
* ä i  n o >. r  o h n
Övertryck ur Finsk Tidskrift, 

Maj-Juni häftet

FREDR. ELFVING:
Drag ur naturhistori
ens öden vid Helsing
fors universitet.

Helsingfors 1929 
M erca to rs  T r y c k e r i A. B.





Särtryck ur Finsk Tidskrift.



Drag ur naturhistoriens öden vid Helsingfors 
universitet.

Anteckningar och minnen.

A v
Fredr. Elfving.

När den nya högskolan i Helsingfors byggdes upp i stäl
let för den gamla akademien i Åbo, som elden förstört, 
kunde undervisningen i en del vetenskaper ganska snart 
vidtaga på övligt sätt; matematikern, filosofen, teologen 
kunde hålla sina föreläsningar så snart de fått ett auditorium. 
Svårast var det för medicinarne att komma till rätta i den 
nya omgivningen, där inga sjukhus funnos, varför de bli
vande läkarne, om de blott kunde, flydde till Stockholm. 
Men också professorn i zoologi och botanik hade det svårt, 
då allt det undervisningsmaterial, som naturhistoriska museet 
och botaniska trädgården tidigare erbjudit, saknades. Lyck
ligtvis knusslades det icke på styvrarna och då professorn i 
zoologi och botanik Carl Reinhold Sahlberg var en energisk 
man, dröjde det icke länge innan en botanisk trädgård med 
växthus hade kommit till stånd. Kalljordsväxter hade 
flyttats dit från den gamla akademiträdgården i Åbo, en 
präktig samling växthusväxter hade erhållits till skänks 
från Kejserliga trädgården i S:t Petersburg, och tack vare 
de frösändningar, som professor Sahlbergs korrespondenter 
i utlandet sände, växte massor av nya arter upp. Redan 
år 1835 menade man att den nya trädgården —  den träd
gård som ännu tjänar samma ändamål —  ej gav den gamla 
efter. Också ett naturhistoriskt museum skapades av intet.
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Grunden till detta lades genom inköp av professor Sahlbergs 
privata insektsamlingar och herbarium. Köpesumman 
stannade icke i säljarens ficka, utan placerades som en dona
tion för understödjande av zoologiska exkursioner till museets 
förkovran. Samlingar av uppstoppade djur inköptes från 
utlandet, likaså herbarier, och det redan i Åbo 1821 stiftade 
Sällskapet pro fauna et flora fennica, som universitetet tagit i 
sitt hägn, återupptog med all flit sin verksamhet att samla 
material till ett fullständigt museum av den inhemska natu
rens levande alster. Inom detta sällskap var professor 
Sahlberg den intresserande, drivande och sammanhållande 
kraften ända till sitt avskedstagande år 1841. Vid sidan 
av sin skapande och administrerande verksamhet skötte 
han de föreskrivna akademiska föreläsningarna. Han behand
lade enbart zoologiska ämnen, så gott som uteslutande rygg
radsdjurens systematik: allt sedan Einnés tid var ju framställ
ningen av de olika ordningarnas, släkternas och arternas 
kännetecken och egendomligheter det väsentliga i natural- 
historien. Insekterna var den djurgrupp Sahlberg med var
maste intresse omfattade, ett intresse som med ovanlig 
seghet dominerat i tre följande generationer. Det tog sig 
uttryck i hans oavslutade arbete Insecta Fennica, uppbyggt 
av 50 akademiska disputationer, som lagt grunden för vår 
kännedom av Finlands skalbaggsfauna, ett för tiden mycket 
nyttigt arbete, avfattat i noggrann anslutning till Gyllenhals 
Insecta Suecica. Botaniken lämnade Sahlberg helt och hållet 
åt sin närmaste man museumsinspektorn och adjunkten 
J. M. af Tengström, »Blomman» kallad, vilken det ålåg att 
vårda museet och där hålla demonstrationer för studen
terna.

Efter Sahlbergs avgång inträdde en påtaglig avmattning 
inom den naturhistoriska kretsen vid universitetet. Med 
riktig uppfattning av Tengströms personlighet, hade Sahl
berg önskat få till sin efterträdare en svensk naturforskare, 
entomologen A. G. Dahlbom, men då detta icke lyckades, 
fanns ingen annan möjlighet än att låta »Blomman» få pro
fessuren. Efter 1817, då Tengström utgivit sitt specimen
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för docentur, hade han icke publicerat något vetenskapligt 
arbete. Nu utgav han en disputation för professuren. Ex 
officio opponenten professorn i skaldekonsten och välta
ligheten Johan Gabriel Einsén ansåg att avhandlingen icke 
kunde frånkännas vetenskapligt värde, och så utnämndes 
Tengström år 1842. Han hade onekligen vissa förtjänster. 
Han var vältalare. Vid den högtidlighet universitetet firade 
i anledning av kejsar Nikolai I:s kröning höll Tengström ett 
svenskt tal, för vilket han belönades med professorstitel, 
och de tal han som ordförande i Fauna-sällskapet efter 
Sahlberg höll vid sällskapets årshögtider vittna om en tydlig 
akademisk-retorisk talang, men han var mer en ordets än en 
handlingens man. Ingenting blev gjort. De föreläsningar 
han ställde i utsikt förefalla att vara väl valda och omväx
lande, men efter vad traditionen förmält och även efter
levande anhöriga bekräftat, var det ej mycket bevänt med 
dem. Han var även sjuklig. Ar 1846 anhöll han om ett års 
tjänstledighet eller, om denna icke kunde beviljas, om 
avsked med full pension, oaktat han ännu icke fyllt 60 år; 
han var född 1793. Det läkarintyg han bifogade sin ansökan 
var rätt egendomligt: »Professoren J. M. af Tengström har 
befunnits lida icke blott af en öfvervägande venös blodfullhet 
i underlifvet (.Plethora abdominalis venosa) med deraf 
beroende benägenhet för sjuklig fettbildning, utan ock för
nämligast av en betydlig allmän förslappning, hvars tillvaro 
den uppmärksamme betraktaren lätteligen igenfinner såväl 
inom de psykiska funktionerna i gemen som' ock inom de 
kroppsliga uti de organers förrättningar som stå under nerf- 
systemets mer direkta inflytande; och är det egentligen 
detta system som hos Professoren af Tengström befinnes 
vara i grund försvagadt». Inom konsistoriet var man ej 
fullt på det klara huruvida sjukdomen vore att anse som 
obotlig, men kanslern beviljade avsked med full pension, 
eftersom konsistoriet anmält »hurusom det för universitetet 
i allmänhet och särskildt för den vetenskap, som professor 
af Tengström har att föredraga, torde vara förmånligast, 
om han erhölle af sked». Detta skedde år 1847.
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1840-talet var skenbart en tid av stillastående eller förfall, 
men medan de gamla vissnade, växte unga krafter upp. Det 
var bröderna Nyländer, Fredrik och William, som skulle 
sätta fart i arbetet. Söner till handlanden och rådmannen i 
Uleåborg, Anders Nyländer och Margareta Magdalena Fahlan- 
der voro de bägge intresserade av naturhistorien och 
tänkte sig sin framtid som läkare. Eäkare blevo de, men 
därjämte blevo de, främst William, banbrytare och vägvisare 
för den yngre generationen av naturhistoriker.

Den äldre av dem, Fredrik, född 1820, hafde efter avlagd 
studentexamen 1836 tillfälle att göra en flerårig resa genom 
Tyskland, Italien, Frankrike och England. Denna bidrog 
säkert att giva hans verksamhet en ökad flykt och fart. 
Efter filosofiekandidatexamen 1840 begav han sig till Upp
sala, väl närmast för att studera anatomi, men huru det 
gick blev botaniken, som i Uppsala hade en utmärkt repre
sentant i Elias Fries, hans huvudstudium. Han beslöt 
egna sig åt denna vetenskap, dock utan att övergiva de 
medicinska studierna. Sommaren 1842 undersökte han, 
resande på egen bekostnad, i botaniskt avseende Ryska 
Karelens kusträcka och R̂ ŝka Eappmarken genom Imandra 
till Kola. Iakttagelser under denna resa och under tidigare 
färder inom landet nedlade Nyländer i sitt specimen för 
docentur Spicilegium plantarum fennicarum I (1843), där 
han för etthundra mindre allmänna arter lämnar uppgifter 
om deras utbredning inom landet.

Det är en ungdomlig andaktsfull hänförelse, vitt skild 
från tonen i Insecta fennica eller i botanices demonstratorn 
Wirzéns växtförteckningar, som ljuder i företalet i det lilla, 
på latin avfattade häftet: Jag tror mig gagna både fädernes
landet och botanisterna, då jag här offentliggör vad jag under 
resor i Finlands vidsträckta bygder iakttagit och vad jag 
genom vänners välvilja erfarit. Det är en helig plikt att 
arbeta så mycket man kan för fäderneslandet. För botanis
terna gror ingen planta så oansenlig, blommar ingen tuva 
så ringa att den ej skulle hava sin förnuftiga grund och sin 
uppgift. Förvånansvärt litet veta vi om Finlands flora trots
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allt vad mycket förtjänstfulla män därtill åtgjort. För mig 
har det varit en samvetssak att med den europeiska floran 
införliva fäderneslandets blomster, de förtjäna det väl även 
om de icke ståta i en mångfald av färger. En framtida Flora 
Fennica skall bliva mina mödors ljuvaste lön. Måtte gudarna 
tillstädja min fromma önskan att gå i fullbordan.

Nyssnämnda år avlade han medicinekandidat-examen och 
blev docent i botanik. Samma år gjorde han ock en ny resa 
genom Olonets Karelen upp till Kola halvön ända till Ponoj. 
För att följa Elias Fries’ råd att närma sig de ryska botanis
terna sökte han ett av de stipendier, som vid universitetet 
gåvos för studier vid de ryska universiteten. Han studerade 
sedan i S:t Petersburg, där han även mars 1844— juni 1846 
hade något slags anställning vid Kejserl. botaniska träd
gården, vars direktor F. G. E. Fischer han tillägnat sitt 
ovannämnda specimen. Ännu en gång gjorde han en exkur
sion till Ishavskusten. Andra och tredje delen av Spicile- 
gium utkommo som disputationer 1844 och 1846; i dem 
behandlades de inhemska, särskilt de nordiska gräsen och 
halvgräsen. Härtill anslöt sig en rätt omfattande monografi 
av släktet Eriophomm med dess egendomliga arktiska arter. 
Men nu inträdde en vändpunkt i Nyländers liv. Han slog sig 
ned i sin hemstad, där han som medicinekandidat sysslade 
med medicinsk praktik. Tanken på en vetenskaplig karriär 
uppgav han dock icke; han sökte den efter Tengström lediga 
professuren, men fullföljde icke sin ansökan. Mer och mer 
trädde de botaniska intressena tillbaka; han återupptog de 
medicinska studierna, men skötte dem huvudsakligen i ut
landet åren 1850— 1852 och avlade slutligen medicinelicentiat 
examen 1853. Sistnämda år antogs Nyländer till stadsläkare 
i Uleåborg, där han förblev bosatt och där han åtnjöt stort 
förtroende. Som akademisk lärare verkade Nyländer helt 
säkert icke stort genom sina mycket sporadiska föreläsningar, 
men hans av ett fosterländskt patos inriktade och av omfat
tande kunskaper präglade verksamhet bidrog helt säkert att 
hos den unga generationen väcka intresset för naturalhisto- 
rien i högre grad än professorns orationer, Wirzéns still-
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samma utläggningar och adjunkten Sahlbergs redogörelser 
för skalbaggar, dem han funnit vid Ochotsk eller Rio Janeiro.

Den sexton månader yngre brodern William hade en mer 
målmedveten läggning. Student 1839, bedrev han sina 
medicinska studier med den fart att han avlade medicine- 
licentiat-examen 1847, men vid sidan av examensstudierna 
hann han med mycket annat. Inom Fauna-sällskapet kom 
han snart att intaga en bemärkt ställning på grund av sina 
insikter och sin energi. Han var speciellt intresserad av 
insekter. Sällskapets icke obetydliga samlingar sköttes vid 
denna tid av enskilda medlemmar som utsetts till »inten
denter», olika för olika insektordningar. Nyländer fick taga 
hand om den ena efter den andra och han ordnade dem och 
bestämde dem så vitt det var möjligt med den ringa litteratur, 
som stod till buds och som till en del av Sällskapet på hans 
förslag anskaffats. Särskilt fängslades han av steklarna, 
i synnerhet av myrorna. Om dem sammanskrev han ett av 
entomologerna som mycket förtjänstfullt betecknat arbete, 
vilket 1846 trycktes i Finska Vetenskaps-Societetens Acta. 
Medveten om sin skaparförmåga genomdrev han att Säll
skapet vidtog åtgärder för utgivandet av egna publikationer. 
Dessa bekostades till en böljan av Finska Vetenskaps- 
Societeten och utgå vos som bihang till dess Acta. Dängre 
fram blevo de en självständig serie »Notiser ur Sällskapets pro 
fauna et flora fennica förhandlingar», ur vilken sällskapets 
publikationer efterhand utvecklat sig. Senare, då brodern 
Fredrik var bortrest, tog han itu med växtsamlingarna. 
De inhemska blomväxterna hade alltsen Kalms tider intres
serat samlarne inom landet, men Nyländer uppmärksam
made även de förut högeligen förbisedda kryptogamerna, 
först mossorna, senare lavarna. I sin Flora Helsingforsiensis 
och Flora Karelica, bägge tryckta 1852, den senare tillkom
men på grund av en 1850 företagen exkursion ända bort till 
Onega, redogjorde han med en hittills osedd fullständighet 
även för mossorna och lavarna i de behandlade områdena. 
Det var först i slutet av 1840-talet, som han på fullt allvar 
tog itu med lavarna, genom vilkas studium han sedermera
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vann världsrykte. Han var nu utan gensägelse den ledande 
mannen bland de yngre naturalhistorikerna.

På tal om 1840-talet får icke förgätas det stora arbete 
som professorn i anatomi och fysiologi Evert Julius Bonsdorff 
nedlade på skapandet av det osteologiska museet och den 
finska fågelsamlingen. Den förra stod ganska fjärran från dem 
som sysslade med zoologi, men den senare var under långa 
tider en viktig och intresserande del av universitetets zoolo
giska samlingar.

Efter Tengströms avgång och sedan Reinhold Ferdinand 
Sahlbergs specimen för professuren blivit underkänt fanns på 
nära nejder ingen som kunde tänkas som professor i zoologi 
och botanik. Men blickarna föllo på Alexander Nordmann 
eller som han även skrev sig von Nordmann, en i Ryssland 
bosatt landsman, som i utlandets vetenskapliga kretsar 
åtnjöt stort anseende.

Nordmann, född 1803, hade studerat i Åbo och fått den 
akademiska lagern vid den sista promotionen därstädes 1827. 
Samma år på hösten begav han sig till Berlin för att fort
sätta sina zoologiska studier. För naturhistorien betecknar 
början av 1800-talet inbrottet av en ny tid. Mikroskopet 
hade förbättrats och tagits i allmännare bruk. Med dess 
tillhjälp studerade man nu ivrigt nya världar, om vilka man 
tidigare haft blott en svag aning. Ehrenberg i Berlin var 
samtidens främste kännare av den mikroskopiska djur- och 
växtvärlden. En annan storman därstädes vaj: Rudolphi, 
som klarlagt inälvsmaskarnas egendomliga utveckling och 
levnadslopp. I Berlin fanns ofantligt mycket att se och lära. 
Nordmann stannade där fem år, under vilken tid han utförde 
flere undersökningar, belysande vissa lägre djurformers bygg
nad och utveckling. Hans dels i Tyskland, dels i Frankrike 
publicerade arbeten emottogos med stort erkännande. Hans 
rykte spridde sig, och så finna vi honom 1832 utnämnd till 
professor i zoologi och botanik vid Richelieuska lyceet i 
Odessa, en fransysk läroanstalt för den ryska överklassen. 
Följande år blev han även direktor för botaniska trädgården
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därstädes. Genom sin ställning här kom han helt naturligt 
att inrikta sin verksamhet på undersökning av den sydryska 
faunan och floran. Han var mycket verksam, gjorde talrika 
forskningsresor och det fastän han som låghalt var nödsakad 
att vid exkursionerna begagna krycka. Sina färder sträckte 
han ända till Kaukasus, där han upptäckte den ståtliga gran 
som fick namnet Abies Nordmanniana. Dessa resor gåvo 
material till talrika större och mindre avhandlingar, som för 
det mesta publicerades på tyska i ryska lärda sällskaps 
skrifter. Även paleontolgiska fynd av intresse gjordes. 
Ncrdmanns vetenskapliga verksamhet förskaffade honom 
stort anseende och detta ökades ytterligare genom den 
ovanliga förmåga han hade att anknyta vänskapliga relatio
ner. Utan denna förmåga hade han väl icke vid sin död 
kunnat vara ledamot av 41 mer eller mindre lärda sällskap, 
bland dem Académie des Sciences i Paris; han och Adolf 
Nordenskiöld hava varit de enda i Finland födda vetenskaps
män, som upptagits i denna lärda areopag.

Underhandlingar med Nordmann gåvo vid handen att 
han icke var ovillig att återvända till hemlandet, och sedan 
en del svårigheter undanröjts övertog han. 1849 professuren 
i zoologi och botanik i Helsingfors. Att bland sina lärare ega 
en vetenskapsman med europeiskt rykte var en storartad 
vinning för universitetet. Början lovade ock det bästa. 
Föreläsningarna skulle behandla andra delar av vetenskapen 
än förr; nu var turen kommen till de lägre djuren och deras 
utveckling; mikroskopiska demonstrationer förekommo. Vi 
hade kommit närmare Europa. Men genast i början av sin 
härvaro råkade Nordmann i en konflikt, som fjärmade 
honom från de yngre zoologerna och botanisterna. En när
mare redogörelse för denna konflikt hör icke hit. Det må 
blott erinras om att Nordmann, som valts till ordförande i 
Fauna-sällskapet, föreslagit sällskapet att anordna en stor 
naturhistorisk expedition till Ryska Eappmarken —  ungefär 
en sådan som Axel Palmén fick till stånd 1887 —  och att för 
dess finansiering tillgripa sin »stående fond» som enligt stad
garna icke fick röras. »Ovan att rätta sig efter stadgar och
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författningar» —  som en historiograf säger om honom —  
gjorde Nordmann detta förslag helt visst i den bästa avsikt, 
men följden blev ett stormigt uppträde, efter vilket ord
föranden och sex äldre ledamöter avsade sig ledamotskap i 
sällskapet. Härigenom förlorade den nye professorn själv
fallet i hög grad möjlighet att verka på de yngre och att, 
som han väl hoppades, rycka upp de naturhistoriska stu
dierna. Kom så orientaliska kriget med oro och avmattning. 
Efter fredsslutet slöts visserligen fred också emellan natural- 
historiens idkare, men Nordmanns bästa tid var förbi. Han 
skötte sin tjänst.

Då genom universitetets nya statuter av 1852 professuren 
i zoologi och botanik delats, hade Nordmann givetvis opterat 
för zoologien, men det blev hans lott att jämte sin egen 
professur sköta även den botaniska ända till 1858 och även 
senare i ett par repriser. Han föreläste då ett läsår växt- 
anatomi och fysiologi med mikroskopiska demonstrationer 
samt en termin »praktisk botanik».

Som zoolog tillsåg han att djursamlingarna förökades 
genom uppköp. I sina föreläsningar framställde han i tur och 
ordning de olika djurklasserna, högre och lägre; enligt pre- 
lektionskatalogen beaktades därvid såväl komparativ ana
tomi och utveckling som fysiologi. Han gjorde med stu
denterna exkursioner, under vilka förnämligast samlades 
spindlar; den första förteckningen över finländska spindlar 
härrör från honom. Förteckningen över hans publikationer 
under Helsingfors-tiden upptar en hel del större och mindre 
skrifter, men på sin omgivning tyckes han icke hava utövat 
någon stimulerande inverkan. Med sin mer kosmopolitiska 
läggning stod han rätt främmande för de lokalpatriotiska 
intressen, vilka vid denna tid, såsom helt naturligt var, 
kunnat liva ungdomen. Någon vetenskapligt verksam elev 
hade Nordmann icke. Förhållandet mellan honom och 
studenterna tyckes dock hava varit gott. Den sannolikt 
enda kvarlevande åhöraren av hans föreläsningar, professor 
Ernst Bonsdorff, berättar att föreläsningarna voro ntycket 
besökta av studenter från alla möjliga fakulteter, att där
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rådde en hög stämning med nojs, som föredragaren icke 
tyckte illa om, och bravorop. »Icke lärde man sig mycket 
av föreläsningarna, men de voro roliga; man fick höra his
torier och otroliga historier om allt möjligt.» Efter åter
komsten från en exkursion anordnades på professorns upp
maning för hans dotter Mari en liten kvartettsång, som 
omedelbart efterföljdes av en sexa i Kaisaniemi.

På 1860-talet var Nordmanns arbetsförmåga starkt 
nedsatt. Han var ett par gånger nödsakad att anhålla om 
tjänstledighet. Hans hälsa nedbröts ytterligare genom 
förlusten av den begåvade sonen Artur, som mördades under 
en forskningsresa i östra Asien. År 1866 erhöll han avsked 
som emeritus och avled samma år.

Det hade dragit länge ut innan den nya professuren i 
botanik som inrättats år 1852 fått en innehavare. Det var 
klart för alla att William Nyländer skulle bli den lycklige, 
men denne, som icke hade att frukta någon konkurrent 
och som icke heller kände sig särskilt lockad av det akade
miska lärarkallet, gjorde sig ingen brådska. Sen nyåret 1851 
uppehöll han sig i Paris, till en början som universitetets 
Alexanders-stipendiat. Här hade han ofantligt mycket att 
se och inhämta. Han hade specialiserat sig på lavarna och 
publicerat avhandlingar som väckt berättigad uppmärk
samhet. Omsider tog han det avgörande steget och utgav 
ett specimen för professuren. Utnämningen kom i november 
1857, men han fick genast tjänstledighet till läsårets slut för 
att i Paris arbeta på sitt stora verk Synopsis Lichenum.

De sex år Nyländer innehade professuren voro för honom 
en tid av beständig slitning mellan Helsingfors och Paris. 
På bägge hållen kom han genom sitt olyckliga obändiga lynne 
i mångfaldiga konflikter med sin omgivning, men det obundna 
livet i Paris tjusade honom mer än småstadslivet hemma 
med dess mångahanda plikter, vilkas uppfyllelse icke skänkte 
honom tillfredsställelse, och, framför allt, han kände på sig 
att han gick tillbaka i hemlandet och att han i Paris kunde 
uträtta ofantligt mycket mer i vetenskapligt avseende än
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hemma, där de vetenskapliga resurserna och intressena voro 
så begränsade. Redan hösten 1859 skrev han från Paris till 
en vän i hemlandet: »Vad som är en ovillkorlig sanning är 
att jag genom min vistelse här är vida nyttigare än om jag 
murknar i Helsingfors, men där borta är icke det rent veten
skapliga aktat så högt som fennomani och dylika inskränkt
heter. Jag arbetar som en slav för att reparera den tids
förlust som vistelsen i Helsingfors förorsakat, varunder jag 
betydligt legat av mig». Vartannat läsår hade han tjänst
ledighet och vistades i Paris. Då det i längden icke kunde 
fortgå så, tog han beslutsamt steget ut, lämnade sin säkra 
ställning i hemlandet och slog sig ned i Paris, där han levde 
ända till sin död 1899, tidtals i mycket knappa omständig
heter.

Det var endast sex läseterminer Nyländer verkade som 
professor i Helsingfors. Av de mångfaldiga göromål honom 
som professor ålåg, var det egentligen endast det vetenskap
liga samlar- och museiarbetet som intresserade honom. 
För botaniska trädgården var han ganska likgiltig. Hans 
förhållande till denna var i själva verket rätt konstigt, då 
Nordmann, visserligen med full rätt, bodde kvar i prefekt
bostaden i trädgården, där han betraktade sig som en sådan 
självhärskare att Nyländer måste vädja till Rektorn och 
Konsistoriet för att få disponera auditoriet och några därtill 
sig anslutande rum. De katedrala föreläsningarna knappade 
han in så mycket som möjligt; vid denna tid vidtogo de 
enligt regeln först i början av oktober resp. februari och 
upphörde i mycket god tid, varjämte den akademiska kvar
ten, åtminstone vad Nyländer beträffar, var synnerligen 
rikt utmätt, efter vad professor Bonsdorff meddelat. Han 
föreläste uteslutande om kryptogamerna, redogjorde för 
deras allmänna byggnad, deras befruktning och den då 
alldeles nyss klarlagda generationsväxlingen hos ormbun
karna och mossorna. När det blev fråga om lavarna ingick 
han mer i detaljer och redogjorde även för släktena. Fram
ställningen var klar —  som man kunde vänta av en i Frank
rike skolad forskare; den illustrerades genom kritbilder på
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svarta tavlan och mikroskopiska preparat. Åhörarna voro 
endast 5— 6. Flere åhörare hade han då han vid Fauna-säll
skapets sammanträden redogjorde för olika frågor av allmänt 
intresse; på sina egna speciella lavundersökningar ingick 
han aldrig vid dessa tillfällen.

Tyngdpunkten av sin undervisning förläde Nyländer till 
exkursionerna. Sådana gjordes oupphörligt under våren. 
Man samlades vid universitetet mellan 12 och 1, hade litet 
mat med sig, drack kaffe i någon bondgård i omnejden och 
hemkom vid 4— 5-tiden. Exkursionerna, vid vilka uppmärk
samheten riktades uteslutande, på lavarna, voro mer besökta 
än föreläsningarna. Nyländer berörde med studenterna endast 
vetenskapliga frågor, utom då han talade illa om konsistoriet 
(vilket han icke hade bort göra, eftersom detta ställt sig 
mycket välvilligt till alla hans önskningar och förslag). Han 
uppmanade aldrig sina åhörare till botaniska studier, men 
såg han att någon var intresserad var han synnerligen hjälp
sam och vänlig. Sin huvudsakliga verksamhet förläde han 
till Botaniska museet. Där arbetade han dagarna igenom; 
då och då torde han t. o. m. hava sovit där. Hans kunskaper 
imponerade, hans intresse, hans målmedvetenhet och stora 
arbetsförmåga smittade de unga. I sitt arbete på botaniska 
museet fick han en god medhjälpare i Thiodolf Saelan. Det 
mest betydelsefulla resultatet av hans arbete där var för
teckningen över det inhemska herbariet, Herbarium Musei 
Fennici, vilken i otroligt hög grad verkade livande på den 
botaniska undersökningen av vårt land. Exkursioner, både 
till södra Finland och till Ryska Eappmarken, planlades och 
kommo till utförande. Han satte fart i sina elever, han fick 
dem att skriva lokalfloror efter mönstret av sina tidigare 
arbeten och han skrev själv, bland annat, ett av sina huvud
arbeten Lichenes Scandinaviae.

En känsla av oändlig hjälplöshet bemäktigade sig den 
lärda världen i Helsingfors hösten 1863, då det blev bekant 
att Nyländer icke mer skulle återvända från Paris. Här 
hemma fanns ingen som man kunde tänka sig som hans efter-
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trädare, sedan Saelan utstakat för sig en annan bana. Man 
måste se sig om i utlandet. Underhandlingar inleddes med 
svenska botanister, och som en följd av dessa inlämnades 
ansökan om professuren av medicinelicentiaten Sextus Otto 
Uindberg, lärare i naturalhistoria och farmakologi vid Far- 
maceutiska institutet i Stockholm. Denne hade genom 
talrika resor i olika delar av Sverige och genom flere mindre 
avhandlingar dokumenterat sig som en framstående bry olog, 
skarpsynt och förtrogen med den nyaste forskningen på 
detta område. Hela hans håg var riktad på studiet av mos
sorna, men sitt levebröd ämnade han förskaffa sig som läkare. 
Med glädje omfattade han den möjlighet till en rent botanisk 
verksamhet som den lediga professuren erbjöd. Han sökte 
den, speciminerade i vanlig ordning och utnämndes i juni 
1865. Följande år tog han i besittning prefektbostaden i 
Botaniska trädgården efter det att Nordmann erhållit avsked.

Nu skulle högskolan också erhålla en ny professor i zoo
logi.

Nordmanns närmaste man vid universitetet hade varit 
Fredrik Wilhelm Mäklin, född 1823. Han var entomolog 
och hade publicerat en hel del deskriptiva avhandlingar. 
Docent 1855 hade han särskilt på grund av sina förtjänster 
om universitetets stora insektsamling utnämnts till e. o. 
professor i zoologi. I denna egenskap hade han även skött 
professuren, då Nordmann åtnjöt tjänstledighet. Han hade 
således fast fot i den akademiska världen och blev givetvis 
t. f. professor. Men en medtävlare uppträdde, Anders Johan 
Malmgren. Betydligt yngre, född 1834, filosofiekandidat 
1860, hade denne kunskapsrike och energiske forskare haft 
lyckan att få deltaga i den av Torell ledda svenska expedi
tionen till Spetsbergen 1861 och i Nordenskiölds expedition 
år 1864. Han hade i flere avhandlingar, publicerade såväl i 
Sverige som i England och Tyskland, redogjort för sina 
zoologiska och botaniska fynd och iakttagelser i höga norden. 
I sin doktorsdisputation hade han givit en översikt av Fin
lands fiskfauna. Hans specimenför professuren behandlade de 
nordiska Annulata polychaeta. Mäklin åter hade utfunderat

\
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en princip enligt vilken fågelarternas ordningsföljd inom 
släktena borde bestämmas. Vardera hade sina anhängare 
inom fakulteten och konsistoriet. Ex officio opponenten 
prof. E. J. Bonsdorff tillerkände Mäklins avhandling ett 
större vetenskapligt värde än Malmgrens och efter en rätt 
het strid befanns det att majoriteten i konsistoriet omfattade 
hans mening. I dag, efter 60 år, förefaller Mäklins princip 
att hava varit dödfödd. Åtminstone har man icke hört 
att den någonsin skulle hava tillämpats.

Mäklins utnämning till professor i zoologi egde rum år 
1867. Två år senare blev Malmgren e. o. professor, men 
någon nytta för de zoologiska studierna härflöt icke därav, 
ty  de föreläsningar han ställt i utsikt, torde knappast alls 
hava hållits. En termin i början av 1870-talet uppvaktades 
han av några intresserade studenter med Odo Reuter i 
spetsen som anhöllo om att han ville föreläsa. Han höll då 
några föreläsningar om annulaterna, varvid ett rikligt sprit
material demonstrerades, men snart nog var han förhindrad 
att fortsätta. Han var nämligen sedan 1865 t. f. inspektör 
för fiskerierna i landet, och denna befattning tog hans intresse 
och tid i anspråk. För vetenskapen var han förlorad. År 1874 
utnämndes han till ordinarie innehavare av nyssnämnda 
tjänst och lämnade då universitetet. Han blev sedan guver
nör i Uleåborgs län, på vilken post han dog 1889.

Mäklin var och förblev entomolog. Universitetets insekt
samlingar —  med undantag för de inhemska som voro upp
ställda särskilt för sig —  voro inrymda i det nordöstra hörn
rummet i universitetsbyggnadens översta våning. Denna 
sal var Mäklins arbetsrum. Här var han ganska regelbundet 
sysselsatt alla förmiddagar; avbrott voro föreläsningarna, 
som höllos i en museisal i närheten, de akademiska samman
trädena i våningen inunder, och då och då en liten rökpaus 
på trappan vid huvudingången. Man vore frestad att tro 
att detta entomologiska museum var en mötesplats för alla 
insektsamlare, äldre och yngre. Men detta var alls icke fallet. 
Det var en svåråtkomlig helgedom, vars skatter professorn 
bistert vaktade. Han hade påtagligen en ytterst stark
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ansvarskänsla för de under hans vård stående samlingarna, 
både av naturföremål och av böcker. Det föreföll honom 
otänkbart att låta någon, på vilken han ej fullt litade, begagna 
sig av dem —  det var väl egentligen endast sig själv han 
litade på. Det fordrades ett formligt, av Axel Palmén fram
kallat konsistoriebeslut för att förmå honom att giva de 
yngre zoologerna och andra välkända personer tillträde till 
zoologiska museets handbibliotek, som var uppställt i hans 
arbetsrum. När det gällde insektsamlingarna behärskades 
han helt av fasan för eventuellt avbrutna antenner och ben. 
De döda museiföremålen stodo hans hjärta närmare än de 
levande studenterna. Härtill kom att han i fråga om personer 
lätt behärskades av sina tycken. Tydligt framträdde detta i 
fråga om John Sahlberg, vars intresserade strävanden som 
entomolog rönte allt annat än uppmuntran av den äldre 
forskaren. Även Norrlin tillvann sig icke hans bevågen
het. Medvetandet om allt detta omgav Mäklin, vars hela 
väsen var mycket högtidligt, med en kylig atmosfär som höll 
ungdomen på avstånd. Från Fauna-sällskapet, som var 
föreningsplatsen för de yngre zoologerna och botanisterna, 
höll sig Mäklin fjärran. Då han någon gång visade sig på dess 
sammanträden väckte han förstämning.

Sitt lärarkall skötte Mäklin genom föreläsningarna. Han 
var en kvarlevande representant från den tid, då beröringen 
mellan lärare och elever enligt regeln var inskränkt till 
auditorierna, och hans föreläsningar voro, efter vad det 
tyckes, utformade efter mönstret från samma tid, då tryckta 
läroböcker icke funnos utan det ankom på professorn att 
lära eleverna det de borde kunna, varvid det gällde för dessa 
att efter lärarens diktamen göra anteckningar, helst så 
noggranna som möjligt. Det är icke otroligt att professor 
Mäklins föreläsningar, om de utgivits i tryck, hade bildat 
ett värdefullt kompendium i zoologi, men ingen åhörare 
fanns som fått del av det hela, sådant han framställde detta, 
då han stod på höjden av sin verksamhet. Efter att läsåret 
1872— 1873 hava föreläst om zoologiens allmänna grunder, 
redogjorde han under tre läsår för ryggradsdjuren och sedan
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under två läsår för de lägre djuren, så att en vanlig åhörares 
zoologiska insikter blevo rätt bristfälliga, i synnerhet som 
väl ingen mäktade åhöra honom mer än ett par år. Det 
fanns bland de unga icke mer än en mening om att hans 
föreläsningar voro synnerligen »torra».

Föreläsningarna, som höllos mycket punktligt, egde rum i 
zoologiska museets »däggdj urssal», samma sal där Nordmann 
föreläst. I dess ena ände fanns en liten upphöjning, där 
professorn residerade bakom ett bord. Framför detta stodo 
några mycket enkla bänkar och stolar för åhörarne; dessas 
antal höll sig väl mellan tolv och tjugu, de yttersta av dem 
sutto så gott som i linje med de uppstoppade lejonen. Om 
väggtavlor funnos, vilket är osäkert, spelade de en mycket 
liten roll. Teckningar på svarta tavlan förekom icke. Avbild
ningar i böcker ställdes då och då på cirkulation, men när de 
hunnit till de yttersta, voro bilderna knappast mer aktuella. 
Det hela gick ut på att skriva efter diktamen, vilket icke 
verkade intresserande och under de rådande förhållandena 
var ytterst obekvämt.

En handbok fanns emellertid, som innehöll allt det zoo
logiska vetande som en filosofiekandidat behövde, han må 
hava tänkt sig sin framtid som läkare eller som lärare. Det 
var ett arbete i tre delar »Zoologiens grunder» av T. Thorell, 
tryckt 1860. Den första, som innehöll zoologiens allmänna 
grunder lästes för vitsordet approbatur, för cum laude appro- 
batur tillkom den andra delen, som behandlade ryggrads
djuren, för laudatur dessutom den tredje, som redogjorde 
för de ryggradslösa djuren. En jägare eller fiskare eller 
insektsamlare eller en som var förtrogen med den finska 
fågelsamlingen kunde givetvis i tentamen draga nytta av 
sina specialinsikter, men kunde han ej Thorell var han 
förlorad. Thorell skulle kunnas till punkt och pricka. Det 
fanns väl ingen student inom fysisk-matematiska sektionen 
som icke visste att Grantia (namnet på ett svampdjur) var 
det man borde svara, då det i tentamen blev fråga om »sista 
ordet i Thorell»; däremot fick man ej svara »öronsälar» som 
var det sista ordet i bokens register.

4
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En motsats till Mäklin var i de flesta stycken hans kollega 
Lindberg. Livlig och hjälpsam, full av skämt och historier, 
åtnjöt denne bland studenterna stor popularitet, vilken 
icke minskades av att han som examinator ej var särdeles 
fordringsfull.

Lindberg hade fått sin utbildning i en omgivning, där 
den linnéska traditionen om växtsystematiken och växt- 
samlandet som det centrala i botaniken ännu fortlevde, och 
han hade tidigt utvalt ett specialområde för sin forskning» 
Hans verksamhet som lärare präglades härav. Liksom han 
själv fann sin glädje i att genomsnoka mossornas formrika 
värld för att sedan lägga till rätta alla fynd och iakttagelser, 
ville han att hans elever främst skulle stå på förtrolig fot med 
den levande naturen. Vid bokliga insikter fäste han, även i 
detta fall en motsats till Mäklin, föga avseende. Efter före
dömet från Uppsala införde han som kursbok professor J. E» 
Areschougs Lärobok i botanik, och denna var under flere 
år den enda han rekommenderade sina elever. Denna bok på 
409 pagina har många god sidor; den innehåller organografiska 
partier som ännu i dag läsas med behållning. Men den 
vittnar oförtydbart huru efterbliven i många stycken Upp- 
sala-skolan då var; man fick till exempel alls icke veta att 
kolsyran är ett viktigt näringsämne för växterna. Först 
på 1870-talet kom Sachs’ Lehrbuch der Botanik under sitt 
segertåg i Europa även till oss, och en del kandidater läste 
valda stycken däri, men flertalet kommo till rätta med 
den visdom som levde på folkets läppar eller fanns bevarad 
i slitna anteckningshäften.

Bort från böckerna, ut till den levande naturen ville 
Lindberg föra sina elever. Oberoende av det officiellt upp
givna temat för de botaniska föreläsningarna, plägade 
Lindberg varje höst använda den för dem anslagna tiden till 
demonstrationer i botaniska trädgården, mest i det fria, 
vid regnväder i växthusen. De voro ingalunda systematiskt 
utformade, utan hade en ganska improviserad karaktär, 
beroende av vad som för ögonblicket fanns att tillgå. Pro
fessorn berättade, han gjorde frågor, och om någon dristade
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göra en motfråga kunde en liten diskussion uppstå. Ofta 
användes tiden till kortare exkursioner för insamling av 
mossor, och sådana företogos även på andra tider. Lindberg 
hade mycket noga genomsnokat trakten kring Helsingfors, 
så han kunde föra studenterna till givande ställen. Långa 
vägar behövde man ej gå den tiden. På bergen i Berghäll 
växte den nordiska Andreaea crassinervis, där Diakoniss- 
huset nu står kunde man leta fram Plagiothecium latebricola, 
vid Sörnäs järnvägsbro och i sandgroparna vid Fredriksberg 
växte fina levermossor. Hans intresse och iver verkade 
smittande. Från olika delar av landet medförde hans åhörare 
sommarskördar av mossor, dem professorn med största bered
villighet granskade. Den rätt noggranna kännedom vi ega 
om vårt lands mossflora kan väsentligen återföras till Lind
berg. Dagarna igenom satt han vid mikroskopet och stu
derade sina mossor, och vid sammanträdena i Fauna-säll
skapet, vars ordförande han var från 1866 till sin död 1889, 
lämnade han esomoftast redogörelser för sina undersök
ningar, vilka om de också icke alltid kunde fullt förstås och 
uppskattas av åhörarna, likväl framstodo som efterföljans- 
värda föredömen av forskarflit.

Lindbergs katedrala föreläsningar voro ganska ojämna. 
Medan den framställning av växternas inre byggnad, som 
första gången gavs 1871 och sedermera då och då återkom, 
var lärorik genom de preparat som därunder förevisa
des i två mikroskop, var den dikterade framställningen av 
växtrikets naturliga familjer alldeles omöjlig, den hade sanno
likt icke medhunnits under ett decennium, den avbröts 
också efter tredje terminen. Betecknande för tiden är att 
det första ämne för Lindbergs föreläsningar som upptages i 
prelektionskatalogen var »växternas terminologi». Senare 
upptaga programmen bland annat växtmorfologi, spor
växterna, växtrikets ekonomiska och medicinska alster, den 
skandinaviska florans fröväxter, de nordiska mossorna; 
de olika årskurserna följde icke efter varandra i något slags 
systematisk ordning, som skulle ha syftat mot en samman
fattande framställning av vetenskapen. —  Det botaniska
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auditoriet var en liten sal i övre våningen av institutsbygg
naden i botaniska trädgården. Professorn stod eller satt 
vid ett stort bord, där plats fanns för planschverk och annat 
som skulle förevisas. Framför honom funnos i amfiteatralisk 
anordning tre rader raka bänkar utan rygg- eller skrivstöd. 
Åhörarna voro ungefär desamma som vid de zoologiska 
föreläsningarna; de som fått plats vid professorns bord 
kunde bekvämt göra anteckningar; de andra voro mer eller 
mindre overksamma åhörare. I regeln följde professorn i sitt 
föredrag ett manuskript, men han interfolierade ofta med 
fritt tal. Det hela hade en mycket familiär karaktär, det 
kunde inträffa att professorn, då han ej mådde rätt väly 
uppträdde i nattrock, och föreläsningen höll sig icke alltid, 
lika litet som vid demonstrationerna och exkursionerna, 
inom botanikens rymder. Studenternas mening om dessa 
föreläsningar torde hava varit densamma som deras före
gångares om Nordmanns.

Iyindbergs egen forskning var så gott som uteslutande 
inriktad på mossornas systematik. I synnerhet var han 
intresserad av deras synonomi och sökte konsekvent bringa 
till heders släkt- och artnamn, som råkat i oförtjänt glömska. 
Med intuitiv skarpsynthet uppfattade han vad som först 
långt senare blev allmänt erkänt —  att vissa levermossor 
förete en högre organisation än bladmossorna. Hans forsk
ning var alltför speciell för att han skulle hava bildat skola, 
—  han dog redan 1889 —  men Viktor Ferdinand Brotherus, 
den nyligen bortgångna, högt värderade bryologen, hade 
av honom införts i mossornas studium.

Om man bortser från de bry ologiska detaljerna i Iyindbergs 
föreläsningar var det naturhistoriska vetande som vid denna 
tid bjöds de studerande tillrättalagt efter den gamle Åbo- 
rektorns förmaning »at hvar och en professor acktar sig för 
all thing ther före, at han icke något nytt proponerar» —  
såsom det tidtals har varit vid alla universitet. Men tiden 
hade nytt att bjuda. Darwins läror hade delat forskarna 
i två läger; nya synpunkter anlades, nya frågor ställdes, 
ute i världen skrevs ofantligt mycket för och emot. Mäklin
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hade i ett föredrag på Finska Vetenskaps-Societetens årsdag 
avgjort ställt sig på motståndarnas sida. Lindberg föreföll 
att vara tämligen oberörd. Det var de unga som tjusades 
av det nya.

Vid denna tid existerade inom fysisk-matematiska sektio
nen tre officiellt erkända föreningar, den matematiska, den 
fysisk-kemiska och den zoologisk-botaniska. Vid deras 
sammanträden skulle föredrag och diskussioner hållas och 
över huvud eftersträvas en närmare personlig kontakt mellan 
lärare och studenter. Olyckligtvis voro både de flesta lärare 
och de flesta studenter föga intresserade härav, så det föll sig 
ganska svårt att få till stånd föredrag vid sammanträdena, 
som borde ega rum var tredje vecka. Alla tre föreningarna 
förde för det mesta ett mycket tynande liv men stundom 
kvicknade de till. Detta var fallet i den zoologisk-botaniska 
föreningen då det kom till sammandrabbningar mellan Mäk- 
lin, som var ordförande, och den unge doktor Axel Palmén, 
som var en entusiastisk anhängare av de nya lärorna. De 
unga togo givetvis parti för Palmén och läste med förtjus
ning den litteratur han rekommenderade. Då han sedan 
1876 efter en längre studievistelse, huvudsakligen i Tyskland, 
återvänt, bragte han som docent först i zoologi, sedan i jäm
förande anatomi nytt liv i de zoologiska studierna. Oändligt 
intresserad och meddelsam, anordnade han i sitt hem dissek
tioner av högre och lägre djur, men snart blev hans ungkarls- 
våning för trång. Då han 1877 officiellt intimerade att han 
komme att handleda zootomiska övningar och framställa 
grunddragen av den jämförande anatomien, kunde han 
redan disponera ett litet rum åt gårdssidan i universitetets 
huvudbyggnad i den trakten där det stora kapprummet nu 
är beläget. Men rummet var för litet och dess atmosfär 
olämplig i omgivningen, så en flyttning snart blev nöd
vändig, och så utvecklade sig småningom Zoologiska labora
toriet med dess förskola »Zootomicum» och blev en central
härd för de zoologiska studierna i fullt modern utformning. 
Med tillfredsställelse kunde Palmén se tillbaka på denna 
utveckling, då han 1908 tog avsked från professuren, vilken
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han innehaft efter Mäklin, som dött på sin post 1883. E tt 
annat bestående minnesmärke med rika utvecklingsmöjlig
heter efterlämnade han i Tvär minne Zoologiska Station, 
som han skapat och donerade till universitetet.

Också inom botaniken försiggick efter föredömet från 
Tyskland en utveckling, varvid rum bereddes åt anatomien 
och fysiologien, som tidigare varit åsidosatta. Även åt ett 
annat håll är att anteckna en högst betydelsefull utveckling. 
I Sverige hade den originella forskaren Hampus von Post 
länkat uppmärksamheten från de enskilda arterna, vilka 
dittills fängslat uppmärksamheten, till växtsamhällena såsom 
sådana med deras brokiga men långt ifrån godtyckliga sam
mansättning. I hemlandet förbisågs detta uppslag till en 
början, men Johan Petter Norrlin såg att på det växttopo- 
grafiska området mycket var att göra. Hans skildringar av 
floran och vegetationen i södra Tavastland (1870) blevo 
normgivande för de yngre botanisterna under flere decen
nier, och det uppslag, som hans begåvade i förtid bort
gångna elev Ragnar Hult (f 1899) gav inom växtgeografien, 
sträckte sig långt utom Fennoskandia. Sjuklig och tillbaka
dragen verkade Norrlin som e. o. professor i det fördolda, 
knappast känd av andra än dem som åhörde hans föreläs
ningar, men han var i själva verket den osynliga ledaren av 
fosterlandets botaniska utforskning.






