
P. A. Karstenin eHimantyosta. 
T. J. H intikka. 

Jatkuvaksi aiotun julkaisumme nimi vel
voittaa esittamaan jonkin sanan tutkijasta, 
jonka muiston kunnioittamiseksi on tahan 
nimeen paiidytty: uuraasta Mustialan maa
miesopiston lehtori<Sta, professori P e t t e r 
A d o 1 f K a r s t e nista. Kotimaassaan 
hanesta ei ole liialti kirjoitettu, huolimatta 
siita, etta hanen yli puolen 'vuosisataa 
kestanyt tieteellinen toimintansa on tuot
tanut hiinelle pysyviisti arvossa pidetyn 
nimen alansa ailmkirjo:ima. · 

Mikaan "arvojen uudelleen a;rviointi" 
ei talloin ole kysymykisessa, joskin eriniii
siii aikaisemmin tahdentamattomia tosi
a..'lioita ja nakokohtia sallittakoon tuoda 
esiin tassa yhteydessa. 

Kun jatetaan sivuun ne sirpaleiset tie
dot; joita tavataan 1700-luvun. kirjallisuu
dessamme sienista, niinhyvin ma.kro- kuin 
mikromykeeteista, on selvaa, etta Suomen 

mykofloristisen tutkimuksen alkuunpanos
ta kuuluu kmmia W ill i am N y 1 a n
d e r ille. Karsten on sensijaan tata tyota 
sitkeasti ja tuloksekkaasti jatkanut. 

V. 1851 ilmestyi painosta Societas pro 
Fauna et Flora Fennican kasvitieteellisten 
kokoelmien luettelo. Sem mulman ei ole 
naihin kokoelmiin silloin ollut talletettuna 
yihtaan sieninaytetta. Samoihin aikoihin 
E. V. N i k l and e r in laatimassa luet
telossa valtioru- so. silloisen Aleksanterin
yliopiston- kasvikokoelmista ei liioin mai· 
nita mitaan sielllista. 

Tuskin erehdyttiineen, kun taman seikan 
yhteyteen asetetaan se kaanne, etta v. 1851 
syksylla William N y 1 a n d e r ha
kiessaan eriista matka-apurahaa korasti sen 
osaksi kayttavarusa sienien tutkimustarkoi
tuksiin. Nylander on nii!htavasti todennut 
puutteen maamme itiokasvien1 tutkimisessa 
taman ryhman osalta. Lopulla vuotta 1851 
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hl:i:n sitten on ollut Upsalassa E I i as 
F r i e s in oppilaana useita viikkoja, ja 
talloin hanen on ollut mykologisillekin har
rastuksilleen_ mahdollista saada varma poh
ja. Kotimaassa Nylander on sitten voinut 
suorittaa sienikerailyja vuosina 1851-52. 

V. 1859, Nylanderin palattua pitkaai
kaiselta ulkomaiselta matkaltaan, luettdoi
daan Fauna et Flora Fennica-seuran kokoel· 
mat yliopi.stolle luovutoota varten. Talloin 
on kasvua ollut todettavissa sieninayttei
den osalta, aluksi riittoisasti. Niita on ollut 
ruaissa kokoelmissa enemman kuin jakala
tai sammalnaytteita: sierunaytteita 37 4, 
jiikalanaytteita 315, samma.lia 329. Sellai
nen on ollut suhde itiokasvitutkimuk
semme olloosa alkutaipaleellaan. 

Sienistomme jarjestelmiillisen tutkimuk
sen alkaj.at oru mainittu tuon luettelon -
Herbarium Musei Fennicin ensimmaisen 
painetun luettelon - alkulauseessa. Sieni
naytteita siina nimittain sanotaan ko:lroel
miin saadun seuraavasti : 

''Fran Helsingfors-trakten, en stOrre 
samling af W. Nylander, ett farre an
tal af E. H ising e r, och enskilda arter 
fran spridda delar .af landet af A. E. A r p
pe, Th. Saelan, Sanmark, W., och 
E d w in N y I an d e r, A. MaIm g r en, 
G. S e l i n och T h. S i m m i n g; fran 
.Abo-trakten en samling af P. A. K a r
s ten." 

Sanolllllasta ilmenee kuumeinen kiire, 
jolla Nylander tuona aikana laati julkaisu
jaan, ja hanen oli silloin alettavoa suurtyo: 
jarjestettava maamme kasviston selvitys
tyo. Sienien keraajista viimeiseksi mainittu, 
Karsten, on kuitenkin tullut niiden tut
kijana tunnetu:immaksi. 

P e t t e r Ado If K a r s t e n: oli kotoi
sin Merimaskun kappelista, Naantalin poh
joispuolelta. Suilru on peraisin Saksasta, 
josta 17. vuosisadalla sen ensimmiiinen 
Suomessa elanyt jiisen on muuttanut tanne. 
Petter Adolfin isa oli vuokrannut sielta 
Lukkaraisten virkatalon. Siellii hanen esi
koisensa, tuleva mykologi, syntyi 16. 2. 
1834. Perheen toimeen;tulo oli niukka, 
mutta siita huolimatta esikoinen sai aloit
taa aluksi hitaahk10n koulunkayntinsii Tu
russa. Petter Adolfin ollessa viela kymnaa
sissa kuoli hanen isansa, j~ koulunkayruti 
oli keskeytettava. Ansaiten toimentulonsa 
kotiopettajana ja samalla yksityisesti opis
kellen han sai kymnaasinkurssiili suorite-
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tuksi ja siirtyi vuoden 18'56 alussa opiske
lemaa.n Helsingin yliopistoon. Luvut ovat 
sujuneet siellii nopeasti: jo neljan luku
kauden kuluttua, 15. 12. 1857 han on suo
rittanut kandidaattitutkintonsa, kasvitiede 
paaaineena. On otaksutta.vissa, etta Karste
nin isallisella suojaajalla, jdka oli ohjan
nut hanen lukujaan1 ylioppilastutkintoa 
varten, G. Z. For s manilla, on ollut 
vaikutusta siihen, etta nuori Karsten on 
kiintynyt taha:n tiedonoalaan. Mainittu 
Forsman on mm. toimittanut muovaelman 
ruotsa.laiPen C. J. Hartmanin kasviopista 
meikalaisiin oloihin sovitettuna ''Botano
logia:na", jonka toinen painos on ilmesty
nyt 1855, Karstenin lopetellessa opintojaan 
ylioppilaaksi valmistuakseen. 

V. 1858 Karsten on toiminut opettajana 
Turun - tietenkin ruotsalaisessa, sillii 
kaiik:ki maa:mme oppikouluthan olivat ruot
sal.aisia siihen· aikaan - ylaalkeiskoulussa 
ja palannut sitten kevaalla 1859 jatkamaan 
yliopistollisia opintojaan. Tuon vuoden 
kesallii ha.n sitten teki Societas pro Fauna 
et Flora Fennicalll stipendiaattina kahlien 
muun nuoren luonnontutkijau kanssa Ete
lii-Pohjanmaalle saaJk:ka ulottuneen retken 
Satakuntaa'n. William Nylander oli silloin 
jarjestamiissii naitii tutkimusretkia maam
me eri osiin. Karsten on akateemisissa 
opinnoissaan pitanyt kiiretta. Satakuntaan 
tehty retki on tuonut lisaaineistoja Minen 
paaasiassa Turun seudulta kokoamiinsa, 
ja niin uskaltautuu nuori Karsten jo jou
lukuussa samailla vuonna 1859 nousta a:ka
teemiseen kateederiin puolu tamaan laati
maansa vaitookirjaa Lounais-Suomen pilli
sienistii. "Sydvestra Finlands' Polyporeer" 
on taman pienoisen, 47-sivuisen vaitOskir
jan nimenii. Nylander oli silloin matkusta
nut rakkaaseen Pariisiinsa. F. W. Maklin 
on saanut toimia virallisena vastavaittii
janii, vanha A. von Nordmann lienee jos
taJkin syysta vetaytynyt syrjaan tuosta 
tehtavasta ja toimi preeseksena. 

Nopeasti suoritetun tyon merklkeja kyllii 
on todettavissa tiissa erusimmaisessa maas
samme julkak"tussa mykofloristisessa ja 
samalla mykologi<SeSSa julkaisussa, josoo 
jokin sieniryhma on joutunut kokonaisuu
dessaan tutkimuskohteeksi. On ilmeista, 
etta Karsten on voinut vasta viime tin
gassa tutustua erinaisiin klayttamiinsa liih
dekirjoihin, mm. Suomenlahden etelapuo
lella viihiia ennen ilmestyneihin, puhu-



matta monista muista aJkaj.alle hyvin ym
marrettiivasti sattuneista epatasaisuuk
sista. Mutta kun nuori tutkija oli kuitfln
kin ripeasti j.a taitavasti tehtavansa suo
rittanut, samalla Iajien maarittelytyonsa 
huolellisesti, niin katsottiin hanen tyonsa 
tarkoitustaan vastaa.vaksi. 

K.arste:nin Lounais-Suomi, jonk:a alueelta 
han tassa esirlmistuotteessaan mainitsee 67 
sukuihin Boletus, Polyporus, Daedalea ja 
Fistulina kuuluvaa lajia, on kasitetty ny
kyista paljon laajemmaksi, alueeksi, joka 
on Helsingista V aasaan vedetyn vii van 
lou:naispuolella. 

Nuoren Karstenin kehitykselle merki
tyksellinen on ollut kesiilla 1861 kauas 
Kuolan niemimaalle saakka ulotettavaksi 
aiottu tutkimusmatka, jolla han~en seura
laisenaan oli silloine:n: ylioppilas N. I. Fell
man. Matkanteko silloisilla kulkuneuvoilla 
oli tietenkin hankialaa - laivalla paastiin 
kylla Ouluun, mutta jo sieWi Kuusamon 
kautta Kantalahte~n oli paljon hankalam
paa edeta. Ja kaikista kiusallisinta oli, kun 
varatut niukat rah.avarat hupenivat kes
ken loppuun. Oli palattava ennen kuin oli 
aikomus ollut. Karsten ehti kuitenkin koo
ta erikoisalaillSa aineksia runsaahkolti ja 
tehda hav.aintoja sienien esiintymisesta 
tuolla pohjoisessa. Matkan tuloksista 
(1866) julkaistu luettelo, "Enumeratio 
Fungorum et Myxomycetum in Lapponia 
orientali in aestate 1861 lectorum'' sisiil
taa tietoja 425 sienilajista. 

Tuolta ita-Lapin matkialta palattua 
Karsten on pyrkinyt kiinnittaytymaan 
yliopistoon opettajaksi. William Nylander, 
tuo energeetikko, oli siirtynyt synnyin
maastaan Pariisiin. Oli puute kotimaisiSita 
kasvitieteilijoista, ketaan patevaa suoma
laista ei ollut hanen tilalleen. Karsten la.a.ti 
tuota pikaa, jo lokakuussa 1861 valmistu
neen ju11misun ''Synopsis Pezizarum et 
Ascobolorum Fenniae'' ja pyrki yliopiston 
dosentiksi. Samana vuonna han oli julkais
sut Satakunnan matkallaan keraamansa 
aineiston pohjalla luettelon silla retkella 
tavatuista helttasie:nista ( "Agaricinei an
tecknade i Satakunta o~h Sodra Osterbot
ten, under sommaren och hooten, ar 1859 ''). 
Se oli saatu painetuksi Societas pro Fauna 
et Flora Fennican Notiser-sarjaan ja siina 
mainittiin 212 lajia. J a tuona vuonna han 
on jarjestanyt ensimmaisen sienieksi!k-

kaattinsa ''Fungi Fennire exsiccati'' ensi 
kentuurion, sata lajia sisaltavan niteen. 

Yliopistoon Karsten ei saanut kiinni
tysta. Hanen "S~psiksensa" oli laadittu 
puutteellisesti, liian kiirehtivasti. Karsten 
siirtyi koulualalle, hoiti lehtorinvirkoja 
Turussa, Pietarsaaressa ja tuli vakinaiseksi 
Iehtoriksi V aasan kymnaasiin 1862. Pari 
vuotta taalla toimittuaa:n hanet ndmitet
tiin kasvitieteen lehtoriksi v. 1840 perus
tettuun Mustialan maamiesopistoon, jonka 
opettajavoimiin silloin tarvittiin vahvistus
ta. Vaasassa han oli solminut avioliiton si
kaliiisen piirustuksen opettajan J. G. Hed-

. manin tyttaren J e n :n y H e d m a n in 
kanssa. Kesalla 1864 koti muutettiin Mus
tialaan, jossa Karsten sitten joutui suorit
tamaan vaxsiiJiaisen elamantyo:nsa tulevien 
agronomien opettajana ja jossa hanella oli 
oivallinen tilaisuus harrastaa mielityotan
sa. sienien tutkimista. Retkeilyalueista ei 
ollut puutetta Tammelan maastossa eivat
ka opetusvelvollisuudet olleet rasdtta'via. 

Seuraavana vuonllia Karsten teki valtion 
apura;han turvin opintomatkan tutustuak
seen m.aatalousalan opetukseen Ruotsissa, 
Tanskassa ja Saksassa, ainoan ulkomaan
matkan, jonka han on tullut tehneeksi. 

Katovuotta 1867 edeltanyt kesa 1866 on 
ollut, saaoloista johtuen, erinomaisen hyva 
sienivuosi. Karsten o:n silloin saanut hyvan 
otteen tutustuakseen uuderu vaikmtuspaik
kansa ymparistojen sienistoon. Tulokset 
naJk:yivatkin pian: v. 1868 ilmestyy Notiser
sarjassa kolme Karsteni:n paikallista tutki
musta Tammelan seudun makromykeeteis
ta ( "Agaricini in pa.roecia Tammela cres
centes", "Polyporei et Hydnacei in parae
cia Tammela crescentes", "Auriculariei, 
Clavariei et Tremellini in paroecia Tam
mela crescentes' '), yhteensa muodostaen 
oivallisen paikallisen mallcromykeettifloo
ran. ''De torde gifva en, ganska god bild 
av svampfloran i .sodra Finland, med un
dantag fOr de trakter, som ligga inom ek
regionen'' on kriitillisen E l f v i li g indtin 
myohempi arviointi naista Kal\Stenin jul
kaisuista. Ja niin on kaynyt, etta vasta 
The s l e f fin (1919) toimesta on saatu 
seuraava meikalaisen makromykeettie:n 
paikiallisfloora - nyt r.ajan taakse joutu
neelta Kaakkois-Suomen alueelta. 

Mutta Karsten ei ole rajoittunut yksis- · 
taan mabomykeetteihin. Hanella on ollut 
tilaisuutta, vakiintuneen toimentulon saa-
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vutettuaan, syventya mikromykeettienkin 
selvittelyihin, silti syrjayttamatta suursie
niiikaan. Viimeksimainittujenlk:in kiinteiis
ta jatkuvasta harrastuksesta on merkkina 
mm. se, etta vuosina 1861-70 Fungi 
Fennire exsiccati on kasvanut 10 nidetta, 
siis tuhat naytetta kiisittiivaksi. 

Karsten on tarkistaen ja laajentaen kay
nyt kasiksi dosenltuuria varten julkaise
maansa Peziza-tutkimukseen. Sen ja yli
opiston kasvitieteellisen museon naytteiden 
pohjalla oli Nylander v. 1868 painattanut 
"Observatiollles circa Pezizas Fennire" No
tiser-sarjaan. Mutta jo seuraavana vuonna 
Kal'iStenilla on ollut valmiina mainittujen 
sienien meikalaisten lajien' yleisesitys, 
''Monographia Pezizarum fennicarum ' ', 
kolmisen vuoden kuluttua. ' 'Monographia 
Ascobolorum Fennire" ( 1871) . Yhdessa 
nama molllografiat olivat Karstenin aikai
s~mman dosentuuriyritteen taydennyksia 
ja kaikinpuolisia parannelmia. Karsten 
niissii mm. kykenee ja uskaltautuu korjai
lemaa.IJJ ja oikaisemaan Nylanderia, ja sel
vaii on, etta nailla siwmaaraltaankin huo
mattavilla tutkimuksillaan han on saavut
tanut kaamuksensa tutkijana, mykologin'll 
varteenotettavan aseman. 

Karsten uskaltautuu nyt viitoittamaan 
elamiintyotaant. Hanen kokoelmansa ja ha
vaintonsa olivat karttu'neet, yksityisista ja 
yliopiston kokoelmista oli lisaii apua, ja niin 
han, saatuaan eksikkaattiteoksensa tuhat
numeroiseksi, ryhtyy laatimaan koko maan 
kiisittavaa mykoflooraa. Siten syntyy 
Tiedeseuran Bidrag till kam1edom af Fin
lands natur ocih folk-sarjassa vuosina 1871 
-79 ilmestynyt neliosainen ''Mycologia 
fennica", yihteensa yli 1000 sivua. Ote on 
ollut rohkea, joka tapauksessa on tunnus
tettava talle tutkimukselle sen perusta'va 
arvo. Kai.lkkiaan sisiiltyy tiihan Karstenin 
merkkiteokseen 1662 sienilajin tieteelliset 
kuvailut, jotka tekijii Olll laatinut parhaan 
taitorusa ja kykynsa mukaan. 

Tiima tyo ei tietenkaan edellyta oleva.n
sa tiiy;dellista - sehiin on selvaii -, vaan 
se vaatii taydentelya ja korjailuja. Karsten 
on siinii suhteessa pyrkin1yt voimansa piii
vina tekemaan voitavansa. Omien ja mui
den li:iydoksien nojalla syntyviit 'vuosien 
mittaan Karstenin ''Symbolae ad Mycolo
giam fennicam", luvultaan yli kolmekym
menta julkaisua, toiset muutaman siv1m, 
toiset jopa 3-4 painoarlkin mittaisina, vuo~ 
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sina 1871-95 Societas pro Fauna et Flo
ra Fennican sarjoissa, e'nsin Notiser-, sitten 
Meddelande'n- ja lopulta Acta-sarjassa. 

Jo ennenkuin "Mycologia fennica" oli 
loppuunsaatettu, Karsten oli pammt alul
le uuden laajan1 sie:niteoksen julkaisemis
tyot. Tuskin erehdyttiineen siinii, etta ta
man teokseen julkaisemiseen on vaikutta
nut Elias Fries'in poismeno v. 1878. 
Karsten, jolla on ollut kirjeenvaihtoa ta
man pohjoismaiden kuuluisimman myko· 
login ka:nssa - niimiikin kirjeet, kuten 
Karstenin muukin kirjeenvaihto, ovat vali
tettavasti joutunut teille tietymattomille! 
- on ehattaytynyt julkaisemaan kokooma
teoksen, jollainen Friesiltii on ja8:nyt laa
timatta: ~'leiskatsauksellinen ''Rysslands, 
Finlands och den Skandinaviska Ha.lfons 
Hattsvampar' ', teoksen, jota edelleenkin 
nakyy ahkeraan maintitta'van mykolog·isessa 
kirjallisuudessa. Usean vuoden kiintelin 
tyon tulos tiimli Tiedeseuran Bidrag-sar
jaan pa.inatettu, kaksiosainen teos on ollut 
(I. 1879, XXVIII + 571 sivua, II. 1882, 
XIX + 257 sivua). Mahdollista kylla on:, 
etta noina aikoina herannyt mielenkiinto 
- koillisvliyliin loyto on saattanut siihen 
myi:is antaa sysiiyksen - Venajan arktis
ten alueiden luonnon tutJkimiseen on 
Karstenillakin ollut vaikuttimena tuon 
tyon suorittamiseen. J a tuollaisella yhteen
vedolla, kiisikirjama.iseUa hakemistoteok
selLa on pysyva arvonsa. 

Pohj.altaan se rakentuu M:rcologia fen
nican kolmanteen osaa:n, mutta sitli on tie
tenkin paljon laajenneltu ja. lii'Pikotaisin 
muokattu. Lajien diagnoosit eivat ole lati
nalksi - mikli helpotta.a nykypaivienkin 
sienitieteilijoitii! - vaan ruotsiksi. Tiedot 
Venajlin ja Skandilllavian sienista perustu
vat kirjallisuustietouteen. On kylla huo
maut·ettu (Elf'ving), etta tiedot Venajiin 
alueilta ovat sangen niukat, Skandinavias,.. 
ta enemman tai vlihemman summaarisia. 
Tamii!hiin oikeastaan ei ole pohjaltaan 
luettava viaksi K.ar.stenille : tsaariajan laa
jaa Venlijaa ei vielli ollut mykologisesti 
tutkittu ja skandinavialaisten aineistoja 
kasiteltaessa oli rajoituttava oleellisim
paan. 

Tuskin oli tamli ' 'vuosisataio;tyo'' saatu 
pliiitokseen, kun I\jarstenilla on ollut tekeil
la uus1 mittava tyo, oooittaen miten 1880-
luvulla, osaksi jatkuen seura;avaan vuosi
kymmenen alkupuoleU.akin, Mustialan my-



kologillamme on ollut parhaan tyokautensa 
ajat. Suomalaisen Kirjallisuu~en Seura 
hankkiutuu vi·ettamaan puolivuosisatais
juhlaansa v. 1881 ja Karsten aikoo tuon 
merkkitapauksen johdosta 1aatia suomen 
kielella esityksen maamme sienist<>sta, siis 
paaasiassa My~ologia fennican kiiiirunoksen 
ja muokbmksen. Karsten on tata kasikir
joitusta valmistanut huomattavan pitkalle, 
toimittanut sen seuran johdolle Helsinkiin 
jo hyvissa ajoin. Taalla pyydetaan pari 
lau.suntoa biologeilta. Tuloksena on, etta 
seura ei ole katsonut voivansa liian suu
rien kustannuksien pelosta ryhtya painat
tam3Jan tata teosta. Valmistuneet kasikir
joituksen osat on pa.lautettu Karstenille 
Mustialaan, ja sen jalkeen ei niista ole mi
taan tietoja sailynyt. 

Pienella Suomen kam.salla ja sen kirjal
lisuudesta huolehtivalla seura.lla on ollut 
varaa tallaiseen henkisten1 arvojen tuhlauk
seen: silla olisi oUut, Karstenin suorastaan 
uhrautuvan tyon tuloksena, jo 188'0-luvulla 
suomenkielinen mykologinelll kasikirja. 
Karstenin siita laatima kasiikirjoitus olisi 
jo yksistaan siina kaytetyn sanaston ja 
nimiston kanlllalta ansainnut paremman 
kohtalon. 

Noina aikoina tekeilla olleeseen K. E. F. 
Ignatiuksen ''Suomen maantieteen kasi
kirjaan ", joka Snellmanin innoituksesta oli 
pantu alkuun ja ilmestyi molemmilla koti
maisilla kielilla, Karsten kantoi kortensa, 
laati siihen lyhyen, ooiallisen esityksen 
Suornen sienistoru taloudellisesti merkitta
vista lajeista, siina mainiten mm. yleisim
pien ruoaksi kaytettiivien ja myrkyllisten 
sienien suomenkielisia nimia. Mutta niin 
on kaynyt, etta luetteloitaessa suomalaisia 
kas'vinnimia nama nimet on sanottu Igrm
tiuksen laatimiksi. 

Karstenin pettymys, kun hfu.wn suomen
kiielinen sienifloo·ransa jai julkaisematta, 
ei masentanut hanta. Hanen tutkimuk
siensa suunta nayttaa, ehka tuon odotta
mattoman - ja onnettoman - tuloksen 
johdosta muuttuneen. Han ei harra:sta tie
teensa yleistajuistamista tai sen tuloksien 
esittamista kotimaassa, vaan suunnistaa. 
ulkomaille pail'IJ ja pysytellen aikaisempaa 
selvemmin taksonmnian alalia. Ainakin 
han on v. 1883 alkanut julkaista saksalai
sessa aiikakauskirjassa ''Hedwigia'' lyhyi
ta mykologisia tiedonantoja. Vuosien mit
taan, aina vuoteen 1895 saakka, jolloin 

Karsten on lopettanut tahii.n aikakauti
seen julkaisuun laatimansa ryhmanimella 
''Fragmenta mycolog'ica'' v.arustetut tut. 
kielmansa, niita on kertynyt kaikkiaan 44. 

Hanen nimensa oli tullut kansainvali
sesti tunnetuksi. Syrjaiseen Musti.alaan 
saapuu maaritettaviksi sieniruaytteita, tut
kimusretkien tuloksia, kirjeenvaihtoa eri 
maista. On surettavaa, etta tamakin kir
jeenvaihto on joutunut kaiken katoavai
suuden uhrilksi. Elfving, jolla se on ollut 
kaytettavanaan, tietaa mainita, etta Kar
sten on ollut kirjeenvaihdossa usean rans
kalaisen mykologin, etenkin P. H a r i o t 'n 
kera, tuskin ilhmekaan, silla v. 1884 "Mus
tialan erakko'' on ollut - ulkomaalaisja
senena perustamassa sitkeahenkista 
Ranskan sieniseuraa, Societe mycologique 
de France'a. 

Aikaisemmin, v. 1878, Karsten on tullut 
Societa Crittogamologica Italianan (Mila
no) jaserueksi. Be r lese, B res ado l a 
ja S a c c a r d o ovat kuulu'neet hanen 
kirjeenvaihtopiiriinsa, ranskalaisista mai
nittakoon viela P a t o u i l l a r d, R o u
rn e g u e r e ja Que 1 e t, saksalaisista 
:M a g n u s, R e h m, v. T h ii m e n ja 
W i n t e r, •hollantilaisista 0 u d e m a n: s, 
Pohjois-Amerikasta E ll is ja E v e r
h a r t - "att icke tala om nagr.a tiotal 
anrlra", lisaa Elfving, tietaen, etta nama 
kirjeenvaihdot ovat sisaltaneet enemman 
tietoja keraystuloksista kuin mykologian 
kysymyksia koskevaa mielipiteiden: vaihtoa. 

Monien maapallon seutujen sieniflooran 
edustajista Karsten on joutunut laatimaan 
maarittelyteitse tietoja, mm. Ranskan, Bra
silian, Siperian, Turkestanin, Trans:baika
lian, Tonkinin, Uuden Kaledonian, Pohjois
Amerikan ym. maiden sienistos•ta. 

Ulkomaisia vieraita on noirua Karstenin 
parhaan tyokyvyn paivina edennyt Mustia
laan sarukka opin ja tiedon hakuun. Maa
miesopistonkin emtiset oppilaat ovat tieta
neet muistitietoutenaan kertoa, miten eri 
kesina on ulkolaisia tutkijoita ja opiskeli
joita ollut kaymassa Karstenin luona, mut
ta nimet ovat joutuneet UlliOhduksiin. Var
mennettua on, etta mm. ruotsalainen asko
mykeettien tutJkija Karl Starback on v. 
1887 oleskellut pitkiihkon aikaa Mustia
lassa ja lienee niita tutkijoita, jotka sielta 
ovat saaneet rurusaimmin virikkeita toil
leen. 

1880-luvun kuluessa jatikuu Mustialassa 
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ahkera uurastus. Erikoistutkimus maa~ 
me ruoste- j.a nokisienista, ''Finlands rost
och brandsvampar" ilme:styy Bidrag-sar
ja.ssa V. 1884. "Lyihyesti kuvattuina" nama 
tuhosienet siina ovat. Todellakin - niista
han on nylkyisiTh oma laaja kirjallisuutensa. 
Systemaatikko Karstenilla ei ole aiheellis
ta kayda laaj·oihin ekologiaa koskeviin poh
dintoihin, han tyytyy vairu diagnooseihin. 
Perustaa siina on, aikansa tasoista, ja 
Karstenista oli mahdo.Uisimman kaukana 
taipumus ehdoin taihdoin tehtyihin ruiinhy
Yin metodisiin kuin sita.attien virheellisyyk
siin spekulaatioittensa pohjaksi. Seuraavana 
vumma v.almistuu Myeologia fenniean toi
nen osa uudistettuna, uudella nimella 
( ''Revisio monographica atque Synopsis 
Aseomyeetum in Fennia hueusque deteeto
rum") . Muutamien vuosien periista (1889) 
on valmiillla Bidrag-sarjaan painettu ''Kri· 
tisk ofversigt af Finlands Basidsvampar". 
Yhdessa vuosina 18'92-97 julkaistujen li
sailyjen kanssa se kiisittaa 4 70 sivua. 
Uutta siina on mm. lajien maaritysavaimet 
ja lkunkin lajin mikroskooppiset tuntomer
kitkin. Helppoa ei ole aloittelijan kayttaa 
tatakaan ''kriitillista yleiskatsausta' '. La
jien diagnoosit ovat niukat, mitaan kuvia 
ei liity tekstiin. 

Tassa julkaisussa Karsten yllapitaa 80· 
luvun alussa alkamaansa pillisienien suku
janittelua. Elias Fries oli aikanaan pilkko
ruut vanhan linnelaisen Agarieus-suvun 
usea:mmaksi. Tavallaan rinnakkaistapauk
seksi Olll katsottava, kun Karsten kavi sa
mantapaisesti erottelemaan suvuissa Bo
letus, Polyporu.s ja Hydnum erilaisia kate
gorioita, niin, samoihin aikoihin kuin pari 
muuta mykologia teki myoo samoin, kaikki 
toisistaan riippumattomasti. Tallainen se
kasortoisuutta aiheuttanut toimin:ta on sit
temmin ainakin osittain karsinyt vararikon. 

Karsten on ollut hyvin tietoinen siita, 
mika me11kitys lajikuvauksien taydenlnyk
sena on kunkin muodon k u vall a. Typo
grafian edistyessa tiialllikin han on ryhty
nyt 80-luvun lopulla laatimaan kuvastoa 
harvinaistfukoista muodoista, joista aikai
semmin ei ole kuvia ollut julkaistuna. 
Tata ''leones seleetae Hymenomyeetum 
Fennire nondum delineatorum"-teosta il
mestyi Tiedeseuran Aeta-sarjassa vv. 1888 
-91 kJaikkiaan kolme nidetta. Elias Frie
sin aikoinaan julkaisema ''leones seleetae'' 
on taman aikaa ja vaivaa vaatineen teok· 
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sen esikuvana. Suomen Tiedeseuran 50-
vuotisjuhlassa Karsten sai siita erikoisen 
kunnia p-alkinmon. 

Viela 90-luvun alussa Karsten jatkaa 
tietee~~ilsta julkaisutoimintaans1a, jookin 
ehtymisen oireita on todettavissa. V. 1892 
ilmestynyt "Finlands Mogelsvampar (Hy. 
phomycetes fenniei) ", paiiasiassa imperfee
tisienia sisaltava julkaisu, on Myeologia 
fenniean taydennysta, 308 homesienen ku
vaukset sisaltava julkaisu, johon on ilmei
sesti koottu vuosien varrella keraanityneita 
muistiinpanoja ja havaintoja tasta muoto
rikkaasta sieniryhmiista. 

Vuosisadan Uihestyessa loppuaan kavi 
ilmi, ettei ollut riittavaa, ainakaan tyydyt
tavaa "j.alkikasvua" sienistomme tutkimi
sen kannalta. Viipurilainen Art u r 
The s l e ff (1871-1920) oli kyla ahkeroi
nut sienistomme tutki:misen alalla, saavut
tanut tuloksia, mutta niille ei oloissamme 
taidettu aikanaan antaa arvoa. Levoton 
Thesleff, jolla olisi ollut parhaat edelly
tytkset Karstenill tyon jatkaj.aksi, joutui, 
osaksi valtiollisten olojen hiimayttiimana, 
ennen pitkaa muil1e aloille. L i r o on 90-
luvun lopulla ollut jonakin kesana Karste
nin opissa Mu.stialassa, mutta han ei ole 
yliolkaisine otteinee'n paljoa valittanyt 
saada ohjenuoraa jo vanhenneen tutkijan 
ja lajinturutijan taholta, ainakaan ei riittoi
sasti makromykeettien osalta. Taman ym
parille ei, olojemme pienimittaisuudesta
kin kai johtuen, muodostu mitaan "kou
lukuntaa " , joka jatkaisi ja taydentaisi ha
nen tyotaan. Mustialassa ei liioin enaa 
kyetty seuraamaan ajan merkkeja ja alan 
kehi ttyrriista. 

Tama tunnettiin paakaupunkilaispiireis
sa, nimenomaan 'Soeieta!ksen' piirissa, seu
ran, jonka ohjelmaan kuului kotimaisen 
luonnon tuntemuksen edistaminen. 

SaatiiJ• aikaan sopimus Karstenin kans
sa, etta tama laatisi oppaan, joka osviittai
si alkajia makromykeettien tuntemiseen. 
Hankkeen toimivimpana on ollut Elfving, 
ja niin saatiin toimeksi sarjan "Floristiska 
nandboeker for nybegynnare'' ensi numero 
''Fi'nlands Basidsvampar i urval beskrif
na". Tama on tuon sarjan ensimmainen ja 
samalla ainoa numero. Vasta parisenkym~ 
menta vuotta myohemmin havahduttiin 
mainitun seuran taholta toimittamaan itiO
kasveja koskevia, systemaattisia teoksia. 
Silloin ei ernaa "alkajien oppaita": V. F . 



Brotheruksen tunnettu pohjoismaiden leh
tisammalien kiisikirja, olkoonpa, etta sii
nakin on aukkokohtansa, on tuottanut 
' 'j alkikasvunsa' '. 

Karstenin "Basidsv.ampar"-kirjaa laa
dittaessa lkaytetty lajien ''valikointi'' on 
sille ollut kohtalokasta. Alkava sienienhar
rastelijakin tormaa muotoihin, jotka tuos
ta oppaasta on jatetty syrjaan. Lajien 
diagnoosit eivat ole kaikin1 sellaisia, joita 
juuri alkaja kaipaa, sukuja pihlrottu, kuvat 
eivat kyllin luonnBhtivia jne., joten ei ole 
ihmeteltavissa, etta tama Kar:stenin vii
meinen laajempi jullmisu ei tayttanyt sii
hen asetettuja toiveita. Tuon kirjan: vaati
matonkin kayWija tarvitsee selvyyteen 
paastakseen avuksi muuta kar:stenianaa. 

V uosisadan vaihteen aikoina oli Karste
nin mykologinlen julkaisutoiminta suurin 
piirtein paattynyt. Win oli ehtinyt jul. 
kaista 119 tieteellista julkaisua - taman 
vuosisadan puolelta ei ole juuri sanottavaa 
lisaa tullut ihanen aikaisemmin ahkerasta 
kynastaan. Tutlkimustyota haittasi nako
kyvyn heikentyminen. Kerailytyo vahitel
·len lamaantui ; opetustaan maamiesopis
tossa, josta korkea:mpi maatalousopetus 
hankkiutui siirtymaan Helsingin yliopis
toon, sirune perustettuun tiedekuntaan, 
Karsten viela jaksoi suorittaa vuoteen 1907 
asti ja siirtyi seuraavan vuoden alussa 
elakikeelle. Parisen vuotta han · sai vieHi 
asustaa rakkaaksi kayneessa asunnossaan 
Mustialassa- laitos oli jarjestelynalaisena 
- kunnes sY'ksylla 1910 han siirtyi lahei
seen Forssan kauppalaan, hyvin ansaittuun 
vanhuuden paivien lepoon. Noina vuosina 
yrittrvat jotkut Mustialwan edenneet opis
kelijat turhaan kayttaa hyviikseen vanhuk
sen lajintuntemusta. Taman terveys oli 
huonontunut ja sienentietous saanut antaa 
tilansa filosofis-teooofisille pohdinnoille. 

Karstenin arvokkaat sienikokoelmat oli 
jo ajoissa saatu lun.astetuksi Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisen museon suojiin. 
Yihdessa hanen kirjastonsa ikanssa oli lu
nastussumma 10 000 silloista markkaa. Oi
keastaan sangen kohtuullinen hinta kat
soen siihen, ·etta Kar:stenin kokoelmissa on 
ollut naytteita kaikista Suomessa siihen 
asti tavatuista sienilajeista ja niiniliy
vin hanen itsensa lkuin my5s eraiden mui
denkin tutkijain kuvaamien lajien tyyppi
kappaleita, lisiiksi 5625 u1komaisen sienen 
naytteita. 

Pitkan aikaa kestanBessa Karstenin ko
koelmien montteeraustyO.ssa ei ole valitet
tavasti menetelty kyllin asianmukaisesti. 
Ei liene paikallaan, etta Karstenin alku
peraiskonvoluutteihin taksonomisista sei
koi.<>ta tekemia muistiinpanoja mm. itioiden 
koosta ym. ei ole talletettu. Onko lahetet
ta·essa naytteita ul1komaisille erikoistutki
joille tullut kaikin.· noudatetuksi pieteetin 
edellyttamia vaatimuksia, on myos asia 
siniinsa. Ja niinhan om kaynyt, etta tama
kin Helsingin yliopiston kasvitieteellisen 
museon aarteistoon kuulurva kokoelma oli 
vahalla tuhoutua, evalkuoimaton kun sekin 
oli, Helsingin pommituksissa 1944. J onkin 
sekuntnin murto-osan verran kohtalo oli 
suopea sil1ekin. 

Levottomana vallankumousvuonna 1917 
(22. 3.) ankara keuhkotulehdus katkaisi 
taman omaHa erikoisalallaan ansioituneen 
tutkijan elamanlalllgan. 

Hiinen ·hautansa on Tammelan hautaus
maalla. 

* 
Karsten oli kertakaikkisesti sienisyste

maatilkko, taksonomi ja floristi. Muuta han 
ei tahtonut olla. Mor:£ologia ei ole hanta 
kiinnostanut. Merkittavaa on, etta hanen 
joutuessaan tekemaan ainoan ulkomaan
matkansa Keski-Eurooppaan oli siella jo 
Julius KUhn alkanut propagandansa so
vellettujen kasvitieteen alojeru puolesta, 
miten kasvinsuojelua olisi kehitettava jne. 
- mutta tiima ei ole K·arsteni•ssa aiheutta
nut mitaan reaktiota. Ainakaan hanen tie
tee1lisesta tuotannostaan ei ole mitaan huo
mattav.aa yritetta maa- tai metsatalou
dellisen kasvitieteen alalle · muuta kuin 
vasta myohiiiseen, 90-luvulla laadittu 
yleistajuinen esitys kaurannoen torjun
nasta. 

Sienien ruoaksikaytto hiintii on kylla 
aina kiinnostanut. 1860-luvun alussa sattu
neiden katovuosien aikaisen sienipropa.
g·andan huolsi Risinger topeliusmaisilla 
"Sieni-kalle"- ( "Kalle Skog Svamphug
g.aren' ') kirjall.aan. Suuren nalkiivuoden 
1867-68 alkaessa Karsten julkaisi tieto
puolisesti paremmin huolletun ruotsinkie-
1isen oppaan ( ''Finlands ekonomiSika flora 
I) en·si osan - toisen osan julkaiseminen 
jiii sikseen. Ignatiuksen Suomen maantie
teen kasikirjassa hiinen lausumansa on is
kevaa. totuutta. 
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Sangen viihiin han viilitti tuon ajan "suu
resta huudosta' ', darwinistisesta kehitys
opista: ''uuden sienilajin loytiiminen :M:us
tialassa merkitsee enemman 'lmin se, mitkii 
lajit geneettise.sti kuuluvat yhteen'' -
nain sanotaan hanen lausuneen. Ja muut 
lisiiilleet Karstenin tyosta: ''sieni siniinsii 
oli piiiiasia ". 

:M:iksei se olisi 1 KarSten kiisitti, mita 
perustavaa tyota han suoritti. 

K!ohtuu<della ei saata vaatia, etta han 
olisi ryhtynyt monipuolisemmin harrasta
maan mykologian aloja. :M:usti,alassa ei ol
lut niiita edellytyksiii kuin jossakin kau
pungiss,a, esimerkiksi. Sienimuodoissamme, 
niiden esiintymisen selvittamisessa oli hii
nelHi yllin kyllin tyota. 

Karstenin merkityksellisinta tyota sieni
taksonomian alalia tuskin paljoakaan tun
nettaneen hanen kotimaassaan. Hiinen an
sionsa eivat ole yksistiian siina, etta han 
on, kuten monli muukin systemaatilkko, 
vaihtelevalla onnella kuvaillut uusia muo
toja ja lajeja. Ei liioin siina, etta han on 
erottanut uusia sukuja tai etta hanen ko
telosienia koskeva selvitystyonsa oru arvioi
tu kokonaisuudessaan pysyvimman arvoi
sek!si. 

Tama etiiiilla kulttuurikeskuksista toimi
nut, mykologialle vilhkiytynyt tutkija on 
ollut ensimmaisia, ehka ensimmainen, joka 
on ryhtynyt jarjestelmallisesti ottama.an 
kaytiintOon makromykeettienkin lajidesk
kriptioissa itioiden koko- ja muotoseikat, la
jien mikroskooppiset tuntomerkit. 

Pies c he lin (1924) jo sanomana 
nain: 

- ,Hauptsiichlich sind es der finnische 
Mykologe P. A. Karst en, sowie Cooke 
in England und Q u e l e t in Frankreich 
gewesen, die die Brauchbarkeit der Spo
renmasse fiir die Artbestim:mung der Hut
pilze erkannt und in ihren Floren die An
gabe von SporengrOssen eingefiihrt haben 
(z. B. enthalt Karstens: ''Rysslands, Fin
lands och skallldinaviska Halfons Hatt
svampar" 1879-82, schon viele Sporen
masse, noch mehr dann die ''Kritisk Ofver
sigt af Finlands Basidsvampar (1887)." 

Viitattuaan siihen, miten aikaisemmin 
on eriniiisten y'ksityisten lajien basidioista 
ja itioista esitetty kuvia, mm. esimerkiksi 
De S e y n e s'in tauluissa, Pieschel jatkaa: 

''W enn auch die Angaben der erst en 
Forscher heute nicht immer ganz zuver-
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liissig erscheinen (nach Ricke n z. B. die 
Q u e l e ts, vielleicht wegen der den be
troffenen Autoren zu Verfiigung stehen
den nicht so vollkommenen Instrumente 1), 
so fiihrten sie doch dazu, dass nunmehr 
eine Diagnose ohne Sporenmasse als un
vollstandig angesehen wurde und man 
shill bemiihte, sowohl die schon besdhriebe
nen als auch neue Arten milkroskop,isch 
''festzulegen' ', eine bis heute noch nicht 
abgeschlossene Aufgl!lbe. '' 

Myohemmin oru Killermann (1931) katso
nut aiheelliseksi - mone&.<>a kohdin vinou
tuneessa- kirjoitelmassaan esittaa painet
tunakin B r e sad o l a n hanelle suullises
ti esittiimiin kritiikin muiden muassa Kar
stenin teoksissaan esittamistii lakkisienien 
milkroskooppisista diagnooseista. Tahiin on 
huomautettava, etta alkajien, Karsteninkin 
kaytettavissa olleet optiset valin.eet ovat 
olleet nykyisiin verrattuina puutteellisia, 
eika ole ensi kertaa, kun uranuurtajain 
tyota myohemmat pyrkivat aliarvioimaan. 

Historioinnin kantnalta on kiinnostava 
ik:ysymys, miten Karsten on tullut aHra
neeksi tiirrnan viela edelleenkin kehittymi
sen alaisena olevan diagnostisen puolen 
vaarinoton1 ja sita ryhtynyt kayttiimaiin 
makromykeeteistii kautta linjan. 

Tuskin erehdyttiineen, kun erusiksi on 
todettavissa, etta Karstenin aikaisimmissa 
diagnooseissa on vaikutteita Nylanderin 
taholta ja tiima on Peziza-tutkimuksissaaru 
ottanut kiiytantoon mikroskooppiset tun
nusmerkit, Karsten on johdonmukaisesti, 
tarkkana tutJkijana alkanut tarkata myos 
lakkisienien milkroskooppisia seikkoja, ja 
talloin tietenkin ovat lahinnii tulleet itiot 
kyseeseen. 

Elfvin<gin (1899) lyhyesti luonnehtima 
henkilokuva on ilmeisesti kritikoiva. ' 'Mus
tialan erakko'' on siina esitetty sellaisena 
lmin han on nayttanyt niista, joiden kans
sa han ei ole joutunut laheiseen ystavyys
suhteeseen tai kauempaan kanssa!ldiymi
seen. von K o nO' w ( 1928') on Karste
nista Mustiala-tietouden pdhjalla esittiinyt 
jossakin maariiss'a siita poikkeavaa. 

Yhtenevaisyyttii on kylliikin siina, etta 
Karsten ei ole ollut kateederissa mikiian 
kaunopuhuja tai retorisilla lahjoiHa ar
moitettu, vaan yiiDsitoikkoinen ja niukkasa
nainen ja etta han on ollut kaikkien arvos-



telujen mukaan tehtavissaan tunnollinen, 
selityksissaan asiallinen ja koruton. 

Konow oru eriko:isesti korostanut Karste
nin kiintymysta luontoon ja retkeilyyn. 
Paastyaan oppilaittensa ikiera virallisille
kin kasviretkeilyille han, Konowin kerto
man mukaan, on ollut vallan muuta kuin 
kateederiopettaja. "Ukon" silloin osoitta
ma monipuolinen elavan luonnon tuntemus 
oli omiansa kiinnittamaan mita erilaisim
pia ky!Selyja esittavia oppilaita haneen. -
' 'Oppilaittensa arvossapitama ja rakasta
ma han oli suoraluontoisena, herttaisen 
lamminsydamisena j a hyvana ihmisena. '' 
- ''Han viihtyi erinomaisesti nuorison 
parissa, voittaen puolelleen heidan syda
mensa. Hanen kotinsa ali aina avoin ja 
vieraanvarainen oppilaittenkin kaynneil
le' ', Konow kertoo. 

Mustialan opetus oli jarjestetty, kuten 
tunnettua, colleg·emaisesti, ja Karsten on 
sellaisen oppilaitoksen opettajana ollut 
taysin tehtaviansa vastaava. 

Kuvauksista paattaen ovat Karstenin 
luonteenominaisuuksia olleet yksinkertai
suus, lkoruttomuus , harvapuheisuus ja sul

. keutuneisuus, jotka viimeksimainitut lie
nevat enernman tai vahemman vieraaksi 
jaaneista tuntuneet juroudelta. 

Romanttinen, hiljainen luonnonihailu 
on rhanelle merkinnyt paljon, vapaa luonto 
sinansa kiirunostanut enemman kuin kult
tuurin kahlitsema. Yksinaisessa, a umu!k
sista peninkulmaisen metsataipaleen taka
na olevassa Saloisten eramaamajassa Kar
sten ali loytanyt mieluisan kesanviettopaik
kansa, sielta :mania kiintoisia sieniloytojaan 
tehnyt. Monina kesina han ypoyksinaan 
asusteli iilkkomaaria tuolla hiljaisessa, 
pienoisen sisajarven partaalla olevassa 
metsastys- ja kalamajassa, toisinaan joku 
perheensa jasen mukanaan, toisinaan seu
ralaisenaan insinoori D. W. af Grub
b ·e n s. Aatel:issukunsa viimeisia vihantia, 
aikoinaan biologisiin tieteisiin kinnostunut, 
luonteeltaan ''Saloisten toverinsa'' vasta
kohta: puhelias, vilkas, avomielinen ja jopa 
runollihen ja haaveelliruen luanne. Nuoruu
den ystavyyksien ke""kustelujen sanotaan 
monesti kosketeUeen laajalti ja syvalti filo
sofiaa, metafysiikkaa ja teosofiaa. Silloin 
sanotaan Karstenlin pohdittaes.sa elaman 
syvimpia ongelmia avanneen muuten sul
keutuneen ja karulta nayttaneen sisim
pansii. 

Tuossa jokakesaisessa paossa eramaan 
rauhaan, monesti selassa alku!kantainen 
kontti kantamislaitteena, on sa:maa hakeu
tumista luonnon pa.riin kuin EEas Lonn
rotilla, joka julka~stuaan ensimmaisen suo
menkieli en kasvion ja asettauduttuaan 
elaklkeelle ei viihtynyt suurikokoisessa ta
lossaan, vaan hakeutui siita vielii p·ienem
paan ja yksinaisempaiin. Muuten samojen 
vuosikymmenien aikana, jolloin Karsten 
paneutui Tarnmelassa sienistomme selvit
tamiseen, suuri Elias Lonnrot liikkui ei 
kovinkaan moruen peninkulman paassa, 
Sammatissa, yhta yiksinkertaisena kuin 
Karsten Saloisissaan. 

Saloisten idyllillleh jarviseutu, sen tyyni 
eramaanrauha on saattanut vuosikymme· 
nien varrella monen Mustialassa vierailleen 
poikkeamaan sinn•e. Majaru vieraskirjassa 
on lukuisia todisteita siita., miten se on vie
haWinyt muitakin lmin Kmstenia. Niinpa 
esimerkiksi K. V. T e g eng r en on muis
telmakirjoituijuc;essaan Saloisista (Mustiala
albumi 1928) kayttanyt mottona (af Grub
bensin) siella sepiWimia muistosakeita: 

- Om ock i himmelen 
tror jag min ande an 
liingtade hit igen 
en sommardag. 

Bertel Gripelllbergin kuvaukselle kesa
yosta Saloisissa (13. VI. 1910) suotakoon 
sij aa tasta Karstenin 'cam ping-house 'sta 
mainittaessa: 

''Och sjon stod blank och Yinden dog 
- en ljudlos juninatt -
en lorn sin silverstrimma drag 
pa s.jon sorn glanste matt. 
Ej vajade en gren i skog, 
ej steg en rok mot sky, 
ej minsta vag mot stranden slog, 
och blekt var manens vy. 
Det var en stun1d, da tidens flykt 
ett ogonblick stod still, 
ett ogonblick sorn skont och skyggt 
jag lange minnas vill. ' ' 

Ehka olen uhrannut liian manta rivia 
Saloistelll-runoudelle. Mutta rnuistetta
koon: Karsten vietti yli neljakyrnmenta 
kesaa tuossa luO'nnonkauniissa seudussa, 
rauhan rnajassa, :lrooten siella aineistoa, ha
vaintoja ja voimia. Saloinen on rnerkinnyt 
hiinelle paljon. 
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Sallittakoon verrata Karstenin tyotapaa 
sen pohjoismaisen mykologin, jonka jul
kaisutoiminrta alkoi osapuilleen samoihin 
aikoihin (1890-luvulla) kuin hii:nenkin ty
rehtya, so. Lars Romellin elamankaareen. 
Molemmat ovat saaneet elaa ilman akatee
mista vaikutuspiiria. Molempien suhtee
seen ymparistoonsa on. pyrkinyt paina
maan leimansa eristaytyminen. Karsten eli 
syrjaisessa, ihiljaisessa Mustialassa, Romel
lin toimiruta keskella Tukholman sykkiYaa 
elamaa on ollut selviisti erakkomaista. 

Romell on ollut selva sik:eptikkoluonne, 
joka ''asetti kernaammi:n kysymysmerkin 
silloin kuin toiset asettavat pisteen' '. Kar
sten on ollut havaintojensa ja pohdinto
jensa julkaisemisessa vahemman pidatty
vainen. 

Karsten oli miltei autodidakti, suurelta 
osalta ominpain saanut alkaa ja saavuttaa 
asemansa ja tuloksensa mykologina. Ro
mellilla oli etua siita, etta haru oli saanut 
kehitty.a Elias Friesin maassa ja mer'keissa. 
Kun verrataan naiden kahde:n naapurimais
sa ·elaneen tutkijan julkaisemaa simmaa
raa, niin eroa on huomattavasti. Romell on 
julkaissut painettua tekstia tuskin yli puo
le:n tuhannen sivun - Karstenin julkai
sujen sivumaara ylittaa sen miltei kym
menkertaisesti. Romellille olivat kokoelmat 
oikeastaan paaasiana ja han kartutti niita 
monella tapaa, suurin henkilokohtaisin uh
rauksinki:n. Karstenin kokoelmien, herbaa
rionaytteiden kunto on itse asiassa ollut, 
edellytyiksiin katsoen, moitteeton. Milteipa 

arvioisi molempien naiden tutkijoiden saa
vutuksia niin, etta heidan kokoelmiensa 
- Romellin monipuolisemmat kokoelmat 
huomiooruottaen - maarat tassa kohden 
ovat kaantaen verrannolliset heidan jul
kaisujensa sivumaaraan, tietenkin vain 
''iklarkeasti ' ' arvioiden. Molempien tyotapo
jen erilaisuuden pohdintoihin ei ole .ai
heellista syve:ntya. Tahdennettakoon vain, 
miten · Karstenin tuotannon laajuus juon
tuu, ainakin osaksi siita, etta tyoalaa on 
ollut haillen osalleen, systemaattis-taksono
misen sel'vityksen, samoin floristisen kerai
lyn 'hauen tyokellltillaan ollessa erikoistu
mattomuuden tilassa, verraten paljon. 

"Tragik aller Pilzforscher" - tuo ai
kaisempinla ailkoina esitetty huokaus - on 
ainakin edesmenneiden systemaatikkojen 
osalta siina, etta tyoala on, jollei erikoistu
mista ole haluttu n<mdattaa, nayttanyt yli
voimaisen laajalta ja etta subjektiivisuus 
on saanut liiaksi sijaa havainnoimise. sa. 
Viela on ollut kausia, jolloin taksonomi
nen tutkimus ei ole sa·avuttanut sijaa, joka 
sille olisi kuulunut, sen tyomahdollisuuk
sia ei ole tuettu, ei ole suotu opetukselli
sella alalla sille riittavaa arvonantoa. Eri
koistunut ja sovellettu tutkimustyo ei ole 
kaikin anltanut arvoa Hille pohjatietouden 
kaikinpuoliselle varmistamiselle. 

J okia tapauksessa Karsten on suorittanut 
makromykeettien taksonomisen tutkimuk
sen alalla maassamme uranuurtavaa tyota, 
jolla sailyy perustava merkityksensa. 
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