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Erik Laxman ja bobovnik
Henry Väre ja Alexander Sennikov

Väre, H. & Sennikov, A. 2012: Erik Laxman ja bobovnik. (Erik Laxman and  
the bobovnik). — Sorbifolia 43(3): 117–122.

Erik Laxman was a Finn, born in the city of Savonlinna [then Sweden] in 1737. In 1742 
Savonlinna became a part of the Russian empire, where Laxman made his career as an 
appointed professor. He was a naturalist with an interest in botany, geology and zoolo-
gy. He published some new vascular plant species to science, among others Koelreutria 
paniculata, Spiraea altaiensis (=Sibiraea laevigata), Robinia spinosissima (=Caragana 
spinosa). Many of his articles treated practical issues in a Linnaean sense, i.e., based on 
harnessing nature to benefit mankind. One of the articles, titled On the Russian bobovnik 
and the oil prepared thereof, is translated here from Russian to Finnish.

Henry Väre, Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto; henry.vare@helsinki.fi
Alexander Sennikov, Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto

Venäjällä uransa tehnyt Erik Laxman syn-
tyi Savonlinnassa 27.7.1737. Vanhemmat 
olivat kauppias Gustaf Laxman ja Hele-
na Fabritius. Venäjä valtasi Savonlinnan 
vuonna 1742, ja pikkuvihan päättäneessä 
Turun rauhassa vuonna 1743 kaupunki jäi 
sille. Laxmanien koti oli lähellä Olavinlin-
naa, ja heillä asui usein venäläisiä, mikä 
vaikutti Laxmanin haluun työskennellä 
Venäjällä.

Laxman ryhtyi opiskelemaan Turun 
Akatemiassa vuonna 1757, mutta varat-
tomana hän pystyi opiskelemaan kaiketi 
vain kaksi vuotta. Hän kävi ainakin Pehr 
Adrian Gaddin, Pehr Kalmin ja Johan 

Lechen luennoilla, ja oli myöhemmin 
kirjeenvaihdossa heidän kanssaan. Myös 
kasvitieteilijöiden Peter Jonas Bergiusin, 
Carl Niclas Helleniuksen, Carl von Lin-
nén ja Carl-Fridrick Mennanderin kanssa 
hän vaihtoi kirjeitä ja lähetti heille myös 
kasvien siemeniä Siperiasta. Linné toimit-
ti Laxmanille kasvien ja eläinten keruuoh-
jeita Siperiaan (Lagus 1880: 22): ”Korkein 
antakoon teille voimia tehdä havaintoja ja 
keräillä ja varjelkoon ystävyyttäni teihin. 
Odotan hartaasti ensimmäistä kirjettänne 
Kolyvanista”. Muun muassa Gadd (1777) 
raportoi Laxmanin keräämien kasvien 
menestymisestä.
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Laxman retkeili Inkerissä vuonna 1761 
toimiessaan apupappina Uudellakirkolla. 
Inkerin kasvistoa (Gorter 1761) täydentä-
vät tiedot liitettiin (Laxman 1764) kirjaan, 
sen myymättömiin kappaleisiin, josta 
syystä Inkerin kasvistosta on kahdenlaisia 
painoksia. ”Laxman-painoksessa” on myös 
korjauksia ja lisäyksiä aiempiin tietoihin. 
Laxmanilta on tietoja 24:stä lajista.

Pian Laxman sai nimeä kyvykkäänä 
luonnontutkijana, ja hänet valittiin vuon-
na 1761 kuninkaallisen tiedeakatemian 
Pietarin kirjeenvaihtajajäseneksi akatee-
mikko G. F. Müllerin aloitteesta. Hänen 
avulla Laxman pääsi tutkimaan akatemi-
an kokoelmia. Vuonna 1770 Laxmanista 
tuli akatemian varsinainen jäsen. Ruotsin 
tiedeakatemian jäseneksi hänet oli valittu 
2.8.1769 (Hintikka 1938:121).

Pappina Barnaulissa

Laxman toimi pari vuotta papin apulaisena 
Karjalan Kannaksella Uudellakirkolla. Pie-
tariin Laxman muutti vuonna 1762. Täällä 
hän valmistui papiksi samana vuonna ja 
toimi ensin yksityisen saksalaisen koulun 
luonnonhistorian ja kasvitieteen opetta-
jana. Koulun omisti saksalainen maantie-
teilijä ja opettaja tohtori A. F. Büsching. 
Tuolloin Laxman oppi saksaa ja pääsi pii-
reihin. Büschingin suosituksesta Laxman 
nimitettiin vuonna 1764 luterilaisen seura-
kunnan saarnaajaksi Siperiaan, päätoimi-
paikkanaan syrjäinen Barnaul. Demidoffin 
vuonna 1739 perustama Barnaul sijaitsi 
4500 virstaa (4800 km) Pietarista Kolyva-
nin-Voskresenskin alueella, Ob-joen ylä-
juoksulla. Barnaul oli kaivosalueen keskus. 
Täällä Laxman ryhtyi vakavasti harrasta-
maan luonnontieteitä. Seurakuntakäynnit 
muodostuivat vähitellen tutkimusmat-
koiksi. Aluksi ne suuntautuivat lähialu-
eille, sitten yhä pidemmälle, pohjoisessa 
Tomskiin ja etelässä Ust-Kamenogorskiin 
saakka, nykyisen Kazakstanin alueelle. 
Siellä kasvoi tuolloin vielä kuvaamattomia 

lajeja, kuten Ornithogalum uniflorum ja 
Veronica pinnata.

Vuosina 1766–1767 Laxman teki pit-
kän tutkimusmatkan Irkutskiin, Baikalille, 
Kiachtaan [Kjahta] ja Kiinan rajaseuduille 
(nykyisin Mongoliaa). Matka teki hänestä 
tunnetun myös Länsi-Euroopassa. Irkuts-
kista hän kirjoitti professori Bergiusille 
Ruotsiin ja lähetti tälle ”aidon” raparperin 
siemeniä, jotka oli kerätty läheltä Kiinan ra-
jaa. Siemenet olivat kuitenkin eri raparpe-
rilajista kuin mitä lääkekasvina käytettiin. 
Euroopassa kiisteltiin, oliko rohdoksena 
käytetty aito raparperi Rheum compactum 
vai R. palmatum. Kiinan satamien ollessa 
suljettuna ulkomailta oli raparperin kaup-
pa suuri tulonlähde Venäjälle, koska kulje-
tus tapahtui halki Siperian. Vuonna 1767 
Laxman teki vielä matkan syvälle Altain 
pohjoisosan keskivuoristoon ja keräsi siel-
tä useita kasvinäytteitä.

Pietariin

Joulukuussa 1768 Laxmanin pesti Barnau-
lin pappina päättyi, ja hän palasi Pietariin. 
Seuraavana vuonna hänet valittiin Pietarin 
avoimen talousseuran jäseneksi. Syksyllä 
1769 Laxman retkeili Syvärillä sekä Olo-
netsin kuvernementin eteläosissa, ja kir-
joitti pitäjänkuvauksen, jossa selostetaan 
Aunuksen eteläosien luonnonoloja eräitä 
yleisiä puita mainiten. Kuvaus painettiin 
1769 venäjäksi (Lagus 1880, Saelan 1916), 
ja Laxmanin aikana se käännettiin myös 
saksaksi (Laxman 1790b). Suomeksi se 
julkaistiin 1943. 

Vuonna 1769 Laxman oli kirjeissä tut-
tavilleen ilmoittanut tulevasta artikkelis-
taan Sibirische Nebenstunden, joka käsit-
telisi useita aiheita [Hintikka (1938:122) 
esittää, että Laxman julkaisi sen myös itse, 
mutta yhtään kappaletta ei tunneta]. Lax-
man oli kuitenkin kirjoittanut tulevista ai-
heista venäläiselle historian professorille, 
saksalaiselle August Ludwig von Schlöze-
rille (1735–1809) ja Johann Beckmannil-
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le (1739–1811). Schlözer julkaisi kirjeet 
(Laxman 1769) luvatta Göttingenissä ja 
Gothassa painetussa 104-sivuisessa kirjas-
sa M. Erich Laxmanns, Predigers bey dem 
deutschen Gemeine zu Barnaul auf den 
Kolyvanischen Bergwerken in Sibirien, Si-
birische Briefe.

Pietarin Akatemian kasvitieteilijöistä 
Laxman tuli hyvin toimeen Peter Simon 
Pallasin (1741–1811) kanssa, mutta Johan 
Gottlieb Georgin (1729–1802) kanssa suh-
teet olivat viileät. Tähän on mahdollisesti 
ollut osasyynä ruotsalaisen Falckin kasvi-
jäämistö, jota Laxman ei saanut hoidettua 
viiden vuoden aikana, vaan jätti sen Ge-
orgille. Pallaksen (1784–1788) Flora Rossi-
cassa Laxman mainitaan useassa kohdassa.

Professoriksi

Pietarin tiedeakatemiaan värvättiin 
1760-luvulla Katariina Suuren aikana ul-
komaisia tutkijoita. Laxmanin nimitettiin 
professoriksi 26.2.1770, alanaan talous-
oppi ja kemia. Artikkelit lentohiekan si-
tomisesta (Laxman 1768), Siperian arojen 
metsittämisestä (Laxman 1769) ja kääpiö-
mantelin käytöstä (Amydalus nana L.) öl-
jyn valmistuksessa (Laxman 1771a) olivat 
hyödyllisiä suosituksia nimitykselle. Hyviä 
lentohiekan sitojia olisivat Sophora (Ther-
mopsis) lupinoides, Polygonum (Atrapha-
xis) frutescens ja Ephedera monostachya. 
Kirjoitus lentohiekkakaveista ilmestyi 
myös venäjäksi (Lagus 1880, Saelan 1916).

Tulevat vuodet Pietarissa olivat Laxma-
nin uran kasvitieteellisen julkaisutoimin-
nan aktiivisinta aikaa. Laxman (1771b) ku-
vasi tieteelle uusina viisi lajia, puuvartiset 
lihavoituna: Veronica pinnata, Spiraea al-
taiensis (Sibiraea laevigata), Dracocepha-
lum altaiense (D. grandiflorum), Robinia 
spinosissima (Caragana spinosa) ja Trifo-
lium dauricum (Lespedeza daurica), ja pian 
seitsemän lisää (Laxman 1774): Gentiana 
grandiflora, Sibbaldia altaica (Chamaer-
hodos altaica), Ornithogalum uniflorum 

(Tulipa uniflora), Ornithogalum altaicum 
(Lloydia serotina), Polygonum sibiricum 
(Aconogonon sibirica) ja Ranunculus al-
taicus. Kaikista kuvamistaan kasveista 
Laxman piirsi hienot kuvataulut. Valitetta-
vasti hän oli jo etukäteen ilmoittanut Lin-
nélle aikomuksistaan uusien lajien kuvaa-
miseksi (Hintikka 1938:123), mitä Linné ei 
huomioinut ja kuvasi niistä useimmat itse 
ennen Laxmania. Kuuden putkilokasvin 
tieteellisessä nimessä Laxman on säilynyt 
auktorina. Eräs merkittävimmistä Laxma-
nin uusista kasveista oli rakkopuu (Koel-
reuteria paniculata), joka kasvoi Pietarin 
kasvitieteellisestä puutarhasta (Laxmann 
1772).

Vuonna 1770 Laxman matkusti Etelä-
Venäjälle Bessarabiaan ja Moldovaan ruh-
tinaan veljen, tiedeakatemian johtaja Or-
lovin seurueessa. Sieltä hän lähetti kirjeen 
Suomeen, joka myöhemmin painettiin 
(Laxman 1773). Kirjeessä, joka on lyhyt 
selostus alueen luonnonoloista, asukkaat 
todetaan laiskoiksi. Bessarabia oli lähes 
puutonta, ja jänisparkojenkin oli tyydyt-
tävä lymyämään silkkiunikoiden (Papaver 
Rheas) ja paloyrttikasvin (Phlomis Flos 
venti, nyk. P. herba-venti) suojassa. 

Vuonna 1779 Laxman retkeili Volgan 
lähteillä, Äänisellä ja Valkoisella merellä. 
Matkaraportissa ei käsitellä kasveja kuin 
talousmielessä. Painopiste oli vuoritalou-
dessa. Äänisen Klimentskoi-saarella oli 
koivikoita ja lehmusmetsiä (Laxman 1782).

Kaivoksen varajohtajaksi

Laxmanin maine kasvoi, ja vuonna 1780 
hän sai vuorineuvoksen arvonimen. Hä-
nestä tuli samalla Nertsjinskin [Nertšinski] 
kaivosten varajohtaja Itä-Siperiassa. Paik-
ka sijaitsee 500 kilometriä Baikaljärves-
tä itään. Laxmanin halukkuuteen siirtyä 
saattoi vaikuttaa myös se, ettei hän tullut 
toimeen kaikkien Pietarin akateemikoi-
den kanssa. Toimi jäi lyhyeksi, sillä vuon-
na 1782 hänet kutsuttiin tilinpidon epä-
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Bobovnik Venäjällä ja 
siitä valmistettu öljy 

(Amydalus nana Linnaei, eräänlainen man-
teli, kuva 1)

Kasvitieteilijät oppivat tuntemaan tämän pohjoi-
saasialaisen pensaan viime vuosisadan lopulla, 
ja Plukenet1 ensimmäisenä kuvasi sen huolella. 
Saman voi todeta Ammanin piirroksesta2. Koska 
Millerin Botanical Dictionary3, jossa kasvi kuva-
taan [myös] hyvin, on hyvin harvinainen teos, 
päätin, että on kohtuullista tehdä kasvista tar-
kentava kuvaus. Luulen, että pensaasta saattaisi 
olla hyötyä innokkaille maanomistajille jotka ei-
vät ole sitä koskaan nähneet, sillä näin he saavat 
paitsi tietoa öljystä jota kusutaan bobovnikiksi, 
myös sen näyttävyydestä.

Piirros [Plukenet], joka on laadittu kukin-
nan aikaan, on luonnollisessa koossa ja väreissä, 
kuten se esiintyy kentillä ja stepeillä. A osoittaa 
kurttuista kuorta, joka peittää mantelia, B osoit-
taa kypsää hedelmää ja C mantelia, kaikki luon-
nollisessa koossaan.

Bobovnik kasvaa aroilla kuten venäläiset 
villikirsikat, 35–53 sentin korkuisena. Puutar-
hoissa olen nähnyt molemmat 210 sentin kor-
kuisina. Siellä hedelmät ovat myös suuremmat 
ja mehukkaammat.

Kasvia ei huoli kuvata tässä yksityiskohtai-
sesti, sillä kuvaukset ovat melko yksityiskohtaisia 
viimeaikaisissa kasvikirjoissa. Sitä paitsi, kuva-
ukset hyödyttävät vain tutkijoita, ei niitä jotka 
tekevät käytönnön [viljely]työtä.

Talonpoikien käyttämä nimi juontuu 
siitä, että karvapintainen hedelmä muistut-
taa pavun palkoa. Irtyš-joen varrella sitä 
kutsutaan Kalmyk-pähkinäksi, koska kal-
mukit syövät suuria määriä sen hedelmiä. 
Tosin vain yksinkertainen väestö syö niitä. Kui-
tenkin, luonnontieteilijöistä innokkaimmat, 
ennen kaikkea taitava ylilääkäri Kiesing ja ar-
mejalääkäri Berger, ovat tehneet sen siemenistä 
hienoa persikkavodkaa.

Kazanissa, Nizhny Novgorodissa, Voro-
nezhissa ja Astrakanin alueilla talonpojat in-
hoavat kasvia todenteolla. Bobovnik juuret kas-
vavat pelloilla syvälle, ja niiden hävittäminen on 
hyvin työlästä. Jopa suurin aura, jota kutsutaa 
sabaniksi Volgan alajuoksulla, ei täysin yllä sen 
juuristoon4.

Tämän hyvin vähän käytetyn puun hedel-
mistä olen valmistanut öljyä, jota tosin saa melko 
vähän verrattuna manteleihin, jota aion lähet-
tää talousseuralle joka edistää kotimaan kasvien 
käyttöä. Mielihyvällä onnitellen talollisia, jotka 
arvostavat kotimaisia laadukkaita öljykasveja.

Lisäksi olen [kasvista] iloinen kun tiedän, 
että hyvistä kodin öljykasveista on puute. Ennen 
kuin päätän kirjoitukseni, haluan esittää eräitä 
taloudellisia huomoita.

Bobovnik tuotaa runsaasti hedelmiä, ja mi-
käli joku haluaa tuottaa tavallista suurikokoi-
simpia hedelmiä, tarvitaan ainoastaan istutuk-
sia aidattuihin puutarhoihin.

   Laxmann  
(1771)

1 Plux. alm. 28 Tab. II. Fig. 3.
2 Amm. ruth. 273 T. 30
3 Mill. dict. Tab. 28 Fig. 2
4Tataarit kitkevät tätä pensasta seuraavasti: se 
pellon osa aidataan, missä pensas on runsain, 
kesällä he ajavat karjaa aitaukseen päivittäin, 
kunnes kävelevien ja makaavien nautojen seas-
sa ei ole enää tilaa, tavalla ettei tietä enää tal-
lota. Nuori 8–10-vuotias poika pystyy helposti 
keräämään poodin [16 kg] verran hedelmiä, ja 
mikäli siemenkuorten rikkomiseen ei ole laitetta, 
voi sama poika helposti särkeä saman määrän sie-
meniä kahdessa päivässä. Yksi poodi pähkinöitä 
tuottaa 15 paunaa siemeniä, ja 15 paunasta 
siemeniä saadaan 5 paunaa öljyä, jota voidaa 
puristaa ja kirnuta kuten unikko- tai jalopäh-
kinäöljyä. Mikäli toivotaan vähemmän kitkerää 
öljyä joka säilyy pidempään härskiintymättä, 
tulee hienoksi murskattuja siemeniä kuivata 
kohtuulämmöllä. Koska bobovnik kasvaa ylei-
senä Venäjän itäosissa, on mahdollista saada 
todella runsaasti manteliöljyä, ainakin kaikki 
jalosukuiset voivat helposti hankkia vuotuisen 
tarpeensa. Öljy, jonka lähetän pienessä lasiasti-
assa, on puristettu kolme vuotta vanhoista he-
delmistä, mutta tuoreista hedelmistä puristettu 
on miellyttävemmän makuista. Samalla lähetän 
myös muutamia pähkinöitä. Minulle olisi kunnia 
lähettää lisää, niin pian kun saan kuulla että se 
olisi tervetullutta Seuralle joka huolehtii isän-
maamme hyvinvoinnista.
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Kuva 1. / Fig. 1. Amydales nana. Kuvitusta teok-
sessa Laxman (1771).

selvyyksien vuoksi Pietariin ja erotettiin. 
Laxman palasi vielä muutamaksi vuodeksi 
nimismieheksi (ispravnik) Nertjiskin lä-
histölle, Tšindanturukin suolakaivoksille. 
Muutaman vuoden kuluttua Laxmanin 
maine palautettiin, ja vuodesta 1784 läh-

tien hän toimi keisarillisen mineraalika-
binetin matkailijana toimipaikkanaan Ir-
kutsk, Siperian keskuspaikka.

Vuonna 1788 Laxman tutki Nertsjins-
kin ympäristön vuoristoja. Laxman (1789) 
laati kuvauksen uudesta vilukkolajista, 
jättäen sen kuitenkin nimeämättä. Vasta 
vuonna 1820 se sai nykynimensä Parnassia 
laxmannii Pall. ex Scult., pastorinvilukko. 
Lamanin (1791) viimeiseksi jäänyt laajem-
pi kirjoitus käsitteli puiden kasvattamista 
siemenistä Venäjän pohjoisilla alueilla. 
Hän käsitteli koivua, vaahteraa, lehmusta, 
leppää, tammea, saarnea, mäntyä ja kuus-
ta. Alun perin kirjoitus oli julkaistu venä-
jäksi (Lagus 1880, Saelan 1916).

Vuosina 1792–1793 Laxman järjes-
ti retken, jonka tavoitteena oli auttaa 
Kamtšatkan rannikolle Amtšitkan saarelle 
haaksirikkoutuneen laivan elossa säilynyt 
miehistö takaisin Japaniin. Samalla oli 
tarkoitus järjestää kauppasuhteet tiukasti 
suljettuun Japaniin sekä edistää tieteiden-
vaihtoa. Laxman itse jätti loppumatkan 
väliin, mutta hänen poikansa Adam Lax-
man (1766–1803), joka toimi nimismie-
henä Jišinginskissä Kamtšatkan kainalos-
sa, suoritti tehtävän. Hänestä tuli Venäjän 
ensimmäisen Japanin retkikunnan johtaja. 
Nagasakin satama avattiinkin venäläisille. 
Adam Laxman ylennettiin kapteeniksi ja 
Erik Laxman kollegianeuvokseksi. Vuon-
na 1796 Laxman ryhtyi järjestämään uutta 
Japanin matkaa. Samalla hän aikoi tutkia 
Irtyš-joen lähteitä, ja purjehtia Kamtšatkan 
kautta Japaniin. Laxman kuoli alkumatkal-
la Irkutskin lähistöllä Dresvjankan pienellä 
postiasemalla 16.1.1796.

Kasvitieteessä Laxmanin suurin merki-
tys syntyi hänen intohimostaan keräilyyn. 
Hän välitti näytteitä muille tutkijoille alu-
eilta, jonne oli hyvin vaikea päästä, ja mis-
sä kukaan tutkija ei ollut aiemmin käynyt. 
Laajan kirjeenvaihdon ansiosta näytteitä 
päätyi useille tutkijoille, ja hänen keräyk-
sistään on kuvattu useita tieteelle uusia 
lajeja. Hyödyn aikakauden ajatusmaail-
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ma ohjasi myös Laxmanin toimia. Edellä 
oleva suomennettu kirjoitus manteliöljyn 
käytöstä on siitä hyvä esimerkki.

Lagus (1880) on laatinut Laxmanista 
kattavan elämänkerran ja Elfving (1881) 
yhteenvedon siitä. E. Palander käänsi elä-
mänkerran venäjäksi (Lagus 1890).
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