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De afhandlingar i ämnen hörande till Finlands klima- 
tologi, hvilka professor G. G. H ä l ls tröm  nnder de sista 
åren af sin på vetenskaplig verksamhet rika lefnad och de 
första af Finska Vetenskaps-societetens tillvaro i dennas 
Akter (T. I och II) publicerade, nemligen: Specimina mu
tati currente saeculo temporis, quo glacies fluminum annuae 
dissolutae sunt (1839), Clima Helsingforsiae ex observationibus 
undecim annorum erutum (1840), De tempore regelationis et con
gelationis aquarum fluminis Kyro (1841), De directionibus vento
rum in Finlandia spirantium (1840, 1842), Om luftvarmen i  
Wöro (1843), Om luftvarmen på Carlo (1843), De pressione 
atmosphaerae telluris Helsingforsiae Sect. I  (1844), utgöra, jemte 
den af honom i Svenska Vetenskaps-Akademins handlingar 
år 1824 förekommande: Om bestämmande medelvarmen i  
luften (hvilken innehåller en mängd beräkningar af Åbo 
stads temperaturförhållanden) samt den i Tidskriften Suomi 
år 1849 meddelade: Jäänlähtö-ajaat Kokemäen virrassa vuo
sina 1801— 1849 todenvaihelaskulla J. H. E k lö f ,  mig
veterligen de enda på anställda observationer grundade 
vetenskapliga bestämningar af vårt lands klimatförhållan
den, som hittills blifvit genom tryck bekantgjorda. Hit 
kunna naturligtvis icke räknas de eljest mer eller mindre 
värderika observationer och iakttagelser, hvilka dels för

(A. M—g. H. 1865.) 1
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sig, såsom: Observations faites ä V magnétique et
méteorologique de Helsingfors sous la direction de J. J. N e r- 

va n d er  (1850), dels i Svenska Vetenskaps-Akademins 
Handlingar, K. Finska Hushållningssällskapets Handlingar 
och Underrättelser, Finska Vetenskaps-societetens Bidrag till 
Finlands naturkännedom, etnografi och statistik samt i Öf- 
versigten af dess förhandlingar blifvit offentliggjorde, eme
dan de endast utgöra materialier för ännu saknade beräk
ningar af desamma. Då likväl det är tillräckligen bekant 
att, utom de i ofvannämnda materialsamlingar publicerade, 
en stor mängd observationer genom så väl Hushållnings
sällskapets som sedermera Vetenskaps-societetens försorg 
från längre tider tillbaka å särskilda orter i landet blifvit 
anställda och anteckningarne derom skola, oaktadt en stor 
del deraf förkommit *), finnas i Vetenskaps-societetens för
var, torde det väl hända att mången förmenar, såsom det 
också redan blifvit offentligen uttaladt, att denna brist

*) En insändare i Helsingfors Dagblad, hvilken tecknar sig 
P. Ö., har yttrat att de till Finska Hushållningssällskapet i fordna 
tider inlemnade meteorologiska och klimatologiska observationer 
borde finnas i Vetenskaps-societetens bibliotek. Uttrycket är nå
got tvetydigt; det kan innebära en önskan att de måtte derstädes 
blifvit förvarade, eller ock ett påstående att man är berättigad att 
der söka dem. Emot den förra uppfattningen har jag för min del 
intet att invända, men måste så mycket bestämdare protestera 
emot den sednare, emedan de aldrig blifvit inlemnade till societe- 
tens arkif (der de i slikt fall rätteligen borde förvaras) och ännu 
mindre till dess bibliotek.
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härrör af en klandervärd uraktlåtenhet att begagna dessa 
rikhaltiga eller åtminstone tillräckliga materialier. Det 
har derföre synts mig icke alldeles olämpligt att vid detta 
tillfälle, innan jag går att framlägga resultatet af några af 
mig verkställda hithörande beräkningar, söka ådagalägga 
det rätta iförhållandet med dessa observationer samt huru
vida någon vetenskaplig bearbetning af dem hittills varit 
eller ännu för närvarande är möjlig.

Förr än man företager sig ett arbete, i synnerhet om 
det är af något större omfång och erfordrar en längre tids 
möda och ansträngningar, fordrar väl en billig och ursäkt
lig omtänksamhet att man söker, så vidt möjligt är, göra 
sig reda för huruvida några gagneliga resultater deraf kun
na vara att förvänta. Finner man då att de förhanden 
varande materialierna i någon väsendtlig mån äro bristfäl
liga, otillräckliga, opålitliga eller rent af oanvändbara, så 
söker man naturligtvis först att fa desamma fullständigare 
och säkrare samt, sålänge detta ej låter sig göra, hellre 
vänder sig till något annat, än man företager och lemnar 
ifrån sig ett arbete, hvilket enligt ens eget medvetande 
icke kan vara tillförlitligt. Den mindre nogräknade kan 
väl anse ett dåligt arbete vara att föredragas framför in
tet, och sant är att man ofta vid förefallande behof måste 
hjelpa sig fram med ett sådant, till dess ett bättre står 
att erhålla, men den samvetsgranne arbetaren vill icke 
gerna fästa sitt namn vid ett af odugliga materialier för- 
färdigadt verk, som icke är profhaltigt. Denna princip 
eger sin fullständiga tillämpning på alla de meteorologiska



4

observationer, som på särskilda orter i Finland (med unj 
dantag af Åbo och Helsingfors) blifvit anställda före den 
tid Vetenskaps-societeten begynte föranstalta dylika och 
äfven sedermera, der otillförlitliga instrumenter begagnats 
eller den af nämnda societet utfärdade instruktion icke 
blifvit dervid följd. Sålunda äro de barometer-observatio
ner, hvilka societeten från flera håll fått sig benäget till
sända, nästan alla för vetenskaplig beräkning obegagneli- 
ga, emedan de sakna uppgifter om instrumentets tempera
tur och således icke kunna reduceras till en bestämd vär
megrad. A f thermometer-observationerna saknar större de
len upplysning om hvilken skala är begagnad, en del om 
hvilka timmar observationerna skett, och aldrastörsta de
len af de äldre äro antecknade för sådana timmar, att me
deltemperaturen för dygnet icke kan derur med erforder
lig säkerhet beräknas. I följd af sistnämnda felaktighet 
ansåg sig redan H ä l l s t r ö m  icke kunna bestämma denna 
för Carlö och W örå, ehuru ganska noggranna och om
sorgsfullt anställda observationer för honom funnos att till
gå från det förra stället för 20, från det sednare för 25 
år i oafbruten serie. Enahanda är förhållandet med alla 
de till Hushållningssällskapet inlemnade thermometer-obser- 
vationer, hvilkas originalanteckningar jag varit i tillfälle 
att genomögna, och dessa kunna icke lemna andra än un
gefärliga resultater, af hvilka den vetenskapliga meteoro
login skulle erhålla ringa vinst. De meteorologiska ob
servationer, som af några ibland landets provincialläkare 
anställdes i början af 1840-talet och af Öfverstyrelsen för
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medicinalverket meddelades Vetenskaps-societeten, omfatta 
allt för kort tidrymd för att ensamme kunna begagnas till 
grundläggande af några tillförlitliga bestämningar. I alla 
fall äro äfven hos dem endast thermometerobservationerna 
användbara, emedan barometerobservationerna lida af of- 
vananförda bristfällighet.

De på Vetenskaps-societetens anmodan, efter dess in
struktion och med dess instrumenter sedan år 1846 an
ställda observationer .äro visserligen icke behäftade med 
ofvannämnda brister, men hafva näppeligen före inneva
rande tid kunnat komma i fråga att underkastas fullstän
dig beräkning. (En provisionel kalkyl af några ibland 
dem publicerades redan år 1850). Ju färre observationer 
under dygnets lopp anställas, desto längre observations- 
serie behöfves till erhållande af säkra resultater, helst icke 
obetydliga luckor äfven understundom förekomma. Det är 
nemligen klart att, då medeltemperaturen och barometer
höjden endast för hvarje dygn kunna ur observationerna 
bestämmas, en vida längre tid erfordras för att vinna det 
nödiga antalet data för säker beräkning af temperaturens eller 
lufttryckningens likformiga förändring, än då observationer 
för hvarje timme af dygnet antecknas. Om derföre cirka 
10 år ansetts nödvändiga i sednare fallet, så kunna väl 
20 å 25 år i det förra ej räknas vara en öfverdrifvet lång 
period. I alla händelser äro för en noggrann bestämning 
förmedelst tre observationer i dygnet vissa korrektioner 
för de särskilda månaderna behöfliga, hvilka endast utur 
längre tider för hvarje timme och på icke allt för långt
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derifrån belägna orter anställda observationer måste uträk
nas. Beräkningar kunna visserligen nu redan af desamma 
göras, men endast provisoriskt eller för tillfälliga behof? 
och i detta hänseende hafva de varit och äro tillgängliga 
för en och hvar, som presumerats derur kunna inhemta 
nödiga upplysningar.

Men om ock sålunda alla de meteorologiska iaktta
gelserna hos oss, som blifvit samlade och förvarade (med 
undantag af dem som äro gjorde på magnetiska och me
teorologiska observatorium i Helsingfors), äro af den be
skaffenhet, att på grund af desamma några vetenskapliga 
bestämningar af Finlands klimatförhållanden härintills icke 
kunnat göras, så kan man dock möjligtvis mena att dé 
naturalhistoriska anteckningarne, af hvilka man eger en 
så stor mängd och några deribland öfver 100 år gamla, 
längesedan kunnat och bort genom beräkningar göras frukt
bärande för kännedomen af landets klimat. En sådan för
modan kan likväl hysas blott af den med sakens förhål
lande fullkomligt obekante, ty dylika iakttagelsers använd
barhet för sitt ändamål erfordrar en ganska lång serie der- 
af, och det är ingalunda nog dertill att man eger några 
få sådane glest strödda på en längre tidrymd eller tätare 
gjorda på en kort, emedan i hvardera fallet resultatet af 
beräkningarna kan blifva ganska mycket afvikande från 
det rätta, konstanta medeltalet, hvilkets utredning ju är 
det, som här sökes. Vi måste nemligen påminna oss att 
för hvarje faktum endast en observation om året kan gö
ras och att denna af hvarjehanda omständigheter lätt kan
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vara oriktig på 7, ja till och med 14 dagar. Att nu de 
till följe af väderlekens anomalier eller bristande upp
märksamhet härrörande felen skola under något tiotal år 
så jemnt upphäfva hvarandra att ett riktigt medeltal derur 
kan erhållas, är icke sannolikt; detta är att hoppas blott 
vid begagnande af ett stort antal observationer. Nu är 
förhållandet med de i fråga varande anteckningar, hvilka 
blifvit till Vetenskaps-societeten insända, sådant att de
samma ifrån år 1750 till år 1800, eller rättare till år 1817, 
äro jemförelsevis ganska få så väl till orternas som årens 
antal, ifrån sistnämnda år till 1845 något talrikare, från 
några få orter äfven i längre serier, men mestedels upp
tagande endast ett ringa antal år, och först ifrån år 1846, 
då Vetenskaps-societetens anteckningsformulärer begynte be
gagnas, kunna de anses någorlunda motsvara det med dem 
åsyftade ändamål. Få äro dock ännu de orter, der sådana 
iakttagelser tillräckligt lång tid blifvit fortsatta för att ett 
helst temmeligen tillfredsställande omdöme om deras kli
mat derpå kunde grundas. Jag har förut uttalat den åsigt 
att tjugo års observationer vore det minsta antal, som der- 
till kan anses erforderligt —  och jag har sedermera under 
anställandet af dylika beräkningar funnit detta ingalunda 
öfverdrifvet, utan snarare nog knapphändigt. Af de äldre 
anteckningarne har jag derföre sökt att så mycket som 
möjligt öka samlingen, hvilket äfven lallt emellanåt ända 
till senaste åren lyckats; för de nyare åter utgår först med 
detta år det andra decenniet. Emedlertid äro såväl de 
äldre (ifrån 1750 till 1845) som de för åren 1846— 1855
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af mig sammanställde och ordnade samt, så vidt de intill 
åren 1856 och 1860 voro mig tillgänglige, i tryck utgif- 
ne, de förre i Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora 
Fennica förhandlingar häft. 3, de sednare i Bidrag till Fin
lands naturkännedom, etnografi och statistik häft. 7. Dess
utom finnes i andra häftet af samma Bidrag en proviso
risk beräkning af medeldata för de särskilda fenomenerna 
på olika trakter af Finland, äfvensom uti Öfversigt af 
Finska Vetenskaps-societetens förhandlingar årliga samman
drag af dessa observationer ifrån och med 1859 till när
varande tid, och sålunda torde allt, som i detta hänseen
de med skäl kan begäras, ungefärligen vara presteradt. 
De samlade materialierna äro gjorda allmänt tillgängliga 
och medeltal derur dels äro beräknade, dels kunna lätt 
beräknas af hvar och en för saken intresserad —  fastän 
de visserligen för den, som ej kan åtskilja uppgifterna t. 
ex. för Kalajoki från dem för Hyrynsalmi, ehuru de finnas 
anförda uti skilda afhandlingar och under olika latituder, 
kunna vara obegripliga.

Min afsigt har ingalunda varit att genom dessa an
märkningar på något sätt förringa värdet af de observa
tioner, som för Vetenskaps-societetens räkning blifvit gjor
da, eller de anteckningar, som till densamma blifvit in
sände; jag har endast velat framhålla att de allt hitintills 
varit otillräckliga att tjena till grund för några tillförlitli
ga klimatologiska bestämningar och att endast okunnighet 
eller illvilja kunnat utgöra upphofvet till den insinuation 
att det ej vore mödan värdt att till Vetenskaps-societeten
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ytterligare insända några observationer eller anteckningar, 
emedan de hittills inlemnade icke blifvit föremål för nå
gon bearbetning.

För att faktiskt ådagalägga så väl hvilka vigtiga bi
drag klimatologin kan hafva att hemta ifrån botanikens 
område som tillika huru beskaffade de resultater äro, hvil
ka i detta afseende förmedelst de hittills hos oss samlade 
iakttagelser äf vextlifvets företeelser stå att vinnas, har 
jag underkastat 40 särskilda observationsserier af dylikt 
innehåll några närmare beräkningar och dertill utvalt dem, 
som utgöras af det största antalet observationer eller ock
till tiden ega den största utsträckning. Dessa äro följande:

1 Tussilago F a rfa r  a Blomning Åland 1790—1859 8
2 » 55 Åbo 1758—1856 18
3 Sorbus A ucuparia Löfsprickning Åbo 1750—1864 18
4 55 55 Åland 1822—1862 23
5 n 55 Tammela 1818—1857 22
6 55 55 Uleåborg 1826—1864 20
7 Betula alba n Åland 1822—1862 31
8 n n Åbo 1750—1864 23
9, n »» Tammela 1818—1857 22

10 n n Hvittis 1830—1845 5
11 9 n Lappajärvi 1833—1849 14
12 9 55 Uleåborg 1785—1864 23
13 « 55 Kemi 1801—1864 18
14 Caltha pa lustris Blomning Åland 1818—1862 37
15 n 9 Åbo 1754-1858 20
16 9 9 Tammela 1817—1857 20
17 n 9 Wörå och Lappajärvi 1800—1849 39
18 T a rax acum officinale 9 Åbo 1754—1857 27
19 n 9 Åland 1818—1856 17

2(A. M—g. H. 1865.)
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20 Taraxacum  offlcinale Blomning Worå och Lappajärvi 4800—1849 35
21 Prunus P adu s 9 9 Åbo 1752—1864 36
22 99 99 Åland 1790—1862 38
23 n 9 9 Tammela 1817—1857 27
24 9 9 >» Tavastehus 1803—1848 15
25 99 99 Worå och Lappajärvi 1800—1849 34
26 99 9 9 Uleåborg 1785—1862 20
27 Sorbus A u cuparia M Åbo 1758—1864 37
28 9 9 99 Aland 1824—1862 17
29 9 9 99 Tammela 1818—1857 27
30 99 99 Wörå ooh Lappajärvi 1804—1849 19
31 99 99 Uleåborg 1784—1856 18
32 Secale cereale 99 Abo 1772—1864 37
33 9 9 9 9 Åland 1790—1864 48
34 9 9 99 Tammela 1817—1857 28
35 9 9 9 9 Tavastehus 1803—1847 13
36 9 9 n Hvittis 1830—1845 16
37 r t 99 Ilmola och Storkyro 1807—1846 21
38 99 99 Lappajärvi 1826—1849 15
39 99 99 Uleåborg 1784—1855 26
40 99 99 Kemi 1801—1864 20

I afseende å ofvanuppräknade observationsorter må 
anmärkas att för Aland iakttagelser gjorda i socknarne Fin
ström och Jomala nästan uteslutande blifvit begagnade, 
endast undantagsvis, för år då sådana från dessa saknas, 
äro dylika från Sund, Hammarland eller Lemland upp
tagne. De för Abo sammanställde härröra till största de
len från sjelfva stadens område, men äfven och i synner
het under senare tider från närmast kringliggande orter, 
såsom Nådendal, Lundo, Piikkis o. s. v. I Tammela äro 
observationerna intill år 1842 gjorda å kyrkoherdebolet, 
sedermera i Jokkis kapell. Under Tavastehus inbegripas 
äfven dylika anställda i Hattula. Observationerna från
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Wörå och Lappajärvi hafva ansetts kunna sammanslås till 
en serie, emedan de inom observationsfelens gränser med 
hvarandra öfverensstämma och likaså äro de från Ilmola 
och Storkyro såsom ock de från Uleåborg och Karlö med 
hvarandra sammanräknade. Den näst sista kolumnen i ta
bellen upptager de årtal, som utgöra det första och det 
sista uti serien; den sista kolumnen antalet af de år, un
der hvilka fenomenet blifvit antecknadt.

Den första och hufvudsakligaste omständighet jag här 
ansett böra komma i fråga är den, huruvida några be
stående förändringar i hela landets eller skilda orters kli
mat under de antecknade åren genom dessa observationer 
kunde utredas. För lösningen af detta problem har jag 
med begagnande af minsta qyadratmethoden sökt utröna 
fenomenets sannolika medeldatum för hvarje ort samt stor
leken af den årliga förändringen, enligt den bekanta formeln:

y  — m  -f- n—
i hvilken y  betecknar det för observationen antecknade da
tum, z det årtal observationen skett och a årtalet näst 
före den första iakttagelsens. Det genom beräkningen er
hållna värdet för m angifver sålunda det sannolika datum 
för året a, och det för n den årliga tillökningen eller för
minskningen deraf, allt eftersom detta värde blifver posi- 
tift eller negatift. Såsom medeldatum har antagits 

x — m +  I n  (b— a) ■,
hvari b är det sist observerade årtalet. Emedan sjelfva 
beräkningen och de för hvarje år erhållna data skulle upp
taga allt för stort utrymme, införas här endast de funna
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värdena for m och n samt den beräknade osäkerheten el
ler sannolika felet uti dessa bestämningar jemte värdet för 
x  i hvarje serie.

Serie m n E (m ) E ( n ) X

1 11,094 Apr. + 0,131 +  2,120 - f  0,050 15,68 Apr.
2 27,798 n — 0,123 1,972 0,047 21,65 99

3 7,758 Maj + 0,093 3,262 0,033 13,05 Maj
4 14,400 99 + 0,142 3,283 0,112 17,24 99

5 12,811 99 + 0,200 2,174 0,112 16,81 99

6 24,797 99 + 0,124 1,707 0,080 27,28 99

7 14,015 99 + 0,156 1,763 0,068 17,13 99

8 14,473 99 + 0,040 2,018 0,022 16,78 99

9 13,669 99 + 0,223 1,980 0,004 18,13 99

10 23,138 99 + 0,100 2,407 0,282 23,94 99

11 1,424 Juni — 0,524 3,331 0,338 28,23 99

12 29,175 Maj + 0,027 2,834 0,051 30,25 99

13 1,765 Juni + 0,019 1,654 0,057 2,37 Juni
14 21,850 Maj — 0,048 1,383 0,055 20,79 ]Maj
15 19,259 99 — 0,028 2,108 0,029 17,92 99

16 17,458 99 — 0,004 2,504 0,113 17,39 99

17 27,257 99 — 0,148 1,370 0,049 23,55 99

18 19,087 99 + 0,015 1,458 0,021 19,87 99

19 28,422 99 — 0,262 2,253 0,080 23,32 99

20 4,230 Juni — 0,120 1,615 0,053 1,23 <Juni
21 1,775 99 — 0,006 1,114 0,016 1,42 99

22 5,218 99 + 0,004 2,048 0,040 5,29 99

23 31,048 Maj — 0,028 1,465 0,076 30,45 Maj
24 28,236 99 + 0,060 3,274 0,135 29,62 99

25 4,492 Juni + 0,109 1,488 0,056 7,22 J uni
26 14,152 99 + 0,039 2,400 0,047 15,66 99

27 9,676 99 + 0,030 1,341 0,020 11,26 99

28 17,078 99 — 0,100 2,428 0,082 15,08 99

29 9,816 99 — 0,009 2,021 0,114 9,63 99

30 10,198 99 + 0,128 4,295 0,124 13,14 99

31 24,265 99 + 0,060 2,487 0,055 26,43 99

32 21,129 99 — 0,022 1,572 0,026 20,13 99
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Serie m n E (m ) E ( n ) X

33 19,136 Juni +  0,054 +  1,494 4- 0,030 21,15 Juni
34 21,574 » - f  0,057 1,575 0,084 22,71 „
35 26,888 » 0,028 2,903 0,128 27,51 »
36 24,680 n — 0,104 1,526 0,158 23,85 „
37 28,898 » — 0,013 2,868 0,120 28,64 „
38 19,314 » +  0,750 2,611 0,164 28,32 »
39 1,775 Juli 4- 0,017 1,897 0,046 3,40 Juli
40 13,206 » — 0,008 1,444 0,055 12,96 „

Vid närmare granskning af dessa resultater finner man 
de sannolika felen eller osäkerheten af bestämningarne i 
de flesta serier alltför stora och i synnerhet är densamma 
för n eller den årliga påskyndningen eller fördröjningen 
det ofta till den grad att hela dess existens blifver oaf- 
gjord. Detta är fallet då E(n) är nästan lika stor med 
eller större än n, hvilket inträffar i serierna: 4, 10, 12— 16, 
18, 21— 24, 26, 29— 32, 34— 37, 39 och 40 eller vida öf- 
ver halfva antalet. Nära derintill går denna osäkerhet äf- 
ven i serierna 3, 5, 6, 8, 11, 27, 28, 33, så att ej ens 
fjerdedelen af dessa beräkningar med någon större bestämd
het besvarar denna vigtiga fräga. A f de få återstående 
gifva några t. ex. 9, 19, 38 så höga värden på , att tyd
ligen någon annan orsak synes dertill vara vållande än en 
verklig förändring af klimatet. Vi kunna derföre häraf 
icke draga någon annan slutsats än den, att någon kon
stant klimatförändring på dessa orter inom de år, obser- 
vationsserierna omfatta, icke kan genom desamma med nå
gon tillförlitlighet utredas. Ville man åter med förbiseen
de af osäkerheten hålla sig endast till hvad kalkylen gif- 
ver vid handen, blifver medeltalet af alla värden på

v
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för hela landet, då likväl afseende tillika göres på anta
let af observationer i hvarje serie, =  +  0,02, d. v. s. de i 
fråga varande vextlighetsfenomenerna skulle i allmänhet 
nu inträffa två dagar senare än för etthundrade år till
baka. Tager man dervid åter endast Aland och Åbo i be
traktande, såsom de enda orter, för hvilka man eger nå
got större antal observationer från det sistförflutna seklet, 
erhåller man detta medelvärde för +  0,009 eller icke 
fullt en dag på århundradet.

Men anse vi oss sålunda på visst sätt berättigade till 
antagande af klimatets oföränderlighet i det hela, hvilken 
äfven af andra omständigheter bestyrkes, finne vi dock en 
stor variation uti de årliga uppgifterna om samma slags 
fenomen, så att de stundom inträffat långt tidigare, stun
dom långt senare än det genom beräkningen funna medel
datum, samt nästan alltid befinnas mer eller mindre afvi- 
kande ifrån detsamma. Här uppstår derföre en fråga af 
föga mindre intresse och vigt än den föregående, nemligen 
huruvida dessa afvikelser förete någon bestämd periodici- 
tet. Utsträckes likväl denna fråga till året i dess helhet, 
så är det klart, att densamma (likasom ock den förra) 
genom ofvananförda observationsserier icke kan fullkom
ligt besvaras, så vida de icke omfatta hela den tid af året, 
under hvilken vextlighetsfenomener kunna iakttagas, utan 
endast slutet af April, senare hälften af Maj, hela Juni 
och de tvenne sista ifrån landets nordligare trakter början 
af Juli månad. Då likväl ett års tidighet eller senhet i 
afseende å vexternas utveckling till största delen måste
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anses vara beroende af förhållandet under nämnda måna
der, torde resultatet af en undersökning inskränkt till dessa 
icke blifva särdeles afvikande ifrån det, som erhölles för 
hela vår- och sommartiden. Jag har derföre i förenämnda 
serier antecknat alla observationers afvikelse ifrån det be
räknade medeldatum i hela dagar, betecknat det tidigare 
inträffandet af fenomenet med — , det senare med -f- och 
för hvarje år beräknat medeltalet af dessa. Kesultatema 
af denna beräkning hafva blifvit följande:
1750 — 13,5 1783 — 6,8 1807 + 7,9 1827 — 9,2 1847 + 5,7
1752 — 1,0 1784 + 4,5 1808 + 1,7 1828 — 2,4 1848 — 7,3
1754 — 4,0 1785 + 8,5 1809 + 1,0 1829 + 2,6 1849 + 3,6
1758 + 4,1 1786 + 2,0 1810 + 14,2 1830 + 3,8 1850 — 2,0
1759 + 6,5 1787 — 0,5 1811 + 4,7 1831 — 3,5 1851 + 2,2
1760 + 4,5 1788 0 1812 + 7,7 1832 + 2,9 1852 + 0,6
1761 — 2,7 1789 — 13,0 1813 + 1,2 1833 0 1853 + 1,3
1762 0 1790 — 4,3 1814 + 1,8 1834 + 1,1 1854 — 3,9
1763 — 3,0 1791 — 5,0 1815 0 1835 + 8,2 1855 + 2,8
1772 + 8,0 1792 — 4,0 1816 + 4,7 1836 + 5,2 1856 + 2,9
1773 — 10,5 1793 — 1,8 1817 + 0,1 1837 + 3,2 1857 + 3,0
1774 — 9,4 1794 — 2,0 1818 + 4,5 1838 + 4,9 1858 — 4,1
1775 + 3,0 1795 — 1,0 1819 — 0,4 1839 — 1,7 1859 — 1,7
1776 + 5,2 1800 + 0,7 1820 — 1,9 1840 + 2,8 1860 + 3,6
1777 — 3,0 1801 — 6,0 1821 + 2,1 1841 — 5,0 1861 + 3,3
1778 + 1,5 1802 + 3,6 1822 — 17,1 1842 — 5,0 1862 — 1,2
1779 — 5,0 1803 — 10,6 1823 + 3,7 1843 + 5,3 1863 + 1,1
1780 + 4,2 1804 — 4,1 1824 — 3,1 1844 — 4,0 1864 + 7,5
1781 + 1,4 1805 + 4,2 1825 + 3,1 1845 + 1,5
1782 + 2,2 1806 + 3,8 1826 — 10,2 1846 — 0,6

Dessa tal, hvilka tills vidare kunna anses uttrycka 
antalet af de dagar ett år i allmänhet haft vextligheten 
påskyndad eller fördröjd, gälla för landet i dess helhet 
äfvensom för hela den tid af året observationsserierna om-
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fatta, ehuru fördelningen af fenomenerna visserligen är 
mycket ojemn i begge dessa hänseenden. De äro, såsom 
redan nämndes, beräknade efter de funna medeldata. Må
hända skulle man kunna anse skilnaderna emellan det ob
serverade datum och det genom probabilitetskalkylen fun
na för hvarje år härvid hafva bort begagnas. En på dessa 
differenser baserad uträkning har äfven af mig blifvit verk
ställd, men då dess summariska resultater endast på en 
eller annan decimal skilja sig ifrån de nyss anförda och 
då den för dem supponerade klimatförändringen är, såsom 
ofvan visades, ganska problematisk, har jag här infört en
dast de på medeldata grundade, hvilka äfven äro för det 
nu i fråga varande ändamålet tillräckliga. Ibland här an
tecknade 98 år befinnas 4 fullkomligt öfverensstämma med 
medelförhållandet, 40 kunna räknas till de tidiga och 54 
till de sena, ehuru 6, hvilka endast på bråk af en dag 
skilja sig ifrån normaltiden, 3 af hvardera slaget, rätteli
gen torde böra räknas till de förstnämnda, så att förhål
landet emellan tidiga, normala och sena blefve 37 : 10 : 51. 
Något bestämdt af- eller tilltagande af de tidiga och nor
mala åren framstår ej ur ofvanstående tabell, dock må an
märkas att ibland de under det sistförflutna seklet anteck
nade åren de tidigas antal är proportionsvis större än un
der det innevarande, i det att ibland 34 år af det förra 
voro 17 tidiga, 4 normala och 13 sena, samt ibland de 
64, som förlidit af det nuvarande, befinnas 20 tidiga, 6 
normala och 38 sena. Men äfven det innevarande århun
dradets så väl tredje som femte decennium framvisar hvar-

k
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dera 5 tidiga år, det sednare derjemte ett normalt, och 
observeras bör att anteckningarne under det förra seklet 
äro mycket bristfälliga. — Någon periodisk omvexling af 
tidiga och sena år kan man ej heller upptäcka. Om man 
antager en period af 25 å 26 år finner man visserligen 
såsom kulminerande årtal, för de tidiga: åren 1773, (1797), 
1822 och 1848, samt för de sena: åren 1785, 1810, 1835 
och möjligen 1864, men omkring dessa gruppera sig icke 
alltid år af samma slag. Sällan följa flere än tvenne tidi
ga år på hvarandra och det enda anmärkningsvärda exem
pel på uthållighet i detta hänseende utgöra åren 1789— 1 795. 
Beklagligtvis vidtager just derefter en betydlig lucka i ob
servationerna. Deremot inträffa oftare flere sentida år 
tillsamman, dock öfverstiga äfven de sällan trenne. Den 
längsta serie af denna beskaffenhet framvisa åren 1805— 1814 
eller om man så vill, till 1818. Anser man de år, hvilka 
förete en skilnad från normaldatum öfver 6 dagar, såsom 
excessi va, finnas sådana hafva varit bland de tidiga 10, 
nemligen 1750, 1773, 1774, 1783, 1789, 1803, 1822,1826, 
1827, 1848 och ibland de sena 8, nemligen åren 1759, 
1772, 1785, 1807, 1810, 1812, 1835, 1864.

Undersökes åter förhållandet i detta hänseende för 
kortare afdelningar af året, erhållas något annorlunda be
skaffade resultater, ehuru den mera märkbara otillräcklig
heten af lämpliga iakttagelser göra dessa ännu mindre på
litliga än de förra. Ett särskildt parti för sig utgöra se
rierna 1 och 2 mot slutet af April månad, hvilka omfatta 
endast Aland och trakten omkring Åbo. Emellan den 13

(A. M—g. H. 1865.) 3
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och 31 Maj falla serierna 3— 12, 14— 19, 23 och 24, ifrån 
den 1 till den 15 Juni gälla serierna 13, 20— 22, 25, 
27— 30, ifrån den 16 till den 30 Juni serierna 26, 31— 38. 
De enda för Juli månad äro serierna 39 och 40 rörande 
endast Uleåborg och Kemi. Beräknade på samma sätt som 
de för hela året genom att taga arithmetiska medeltalet 
af alla afvikelserna ifrån de medeldata, som falla på dessa 
tider, gifva desamma:

A )  S e n a re  h ä lften  a f  A p r i l .
1758 + 14,0 1774 — 5,0 1781 + 5,0 1791 — 9,0 1848 — 9,0
1760 + 18,0 1775 0 1782 + 4,0 1792 — 7,0 1854 — 5,0
1761 + 4,0 1776 + 16,0 1783 — 9,0 1793 + 1,5 1855 + 6,0
1772 — 7,0 1778 + 4,0 1785 + 15,0 1816 +  14,0 1856 — 2,0
1773 — 11,0 1779 + 2,0 1790 — 12,0 1840 — 3,0 1859 + 5,0

B) Ifrå n den 13  t i l l  den  31  M aj.
1750 — 13,5 1787 + 4,0 1815 — 3,0 1832 + 5,0 1849 + 3,4
1754 — 4,0 1793 3,5 1816 + 6,0 1833 — 2,5 1850 + 1,7
1758 0 1795 — 6,0 1817 + 2,0 1834 — 2,9 1851 + 1,2
1759 + 8,0 1800 0 1818 + 4,9 1835 + 10,3 1852 + 3,4
1760 + 6,0 1801 — 4,0 1819 + 4,2 1836 + 5,1 1853 + 6,8
1772 + 11,0 1802 + 1,0 1820 0 1837 + 2,9 1854 — 3,6
1773 — 13,0 1803 — 12,0 1821 *— 4,4 1838 + 3,8 1855 + 2,4
1774 — 14,0 1804 — 3,0 1822 — 18,3 1839 H " 0,4 1856 + 0,9
1775 + 4,0 1805 + 5,0 1823 + 8,3 1840 + 3,3 1857 + 3,4
1776 + 5,0 1806 + 2,0 1824 — 5,6 1841 2,5 1858 — 4,3
1778 + 2,0 1807 + 11,5 1825 + 8,0 1842 — 5,4 1859 + 1,7
1780 0 1808 + 5,5 1826 — 6,6 1843 + 2,5 1860 + 1,3
1781 — 3,0 1810 + 16,0 1827 — 4,2 1844 — 4,0 1861 + 6,2
1782 — 0,7 1811 + 4,0 1828 — 2,8 1845 — 2,0 1862 — 0,9
1783 — 3,5 1812 + 9,0 1829 + 2,4 1846 — 1,2 1863 + 0,5
1785 + 8,5 1813 + 2,0 1830 + 4,1 1847 + 3,3 1864 + 12,0
1786 — 6,0 1814 + 5,0 1831 — 3,0 1848 — 9,4



1752

1758
1759

1760

1761
1762

1763
1772
1773

1774
1775

1776
1777

1778

1779

1780m i
1782
47 8 3

1772

1773
1774

1780

1781

1782

1783

1784
1785
1786

1787

1790

1791

1792

19

0 )  I f r å n  den  1 t i l l  den 15 J u n i .
— 1,0 1784 + 6,0 1812 + 4,5 1831 5,5 1850 — 7,0

0 1785 +  10,0 1813 + 1,0 1832 + 4 ,0 1851 + 2,0

+ 5,0 1790 — 1,0 1814 + 1,0 1833 + 3,0 1852 — 3,0

— 3,0 1791 — 4 ,0 1815 + 4 ,0 1834 + 5,0 1853 — 3,0

— 2,7 1792 0 1816 + 4 ,0 1835 + 7,2 1854 — 4 ,0

0 1793 — 3 ,0 1817 — 3 ,0 1836 + 5 ,4 1855 + 1,7
— 3,0 1795 + 4 ,0 1818 + 4 ,3 1837 + 7,0 1856 + 6 ,0

+ 11,5 1800 + 1,0 1819 — 0 ,3 1838 + 6,5 1857 + 2,0
— 10,0 1801 — 7,3 1820 — 2,3 1839 r- 3,7 1858 — 3,0
— 8,0 1802 + 4 ,3 1821 + 2 ,0 1840 + 2,3 1859 — 7,0

+ 5,0 1803 — 10,0 1822 — 16,8 1841 — 8,7 1860 + 8,5

0 1804 — 5 ,0 1823 + 1,3 1842 — 5,8 1861 + 3.0
— 3,0 1805 + 4,7 1824 — 2,6 1843 + 7,3 1862 1,8

0 1806 + 3,7 1825 — 4 ,0 1844 — 9,7 1863 i“T 2,5

— 8,0 1807 + 8,3 1826 — 6,0 1845 + 3,3 1864 + 7,7

+ 8,0 1808 — 2 ,0 1827 — 10,3 1846 — 2,2

+ 5,5 1809 + 1,0 1828 + 2,7 1847 + 8 ,3

+ 7,0 1810 +  12,0 1829 + 8,0 1848 — 7 ,4

— 7,5 1811 + 5,0 1830 + 5,0 1849 + 1,5

D ) I f r å n den 1 6  t i l l  den  3 0  J u n i
+ 10,0 1793 — 1,5 1825 .— 1,7 1839 --- 3 ,2 1853 —. 6,5

— 8,0 1803 — 9 ,0 1826 — 14 ,3 1840 + 3 ,7 1854 — 1,5
— 12,0 1807 + 5 ,7 1827 — 13 ,0 1841 6,8 1855 0

+ 9,0 1808 2 ,0 1828 — 4 ,8 18 4 2 — 6 ,0 1856 + 7,9

+ 3,0 1810 + 13 ,0 1829 + 0,7 1843 + 5 ,0 1857 + 2,5

+ 4 ,0 1816 + 1 ,0 1830 + 3,2 1844 + 1,7 1858 — 5,0

— 10,0 1817 + 0 ,2 1831 — 3,2 1845 + 3,3 1859 a,o
+ 2,5 1818 + 5 ,4 1832 + 1,2 1846 + 1,7 1860 + 1,0

+ 5,0 1819 — 6 ,0 1833 + 3 ,0 1847 + 7 ,0 1861 — 0 ,3

+ 3,0 1820 — 2,6 1834 + 1,9 1848 — 2,0 1862 — 1,0

— 4 ,5 1821 + 1 4 ,6 1835 + 5,3 ' 1849 + 8,7 1863 + 1,0
— 1,0 1822 1 5 ,0 1836 + 5 ,0 1850 — 5,5 1864 0

— 3 ,0 1823 — 1,5 1837 + 4 ,0 1851 + 6 ,5

— 5,0 1824 + 1 ,0 1838 + 4 ,9 1852 + 1,0
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E ) I fr å n  den  1 d en  1 3  J u l i .
1784 + 7,0 1801 — 4,0 1816 + 3,0 1827 — 12,0 1836 + 7*0
1785 + 10,0 1802 + 4,0 1817 — 5,0 1828 — 3,0 1837 + 6,0
1786 + 8,0 1804 — 3,0 1818 — 2,0 1829 0 1838 4 - 7,0
1787 + 3,0 1805 + 2,0 1819 — 5,0 1830 + 2,0 1846 + 2,0
1788 0 1806 + 6,0 1820 — 5,5 1831 — 5,0 1854 — 9,0
1789 — 13,0 1807 + 6,0 1821 — 8,0 1832 + 6,0 1855 + 12,0
1792 — 5,0 1812 + 13,0 1824 — 10,0 1833 + 3,0 1861 — 2,0
1793 — 3,0 1814 + 1,0 1825 + 10,0 1834 + 8,0 1864 + 4,0
1794 — 2,0 1815 — 9,0 1826 — 14,0 1835 + 10,0

Vid jemförelse af dessa tabeller, så ofullständiga de 
än må vara, så väl sins emellan som med den för hela 
året upprättade, finne vi att samma år under olika tid
punkter deraf stundom varierar ganska betydligt till sin 
beskaffenhet, att somliga år varit tidiga vid vårens början, 
men haft sen sommarvextlighet och tvertom, hvarföre man 
icke får bedöma tidigheten eller senheten för hela året 
efter den hos ett eller annat vextspecies observerade på
skyndade eller fördröjda utvecklingen, utan bör densamma 
hos så många som möjligt under särskilda tider af året 
tagas i beräkning. I allmänhet är förhållandet emellan de 
tidiga och normala samt de sena åren temmeligen konstant 
under dessa skilda månader. Då de under hela året (el
ler April— Juli) tillsammanräknade förhålla sig i procent 
som 37,8: 10,2:52, så blifver detta förhållande för 

April månad 44,o : 4,o : 52,o
Maj » 36,9:8,3:54,8
Juni förra hälften 40,7 : 6,6 : 52,7

» senare » 42,6 : 7,4 : 50,o
Juli förra » 43,2 4,5:52,3.
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En märklig skilnad emellan det förra och närvarande 
århundradet visar sig äfven under de särskilda månaderne. 
De förhålla sig nemligen:

1750— 1800 1801— 1864
April— Juli 50,0 : 11,8 : 38,2 31,2: 9,4: 59,4 

57 ,1 :0  : 42,9 
33,3 : 6,4: 60,3 
39,1: 1,5 : 59,4 
39,6 : 9,4 : 51,0 
42,9 : 2,9 : 54,2

April 38,9 : 5,5 : 55,6
Maj 42,9:19,0:38,1
Juni I 44,5 : 18,5 : 37,0
Juni II 53,3 : 0 : 46,7
Juli 44,5:11,1:44,4

hvaraf synes att de sena åren i synnerhet för Maj och förra 
hälften af Juni under innevarande århundrade betydligt 
tilltagit. Dock har under vissa decennier af innevarande 
sekel antalet af de tidiga åren för dessa månader varit li
ka med eller större än det af de sena, men derföre äfven 
under de öfriga så mycket mindre. Beräknar man förhål
landet emellan de tidiga och sena excessiva åren under 
hvardera seklet så väl för April— Juli tillsamman som för 
hvar och en af de fem månadshälfterna särskildt blifver 
detta:

1750— 1880 1801— 1864
April— Juli 62,5:37,5 50,o: 50,o
April 60,0: 40,0 50,0:50,0
Maj 50,0: 50,0 33,3: 66,7
Juni I 50,0: 50,o 47,4: 52,6
Juni II 60,0:40,0 58,3:41,7
Juli 25,0: 75,0 46,2:53,8

ehuru de för April och Juli månader antecknade år äro



2 2

for få till antalet, for att något särdeles afseende å dem 
kunde fästas. Emedlertid visar sig äfven här ett propor
tionsvis större antal sena år under innevarande århundrade.

Härvid bör likväl märkas att nästan alla observatio
ner, som man eger ifrån förra seklet, äro gjorda i Åbo 
eller på Aland, således den sydvestligaste och för hafvets 
mildrande inverkan mest utsatte delen af landet, hvarföre 
jemförelsen måste blifva något haltande. För att göra vil- 
koren någorlunda lika, böre vi sammanställa uppgifterna 
från ungefär lika belägna orter, i det vi fördele dem på 
fyra särskilda grupper, nemligen 1) Åbo och Åland, 2) Tam
mela, Tavastehus, Hattula och Hvittis, 3) Ilmola, Storky- 
ro, Wörå och Lappajärvi, 4) Uleåborg, Karlö och Eemi, 
då resultatema gestalta sig sålunda:

1) Å b o  o ch  Å la n d .
1750 — 13,5 1770; — . 5;0 1819 — 2,4 1835 + 5,7 1852 + 0,6
17,52 — bo, im + 4,2 1820 — 0,1 1836 + 3,6 1853 + 1,3
1754 — 4,0 1781 + 1,4 1821 + 7,1 1837 + 9,4 1854 — 3,5
1758 + 4,1 1782 + 2,2 1822 — 15,9 1838 + 10,0 1855 + 2,7
1759 + 6,5 1783 — 6,8 1823 + 4,3 1839 + 3,0 1856 + 0,4
1760 + 4,5 1784 + 5,0 1824 — 3,2 1840 + 2,8 1857 + 2,3
1761 — 2,7 1785 + 10,0 1825 + 0,7 1841 — 3,3 1858 — 2,7
1762 0 1790 — 4,3 1826 — 7,5 1842 — 6,0 1859 — 1,7
1763 — 3,0 1791 — 5,0 1827 — 4,7 1844 + 5,0 1860 + 4.2
1772 + 8,0 1792 — 4,0 1828 + 2,4 1845 + 3,0 1861 + 4,5
1773 — 10,5 1793 — 1,8 1829 + 5,2 1846 — 1,6 1862 — 1,6
1774 — 9,4 1795 — 1,0 1830 + 6,2 1847 + 4,7 1863 + 2,8
1775 + 3,0 180? + 8,0 1831 — 1,3 1848 — • 8,1 1864 + 6,7
1776 + 5,2 1816 + 9,0 1832 + 4,7 1849 + 3,1
1777 — 3,0 1817 + 1,3 1833 + 1,0 1850 — 2,0
1778 + 1,5 1818 + 6,2 1834 — 2,8 1851 + 2,4
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2) Tammela, T a va steh u s , , H v it t i s .
1803 <— 10,5 1820 — 2,1 1828 + 0,2 1836 + 4,7 1844 — 2,0
1804 — 7,0 1821 — 1,0 1829 + 5,3 1837 + 2,6 1845 + 1,5
1807 + 6,0 1822 — 19,2 1830 + 2,6 1838 + 4,1 i846 3,5
1808 + 1,0 1823 + 4,3 1831 — 4,7 1830 — 2,1 1847 4,3
1810 + 15,0 1824 — 2,7 1832 + 3,5 1840 +  ■ 2,6 1848 8̂ 4
1817 + 1,3 1825 + 3,2 1833 — 0,9 1841 — 4,9 1849 + 2,0
1818 + 3,4 1826 — 7,7 1834 — 1,3 1842 — 5,0 1856 + 6,0
1819 + 1,6 1827 — 14,0 1835 + 7,6 1843 + 5,0 1857 2,7

3) I l m ö l a i, S to r k y r o y W o r d , L a p p a jä r v i .
1800 + 0,7 1810 + 13,5 1820 — 3,0 1831 — 6,0 1841 — 6,7
1801 — 7,3 1811 + 4,0 1821 + 8,2 1832 + 2,0 1842 — 5,8
1802 + 2,3 1812 + 8,0 1822 — 15,6 1833 — 1,7 1843 + 5y4
1803 — 10,7 1813 + 1,0 1823 + 1,7 1834 + 2,0 1844 — 5,8
1804 — 2,0 1814 + 1,7 1824 — 0,2 1835 + 8,0 1845 + 1,8
1805 + 6,3 1815 + 0,7 1825 + 3,0 1836 + 5,3 1846 — 1,0
1806 + 3,7 1816 + 3,0 1826 — 17,5 1837 + 4,4 1847 + 10,0
1807 + 10,3 1817 0 1827 — 11,5 1838 + 5,6 1848 — 3,4
1808 + 2,5 1818 + 6,7 1828 — 3,0 1839 — 4,8 1849 ■ ¥ 4,8
1809 + 1,0 1819 + 0,7 1830 + 4,0 1840 + 0,5

4 )  Uleåborg, K a r lö  och K e m i.
i784 + 4,0 1804 — 7,0 1818 — 2,0 1831 — 3,2 1855 + 3,5
1785 + 6,0 1805 + 1,0 1819 — 5,0 1832 + 1,0 1856 + 8,7
1786 + 2,0 1806 + 4,0 1820 — 5,5 1833 + 1,4 1857 + 6,0
1787 — 0,5 1807 + 7,0 1821 — 10,0 1834 + 6,2 1858 — 9,5
1788 0 1811 + 7,0 1824 — 11,5 1835 + 10,8 1861 — 1,3
1789 — 13,0 1812 + 7,5 1825 + 10,0 1836 + 7,2 1862 0
1792 — 5,0 1813 + 2,0 1826 — 12*2 1837 — 0,4 1863 — 3,0
1793 — 3,0 1814 + 2,0 1827 — 10,0 1838 + 1,2 1864 + 8,7
1794 — 2,0 1815 — 1,0 1828 — 9,6 1846 + 1,5
1801 — 4,0 1816 + 3,0 1829 — 1,5 1852 — 5,0
1802 + 5,5 1817 — 3,5 1830 + 3,4 1854 — 9,0

För fullständig utredning af förhållandet hafva tillika 
uträkningar verkställts för alla dessa grupper under sär*
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skilda månader. Att här infora dessa torde likväl vara 
onödigt, helst så många och stora luckor i deras årtals 
serier uppstå, att ingen jemförelse år för år egentligen 
kan anställas. Dock har en summarisk redogörelse för de
samma ansetts icke sakna intresse.

Först och främst finner man vid en allmän jemförelse 
emellan de särskilda lokalerna att årens beskaffenheter i 
det hela taget temligen noga öfverensstämma med hvar
andra på olika ställen af landet, men i de fall, då skilj
aktighet till qvaliteten förefinnes, är den qvantitativa skil- 
naden oftare stor. Likaså förete sig stundom betydli
ga sådana emellan år af samma slag. Enahanda är för
hållandet emellan de särskilda månaderna af ett år på 
samma ort, dock observerar man högst sällan en under 
samma år skedd återgång till den första beskaffenheten, 
om denna en gång förändrat sig, och möjligen kunna af- 
vikelserna ifrån det vanliga härröra af felaktiga observa
tioner. Detta synes oftare inträffa för hela landet enligt 
tabellerna A— E , men härrörer derstädes deraf att upp
gifterna äro antecknade på olika ställen under särskilda 
tider af året.

Öfvergå vi sedan till jemförelse emellan de tidiga, 
normala och sena åren för hvarje trakt finne vi att i syd- 
vestra Finland och på Åland förhållandet emellan dessa 
varit, i procent beräknade:

April— Juni 40,3 : 6,5 : 53,2
April 44,0 : 4,0 : 52,0
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Maj 33,9 : 8,0 :5 8 ,i
Juni I 42,4: 12,1:45,5
Juni II 34,4: 9,8: 55,8

och fördelade på hvardera århundradet:
1801— 1864

32,6 : 8,2: 59,2 
0 :42,9 
4,5: 65,9 
7,5:52,5

57,1 : 
29,6: 
40,0:
29,2: 12,5 : 58,3

1750— 1795
April— Juni 53,6: 3,6: 42,8 
April 38,9 : 5,5: 55,6
Maj 44,4 :16,7:38,9
Juni I 46,2:19,2:34,6
Juni II 53,8 : 0 : 46,2

hvaraf synes att de sena åren derstädes i betydlig mån 
tilltagit, och i synnerhet antalet af sena Majmånader för
ökats under det innevarande seklet.

För medlersta delen af landet —  Tavastland —  eger 
man inga anteckningar från förra århundradet, vi kunne 
derföre beräkna detta förhållande endast sådant det visat 
sig uhder det innevarande:

Maj— Juni 37,5: 5,0: 57,5 
Maj 37,8: 5,4: 56,8
Juni I  37,0 :11,1:51,9 
Juni II 47,4:. 7,0:44,7

och sålunda är antalet af de tidiga åren för senare hälften 
af Juni vida större i proportion än å någon annan trakt.

Anteekningarne för södra Österbotten sträcka sig icke 
heller längre tillbaka än till år 1800 och förhållandet der
städes befinnes vara:

Maj——Juni 3 2 ,7 :12 ,2 :55 ,i 
Maj 32,5 :10,o : 57,5

(A. M—g. H. 1865.) 4

A
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Juni I 37,2 : 7,o : 55,8
Juni II 38,7 : 9,7 : 51,6

För nordliga Österbotten eller hafskusten invid Uleå- 
borg ingå i dessa serier visserligen endast några få anteck
ningar från föregående seklet, men för noggrannare jem- 
förelse torde dock äfven de böra särskiljas. Hela obser
vationstiden gifver:

Maj— Juli 44,2 : 7,7 : 48,i 
Maj 41,7:12,5:45,8
Juni I 33,3: 11,1:55,6
Juni II 38,1 :14,3 :47,6
Juli 43,2 : 4,5 : 52,3

och hvardera århundradet:
Maj— Juli 44,5 : 22,2 : 33,3 
Maj 33,3: 0 : 66,7
Juni I
Juni II 25,0: 0 : 75,0 
Juli 44,5 :11,1 :44,4

Dessa proportioner jemförda med hvarandra utvisa att 
de tidiga och sena åren så väl på olika tider af året som 
på särskilda trakter af landet väl nggot men ej särdeles 
mycket variera.

Af det större antalet sena år anteckningarne för inne
varande århundrade, i synnerhet i landets sydligare trak
ter, framvisa får man dock ej draga en slutsats stridande 
emot den ofvanföre (sid. 14) uttalade eller anse att kli
matet skulle undergått någon märklig försämring; det till
känn agifver endast att den positift betecknade eller sena

44,2 : 4,6 : 51,2
42.9 : 14,2 : 42,9 
33,3:11,1:55,6 
41,2: 17,6:41,2
42.9 : 2,9 : 54,2
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afvikningen från medeltalet är fördelad på flera år och så
ledes denna afvikelse för hvarje enskildt år i allmänhet 
är mindre än de tidiga årens, hvilka, ehuru till antalet 
färre, hvart för sig längre aflägsna sig från medeldatum.

Lärarekallet i botanik vid den Finska högskolan, i 
början förenadt med professionen i fysiken, men snart nog 
de facto uppburet endast af professorerna i medicinen, 
ibland hvilka i synnerhet E. T i l l a n d z  i detta hänseende 
intager ett framstående rum, erhöll först år 1747 i P. 
Kalm,  den förste innehafvaren af professionen i ekono
min, en vårdare som mera uteslutande egnade detsamma sin 
vetenskapliga verksamhet och derigenom förvärfvade sig all
män celebritet samt en blifvande plats i vetenskapens an
naler. A f gammal häfd fortfor likväl botanikens studium 
att särskildt omhuldas af medicinska fakultetens då varan
de enda representant J. L e c h e  och hans efterträdare J. 
Haartman,  hvilken jemte Bergsrådet H is in g e r  doterade 
för detsamma en egen till sistnämnde fakultet hörande lä
rarebefattning, Botanices-Demonstratorstjensten, samt då 
den sednare ensam åtog sig anslaget för dennes aflöning, 
inrättade en profession i filosofiska fakulteten för ” histo
ria naturalis och ars veterinaria” (hvilken dock sedermera 
efter hans död fördes till den medicinska och förenades 
med anatomieprofessionen). Botanices-Demonstrators-befatt- 
ningen, hvarmed i de första tiderna inseendet öfver bota
niska trädgården var förenadt och hvari H e l l e n iu s  och
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D a h l  särdeles utmärkte sig, fortfor faktiskt till år 1852, 
ehuru densamma redan år 1844 blifvit förvandlad till en 
extraordinarie profession i farmakologi och farmaci. —  
Ekonomie professionen, ibland hvilkens föredragningsämnen 
naturalhistorien intog det vigtigaste rummet och som ge
nom H e l l  eni us erhållit en bestämdare rigtning åt detta 
håll, förvandlades år 1811 till en sådan i ekonomi och 
naturalhistorie samt år 1828 till profession i zoologi och 
botanik, hvilka vetenskaper år 1852 hvardera för sig er- 
höllo en ordinarie lärostol vid vårt universitet. Botaniken, 
sålunda ändtligen hos blifven så till sägande m i , fick 
dock vänta ännu några år, innan den erhöll sin första egna 
lärare, eller till år 1857, då D:r W . N y la n d e r  utnämn
des till den förste professor i denna vetenskap, hvilken 
befattning han likväl först efter ytterligare ett års förlopp 
eller om hösten 1858 i sjelfva verket tillträdde. Utmärkt 
såsom forskare och författare, i synnerhet på lichenologins 
område, gaf han väl under de korta intervaller, hans lit
terära verksamhet tillät honom vistas i hemlandet, alltid 
nya, kraftiga impulser och väckelser till ett djupare och 
alfvarligare studium af botaniken, men dessas verkningar 
försvagades betydligt deraf att hans undervisning och led
ning deri så ofta afbröts genom vistelse på utrikes ort, 
under sökt och erhållen tjenstledighet (läseåren 1859— 1860 
samt 1861— 1862), och slutligen icke finnande någon an
nan utväg att lösa den kollision, som hos honom uppstod 
emellan lärarens och vetenskapsidkarens pligter, inlemna- 
de han sin afskedsansökning, hvilken äfven i nåder bifölls
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den 26 November 1863. Då nu ingen ibland botanikens 
unge idkare i vårt land tilltrodde sig kunna fylla den 
oförmodadt ledigblifna platsen, hade troligen en längre 
tids hvila för denna vetenskap hos oss å nyo varit att 
vänta, om icke ifrån vårt fordna fosterbrödraland, der den
samma alltsedan blomsterkonungen Linnés  tid med syn
nerlig förkärlek och framgång blifvit omfattad, en af dess 
yngre utmärktare adepter, läraren vid farmaceutiska insti
tutet i Stockholm, medicine doktoren S e x t u s O t t o  L in d 
b e rg  ansökt och efter behörigen aflagdt specimen blifvit 
den 13 Juni innevarande år allernådigst befordrad till i 
fråga varande professorstjenst, hvilken han i morgon kom
mer att på i universitetets statuter föreskrifvet sätt till
träda. Vi önske och kunne äfven, på grund af hans un
der mindre gynnsamma förhållanden ådagalagda flit och 
framgång i botaniska forskningar, med fullt skäl hoppas 
att han till vetenskapens och lärosätets sanna båtnad skall 
motsvara det honom visade förtroendet och lyckas att 
förena de åligganden af vetenskapens så väl befrämjande 
som meddelande, hvilka vårt land hos en lärare vid dess 
högsta undervisningsanstalt måste anse lika vigtiga £ och 
oeftergifliga.

Professor Lindbergs af honom sjelf meddelade lefnads- 
teckning är af följande lydelse:

Sextus Otto Lindberg föddes i Stockholm den 29 Mars 1835. 
Föräldrar: Tolagskamreraren P. P. Lindberg och hans m aka,C. 
Sandbom.
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Blef student i Upsala den 18 Maj 1855, Mediko-filosofie Kan
didat den 28 Maj 1856, Kirurgie Kandidat vid Karolinska Insti
tutet i Stockholm den 25 Maj 1859 och Medicine Licentiat der- 
sammanstädes den 30 Maj 1863. Medicine Doktor den 31 Maj 1865.

Bestridde sommaren 1855 och 1861 undervisningen i natural- 
historie vid Trädgårdsföreningen i Stockholm; förordnades af Sund
hetskollegium att förestå Adjunkturen i medicinsk naturalhistorie 
och farmakognosie vid Karolinska Institutet ifrån sommaren 1857 
till hösten 1858; kallades af samma Kollegium den 8 Maj 1862 
till Lärare i naturalhistorie och farmakognosie vid Farmaceutiska 
Institutet i Stockholm, hvilken plats afträddes i Maj 1865. Nå
digst utnämnd till Professor i Botaniken vid Kejserl. Alexanders- 
Universitetet i Finland den 13 Juni 1865.

Vetenskapliga resor.

Har på egen bekostnad genomrest och i botaniskt hänseende 
undersökt Uppland, Södermanland, Östergöthland, Vestergöth- 
land, Westmanland, Dalarne, Gestrikland, Norrland n. v. ut från 
Skellefteå och Piteå Lappmark upp mot Sulitjelma, samt med 
statsbidrag Gottland, Öland, Blekinge, Skåne, en del af Halland 
och Sjaelland. Bivistat sommaren 1860 naturforskaremötet i Kiö- 
benhavn och 1863 i Stockholm och dervid hållit flera föredrag.

XJtgifna sk rifter:

Om de officinela barkarne, Upsala 1864 (för medicine dok
torsgrad).

Om de europeiska Trichostomeae, Helsingfors s. å. (speci
men för profession).

Omkring 45 afhandlingar och meddelanden i Öfversigt af 
Vetenskaps Akademiens förhandlingar, Botaniska Notiser, Botani- 
sche Zeitung, Hedwigia, Journal of Botany by Seemann, Flora
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danica in. fl. tidskrifter och arbeten. Lemnat en stor del af mos
sorna i Mag. R. H a r tm a n  s Bryaceae Scandinaviae samt
i D:r R a b e n h o r s t s  Bryotheca och europaeae.

Det offentliga föredrag, hvarmed professor L i n d b e r g  
begynner sin lärareverksamhet vid detta Universitet, kom
mer att handla o m  parasitismen inom vextriket samt hållas 
i Universitetets solennitetssal i morgon kl. 11 f. m., och 
far jag till dess åhörande härmedelst vördnadsfullt och 
vänligen inbjuda vetenskapernas gynnare, idkare och vänner.

Helsingfors den 31 Oktober 1865.

Ad. Moberg.
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