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Niktergal nira Åbo på 1840-talet
LARS VON HAARTMAN

I familjearkivet på Lemsjöholm fann jag nyligen
ett k lipp ur Hufvudstadsbladet för den 12 .5.1938,
som under rubriken "Ett brev om en vårkväll i
Finland 1844" visade sig innehilla en gammal,
förbisedd iakttagelse av niktergalen .
Brevet i 'fråga ir författat av Anna Charlotta
Rehbinder och stillt till hennes dotter . Det är
daterat den 14 .5 .1844 . Författarinnan var inka
efter ministerstatssekreteraren greve Robert Henrik Rehbinder ( 1841), en framstående gestalt
i vir tidigare 1800-talshistoria . Brevet innehåller
följande ornitologiskt intressanta rader :
"1 går, kvällen var lugn och gudomlig, gick jag
för, att besöka viloplatren (kyrkogården vid St Jakobs kapells kyrka) . . . Hell ensam, ty varken du,
min ö mt diskade, eller den lilla näktergalens

Ijuva sång åtföljde mig . . . Näkergalen bar icke
återkommit, det smdrtar mig, en barnslighet. Dess
ndrvaro var ett under och kan ej upprepas . Tusen
andra fåglar fyllde den lilla parken ."
Med "parken" avses antingen omgivningen av
Fru Rehbinders inkesite Viksberg eller sjilva
kyrkogården. Utan tvivel bar niktergalen en ging,
just före 1844, troligen 1843, eftersom saken är
i så livligt minne, upptritt i denna park . Brevskriverskan betecknar detta uttryckligen som något
extraordinirt . Det vistligaste fyndet i södra Finland, som omnimnes av M . V . WRIGHT (l859)
kr Helsingfors år 1856. Ännu HORTLING känner
inget så vistligt fynd under hicknings t iden som
Pemar .
Observationen lir rimligtvis pilitlig. Nikterga-

Kirjallisuutta
len förväxlas inte lätt och grevinnan Rehbinder
var säkert berest och i varje fall hade paret Rehbinder vistats länge i Ryssland, förmodligen åtminstone någon gång under vårsommaren, då
chansen att höra den i trakten av St Petersburg
måste ha varit stor .
M. v. WRIGHT (1848) känner inte näktergalen
från Helsingforstrakten . Senare (1859) nämner
han, som ovan påpekats, ett fynd härifrån . R.
PALMGREN betecknar näktergalen som "synnerligen sällsynt" i trakten och räknar upp ett antal
fynd fr .o .m . 1885 . Det kan förtjäna nämnas, att
TOPELIUS (1899) anför näktergalen såsom årligen
förekommande i Kajsaniemi park under hela 18'70talet. Parken var då "mindre 'vårdad', lummigare
och naturskönare" än senare . ToPELius nämner
att han hört arten under sina resor i sydligare länder, och han var dessutom inte alldeles obekant
med djurvärlden - en tid var han t.o .m . sekreterare i Societas pro Fauna et Flora Fennica! Sannolikt var det dock ett minnesfel av den åldrige
skalden, när han påstod att näktergallen alltid anlände redan den 1 . maj.
I Sverige har belästa ornitologer kunnat kasta
nytt ljus över näktergalens utbredning under slutet på 1700-talet, efter Linnes tid.
Eftersom näktergalen troligen är den fågelart,
vass utbredningsändringar kunnat följas den
längsta tiden åtminstone i Sverige-Finnland, har
iakttagelser av detta slag ett speciellt intresse .
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Summary : Thrush Nightingale near Turku
in the 1840s
A Thrush Nightingale Luscinia luscinia heard
singing in a park in the parish of Paimio near
Turku is mentioned in a letter from the dowager countess Rehbinder to her daughter . The
letter was dated May 1844, and it seems likely
that the record stems from the previous summer. This was the westernmost record of the
species in Finland at that time .
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