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Derföre då de Österbottniska församlingsboarne påstå
att den frostskadade säden icke ens duger till foder åt de

Redan då jag kom till Falun, afrådde mig alla menniskor att
resa upp lill Dalarne, och — allraminst lill Finnskogarne, med an-
leilning af den stora hungersnöd som då härjade i landet — med
mindre jag icke kunde proviantera mig lör hela resan; hvilket, utom
alt del stred emot min vana och plägsed, dessutom här var omöjligt,
såvida, jag här icke kunde lärdas annorlunda än vandrande till fots.
Ja mun förutsade mig att jag ovilkorligcn skulle omkomma af svält,
och dö som en lluga, om jag icke medförde en dugtig matsäck. Detta,
i stället att afskiiicka mig, upplifvade mig ännu mer att åtminstone
vaga försöket; såmycket mer som jag redan långt för detta äfven litet
praktiserat i detta fall, och dervid funnit att hade svält, och hun-
ger, äro inga farliga gäster, blott man engång denned gör sig litet
förtrogen i

Då man, de sednare åren, så mycket skrifvit (i våra Tidningar)
angående detta ämne, i anledning af missväxten är 1862, så skulle
iifven jng kanske kunna lemna ett litet bidrag dertill, grundadt — ej
på andras utan på egen erfarenhet; änskönt visserligen resultatet der-
af blir helt annat än hvad man troligen skulle föreställa sig, eller
hvad nian vanligen väntar och antager. Ty ingenting är lättare än
all svälla, så Iramt man nemligen engång föresätter sig del; och att
dö af hunger — är den lättaste död i verlden, n. b. lör den som enkom
det efterslralvar. Men å andra sidan åter, måste också ingenting vara
svårare, och förfärligare, för dem som härunder icke vilja kapitulera
med döden. Så t. ex. då man läser huru som i Finland, under hun-
gera&ret 1696, föräldrar ålo sina barns lik, och huruledes barnen gna-
gudo pä sina föräldrars ben, så är det ju förskräckligt; och det går
ännu, vid blotta tanken derpå, en viss kall rysning både genom
mcrg och ben. Icke mindre sorgligt är medvetandet att det funnits
skendöda, som af hungersnöd i grafven förtärt sina egna armar o. s. v.
Men detta gäller, som sagdt, blott dem som frukta föV döden, och som
önska all lefva lör hvad pris som helst. Vi, som experimenterat så-
väl i det ena som i del andra fallet — kunna trösta bisaren denued,
att förhållandet, i det hela, ej är så farligt som det låter, och allra-
minst för den som föraktar lifvets gåta, eller som underordnar den
sina engång fållade föresatser och principer. Ja kanske roar det nå-
gon att, härvid närmare lära känna den successiva verkan, och följden,
at' både hunger och svält, eller huru det härmed förhåller sig, d.
v. s. till hvad grad man kan både hungra och svälta; i hvil-
ket fall jag, af egen erfarenhet, skulle kunna meddela några upplys-
ningar i saken.

Redan, säsom gosse, då jng fångade grönsiskor och humplingar,
gjorde jag den observation alt de, vid förlasten af sin frihet, stun-
ihuu ilo".o af svält, ehuru de hade lådan full med hampfrön framför
sie; hvaraf jag drog den slutsats, att det icke måtte vara så särdeles
farligt, eller lörenadt med så mycken plåga, att dö af hunger; hvari
jag styrktes iin mera, då jag sedermera i Öornelius löste att — äfven
Atlicus sålunda afhiinde sig lifvet. Ilen att jag sjelf en dag skulle
komma att härmed göra försök — det kunde jag väl aldrig ana, eller
länka mig. Historien är i korthet följande.

Då min far tillträdde .lockas pastorat, fanns der i församlinn-en
ingen ordentlig fattigförsörjning, utan var allmänna braket att betfaro
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fyrbenta kreaturen, så — utom det att vi förklara detta för
en osanning — anse vi det som en hädelse ej mindre emot

och tiggare, ofta i stora skaror, irrade ej blott dagligen ikiing byg-
den, utan de skjutsades vintertiden ordentligen med häst och sfäda —

från by till by, och — från gärd till gård. Sålunda hände det ej
sällan (isynnerhet om lördagarne) att till prostgården ankom både
från östan och vestan, 6 till 7 lass fullsatta med tiggare - både stora
och små — såväl karlar som qvinnor. Ocli hände dit då ibland alt
några odygdiga pojkar i hopen beklagade sig je.ninerligcn alt de icke
ätit på en hel dag; ja väl stundom, — icke på tvenne. Ehuru vi alla
visste, eller åtminstone trodde, att detta var en tom förevändning, en-
dast beräknad att väcka medlidande — och det så mycket mer, som
ingen gerna försköt dem ohulpna, eller utan att tilldela dem en all-
mosa om än aldrig så liten — så beslöt jag likväl till slut, för alt
närmare kontrollera deras uppgift, och lör att öfvertyga mig om saken,
att sjelf försöka — l:o huru länge man kunde lefva utan mat?
och 2:o huru plågsam hungern, i thy fall, kändes? Utan att
härom hvarken för föräldrar, eller syskon, yppa mitt beslut, väntade jag
endast på följande söndag (som var d. 7 April 1816) då jag, af gam-
mal vana, visste att en hop bordsfrämmanden skulle infinna sig på
prestgården till middagen, och då jag föresatte mig att taga till lifs så
mycket som möjligt, för alt så mycket längre kunna stå ut med profvet
att fasta; ändock jag sedermera fann, att jag härvid icke kunde äta
mera än hvad jag förmådde. Oaktadt jag vid middagsbordet, af så-
dan anledning, gjorde nog skäl för mig, hade jajj likväl varit redo att
redan om aftonen samma dag —göra ett nyt mal, ty jag var då ännu
i den växande åldern, då kiöppen-, lifskraftcr allt jemt fordra ny nä-
ring. Men som jag nu engång hade föresatt mig att, så vidt som
möjligt, hvarken äta eller dricka på hela veckan — lemnade jag ma-
ten, och gick jag i det stället tidigt till sängs. Att jag icke härun-
der skulle komma att lida af törst, visste jag nog förut; ty jag bru-
kade i allmänhet högst sällan dricka, oeh gjorde jag det någongång,
skedde det utan synnerligt behof. Detta slags umbärande af ett utaf
lifvets många behof, daterar sig från 1814, da jag såsom student i Abo,
och boende i guldsmeden Piiras gård, erhöll så osmakligt dricksvatten
att jag icke kunde begagna det; livai igenom jag slutHgen kom ur va-
nan att dricka. Ja jag har ännu intill sednare tider kunnat utan olä-
genhet (d. v. s. utan att törsta) umbära det i månadtal, om så höfves,

nied undantag likväl af the och kaffe, på vanlig lid; tvenne dryc-
ker hvilka jag äfven kunde försaka, om så skulle vara.

Redan undersbittida på måndagsmorgonen begaf jag mig ut på
orrjagt till Laurikankas ödemark, belägen bak Kuhalampi träsk. —

Ströfvade oupphörligt hela dagen ikring genom mark och skog, och
hemkom sednare på qvällcn, temmeligen trött och utmattad, utan att
hafva förtärt det ringaste. Visst kände jag mig redan på förmidda-
gen, och än mera på eftermiddagen, något hungrig; dock icke så myc-
ket som jag hade föreställt mig. Hemkommen föregal' jag såsom skäl,
hvarföre jag icke förmådde äta qvällsvard, det jag nyligen ätit i
bondgårdarne. Men när nian nu på bordet inbar ett stort fat med
s. k. smörgröt (hvilken annars just utgjorde min favoriträtt) beströdt
ned socker och kanel, så väckte lukten deraf min appetit, till den grad
att jag, för att undgå frestelsen — lemnaderummet, och nedgick på min
kammare, för att krypa till sängs Tisdags morgonen steg jag igen
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Regeringen iin emot Gud (hvilka, hvardera, de dock härföre
närmast hafva att tacka); och då de likväl det oaktadt, kort

tidigt uppe, och gick åter ut på fögelskytte, vandrade likaså hela da-
gen, med tom mage, från morgonen till sedna qvällen, genom oländiga
ödemarker, utan att det minsta hvihi, och likaså — utan att förtära
något. Jag fann härvid, till min förundran, att hungern småningom
nu helt och hållit öfvergaf mig —ja jag hade ingen begärelse ens
efter mat; men i det stället kände jag — först skoflals, och sedan allt
ständigt — vid nafveln, eller pä ett visst ställe tätt under bröstet, en
viss underlig slags känsla, liksom udden af en knappnål der skulle
sakta sticka mig; utan att jag dock kan säga att denna dofva verk,
som endast utgjorde ett gnagande, var särdeles plågsam. Om natten
sofde jag nu, liksom förra gängen, ganska godt, och hvaraf jag fann
att man ganska väl kan sofva med hungrig mage. Onsdagsmorgo-
nen skulle jag åter begifva mig till skogs, men nu kände jag redan
mig något malt, isynnerhet svigtade mina knän — måhända ock till
någon nel såsom en följd af föregående dagens strapatser — i anled-
ning hvaraf jag ansåg i'ör rådligast att numera icke begifva mig på
alltför långa promenader, af fruktan att möjligen sedermera icke mera
årka komma hem. Jag qvarstadnade derföre hemma. Men då jag
äfven nu vägrade att infinna mig vid middagsbordet, foregifvande att
jag icke var hungrig (hvilket jag icke heller var) började min mor
att här ana oråd. Fruntimmren hafva i allmänhet ett visst fint väder-
korn i många saker; och hon var det minsann icke heller utan. Hon
påminte sig nu det hon icke sett mig förtära något sedan om sön-
dagsmiddagen; och jag kom härvid i en formlig examen. Väl sökte
jag i början, att slingra mig undan hennes frågor; men ovan, som
jag var, att ljuga — tillstod jag slutligen sanningen, att jag nemligen
ville pröfva om det var så plågsamt att svälta? Hon började
härvid att stormgråta, frågade: Jivad i Herrans namn tänker du på"?
och bad mig, för själ och pina, att jag genast skulle börja äta. Jag
anmärkte väl att äfven Ryssarne bruka låsta; men här hjelpte nu icke
mera hvarken ord eller visor. Också var det mera hjcrtligt rörd af
hennes varma tårar, än dårad af tanken att vilja fullfölja min före-
sats, och ingalunda af något matbegär, som jag slutligen lofvade ef-
terkomma hennes önskan Jag hade emellertid härvid redan kommit
till den erfarenhet att man mycket väl kunde svälta i tre dygn, utan
dryck ock utan mat; och att man dcrunder, ehuru med tom mage,
kunde Bofva ganska sött. Också ur jag fullkomligen öfvertygad att
jng, utan någon synnerlig plåga eller olägenhet, ännu kunnat svälta
några dagar— utan att derföre krepcra. Man säger väl att uförsta tim-
men i galgen är den värsta", och likaså kan mansäga, att första dyg-
net att svälta — är det svåraste. Lyckligtvis hade jag då redan,
(d. v. s. förut) utom åtskilliga andra resebeskrifningar, genomläst 12
Delar utaf J. H. Campes (af Krutmejer öfversntta) u Geografiska Bib-
liothek för ungdom", och visste således huru lifsfarlig det var att ef-
ter långvarig svält göra ett styft mal; hvarföre jag beslöt att äta litet
hvarje gång, men i det stället desto oftare, eller att i stället for ett
göra flere mål. Sålunda gjorde jag mig på onsdagseftermiddagen fem
mål; och jag måste säga att i början smakade maten mig alls icke,
ty jag hade förlorat nästan all min smak, åtminstone all min matlust;
ia jag tvingade mig nästan att äta. Men efter andra och tredje må-
let fick jag en strykande appetit, och ju mera jag åt — desto mera
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derpå förklara att donna säd — förvandlad till brännvin —

vore helsosam för de tvåbenta, så — utom det att det sed-

blef jsg hungrig. Då jag en gång i Upsala kom alt händelsevis om-
tala detta lör en vår dcrboende landsman,Professorn Doktor Roman -

son (barnfödd i Puumahi, med namnet „Romanus") sade han att jag
härvid handlat ganska oförsigtigt; ty, tillade han, man kan väl så-
som febersjuk, eller stadd i stor lifsfara — länge umbära föda, men un-
der normalt tillstånd, isynnerhet när mun fatigerar sig, är det ganska
farligt. Han förklarade att nienniskans niiigc och tarmar innehålla en
syrlig saft, eller vätska, som befordrar matsmältningen; men som, i
brist på andra näringsämnen, slutligen kastar sig på hennes inelfvor,
och Som är i stånd att fräta hål på sjelfva tarmhinnorna. Hvarvid
han omtalte en Engelsman, som likaså fått det infallet alt fasta i 3
dygn, men som sedan tog sig en dngtig sup då lian skulle börja äta,
hvaraf han knall och fall tillsatte lifvet. Emellertid hade jag nu re-
dan litet praktiserat i den vägen, och var således icke bång, eller illa
vid, om jag äfven några dager skulle nödgas blifva utan mat; hvar-
före jag ock, med afseende å min tillernade vandring genom Dalar-
ne, i detta fall ieke heller afskräektes på grund af några tonia ho-
telser.

Men jag har nu först kommit till halfva berättelsen, och måste
derföre fortsätta densamma; dock skall jag göra det så kort som möi-
ligt.

Den 4 Januari 1861 flyttade lill mig överstelöjtnanten Carl Gu-
staf Blufjeld, nyligen återkommen från Tyskland, der han — efter
kampanjerna i Kaukasien, och under Ungerska kriget — sökt återvinna
sin försvagade helsa. Han hade i detta afseende sednast vändt sig
till vattenläkaren Doktor Katlncr i Dresden, lör hvilken han hade ett
obegriinsadt förtroende, och följde troget hans recepter och regimer,
som bestodo deruti att Blåljeld skulle fasta tvenne dygn de svite, oeh
det tredje skulle han (såvida han nyligen genomgått en s. k. „druf-
kur") dricka betydliga portioner uppvärmdl vin; hvurutom det hörde
till dieten att han hvarje afton, då han gick till sängs, skulle låta in-
linda sin kropp uti ett i iskallt vatten nyss förut först indoppadt och
sedan utkrämadt lakan, ombonadt med en yllefilt; och hvaruti han
sedermera skulle sofva hela natten. Sjelf var han öfvertygad att han
genom denna dietföring skulle blifva fullkomligen till sin helsa åter-
-BUdd; liksom han, utan alt egentligen äga någon bestämd plåga (eller
fixerad sjukdom) var en förklarad fiende till allt hvad läkare hette;
hvilka han beskyllde att tillförene, genom för mycken honom förskrif-
ven medicin, helt och hållet liafva förderfvat honom, eller varit or-
saken till hans förlorade hesla. Ett begrepp, hvilket troligen Kadner
bibringat honom; (ch hvad en finne engång fått i sitt hufvud, det
tar ingen annan derifrån. .Sträng i sina grundsatser, och sträng i sina
principer, var han ytterst sträng att följa den gifna regimen. D v. s.
han förtärde på två dygn icke en grutn, och älven på del tredje, då
han skulle taga sin skada igen, at han högst obetydligt, och mera till
namnet iin gagnet. Ty under hela den tiden han bodde hos mig gjorde
han icke ett enda ordentligt mål, ja han förlärde icke ens en enda
riktig portion; appetiten minskades dessutom med hvarje dag, och hans
måltid bestod slutligen endast i 5 ä 6 theskedblad mannagrynsgröl,
hvarvid han pekade på sitt bröst, och försäkrade det han omöjligen
förmådde förtära mera. Så t. ex. när vi andra drueko thé, var det
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nare är en löjlig motsägelse af det förra — innebär detta
en ny hädelse, såvida det var bröd, och icke bränvin,
som man sednast sökte förskaffa dem. Och slutligen då de,
i händelse af hrännings-förbud, trotsigt förklara att de nog
ändå skulle förstå att förskaffa sig denna vara, hvarvid pen-
ningarna (som de säga) „skola strömma ur landet", så in-
nebär ju detta ett formligt hot, att, på olaglig väg, vilja
illudora författningen emot bränvins smugleriet — här så-
myckot mindre passande, som de för dessa åtgärder snnrarc
borde tacka Regeringen. I anledning häraf kunde man frå-
ga: huru blef Österbotten nu så i hast rik på penningar, då
man der nyss jcinrado sig att man — för iråkad fattigdom (eller
penningebrist) icke förmådde inbetala sina kronoskulder? Dä
man härtill lägger vissa, förr, i utskottet (vid bräuvinsfrågan)
af Bondeståndet förflugna ord, så utvisar detta att brän-
vin! bränvin! är deras längtan och trängtan.

Det fägnar oss emellertid att (oss veterligen) ingen

oss omöjligt atl. öfvertala honom atl. dricka ett glas, eller att ens smaka
derpA. lian ursäktade sig då alltid dermed att han ieke förmådde
det; och då vi frågade huru han befann sig? svarade han alltid u nog
mår jag bra"! ehuru rösten blef med tiden allt svagare och svagare.
Också bestod hans kropp slutligen af bara skinn och ben. Det var
nutnrligt att han magrade och tacklade af för hvarje dag, och han
försäkrade mig sjelf — det han på 6 veckor blott haft eu enda gång
allöring; hvilket jag haller ganska troligt. De första tiderna prome-
nerade han dock ibland ut i staden, för att taga sig frisk luft; men i
den mån krafterna aflogo, och han blef än svagare och mattare, sys-
selsatte han sig endast med lektyr på sitt ruin, och förnämligast de
tvenne sista dygnen —med Kadners, oeh andra vattenläkares, skrifter;
till dess han slutligen måste intaga sängen. Förgäfves sökte.slägtingar
och vänner — och deribland ej mindre hans egen bror, hr Öfver-audi-
törcu Blåfjeld, än dennes fru, — förmå honom att emottaga ett läka-
reliesök, eller alt åtminstone njuta någon föda. Han var obeveklig,
och utan att antyda den minsta plåga, eller ångra sina fattade beslut,
utblåste han slutligen, lugn oeh nöjd, den 18 Mars 1861 sin sista lef-
nads suck. Det iir nog möjligt, ja mer än troligt, att hans inre delar,
till följd af den långvariga svältmetoden, eller måhända till följd af ett
ecctslacs högst ovanligt sjukdomsfall, — redan voro så ihopkrumpna,
att de numera voro oförmögna att kunna emottaga någon föda; eller
ott hvad som i början endast var en viss föresats, slutligen blef en
naturnödvändighet; men hvad som är säkert, ar—att han dog af svält,
oeh det i ordets strängaste mening. — Och hvilket konstaterar ett ta-
lande exempel på att detta dödssätt iir ett of de allra lättaste; hvilket
var hvad vi här ville ådagalägga. Vi skulle väl kunna omtala äfven
ett annat exempel; men det anförda torde redan vara nog. Det är der-
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representant från Österbotten inom de bildade stånden del-
tagit i denna anhållan, eller sällat sig till bondhopcn. Vi
tro oss dock i detta afseende bättre känna den österbott-
niska allmogen, hvilken alltid gjort sig känd för ett dugligt,
ärligt, omtänksamt och företagsamt folk; ehuru visserligen
vildsindt, då det någongång blifvit berusadt af bränvin; hvar-
före vi ock tro att dessa petitions-förslag icke ursprungligen
utgått från folket, utan tillkommit till följd af vissa agita-
tioner, föranledda antingen af oppositionsmani, eller måhän-
da af egennytta och enskild vinningslystnad; 9) och hvartill
allmogen var såmycket lättare öfvertalad, som man troligen
föreställde den, att detta var ett försök, af Herrarne, att så-
lunda småningom vilja musla bort en ursprungligen jordlä-
genheterna tillkommen rättighet.

Dock i ett fall skulle vi kunna ej blott ursäkta, utan
äfven rättfärdiga, denna deras begäran. Om de nemligen
skulle anse det emot dem, enskildt, utfärdade bränvinsbrän-
ningsförbudet innebära, och indirekt antyda, det de voro
sjelfva oförmögne att gods sitt vårda och sköta, eller
måhända utpeka att de vore på dryckjom mera begifna
än andra af landets invånare; och i hvilket fall det emot
dem utfärdade förbudet naturligtvis skulle kompromettera
deras ambition och hederskänsla. Endast då, men icke an-
nars, skulle vi — särdeles om de erlägga d. s. k. „bränvins-
skatten" — gilla deras i detta fall beteende, (isynnerhet
om afsigten icke derföre var att begagna sig af den sökta
tillåtelsen); men då hade också deras anhållan bort vara
framställd i en hel annan form, och — med andra ord.
före nog underligt, att till döden dömda fångar icke hittat på detta
lätta medel att sjelfva afhända sig lifvet, hellre än att — dermed be-
svära andra.

D) Åtskilliga af de här namngifna Österbottniska socknarne hafvaockså sedermera verkligen inkommit med protest emot denna, af
de andra, framställda begäran.



Angående våra Hällristningar.
(Med hänseende till hvad som förekommer i 9? il bc it

bof, och 3ocfttS, m. fl. st.)

Med anledning deraf att D:r Ehngrcn, vid Finska Lit-
teratursällskapets historiska sektions möte, den l:a Juni, skall
(enligt Hufvudstadsbladet för d. 10 Juni 1865, n.o 132)
liafva omnämnt, "att invid Soini gård, ett litet stycke från
„Nådendal, finnas hällristningar, som skulle förtjena
„undersökning, för att få utrönt huruvida de äro endast
„af naturen danade, eller gjorda af mcnni skohand,, —

anser jag mig böra till upplysning i saken omnämna, att
såvida denna hällristning troligen är densamma som före-
kommer i ett berg, tätt invid åkern af ett hemman i T aimo
by af Nådendals socken, — så består den af fem långa ra-
der, hvilka studeranden Topelius och kapellancn LaureUus
hade den godheten att — i anledning af min i Tidningarne
införda artikel om „llällristningen i Lampis socken" — om
sommaren 1847 afteckna, och hvilken aftcckning den först-
nämnde benäget meddelade mig d. 10 Febr. 1858.

Jag bör kanske med anledning häraf till en början
nämna, att det är ej blott ytterst svårt — äfven för en gam-
mal och van, eller för en i sin sak inkommen fornforskare,
(dess mindre för oinvigda dilcttanter) —att troget och,noggrant
kunna afkopiera så beskaffade forntida inskriptioner; — ja
det är nästan omöjligt, med mindre man icke tillika kan läsa
eller deschiffrera dem *), ty en dol af det inristade har

') Härvid händer visserligen stundom, alt olika antiquarier och
fornforskare äfven läsa, och tolka, dessa slags hällristningar--en livar,
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redan, genom förvittring gått förlorad, och blifvit sköflad af
tidens tand — som allt förtär; hvaremot — genom seder-
mera uppkomna sprickor, och remnor, i berget — tillkommit
en mängd nya tecken och figurer, som dels till stor del för-
stört de gamla, dels af den okunnige upptagas såsom sådane,
och med dem förblandas. Då jag icke varit i tillfälle att
sjelf, personligen, taga en närmare kännedom om ifrågava-
rande hällristning, äger jag härvid blott don mig meddelade
handteckningen att hålla mig vid. Att sluta deraf, kan man
såsom säkert antaga att denna hällristning l:o är tillkom-
men genom mcnniskohand, så mycket mer som man ganska
tydligt skönjer att af de 10G deruti inhuggne hieroglyfer
eller bokstafstecken — förekommer åtskilliga verkliga ru-
nor 2), och 2:o att deri dessutom äfven ingått, och blifvit
upptaget, mycket och mångt af livad som icke hör till sa-
ken, och deribland t. ex. äfven fragmenter af de parallela
linier, som, i stället för ormslingor, på ömse sidor begränsat,

på silt olika sätt. Hufvudsaken är, och blir likväl alltid, att få våra
fornminnen så troget som möjligt aftecknade och heskrifna. Förkla-
ringen på dem är en skild sak, som — änskönt ofta den intressanta-
ste — likväl alltid, och endast, står för den enskildte observaforns
räkning.

-) Ibland Götiska runor träffar man här t. ex. runo-bokstiifverna
0, t, It, fl, f, I, r, t, och dessutom bland d. s. k. „oiikta" runorne g, f;
hvarufom man, eget nog, anträffar här ej blott Dalrunorne f, ö, utan
iifven Tyska eller Markomanniska runan llt, och Vendiska (eller Slavi-
ska! runan a, jemte Anglosaxiske runorne g och I), (af hvilka den . ed-
nare är uniform med Syrjänska bokstafven u). Slutligen bör jag iifven
kanske nämna, att häribiand tinnes en runkarakter, som iifven förekom-
mer på några finska runstafvar; men som annars, mig veterligen, icke
anträffas i någon af de många runalfahet jag känner, ock kvilkcn i
det närmaste liknar ett samsiafvadt, ni. Det är annars eget nog att
härvid således förekommer nästan samma fall som vi 1859anmärkt om
Hällristningen i Podaskavaara, hvarvid man ömsom begagnat Götiska
och Cimbriska runor. Hvilket bevisar att nian, för att bättre blanda
korten (som det heter) fordom, stundom, på engång betjente sig af
flere olikaslags alfabeten, för att bättre göra det sålunda skrifna obe-
gripligt för den stora allmänheten; fy all kunskap,'och lärdom, behand-
lades fordom, och vårdades, såsom „dcn heliga elden" — af några invigda
(enligt hvad vi redan upplyst vid beskrifningen om ~Hällristningen i
Lampis socken J d. v. s. såsom en stor hemlighet, tillgänglig endast för
högst få (hvarföre man ock hade så många olika slags schiffer att
tillgå); nu deremot sträfvar vår tid alt utsprida och göra vetandet s;i
allmänt som möjligt. Men månne nian ej härvid gått från den ena
ytterligheten till den andra V
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och inneslutit texten, och hvilka obekanta figurer här utgöra
det stora flertalet. Till följd hvaraf ock, i det skick som
denna teckning nu befinner sig, allt försök att deschiffrera
don är otänkbart. Men som hvarje fornlemning redan då
får ett visst historiskt värde, när man fått afgjordt hvil-
ket folk, och hvilken tid, den ursprungligen tillhör, så skulle
man i så måtto, och i nödfall, äfven kunna undvara att, tills
vidare, känna innehållet deraf.

I sammanhang härmed vilja vi äfven omtala en hällrist-
ning af en hel annan slags natur, som t. ex. skall anträf-
fas vid stranden af Jänisjärvi sjö, å udden Pitkäniemi, un-
derlydande Anoniemi by af Pelgjärvi socken i Karelen, an-
bragt på en 5 till 6 qvardratalns area ofvan om vattnet, der
den förekommer i tvenne långa rader, af hvilka den understa
stod under vatten, då pastor Z.. A. Landgren, om sommaren
1859 (i anledning af hvad i Tidningarne blifvit skrifvit om
„llällristningar") aftecknade den öfre raden, 3) hvilken be-
funnits vara en famn lång, och synes innehålla mer än 40
olika slags figurtecken; och hvaraf han hade den godheten
att, den 3 December 1859, genom studeranden Backman, med-
dela mig en afskrift. Väl har jag sjelf icke heller varit i
tillfälle att personligen taga en närmare kännedom härom,
men såsom den nu presenterar sig för mig, kan jag bestämdt
säga — att den icke är af menniskohand tillkommen, eller om
den än så vore det, så har, eller innefattar, den åtminstone
— ingen med skrifteckon uttryckt tanke, eller mening.4)

Ty l:o förekommer deri icke on enda känd runa, eller an-
uai bokstafstecken; och 2:o anträffas här icke heller samma tec-
ken tvonne gånger ristadt, hvilket likväl vore nästan en ovilkor-
lig följd af en så lång skrift. Vidare kan äfven anmärkas

') Xcdanom denna rad stod med spegelstil (d. v. s. bakfram-skrifvef, liksom för att läsas i en spegel) inhugget i berget. — troligen
i en sednare tid: j-imnna 1733">; hvarmed någon den tidens liebhaber
velat antyda sin närvaro härstiides.

4) Vi hafva visserligen en mängd så beskaffade (af menniskor
.likställda) hällristningar, hvilkas mening (om de någonsin häften
sådan) för oss blir för evigt en gåta. Och likväl nödgas vi antaga
ali de dock ursprungligen måste liafva haft någon bemärkelse, och ut-
tryckt, någon afsigt.
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att de skilda krumilurerna icke synas vara isolerade en livar
för sig, utan- löpa de stundom inuti, eller hänga ihop, med
hvarandra; hvaraf jag icke kan finna annat än att, så mycket
det hela här än liknar en skrift, så är dock alltsammans
endast naturens verk, tillkommit genom vittring, eller ge-
nom luftens och vattnets inverkan, på en troligen olika sten-
art, som måhända här varit inkrusterad i hällen. Dock
kunde kanske en nogare undersökning på stället, och en
korrektare illustration, möjligen föranleda till andra resul-
tater.

Men det finnes ännu en tredje slags hällristning (om
vi så få kalla det) som dessutom ger sig tillkänna med olika
kolörer. Och för att nu äfven gifva exempel på såbeskaf-
fade fall, vill jag omtala att — sedan man uppgifvit för mig
det nära Laukkala by, i Jockas socken, skulle — tätt invid
landsvägen som går åt Randasalmi, finnas ett berg hvaruti
var skrifvet på ett främmande och okändt språk, som ingen
kunnat läsa och förstå, än mindre för andra tolka och för-
klara — så blef jag slutligen sjelf i tillfälle att, d. 18 Sept.
1859, vid min genomresa härigenom socknen, få bese stället,
som dessutom blifvit ryktbart genom en gammal bland fol-
ket utspridd berättelse. Jag fann nemligen på det anvista
stället — och i samma häll — der hvarest, på sjelfva lands-
vägen, det ena kärrhjulet slintar öfver en bergsklack — en
verkligen ganska nitid och tydlig, till färgen vacker och
hvit, text — väl icke inhuggen, men likväl anbragdt, i den
gråa klippan; och hvilken skrift jemnhög, och löpande i ra-
der, tycktes (vid en hastig anblick) hafva mycken likhet med
arabiska. Jag fann dock genast att det var en ganska singu-
lier lusus naturce (som det heter) — bestående i en inkrusterad
quartslöpning uti en matris af gneis eller granit. Och jag
ångrar mig blott att jag icke par curiosiie' aftecknade den-
samma. Men det är verkligen ofta fallet, att då man gör
sig räkning på en större vinst (upptäckt) — så föraktar
man vanligen en mindre.

Jag kan härvid icke låta bli att berätta on lustig anek-
dot, som för något mer än 40 år sedan här skall liafva tilldragit
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sig, och hvilken såsom en folksägen ännu lefver ibland allmo-
gen i bygden. Det skall nemligen den tiden hafva händt, att
då en resande prcstman råkade att just här på stället beta
sina hästar, hade gubben Purhoinen från Laukkala ditkom-
mit, och bedt honom (såsom skriftlärd, och skrifkunnig) tol-
ka, och för sig förklara, den obekanta hemlighetsfulla skrif-
ten. Prestcn — som troligen insåg att hans reputation här
skulle komma till korta, såframt han icke förmådde meddela
den äskade upplysningen — hade först, länge och väl, stått
stum och fundersam, vid det han betraktat den gåtlika skrif-
ten ; men slutligen hade han — ej blott för att rädda appa-
ranserna, utan äfven för att stärka sin ficks, framdragit sin
näsduk, och — vid det han dermed från ögat, listigt, borttor-
kade några krokodil-tårar —■ sagt: ~min vän! fråga mig
„icke hvad här står skrifvct. Det är en lycka för dig att
„du icke kan läsa det. Ni skulle alla här i byn blifva olyck-
liga, om ni kände innehållet af denna skrift." Naturligtvis
ville numera ingen veta det. Och prestcn — slipad som
han var — hvilken härvid nyss förut var försatt i ett stort
bryderi, undslapp behändigt nog genom detta sinnrika svar
— ifrån den knipande klämman. 5) Men folket här på orten
tror ännu i dag på prostens spådom, och önskar att denna
skrift måtte för alltid förblifva en hemlighet; hvilket den äf-
ven torde blifva deras bön förutan — såframt ej jag nu,
till en del måhända, torde liafva upptäckt den, och yppat
hemligheten.

Jag skulle visserligen kunna liafva mycket att meddela
angåonde hällristningar, såväl som om åtskilligt annat; men
dels medger icke numera tiden det, icke heller detta första
Häfte af boken, som redan mer än tillbörligt svullit i vidd
och omfång, dels torde det hos oss ännu finnas alltför få
som liafva sinne för donna vetenskap, då till och med sjelf-
va universitetets konsistorium ej blott ignorerar den, °)

a) Monne ej detta prostens beteende skulle kunna tjena såsom
en ledtråd för mången annan — att, med heder, vid ett såbeskaffadt
trångmål, komma ur fällan.

6) I skrifvelse till Konsistorium af d. 28 Febr. 1861, ålade Kejs.
Senaten Konsistorium att, med anledning af min sednast underdånigst
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utan — i förening med den filosofiska fakulteten, och dess s. k.
historiska sektion — sökt, att med händer och tänder motar-

gjorda framställning i ämnet, inkomma med ett förslag, som skulle
antyda en bestämd plan, efter hvilken de af mig redan påbörjade
— oeh af Konsistorium sjelf, nyss förut, i dess protokoll för d. 16
Juni 1860 (med afseende å de dervid vunna rcsultaterna) så högeligen
lofordade och beprisade — antiquariska undersökningarne
borde, fortsättas. I stället att nu hörsamma, och efterkomma,Hans
Majestäts nådiga befallning, innehåller Konsistorii svar af d. 16 Dec.
1861 fd. v. s. efter tio månaders förlopp): att som Konsistorium hvar-
ken vet eller känner — om, och huruvida några fornlemningar
finnas i vårt land (detta var ju till följd af mina förut anställda, oeh
af Konsistorium sjelf likaledes förut åberopade, fornforskningar mer
än tillräckligt utrönt och ådagalagdt) eller — till hvad mängd
sådane hos oss kunde stå att anträffas, så kunde Konsistorium icke heller
framställa någon allmän plan för deras undersökande. Utan yrkade
Konsistorium i det, stället att någon ung vetenkapsidkare skulle på stat-
ens bekostnad fä 600 Rubel årligen) sändas utrikes uföratt der underett,
eller tvenne års tid studera antiquiteterna, hvarefter ett anslag af samma
belopp kunde årligen användas till bestridande af kostnaderna för forsk-
ningar inom eget land." På grund häraf blefvo nu äfven alla vidare forn-
forskningar, å negeringens sida, inställda; änskönt jag visserligen, allt
(lidfaoaktadf, sjelfvilligt, tvenne somrariinnu efteråt (åren 1860 och 1861)
fortsatte dem, ehuru — i en mindre skala. Man hade dock trott att,
Konsistorium (äfven utan en sådan kunskap) — om man aldrig så li-
tet velat fästa sig vid frågans vigt och betydelse, äfvensom vid hvad
som redan blifvit tillgjordt i saken (och dessutom — såsom vetenskaper-
nas patroner oeh befordrare) — bort åtminstone så mycket kunna be-
stämma, som att man — först borde undersöka den ena provinsen, och —

sedan den andra. Detta hade ju äfven en enfaldig bonde kunnat uttänka.
Sålunda har Konsistorium, äfven vid denna fråga, arbetat ej blott eriskildt
emot mig, utan äfven emot sjelfva vetenskapen, och emot fosterlan-
dets sanna, historiska, intressen. Brefvet är undertecknadt af Pro-
fessorerna oeh Konsistorii Ledamöterna A. E. Arppe, Gabr. Geit/in, V.
O. Lille, J. Ph. Palmen, Frans Ludv. Schauman, A. Nordman, A. Moberg,
Edv. af Brunei; Elias Lönnrot, Frcdr. Cygnceus, F. J von Becker, A. Lilje-
strand, Joh. Wilh. Snellman, Felix von Witlebrand, J. J. Wilh. Lagus, L. Lindc-
löf, I. A. Estlander och J. W. Rosenborg. Och för att nu ej blott styrka san-
ningen af mina ord, utan för att äfven försätta läsaren i tillfälle att
sjelf kunna bedöma huruvida, och till hvad grad, Konsistorium — äfven
i detta fall, komprometterat sig, vill jag (såsom ett motstycke) med-
dela trenne aktstycken af alldeles motsatt innehåll; hvarigenom
Konsistorium, par år förut, på grund af härom redan då vunnen erfa-
renhet, på det högsta ifrade för samma sak, hvilken det nu åter-
sökte förhindra och motverka. Nemligen — först Konsistorii memo-
rial till Hans Majt. af d. 20 Januari 1859 fmed anledning af den utaf
mig da väckta motionen i ämnet) der det, bland annat, heter: (l att
"Konsistorium anser en närmare undersökning af de finska fornlemnin-
"garne vara af högsta vigt och betydelse för utredningen
"af landets äldsta historia, samt att Konsistorium derföre, och
"emedan Lektor Gottlund, som utgifvit flera skrifter rörande Finlands
"språk och historia, äfven med uppoffrande nit oipfattat don fin-
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beta mig på den väg jag sjelf i detta fall, redan öppnat och
banat mig, och hvilken jag — med mycken ansträngning

"ska fornforskningcn, vågar i underdånighet tillstyrka att han
blcfve, till en början på ett års tid, hugnad med något lämpligt rese-

"understöd, och sålunda satt i tillfållo att visa hvad han förmår för
"det uppgifna ändamålet uträtta." — Detsamma hade Konsistorium
redan en gäng förut, i skrifvclse af d. 1 Sept. 1858, till Universitetets
Kansler, 11. K. H. Throuföljaren, yrkat, och förespråkat — på grund af
min redan då härom väckta förfrågan. — Och hvaruti det bland an-
nat heter: ([Dock som Konsistorium jcmväl fann en närmare under-
sökning af de finska fornlemningar na vara af högsta vigt och
"betydelse för utredningen af finlands forntid, så ansåg Konsistorium
"sig böra understödja Gottlunds ansökning i så måtto att Konsisto-
rium ville förorda hans förhjelpande till ett understöd af allmänna
"medel, att med in allés 500 Rubcl Silfver till honom utbetalas i den
"mån och ordning Konsistorium kunde pröfva sådant
lämpligt". (Så—ål Hvad har väl Konsistorium med denun sak att
göra?) Konsistorium som, af sina rika fonder för anställande af ve-
tenskapliga resor och forskningar, ännu aldrig — oaktadt min mer
;in en gång derom gjorda anhållan — i så måtto beviljat mig en
skilling; och som troligen äfven nu skulle härom med mig vilja
pruta och dagtinga. 11varefter det vidare heter: „h var före Gott-
lund äfven borde hos Konsistorium tid efter annan redo-
göra, för sin resa". (Tackar ödmjukast! Ja — ifall jag rest med
Universitetets medel, annars icke. _Nu dcremot redogjorde jag det för
Kojs. Senaten,) Jemte det han vore pligtig att till Universi-
iiict aflemna Bådane antiquariska effekter, som han un-
der resan varit i tillfälle att samla". Nå det var ej fult! Kon-
sistorium visade sig sålunda färdigt att, redan på förhand, brandskatta
mig med afseende å min flit och min möda. (Ja mjukaste tjena-
rc!) Också var det till följd häraf, jag — i skrifvelse, af d. 12 Okt.
1858, till Hrr Minister-Statssekreteraren Grefvo Armfel t, — afsade
mig hela det mig uppdragna förtroendet jemte Konsistorii härvid gjor-
da vilkor och amendementer; i det jag nu (i en skrifvelse af samma
datum) vände mig, i detta hänseende, till Senaten — i hopp att företaget,
på den vägen, bättre skulle lyckas; hvilket äfven var fallet — till dess
det lyckades Konsistorium att äfven på det hållet stänga vägen för
mig. medelst dess sid. 208 omnämnda skrifvelse till Hans Maj:t af d.
16 Dec. 1861. Miil/oruin obtrectatio devincit virtulem unius. (Konsistorii
bär af mig nyss omtalta bref af d. 1 Sept. 1858 var annars under-
tecknadt af Professorerne Sehauman. Rcin, Geitlin, Palmen, Qtjldén,
Arppe, af Drunér, Lönnrot, Cygnaus, Granfelt, von Becker, Sneflman, von
Willebrand, Lagus och Liljestrainl).

Men ej nog härmed 1 Sedan Konsistorium, på nådig befallning,
tagit en närmare kännedom om resultatet af mina första åtgärder
1869, i fornforskningsväg, — heter det ytterligare härom i dess under-
dåniga skrifvelse till Hans Majestät af d. 16 Juni 1860, såsom följer:
Till Hans Kejserliga Majestät underdånigt utlåtande öfver en af Lektor

C. A. Gottlund afgifven reseberättelse."
"Genom nådig remiss af den 18 nästvikne Maj har Eders Kej-

serliga Majestät anbefallt Konsistorium att inkomma med underdånigt,
'ui la lande öfver en af Lektorn i finska språket Carl Axel Gottlund till
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"Eders Majestät inlemnad underdånig redogörelse för do af honom un-
"der sommaren sistförlidne år på statsverkets bekostnad i ethnografiskt
"och arkeologiskt afseende verkställda resor i olika delar af landet,
"och får Konsistorium, till åtlydande häraf, i ämnet underdånigst af-
"gifva: det Konsistorium vid granskningen af förenämnda redogörelse
"funnit, de af Lektor Gottlund anställda antiquariska undersökningar
"hafva lemnat vida rikhaltigare resultater, än som kunnat for-
Väntas med afseende å den fattigdom på fornlemningar, som i all-
"mänhefc karakteriserar vårt land, hvarförc Konsistorium, med erkännande
"af den oförtrulna ifver, hvarmed Lektor Gottlund utfört det honom
"lemnado uppdrag, anser det vara önskvärdt att honom äfven i fram-
liden kunde beredas tillfälle till fortsättande af nämnde an-
tiquariska forskningar, jemte det Konsistorium i sammanhang härmed
"får till Eders Kejserliga Majestät i underdånighet hemställa, huru-
"vitla icke de anteckningar och beskrifningar äfvensom afbildningar
"af antiquariska föremål, hvilka derunder hlefve af Lektor Gottlund
"samlade, kunde öfverlemnas till Alexanders-Universitetets Ethnografi-
"ska museum, der de för framtida forskare komma att hållas tillgäng-
lige. Helsingfors d. 16 Juni 1860.

A. E. Arppe.
G. Rein. J. Fh. Palmen. A. Moberg. S. Baranowskg.
F. Cggnasus. J. W. Snellman. K. F. v. Willebrand. J. J. W. Lagus.
O. E. lljelt.

I)et måste derföre förefalla enhvar högst besynnerligt (och i sanning
— oväntadt) huru dessaherrar, i likhet med kameleonten, kunde så i hast
skifta om färg, och dervid i sin sednare skrifvelse till Hans Mairt af
d. 16 Dec. 1861,så i allt motsäga sig sjelfve. Hen närmaste anlednin-
gen dertill är också redan nämnd sid. 24, not. 5. Och hvad särskildt
åter den här af Konsistorium åberopade uf a ttigdom en på fornlem-
ningar" beträffar, så är detta, minst sagt, ett — ytterligare bevis på
Konsistorii okunnighet, i hvad frågan gäller. Ty får jag upplysa att
Finland, i detta fall, är rikare begåfvadt på fornminnen än manget an-
nat land, änskönt de (tyvär!) årligen, och nästan dagligen, hos oss
raseras och förstöras, utan att man vid dem fästat tillbörlig uppmärk-
samhet; men de äro till sin natur, d. v. s. till sin karakter, ofta nog
kanske, af ett helt annat slag än hvad nian vanligen träffar annorstä-
des. Denna Konsistorii föreburna okunnighet är så mycket mer
oförsvarlig, som jag redan dessförinnan, skriftligen, i en Promemoria
af d. 12 Febr. 1858, upplyst Konsistorium ej blott om den mängd hos
oss anträffbara fornlemningar, hvilka jag, med afseende å deras skilda
beskaffenhet, ordnat och klassificerat under aderton —af mig dervid
jemväl namngifna — olika rubriker, utan hade jag härvid dessutom
ännu för hvarje af dessa slag, angifvit det bestämda antalet å de olika
ställen, der de bos oss förekomma (utgörande redan då tillsammans 982)
och livarvid jag för yttermera visso producerat skriftliga intyg af de båda
Historie-Profcssorcrne vid Universitetet (af Rein och Topelius) öf-
ver sanningen, och rikhaltigheten, af dessa mina antiquariska anteck-
ningar; bvartill ännu kommer att jag under d. 27 Aug. 1858 med en
särskild skrift ingick till Konsistorium, — deri jag, bland annat, enkom
anhöll det Konsistorium, antingen in plenum, eller genom utsedda ko-
mitterade, ville sjelf, och det personligen — för att öfvertyga sig om
saken, — hos mig taga en närmare kännedom om förhållandet m. m.
Huru kan således Konsistorium, efter alla dessa af mig vidtagna åt-
gärder, vädja till sin okunnighet? Och om så är — hvems är felet?
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och stor möda — äfven varit den första att beträda. 7)" Till
följd hvaraf mycket af hvad jag vet och känner — efter
mig aldrig mera skall komma i ljuset. (Yarc detta nog
sagdt!)

Dock en anmärkning skall jag likviil härvid göra. En-
ligt hvad jag förut (och det redan för flere år sedan) gifvit
vid handen, ägde jag redan d. 4 Juni 1859 uppgift på icke
mindre än 106 skilda ställen, der hos oss hällristningar skola
förekomma (jemf. Finl. Allm. Tidn, 1859, n:o 127, sid. 561).
Sedan den tiden har jag endast varit i tillfälle att besöka
och bese vid pass 20 af dem; af hvilka många liafva varit
högst intressanta. Men af allt livad jag sett och hört, eller
af hvad som (mig veterligen) höres och spörjes, tyckes vi
hiir i Finland helt och hället i denna väg sakna djur- och
menniskofigurcr inhuggna i klippan, i likhet t. ex. med de
Bohuslänska s. k. „Bergtaflorna," hvilka — ehuru de inga-
lunda äro något mästerstycke — tyckas utgöra en egen
genre i detta slags forntida beteckningssätt. 8)

7) Mången skall troligen härvid göra sig den frågan: hvad har
viil kunnat vara orsaken till denna honom städse visade motvilja och
antipati? Svaret är ganska enkelt och kort: livad har icke hatet, och
afunden åstadkommit i verlden? Dessutom bör man komma ihåg,
att vid alla instanser, sammansatta af en större personal, finnes det
vanligen alltid en mängd s. k. udussin-meniiiskor"; liksom der all-
tid, i hopen, finnas vissa s. k. uspel-orrar".

8) Viil uppgaf för mig år 1859, d. 25 Febr. mjiiluaren Karl
Adamsson, som sade sig vara hemma från Susikas by och Sarvikas
torp i Urdiala socken, att å nämnde bys ägor fanns ett berg, kalladt
Kncakallio, hvaruti förekom en jemn och slät, ehuru något sluttande
o.h i dagen blottad s. k. bergvada, eller bergsida, hvilken han påstod
vara fulltecknad med bilder, isynnerhet med menniskofigurcr, och sär-
delea med' hufvuden, hvarföre ock delta berg af sinnliga kallades py-
hii kallio, och figurerna uvanhain Apostolitten kuvat." Väl
hade ingen Herreman besökt, och besett, stället; men många utsock-
ms bönder, som hört det beskrifvas, hafva bifrost för att befrakta det.
Säd ni var nu hans uppgift, och naturligtvis intresserade jag mig att
taga närmare redo pa saken, hvarföre ock — då jag om sommaren
samma år, tillsammans med magister Godenhjelm, gjorde en resa ge-
nom landet, för alt kunskapa angående åtskilliga af våra fornmin-
nen, — jag enkom d. 2(1 Sept. gjorde en omväg i detta afseende hit.
Men det befanns då att mannen undertiden bortflyttat ifrån orten, och
ingen i hyn sade sig känna till hela saken: hvaraf jag således fann
att hela hans berättelse var bara puder, eller en s. k. „luttér lögn."
Efteråt har (let dock runnit mig i sinnet, (såvida jag svårligen vill
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Innan jag slutar dessa rader, vill jag begagna tillfäl-
let att, om jag kan, ännu en gång verka något för en god
sak. Då i Finland, under sednare tider, tillkommit en ny
tjenstcmannakår, under namn af "Forstmästarc," bestå-
ende dess personal — alla af unga och nutidens män, hvilkas
hufvudsak torde bli att vandra genom skog och mark, så —

(måhända kunde något ord härvid äfven falla i en fruktbar
jordmån!) — vore det väl möjligt att någon (antingen af dem,
»dier af våra Land t mät are, eller ock kanske någon annan
landsman) som äger håg och sinne för en så beskaffad
häfdeforskning,) skulle intressera sig att tillika kunskapa om
våra gamla minnesmärken och fornlemningar, genom att an-
tingen uppskrifva och härvid anteckna dem (hvarvid on noga
uppgift på sjelfva stället, locus, alltid blir en hufvudsak) eller
ännu hellre, (om tillfället det tillåter) att noggrant beskrifva
och troget afteckna dem. I hvilket fall jag ödmjukast skulle
supplicera, att sedermera få del deraf, för att derigenom
närmare kunna kontrollera mina egna anteckningar. Må-
hända kan jag äfven vid förklaringen af dem stå till någon
tjenst.

Hvad särskildt Jlällristningarne beträffar — anser
jag, vid deras aftecknando, mig böra gifva ett godt råd. homtadt
ej blott från egen erfarenhet, utan från Holmbergs och Sjö-
borgs skrifter. Så beskaffade hällristningar kunna stundom
vara inhuggna i klippan till 2 tums djup, och derutöfvor, 9)
men också ofta så lätt anbragta, att do — för att nyttja
Sjöborgs ord — synas som de vore ditstrukna med finger-

antaga ett såbeskaffadt, mera sällsynt, fall | att om bönderna—somalls-
icke kände livad vi voro för slags passagerare, och som dessutom kan-
ske voro misstänksamma och subsunösa, som finnarne oftast äro —

hade någon slags pietet för det heliga berget, sökte de möjligtvis för
oss dölja och förhemliga förhållandet, hvarföre jag ock här velat om-
tala detta, till framtida efterrättelse — för andra.

°) De djupaste hällristningar hos oss, jag hittills funnit, äro de
f förut af mig i Finl. Allm. Tidn. 1857 beskrifna) hvilka anträffas vid
Gammelgård i Lampis socken, och dem jag sedermera var i till-
fälle att sjelf bese 1859. De äro dessutom märkvärdiga deri, att de
icke synas vara inhuggna, utan så till sågandes in-varfvade eller in-
bon-adc, ty deras inre textur, eller yta, är ej blott fiillkomligen uni-
form, utan dertill alldeles slät, och jemn, och - liksom polerad.
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ändarne; 10) och då denna betydliga olikhet någongång an-
träffas vid fråga om en och samma hällristning, så inser
man lätt hvilken noggrann uppmärksamhet, och till följd der-
af — hvilken stor svårighet, man härvid har att iakttaga,
för att få dem troget aftecknade. Här kommer således allt-
sammans ofta an på dagens klarhet, på solens och
skuggornas läge. Det som tydligt visar sig den ena da-
gen, kan dölja sig den andra; och stundom kunna härvid
äfven sjelfva fingerspetsarna, medelst sina fina organer för
känslan, komma ögonen till hjelp; äfvensom det är en för-
del att liafva flere personer till hands, som på engång be-
trakta föremålet i olika riktningar; ty hvad den ena icke
ser — ser den andra. Somliga figurer (eller tecken) äro
nemligen så ytterst lätt anbragta i hällen, att det är allde-
les omöjligt att upptäcka dem, mod mindre man icke an-
ställer undersökningar vid en viss gynnande dager, helst
den som faller från motsatta sidan af klippans
sluttning. Detta gäller isynnerhet sådane hällar, hvilkas
ytor genom vittring blifvit skrofliga. En hällristning,
som man vill hafva noga aftecknad, bör derföre besökas
trenne gångor om dagen, nemligen morgon, middag
och qvä 11 ■— för att ses i olika dagrar, äfvensom vid oli-
ka porspektiver, eller från olika synpunkter. 11) Och det

10) En så beskaffad ytterst fin och luftig hällristning är t. ex.
den af mig likaledes förut beskrifna, hvilken anträffas i trädgården å
Nokia gård i I!ii k kala socken; hvarföre ock alla de tre antecknin-
gar jag deraf sett, i vissa partier, äro olika hvarandra. — Den första,
tagen före 1811 af friherrinnan Blåfjeld, född Mcllin, och meddelad
mig. har af mig blifvit begagnad i Finl. Allm. Tidn. 1857, n:o 186
(ehuru mera grott inskuren i trä |. — Den andra, tagen 1853 af Lektor
tl. llaiid.rc, och t med afseende å den lilla skiljaktighet som deriröjes,
jeniford med den af mig oflicielgjordu I benäget meddelad mig, i bref
af d. ö Sept. 1557. - Den tredje, tagen 18fi-2 af studeranden V. Skogman,
och meddelad i Tidskriften 2:nen Jakso, 2:ncn Osa, p. 132. —

saknar åtskilligt som anträffas i de båda förra.
") Detta tyckes iifven vara förhållandet med gamla ruiner, oeh

vissa andra slags fornlemningar. Beskådar man dem vid solsken för-
lora de sig. men träda imposant fram då de ligga i skuggan. — Det-
ta är t. ex, fallet med del al* Tuueld redan omtalta fordna s. k. vi-
kinga bolet i Borgå skärgård, hvilket rätteligen torde förekomma på
Stensundsholmen, iifven llockhohnen kallad (oeh icke på Stugunäsud-
den. 1 lleirakta stället klo»_kan 8 en sommarmorgon, <ieh klockan 8 om
aftonen, oeh hvilken himmelsvid skihiad.
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skall sällan fela att man ju ej på hvarje af dessa stun-
der skall varseblifva figurer, hvilka alldeles icke, eller
högst otydligt, visa sig på andra tider af dagen, och hvilka
tyckas liksom de hade med någon slags syra nästan osyn-
ligt blifvit inetsade i stenen.

För att kunna rätt afteckna en hällristning, bör man
— utom begagnande af olika dagrar — öfver spola
hällen med vatten, hvarigenom figurerna träda mera
fram, eller blifva tydligare. Dessa, för att göras än tydliga-
re, uppdragas sedermera med krita, för att så
mycket lättare kunna aftecknas. Ofta måste man (såsom
njTss sades) för att reda figurerna, följa fördjupnin-
garne med fingrar ne, äfvensom läg g a sig ned
utmed hällen, så att ögat kommer nära nog
i ett horisontelt läge med densamma, då det
föreställda lättare synes. Hällristningar visa sig tydli-
gast efter regn, och vid solens nedgång.
Middagstiden är don minst tjenliga för deras undersökande
och aftecknande. Slutligen bör det såsom en anmärkning
äfven observeras, att det på åtskilliga ställen hos oss äfven
gäller hvad som blifvit anmärkt angående hällristningarno
i Sverige, nemligen att der man anträffat en — der hittar
man, gemenligen ofta, äfven i granskapct —flere. l2) Hvilket
också är ganska naturligt, ty den som engång försökt eller
öfvat sig i konsten, han gör det säkert om — äfven en an-

t-) Så t. ex. finnes å lialfön Soanlaks, i Leppälaks kapell af
Ruskiala socken, å ett ställe kalladt Suvansuu, beläget 5 verst nord-
ost från stationen Soanlaks, och en half verst aflägsct från Suvanjokis
utlopp — åtminstone minst sju skilda stenar försedda med hällrist-
ningar, af hvilka 4 blifvit aftecknade af Holmberg 1856, och de andra
följande året af Thorild. Dessutom funnos der flere sådane i granska-
pet. En sådan anträffas äfven vid E, annanpelto, 5 verst från of-
vannämndc station, vid stranden af Jänisjärvi, och en annan icke långt
derifrån vid samma strand; hvaruton. förekommer hiillri.-tade stenar
vid Rahasoari i Soansuo kärr, på vestra stranden af Soanjoki, och
å hemmanet Kolohmoa, på Järonsuo kärr, vid Lahmipuro å, som
flyter i Jänisjärvi (och hvilka alla hällristningar jag äger aftecknade,
ehuru jag icke besökt stället, — äfvensom en hällristning å en sten i
Leppälaks by, inom Libelits socken, aftecknad af Europceus). Oeh
dessutom skall det ännu (efter uppgift) finnas hällristade stenar vid
Mökköläniemi, der gränsen gar emellan Ruskiala och Pelgjärvi
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nan gång; och dessutom lockar det troligen andra, i grann-
skapet, att följa exemplet.

socknar. Väl är det sant alt alla dessa inristningar till större delen
kunna hänföras till klassen hvad man i allmänhet kallar
men stor sak — gör ingenting! Det visar ändock, att der hvarest lus-
ten derföre fanns, der visa sig äfven — spåren dertill.



Den Savolax-karelska Finskan.
(Och dess första debut, vid dess uppträdande inom

Litteraturen.)

Jemte några ord om parti-striderna inom den Finska
student-afdelningen i Upsala 1818.

Efter jag redan förut omtalt det allmänna tänkesättet
hos oss, ') och till följd deraf äfven den motvilja man i bör-
jan visat, vid det finska språkets försök att höja sig uti hög-
re rymder inom tankarnes verld, 2) så bör jag kanske äfven
nämna några skilda ord om de dels löiliga, dels bisarra,
uppträden jagrönt, d. v. s. upplefvat — särskildt med afseende
å den af mig först begagnade Savolax-karelska dialek-
ten; såsom ett ytterligare bevis (om så behöfves) på de svå-
righeter, och de vedervärdigheter, som ofta möta oss vid nya
företag, och vid genomförandet äfven af den minsta småsak,
om än aldrig så nyttig, enär den ej uppfattas, eller guteras,
af den för dagen ofta missledda opinionen. Ty att äfven den
Savolaxska idiomen kommer att en dag spela sin egen roll,
inom det finska språkets och den finska litteraturens histo-
ria — torde väl numera ingen betvifla. För det närvarande
fäster man naturligtvis ingen särdeles uppmärksamhet härvid,
helst en hvar derom har sig åtminstone redan någonting be-
kant i saken; och man åtnöjer sig endast med att bekämpa dess
befogenhet att uppträda i skrift — karakteriserad under sin
naturliga form, d. v. s. annorlunda än under d. s. k. „all-
männa bokspråkets" egid. Men det skall sannerligen komma
en tid, då vetenskapsmannen med bogärlighet, och det största
intresse, skall i detta afseende söka uppsnappa och ihopsamla
några historiska notiser om dess första framsteg inom littc-

O Jemf. Otava 11 D. sidd. 1-8; 1 D. s.LXXVII
2) Jemf. Otava 1 D. Föret. sidd. 11, XXVII-XXX.
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raturen, från denna för vårt språk, och litteratur, så märk-
värdiga brytningsperiod, hvilken karakteriserar den närva-
rande tiden.

Ibland många andra löjliga uppträden i detta fall, vill
jag här ondast omtala min första debut, i detta afseende,
inom den akademiska verlden, d. v. s. tillgången vid mitt
första specimen, eller min första disputations-akt i Upsala,
angående det finska språket; emedan den på ett träffande
sätt karakteriserar äfven de följande. Jag hade nemligen
(hvilket torde vara kändt) år 1818 derstädes utgifvit en Dis-
sertation, under titel: De proverbiis Fennicis (om do finska
ordstäfven — eller folkfilosofemerna); hvilken, enligt hvad
titeln dera utvisar, skulle ventileras d. 12:te Dec. samma
år; men som Preses, Prof. Tranor, för påkommen opas-
slighet — dertill blef förhindrad (han hade, som bekant är,
att dragas med en förstörd helsa) måste akten uppskjutas till
måndagen den 14:dc i sagde månad, kl. 3, o. m., efter förut
samma dag på f. m. behörigen för sig gånget Kektors-om-
byte.

Sedan jag, så när som på Titelbladet, fått min Dispu-
tation färdig tryckt, redan vårterminen samma år, hade jag
all svårighet i verlden att få någon af Herrar Professorer att
dervid officiera i egenskap af Preses; ty de undskyllde sig
en och livar denned att do icke kände finska språket, mera
än hvad vi känna mesopotamiskan. Först vände jag mig till
Professor .Ttomanson (såsom Finne) och honom skulle jag
visserligen hafva fått; men han förklarade att såvida han
hörde till medicinska fakulteten, och då jag deremot speci-
niiniTiido för att vinna graden inom den filosofiska, så kunde
ej sådant sko annorlunda än att Preses måste sjelf tillhöra
samnia fakultet. Jag vände mig sedermera till Prof. Kol-
m o din, helst han nyligen presiderat för min landsman, och
socknebo, (d. v. s. för P o p p i i disputation deresiproca conjugalio-
num forma in lingua Fennica). Men äfven han vägrade, och
anförde såsom skäl — svårigheterna han redan haft i detta
fall, att presidera för ett ämne som han allsicke känner.
Äfven Professorerna II öi jer och Gej er, härom af mig till-
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frågade — nekade, hvardera, mig denna tjcnst. Efter flere
här och der misslyckade försök, vände jag mig slutligen till
Prof. Tranor, för hvilken jag förut ej blott verkställt la-
tinska skriföfningar, utan som af sådan anledning äfven var
en af mina s. k. sponsores vid gradualskrifningen. Men det
var si ocb så, och det var verkligen med njugan nöd, jag
slutligen lyckades att härtill öfvertala honom — emot löfte
att han ej bchöfde tillgöra något med sfseendo å försvaret.

Sålunda var nu den saken i ordning. Men för att nu äfven
riktigt kunna uppfatta situationen, eller corps d'espiin inom
den då vid Upsala universitet studerande Finska nationen
— hvilket, vis ä vis åen finska språkfrågan, här kommer
att spela en hufvudroll, och ingår såsom ett vigtigt moment
särskildt i fråga om den Savolaxska dialekten — måste jag
gå något längre tillbaka i tiden, och relevera åtskilliga före-
gående förhållanden, hvilka här ingå såsom faktorer vid be-
dömandet af den Savolaxska idiomen, och som dessutom
belysa, och stämpla, den finska nationalkarakteren, äfven
— utom Finland. Visserligen kommer jag härvid åter att göra
en nog lång episod från sjelfva hufvudämnet; men jag tror
att såbeskaffade enskildta och detaljerade fakta, bäst karak-
terisera tidens lynne, och kasta on belysning öfver samti-
dens, lärdomens, och de menskliga passionernas historia. Den
som ej inser att det i alla fall är den Savolaxska dia-
lekten som här spelar hufvudrollen — han må gerna (och
efter vanligheten — om han så vill?) förklara att det en dast är
skrytoch ogenkärlek, som härvid åter lyserfram. Tyom det
tillfälligtvis äfven någongång händt, att mig från ett eller annat
håll tillfallit litet oförtjent beröm — uppväger det i alla
fall icke det mig ifrån en viss annan sida deremot sårunde-
ligen tilldelta oförtjenta t ädle t.

Den finska studentafdelningen vid Upsala universitet,
eller d. s. k. „finska nationen" derstädes, var då för tiden
i sitt högsta flor, och bestod 1818 till antalet ej mindre iin
af 23 ynglingar, hvilka från olika trakter af landet här sökte
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utvidga sina kunskaper. 3) De flesta af oss voro likväl
Österbottningar; ty det gick ganska lätt för desse att besöka
Upsala. De seglade vanligtvis på sina egna skutor — först till
Stockholm, hvarifrån de sedermera med ångbåt, inom några
timmar, bofunno sig i Upsala. Man hade gifvit oss till In-
spektor ej blott universitetets vidtfräjdade veteran, den —

ej mindre för sin höga ålder, än för sina solida kunskaper,
— lika mycket ärade, som allmänt högt aktade, Konungens
första Arkiater, Professorn Doktor Pher von Afzelius,
eller, som han allmänt af oss kallades, Grand Pehr. Till Ku-
rator hade vi (emedan Ostorbottningarna utgjorde det stora
flertalet) genom purima vota vid valet — erhållit Studeran-
den Fontell (Ostrobothniensis) en visserligen ut-igenom stilla
och beskedlig gosse; men i det hela — åtminstone den tiden
— en stor lalltis, som mera älskade Bacchus än Venus. Och
sådana gubbar funnos dessutom många ibland oss. 4)

8) Af dessa skilde sig likväl Magistrarne och Jur. utr. kandi-
daterna Er. tlitst. F.neberg oeh Joh. Gabr. Bonsdorff från Universitetet,
under vår terminen fanuna år.

4) ilen kanske läsaren vore intresserad af att först få veta hvilka
de finnar voro, som den tiden studerade i Upsala? Vi äro i tillfälle
all iifven, i detta fall, tillfridsställa hans nyfikenhet. Och ej nog der-
nied, vi kunna dessutom upplysa hvilka landsmän under detla sekel
(d. v. s. från och ined 1822 — till och med 1801) frequentcrat Upsala
universitet; — enligt den afskrift jag under min vistelse dcrstädes
gjorde frun den vid dervarandefinska nationen inrättade studentmatri-
keln, — en uppgift som för mången icke torde sakna ett visst histo-
riskt intresse.

Uti den finska sludentafdelningen vid Upsala Universitet hafva
åren 1822—1801 följande finska ynglingar varit iuskrifne, af hvilka de
hvill-as namn äro signerade med kors (f) utiuerka dem, af mina der
samtida, som nu redan äro med döden åtgångna; hvaremot de med
frågetecken (?) tecknade — antyda dem, hvilkas sednare öden äro
mig okända — antingen de ännu lefva, eller icke.
t 1. Nils Robert Bonsdorff, Alioens; föd 22 Sept. 1803, —student i Åbo

1819; — student i Upsala 1822. Fadrcn Teol. Professor i Åbo.
t 2, Zacharias Amino/f. Viburgens, f. 28 Juli 1802; stud. Åbo 1818;

— stud. i Upsala 2 Nov. 1822. Fadr. Major, boende iRandasahni.
f 3. Petter Iscinb. r. Tiirnc. Viliurg. f. 16 Maj 1803, — stud. i Upsala

21 Maj 1822. fadr. f.fvcrstelöjtiiant.
? i. Frrdi: Gotthatd BjUrklund, Kylandes, f. 4 Maj 1799, — stud. i

Upsala 12 Okt. I>>22. Fadr. Prov. Läkare, Assessor,
f 5. Berndt Golllib Weber, Viburg. f. 13 Ang. 1799,— stud. i Upsala

18 ,lidi 1821. Fadr, Major, boende i Joekas.
? 6. Lars Veiuli. Ngmandci: V. 28 Aug. 1799, — Gvmn. i Borgå 1817,

— stud. i Upsala 21 Nov. 1820.
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Nu hör det vidare till historien, att inom den finska stu-
dentafdelningen i Upsala herrskade dä för tiden en stor schism

? 7. Carl Ad. Sacklen, Suderm. f. IG Mars 1800, — stud. i Upsala 3
Okt. 1819, ingick i Finska Nationen 29 Okt. 1819. Fadr. Läkare,

f 8 Johan Niska, f. 1 Dec. 1799, Ostrob. — stud. i Åbo 1818, —

stud. i Upsala 1819. Fadr. Handlande i Uleåborg.
? 9. Carl Petter Limnell, Nylandus. f. 21 Nov. 1800, — stud. i Åbo 8

Ang. 1817, — stud. i Upsala 27 Okt. 1819.
10. Aug. Mgrberg, Ostrob. f. 24 Juli 1799, — stud. i Upsala 1815, ingick

från Caimare Nation i den Finska 5 Maj 1818.Fad. Tullförvaltare,
t 11. Fred. Collin, Nylandus, f. 16 Febr. 1798, — stud. i Åbo 1817, -

stud. i Upsala 27 Okt. 1818. Fadr. Prost i Helsingfors.
12. Gregorg Aminoff, Viburg. f. 29 April 1796, — stud. i Åbo 1816,

— stud. i Upsala 16 Okt. 1818. Fadr. Major, boende i Kuopio.
? 13. Tsak Reinh. Eneberg, Aboens, f. 19 Mars 1802, — stud. i Upsala

2 Juni 1818. Fadr. Prost.
? 14. Vaniel Vilh. Strömberg, Nylandus, 1". 28 Sept. 1801, — stud. i Lund

11 Okt. 1817, — stud. i Upsala 24 Febr. 1818.
? 15. Nils Jak. Becker, Ostrob. f. 1 Maj 1798, — stud. i Upsala 5 Nov.

1818. Fadr. Handl. i Uleåborg.
16. Germund Fredr. Aminoff, Viburg. f. 26 Juli 1796, stud. i Åbo 1812,

— stud. i Upsala 30 Okt. 1817. Fadr. Major, boende i Ilandasalmi.
17. Abraham Poppius, Viburg. f. 1793, — stud. i Åbo. 1813, — stud.

i Upsala 30 Okt. 1817. Eadr. Löjtnant, boende i Jiickas.
18. Joh. Granlund, Ostrob. f. 7 Febr. 1798, — stud. i Abo 1817, —

stud. i Upsala 30 Okt. 1817. Fadr. Kapcllanen i Vörö, Fältprost.
t 19. Lars Håkan Pri/tz, Viburg. f. 4 Nov. 1799, - stud. i Abo 1816,

— stud. i Upsala 30 Okt. 1817. Fadr. Kapten.
f 20. Adolf Iwar Arvidsson, Viburg. f. 7 Aug. 1791, — stud. i Åbo 1810,

Fil. Mag. — inskr. i Upsala 30 Okt. 1817. Fadr. Past. i Laukas.
f 21. Joh. Josef Pippingsköld, Aboens. f. 30 Okt. 1792, — slud. i Åbo

1809, - stud. i Upsala 15 Okt. 1817. Fadr. Professor i Åbo.
22. Niklas Gust. Nordensköld, Viburg. f. 12 Okt. 1792, — stud. i Åbo

1811, — stud. i Upsala 28 Murs ISI7. Fadr. Öfversl.löjtnant.
23. Carl Ax. Gottlund, Viburg. f. 24 Feb. 1796, — stud. i Abo 8 Mars

1814, — stud. i Upsala 26 Sept. 1816. Fadr. Prost i Jockas.
f 24. Abraham, Gottskalk, Sataeund. f. 17 Aug. 1797, — stud. i Abo 27

Okt. 1813, — stud. i Upsala 26 Sept. 1816. Fadr. Landtmatare.
f 25. Carl Vilh. Fontell, Ostrob. f. 16 Febr. 1794, — stud. i Åbo 15

Febr. 1812, — stud. i Upsala 6 Sept. 1816. F. Kapellan i Terijurvi.
t 26. Michael Tja/der, Aboens. f. 14 Juli 1798,stud. i Upsala 4 Okt. 1816.
t 27. Carl Fredr. Carp, Ostrob. — stud. i Åbo 8 Febr. 1816, — stud. i

Upsala 18 Okt. 1816. Fadr. Hofrättsråd. Ledarn, i Senaten.
f 28. Carl Fredr. Hast, Ostrob. f. 12 Juni 1799, — stud. i Upsala 13

Okt, 1816. Fadr. Provinsialläkare i Vasa.
t 29. Carl Chydenias, Ostrob. t". 11 Aug. 1797, — stud. i Åbo 9 Febr.

1814, — stud. i Upsala 13 Okt. 1816. Fadr. Prost i G:lu Ciirleby.
•j- 30. Fredr. Vilh. Höckerl, Ostrob. i". 16 Juli 1798, — stud. i Åbo 6

Febr. 1816, — stud. i Upsala 13 Okt. 1616. Fadr. Handl. i Vasa
31. Vilh. Granlund, Ostrob. f. 2 Nov. 1795, — stud. i Åbo 18 Dec'

1813, — stud. i Upsala 28 Okt. 1816.F. Kapcl. i Vörö, Feltprosi,"
? 32. AV* Engman, Ostrob. f. 9 Febr. 1802, — slud. i Upsala 7 Dec'

ISIS. Fadr. Kommerseråd i Uleåborg.
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Don hade delat sig i tvenne, hvarandra motsatta, läger; liksom
det nuförtiden hos oss är fallet emellan s. k. skandinaver

? 33. Abr. Niklas Limnell, Aboens. f. 6 Juli 1791, — stud. i Upsala 28
Nov. 1815.

f 34. Gust. Magnus Lindeslröm, Aboens. f. 22 Ang. 1798, — stud. i Up-
sala 14 Nov. 1815. Fadr. Handlande i Åbo (?)

35. Joh. Gabriel v. Bonsdorff. Viburg. f. 26 Sept. 1795, — stud. i Åbo
1811, — stud. i Upsala 31 Okt. 1815. Fadr. Arkiater, Prof. i Åbo.

t 36. Erik Gusl. Encberg, Bvvca.).?. 13 Juli 1794, — stud. i Åbo 7 Dec.
1809; Fil. Mag. inskr. i Upsala 20 Dec. 1815. Fadr. Prost i Weluno.

t 37. Samuel Werner v Troil, Baron, f. 3 Apr. 1798, — stud. i Upsala 14
Okt. 1814. Fad. Ladsliöfding i Åbo, Ordf. i Finska Komitén.

t 38. Uno v. Troil. Aboens. f. 5 Juli 1803, — st. i Upsala 14 Okt. 1814.
39. Carl Gusl. Åkerlund, Ostrob. f. 18 Aug. 1791,— stud. i Upsala 14

Okt. 1814. Fadr. Laiidshöfding i Åbo, ordf. i finska Komitén.
40. Carl Thcodor Brunnius, Ostrob. f. 1 Juli 1798, — stud. i Upsala

20 Maj 1811,—ing. från Sörml. till finska Nation 23Nov. 1813.
41. Frans Pctr. v. Knorring, Ostrob. f. 6 Okt. 1792,—stud. i Åbo 23

Febr. 1810, — stud. i Upsala 27 Sept. 1813. Fadr. Öfverste.
42. Carl Gustaf Wenman, Ostrob. f. 1796, st. i Upsala 13 Nov. 1812.
43. Anders Ni/landcr, Ostrob. f. 7 Juli 1795, st. i Upsala 6 Okt. 18l"2.
44. Carl Jakob af Tengströin, Ostrob. f. 20 Maj 1798, — stud. i Åbo 18

Juni 1804; Fil. Mag. 1810, inskr. i Upsala 23 Okt. 1811.
45. Laur. Adolf Prgtz, f. 30 Jan. 1792, — stud. i Åbo 11 Nov. 1806,

— stud. i Upsala 18 Okt. 1811. Fadr. Kapten, boende i Åbo.
46. Lars Johan Prytz. f. 9 Apr. 1789, — stud. i Åbo 1805, — Fil. Mag.

1810, — inskr. i Upsala 18 Okt. 1811. (Fadr. se n:o 44.)
47. Gustaf Ekman, f. 6 Juni 1793, — stud. i Upsala 15 Juni 1811.
48. Mårten U/trberg, f. 25 Aug. 1796, — stud. i Upsala 31 Maj 1811.
49. Fredrik, v. Plåten, f 4 Okt. 1790, —stud. i Upsala 15 Nov. 1810.

Fadr. öfverste, boende i Lampis.
50. Joh. Erik Bergstedt, Ostrob. f. 1791, - st, i Upsala 2 Ncv. 1810.
51. Rob. Ilenr. Ulr. Bahr, f. 5 Sept. 1794, — stud. i Upsala 7 Juni

1807, — ingick i fmska Nationen 14 Okt. 1810.
52. Anders Wegelius, Ostrob. f. 4 Juli 1785. — stud. i Åbo 1801, —

stud. i Upsala 7 Okt. 1810. Fadr. Kyrkoherde i Wörö.
53. Arvid lläipl, Ostrob. f. 1 Juli 1796, — stud. i Upsala 11 Juni 1810.
54. Carl Edv. Hågg, f. 1794, — stud. i Upsala 6 Dec. 1809.
55. Gottfrid Melchior Fineman, f. 1790, — stud. i Ups. 20 Nov. 1809.
56. Salomon Bergenheim, f. 9 Jan. 1793, — stud. i Ups. 20 Febr. 1809

adlad med sin far. Fadr. President i Vasa Hofrält.
57. Ai/rianiis Hågg, I'. 17.10, — stud. i Åbo 4 Mars 1804, — stud. i

Upsala i Febr. 1809. Fadr. Prost i Nerpis.
58. Joh. Nyländer, Ostrob. f. 1790, — stud. i Upsala 22 Nov. 1808.
59. Frans Didr. Wacklin, Ostrob. f. 16 Dec. 1788, — stud. i Upsala

13 Sept. 1808.
150. Ed. Axel Brunnius, f. 6 Sept. 1793, — stud. i Upsala 28 Sept.

LBO7, — ingick vid finska Nationen 14 Okt, 1807.
111. Carl Walhriin, 1. 5 Nov. 1791, — stud. i Upsala 8 Okt. 1807.

Fadr, Bäradshöfding.
62. Curt Fr. MeintiinlerJViUvirg. f. 24 Juni 1790, — stud. i Upsla S

Okt. 1807. Fadr. Ascssor, boende i Sulkava.
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och fenn om an er. Anledningen härtill var den, att iband do
till staden sednast ankomna Österbottningar befunno sig en

63. Carl Anton Linder, Nylandus, f. 15 Febr. 1795, — stud. i Upsala
9 Dec. 1806. Fadr. Brukspatron.

64. Magnns Linder, Nylandus, f. 15 Juni 1792, st. i Ups. 9 Dec. 1806.
65. Gust. Reinh, Sederholm, Nylandus, f. 11 Mars 1792, — stud. i

Ups. 9 Dec. 1806. Fadr. Lagman.
66. Ulr. Leonard Hjclmstjerna, Sveaborgensis, f. 29 Sept. 1790, — stud.

i Upsala 15 Sept, 1806.
67. Joh. Jakob Julin, Ostrob f. 5^ Aug. 1787,— st. i Ups. 7 Okt. 1806.

Fadr. Apotekare först i Uleåborg, sedan i Åbo.
68. Carl Dan. Haartman, Aboens, f. 6 Maj 1792, — stud. i Åbo 1805,

— stud. i Ups. 3 Okt. 1806. (Fadr. se n:o 68.)
69. Fredr. Wilh. Pipping, Boreal, f. 14 Dec. 1783 — st. i Åbo 1799,

— Fil. Mag. 1805, — vid Upsala 3 Okt. 1806. F. Handl. i Åbo.
70. T.ars Gabr. Haartman, f. 1789, — stud. i Åbo 1804,— stud. i Upsala

3 Okt. 1806. Fad. Professor och Statsråd, Ledarn, i Senaten.
71. Åbr. Pehrman, Viburg. f. 1780, — stud. i Åbo 1601, - stud. i

Upsala 13 Nov. 1805, kallade sig Sidensjö.
t 72. Joh. Er. Sabclli, f. 17 Jan. 1781, — stud. i Åbo 18 Sept. 1799,

— stud. i Upsala 20 Sept. 1805. Fadr. Bonde i Mustasaari.
73. Joh. Reinh. Willebrand, f. 2 Juni 1788, — stud. i Ups. 6 Dec.

1804. Fadr. Generalmajor.
74. Joh. Jak. Rajalin, f. 1786, — stud. i Upsala 5 Sept. 1804.
75. Gustaf Toppelius, f. 4 Juni 1786,— stud. i Upsala 5 Sept. 1804.

Fadr. Stadsläkare i Uleåborg.
76. Ernst Fredr. Willebrand, f. 10Aug. 1786, — stud. i Ups. 6 Dec. 1804.
77. Joh. Jak. Tengslröm, Ostrob. f. 22 Okt. 1787, — stud. i Åbo 1803,

— slud. i Upsala 1804. Fadr. Kyrkoherde i Mustasaari.
78. Frans Dietericus Falander, f. 20 Maj 1786, — stud. i Greifsw. 1801,

— stud. i Upsala i Okt. 1803.
79. Lars Cedervald, (hans namn har sedermera blifvit från Nat.

Matr. utstrukit — af hvad orsak namnes icke).
80. Gust. Ad. Molander. Ostrob. f. 4 Juni 1782, — stud. i Åbo i Aug.

1801, — stud. i Upsala 4 Okt. 1803.
81. Gust. Adrian Rislachi, Ostrob. f. 4 Dec. 1785,— stud. i Åbo 24

Jan. 1801, — stud. i Upsala 4 Okt. 1803.
S2. Mårten Wiander, 1". 1782, — stud. i Upsala 3 Febr. 1803.
83. Wilh. Gabr. Lagus, Viburg. f. 25 Juli 1786, — stud. i Åbo 28 Jan.

1798, — stud. i Upsala 3 Nov. 1802. Fadr. Prost i Idensalini.
84. Jak. Henr. af Forselles, f. 27 Dec. 1785, — stud. i Upsala 13

Mars 1802. Fadr. Bergsråd.
85. Josef Bremer, f. 1788, — stud. i Upsala 8 April 1801. F. Handl.
86. August Bremer, f. 9 Aug. 1787, — stud. i Upsala 8 Apr. 1801.

Man finner således häraf att, på dessa 22 år, 86 finska ynglingar stu-
derat vid Upsala Universitet; hvaraf, i medeltal, alltid 4 i det närmaste
nya tillkommit hvarje år. Vidare finner nian att de flesta varit Öster-
bottningar och Viburgenser (hvartill Savolax oeh Karelen då räkna-
des) samt att antalet efter kriget 1808, årligen, varit större än före
nämnde krig. Efter 1822 hafva följande n3-konilingar dessutom fre-
»pienterat Upsala, nemligen — år 1823, Claes Adolf Stjernwall; — 1824,
Joh. Ulrik v. Törne, (då om hösten d. s. k. „Finska Nationen", så-
som utgörande en egen Student-afdelning, upplöstes, och rubriee-
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hop unga, ostyriga, pojkar; hvilka vid våra nationssamman-
träden, (eller nkonventer") företogo sig att föra ett stort par-
lamcnte, och högljudt skrek och skrålade, hvarvid de öfver-
röstade alla de andra; och då de härföre tillrättavisades, och
förebråddes — buro de sig högst oskickligt, för att ej säga
oanständigt, åt. Följden häraf blef, att vi äldre, i samråd
med Inspektor, ej blott boslöto, utan formligen yrkade, att
inom den finska studontafdelningen skulle — liksom fallet
var inom alla de andra svenska studentafdelningarne — anta-
gas, och införas, vissa s. k. „nation s-stad gar", till allmän
rättelse och eftorlcfnad, för att derigenom vinna åtminstone
någonslags stadga, och ordning, inom vårt lilla samhälle. Och
hvarvid, bland annat, en väsendtlig skilnad skulle göras emel-
lan tre olika kategorier, under namn af Seniores, Juniores,
och I'ecentiores. Österbottningarne satte sig mangrant och
enkannerligen häremot, ty de insågo alltförväl att frågan
hufvudsakligon här gällde en del af deras yngre kamrater.
Men vi andra deremot — lånade, detta oaktadt, från åtskil-
liga af do svenska studentafdelningarne, deras så kallade
nationsstadgar, efter hvilka vi (med några antagna min-
dre modifikationer) utarbetade ett förslag till våra egna.

rades härefter under namn af „Studerande från Utrikes orter".
— 1825 tillkommo Adolf Fredrik Bacr, och brödenia Johan och Mat-
thias Räisäinen, — 1826, Berndt Vilh. Ingman; — 1827, Carl Fredrik
Stenbock: — 1828, Harald Victor Wilh. Furuhjelm, Wilh. Heickell, Efr.
Vaklin, Emmanucl Veutsch, Leonard Fahlander och Henrik Vegclius; —

1829, Nils Anders Gadolin; — 1830, Jakob Heikell, Christ. Fredr. Lessing,
Carl Constantin Meurman, Lars Jakob Stenbäck; — 1831, Aug. Edv. Pehr
Afzelius, Jakob Fredr. Heickell; oeh — .832, Otto Fredr. Vinter. Utom
dessa funnos det, älven under min tid, några finnar, hvilkas namn å
de årliga „student-katalogerna" icke finnas upptagne, af orsak att de
blott en kort tid vistats i Upsala, och icke närvarit vid Universitetet
vid d. s. k. inskriptionen. Bland sådane voro en Stork, hemma från
Kajana trakten, som (gift med Lorenzo Hammarskölds dotter) blef
Tyglöjtnant vid Svea Artellcri, en Wasastjcrna från Österbotten, en
Joh, Em/mun från Uleåborg, en Tengström från Åbo (Erkebiskopens
yng.*| son) en Stichceus från Helsingfors; hvilka alla ingingo vidRyska
mili-ffon, och af hvilka de tre sista omkommo i södra Ryssland. Från och
mod 1836 upphörde äfven i studentkatalogcn de under rubrik: „Stu-
d c rand c i från utrikes orter", upptagna Finnarne; hvilka ifrån den-
na tid icke mera här blifva synliga — antingen de icke mera funnos
till, eller (hvad som är troligt) ingått i andra Svenska studentafdel-
ningar.
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Detta förslag cirkulerade sedermera ikring, enskildt till
hvar och en af oss, som ägde att dervid, och deremot,
göra sina skriftliga anmärkningar, hvaröfver sedermera
ytterligare muntligen diskuterades, § för §, innan de god-
kändes och gillades; hvarefter de af Inspektor och oss
äldre, som utgjorde fåtalet, undertecknades, (d. v. s. af Ar-
vidsson, Pip pingsköld, Aminoff, Poppius, Gott.
lund, Lindeström och Prytz). Flertalet, som hufvud-
sakligen bestod af Österbottningar, satte sig samt och syn-
nerligen ihärdigt och enstämmigt häremot, och vägrade att
underteckna dem. Den gången segrade likväl minoriteten,
helst vi hade sjelfva saken som talade för oss. Dessutom
hade vi gubben Afzelius på vår sida, som förargat sig öfver
ett dumt poikstreck, hvarmed oppositionen vid sednaste na-
tionskonvent sökte visa sin motvilja, och framkalla en slags
demonstration emot stadgarnes antagande, i det man för-
stått att hemligen prakticera en öppnad flaska med hepar
sulphuris — upp på öfversta kransen af kakelugnen, och det
på ett ställe der den af ingen kunde upptäckas. Härifrån spred
sig en ånga, hvarigenom hela mötet blef om intet; emedan
enhvar måste, så fort som möjligt, packa sig bort. (Detta
skedde d. 15 Apr. 1818).

Ordstäfvet säger väl: „ei silloin yksi tiitelee, hän kaksi
tajypelee"; och så var det nu äfven här. Till denna konflikt
sällade sig snart äfven en annan tvistefråga; i det vi äldre
yrkade på nödvändigheten af att antaga en annan, och bättre
qualificerad, Kurator — hvarvid det ena ordet gaf anledning
till det andra. Händelsen hade nemligen så fogat att Ma-
gister A. I. Arvidsson, och studenterna Abr. Poppius,
Germ. Fr. Aminoff och L. H. Prytz — efter att, på öfver-
resan till Sverige, liafva hamnat till Gottländska Fårön —

uppkommo d. 28 Okt. 1817 till Upsala. I anledning hvaraf
vi äldre nu, och i sammanhang härmed, yrkade— att Arvid^pon,
såsom promotus, och dessutom känd såsom litteratör och
vetenskapsman, skulle bli vår kurator. Österbottningarne
satte sig enhälligt häremot, och ansågo det såsom en inskränk-
ning i deras rätt, och en dom tillfogad chikan, om deras lands-
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man skulle nödgas abdikera. Fontell sjelf, som var af en
mera svag och blöt karakter, var i det hela härvid liknöjd
och hade ingenting emot att lemna kuratelet (hvilket i san-
ning icke heller var något att eftcrfika) men kamraterna och
isynnerhet den äldre Granlund, en yngling af mera fast och
seg (finsk) karakter, var egentligen don som mest intriger
rade häremot, och insisterade att det icke skulle ske helst
det just var han som var — kurator ad litern, d. v. s. väl ej till
namnet, men i det stället så mycket mer — till gagnet;
och således — i sjelfva verket, var den som i allt både styrde
och rådde. Afven Arvidsson var i det hela liknöjd att
beträda en plats, som endast medförde obehag och besvär
och som försatte honom i en ledsam mellanhand, nemlio-en
å en punkt emellan tvenne fiendtliga, eller hvarandra mot-
satta partier. Vi andra deremot, och jag måhända mest
intresserade oss för att få både nya stadgar och ny kurator,
hvarigenom jag utsatte mig till ett mål för motpartiots hat och
sinädelystnad.

Då nu grand J}ehr icke kunde förmå de sig emellan
splittrade och motspänstiga finnarne att förlikas, eller att för-
ena sig, d. v. s. att antaga de nystiftade stadgarne, och utse
Arvidsson till kurator — uteslöt han de motsträfviga ifrån ut-
delningen, och aumälte saken för Rektor. Äfven österbott-
ningarne, å sin sida, voro icke härvid overksamma. Gran-
lund, Enginan, Chydonjus och v. Troil gingo, med an-
ledning häraf, till Rektor Prof. Åkerman, och begärde att få
åtnjuta beskydd", som de sade (troligtvis —

emot oss, och motftn egen Inspektor?) men hvarmed de för-
stodo uakadeinisk frihet* — karakteriserad i sjelfsvald.
Åkerman, som nog allaredan kände förhållandet, hvilket dess-
utom öfverallt var kändt i hela staden, sade sig först vilja
tillfråga deras Inspektor, hvad han härtill hade att säga;
hvarefter han ville anmäla saken i Konsistorium. Hvarpä
Granlund frågade, om de ej fingo utgöra on „skild nationI-

för sig? „Jaså, det blir då en helt annan fråga" (invände
Rektor). „Mcn jag vill först fråga af Herrn — hvilken
Professor tror ni väl skulle vilja blifva Inspektor, för dem
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som burit sig så åt? och en nation, utan Inspektor — låter
icke gerna tänka sig." Den 18 Apr. 1818, förekom saken
redan i Konsistorium, dit då voro inkallade håda Granlun-
darne, båda v. Troilorna, Fontell, Gottskalk_ Höc-
kcrt, Hast, Engman, Becker och Strömborg — de
der icke ville vidkännas eller ville höra talas om några stad-
gar; och blef det dervid beslutit att hela d. s. k. finska na-
tionen skulle mangrant nästföljande tisdag, cl. 21 i samma
månad, Uppkallas inför Rektor och sittande Konsistorium,
för att i saken höras. Emellertid gick Granlund än en gång
till Rektor, och bad om „skydd emot yttre våld" (som han
sade). „Hvad menar Herrn med yttre våld"? (frågade
Rektor). „Att de ej från Åbo må komma hit och bli seni-
orer, samt taga kuratelet ifrån andra", (svarade Granlund).
Jag glömmer emellertid aldrig den dag vi, samteliga finnar,
Btodo inför Pontius Pilatus (med undantag af B eck or, som
då var frånvarande). När vi inkallades i sessionsrummet,
delade sig afdelningon genast, sielfmant, i tvenne fraktioner;
hvarvid vi äldre framgingo, med Arvidsson i spetsen, på
högra sidan om det långa konsistorii-bordet; hvaremot de
yngre, med Fontell i teten, och tätt efter honom hans råd-
gifvare Granlund, trädde fram på den venstra sidan. Rek-
tor började med att framställa det Granlund och Fontell
m. fl. varit hos honom, och anhållit på de andras vägnar
om „Akadeniiskt beskydd"; och frågade han nu derföre af
de andra — om så verkligen förhöll sig? Hela den venstra
linien (ty som utrymmet var mera trångt emellan bordet och
väggen — stodo vi i en rad efter hva/^jjlra) ropade härvid
ja! Den högra deremot — teg. Rektor sökte, liksom In-
spektor, först i början att i godo bilägga tvisten, eller förlika
de olika åsigterna med hvarandra. Men då detta icke lyc-
kades, till följd af det halsstarriga finska sinnet, så förkun-
nade Rektor de der herrarne till venster, att om de ej för-
liktes och togo sitt förnuft till fånga, så skulle Protokollet
härom ej blott underställas H. K. H. Universitetets Kansler,
utan skulle det äfven insändas till Kejserl. Akademin iÅbo;
och bad han dem derföre betänka hvad följderna häraf skulle
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blifva; samt att de i och med det samnia ej mera hade att
påräkna något skydd vid univorsitctet. Då invände Granlund,
att han på egna och do andras vägnar — anhöll, det de fingo för
sigkonstituera en „egen afdelning". Rektor frågade med an-
ledning häraf af dem: om detta var deras gemensamma önskan?
— hvartill de alla samtyckte; och hvarpå Rektor frågade
dem vidare: om do trodde sig kunna förmå någon Professor att
blifva inspektor för såbeskaffade gubbar, som icke ens kunde
förlikas med sina egna? Dock lofvade han i Konsistorium
föredraga saken, och sade att de med det första skulle in-
komma med sin ansökan härom, ty längre kunde de icke få
vara i åtnjutande af Universitetets hägn, med mindre do icke
ingingo i någon af de andra svenska student-afdelningarne.

I anledning häraf inkommo de kort derpå med en
skrift (undertecknad af båda Granlundarne, Hoeckert,
Engman, Becker, Strömborg och Chydenjus) till
kuratorn för Jämtlands nation, Magistor Grafström, med an-
hållan att blifva intagne bland hans landsmän. Han, som
var en mycket artig herre, och af medgörlig natur — lät ge-
nast sammankalla sin afdelning, som äfven förklarade sig
villig att emottaga dem, blott deras Inspektor dertill lem-
nade sitt samtycke. Men Inspektorn, Prof. Bredman, här-
om af dem tillfrågad, förklarade: att han, i sådant fall —

genast skulle abdikera, och nedlägga sin befattning, d. v. s. af-
säo-a sig inspektionen öfver dom. Finnarne läto dock häraf
;cke afskräcka sig. Genom en af sina kamrater, studeranden
Hast — som personligen var närmare bekant med gamla Pro-
fessor C P. Thunberg — vände de sig nu till honom, med
enahanda torfrågan: om icke han nemligen ville åtaga sig att
blifva deras Inspektor? Do skulle då, till skilnad ifrån oss
andra, kalla sin afdelning till Oslrobothnia Fennones. Gubben
(som fann sig smickrad af anbudet) förklarade sig genast
villig härtill; och då de, med hans cortifikat på fickan, an-
dra gången framträdde inför Konsistorium, pockade de en-
ständigt att få utgöra en egen nation för sig. — Men kon-
sistorium gjorde processen kort, och förkastade ej blott de-
ras talan, jemte alla deras propositioner; utan tillsades dem
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derjomtc — att taga skeden i vackra handen, d. v. s. att ge-
nast antingen förena sig med oss andra, och antaga de af
oss godkända stadgarna, eller ock ingå i andra „nationer''
(studentafdclningar); hvaromicke skulle do oförtöfvadt lcmna
Upsala. Utslaget föreföll dem kanske nog strängt, och ovän-
tadt. Att återtaga sina ord, dertill voro do för stolta —

att åter inträda, eller (rättare sagdt) att quarstanna ibland oss
finnar, tillät icke dem deras sårade ambition — och att ingå i
andra studentafdclningar, var numera deras poppar för nära;
också hade det kanske kunnat hända att de icke der blifvit
emottagne. Vid så trängande omständigheter funno tre af dem
(nemligen Fontell, Gottskalk och Hast) sig dock slut-
ligen befogade att åter förena sig med oss; Engmaningick
i en af de svenska afdelningarno; Strömborg nedreste till
Lunds Universitet; och alla do andra, d. v. s. båda Gra ni lin-

dar ne, båda v. Tro iler na, C hy denius, Be eker och Hoc c.
ker t lemnade Upsala, och återvände till Finland. Sålunda
blef nu den i Upsala dåvarande finska nationen sprängd, till
följd af inbördes split och missämja; och allt från don stun-
den har antalet af de vid Upsala Universitet studerande
Finnar — varit högst obetydligt.

Det var under dessa af partihatet upprörda och för-
bittrade tider, som jag skref och tryckte min disputation,
och det var efter det katastrofen redan inträffat, och då
svallningarna och efterdyningarna deraf ännu irriterade de
upphetsade sinnena, som den skulle offentligen ventileras.
Ibland motpartiet var Engman — on ung, liflig, och eld-
fängd gosse. Han var egentligen blott en s. k. „kautions-
stiulent", d. v. s. han hade, utan att behöfva undergå någon
formlig studont-oxamen, blifvit (på Prof. Grenanders borgen
att framdeles taga en sådan) berättigad att bivista do aka-
demiska föreläsningarne. Dock, såsom ämnad att ingå i militär-
ståndet, hade han aldrig studerat — och tänkte icke heller
någonsin befatta sig med — det latinska språket. Son till Kom-
merserådet Engman i Uleåborg, ägde han många vänner och
vidlyftiga bekantskaper, nästan öfverallt, ibland studentkåren
— till följd af sina pekuniera resurser, och sin alltid frikosti-
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ga börs. Han kände visserligen något sånär, och åtminsto-
ne praktiskt, den ulcåborgska dialekten af finska språket;
men okunnig i alla andra finska mundarter, trodde han —

liksom ännu i dag många af våra ensidiga fennomaner —

sig vara en „öfverskärare" i språket. Derföre då han fick
fatt i min dissertation, som var skrifven på den savolaxska
idiomen, föreföll dervid mycket honom som han icke förstod,
eller icke kunde godkänna, såvida han förr aldrig hört det,
och det dessutom stred emot hans egen dialekt. På samma
sätt beto sig, eller betedde sig åtminstone, fennomanerna. De
förde mycket munväder, och oväsende — till följd af sin
egen ensidighet och okunnighet. 5) Latinet, i min disputa-
tion, lemnade naturligtvis Engman i fred; men angående det
finska språket — deri förde han ett förfärligt bud (presist på
samma sätt som fennomanerna hos oss — ännu 50 år derefter). 6)

") Jag har ofta verkligen förvånat mig öfver den grofva okun-
nighet i språkets såväl anda som former, hvilken stundom röjer sig
hos mången, som vill gå och gälla såsom dess sakförare. Orsaken der-
till är den, att om de än någorlundakunna slabbra det, enligt sin mund-
art, eller stinna d. s. k. bokspråket — så liafva do likväl aldrig djupare
reflekterat dcrpå, eller tänkt sig djupare in i sjelfva saken, (d. v. s.
trängt sig in i språket) och — allraminst känna de dess arkais-
me r och idiotismcr. Det är om dem man (med Cicero} kan
Säga: „Sentenlite stepe acutce non acutorum hominum sensus pratervolanl".
Så t. ex. om jag skulle fråga en Savolaxare, eller sjelfva Professorn
i finska språket: hvad betyder ordet — hään tietleleitiinl så tviflar jag på
atl han skulle tillfredsställande kunna förklara det, så fram t jag
dervid icke tillika upplyser honom — att det har nära nog samnia
betydelse som ordet — hään tekeitiin („han gjorde sig"); emellan hvilka
dock är don skilnad, att det förra ordet har mera afseende på objek-
tet; det sednare deremot — på subjektet.

°) Dessa skrikhalsar — ej nog dermed alt de icke kunna för-
draga den Savolaxska finskan (jenif. Renvalls ~Grammatikalisl_a
uppsatser" L837 sidd 26, 27; och hans „Finska Språklära" 1840, sidd.
10. 11. Borgå Tidn. 1842, n.o 91, och 1843, n:o 22, m fl. a.) —

derjemte atl jag icke sjelf engångkänner, eller följer, den .Savo-
laxska dialekten fSaima 184b, n:o (i; — Helsingf. Morgbl. 1841, n:029;
IM:., n:o 22; — Helsingf. Tiiln. 1851, n:o 13, 19, 25, och — Suonictar
1847, n:o 9. Il», U, 15, 22, 25, 40, 41, 4(i, 47, 49, 51, ni. 11, a.) oaktadt
lag upplyst dera, ;ni Bfven deni sig ofta upptageroch innefattar talesätt
från andni dialekter (Otava 1 D. s. LXXtV). Ja de säga att sjelfva
Savqlaxarne icke förstå, och begripa mig (Maanm. Ystävä 1846, n:o 5;
— Abo Tidn, 1846, n:o 12) och att jag troligen uppdiktat, ett språk,
som ingenstädes förekommer, annorstädes än— uti mina egna skrifter.
(„Jos ei tämä licnekkään joku missään olematon niurre muualla kun lässä
ainoassa kirjassa": Kaiiava 1845, n:o 48), på grund hvaraf mitt skrifsätt



230

Han omtalte, vidt och bredt, att jag hvarken förstod eller
kunde finska (så påstod ju nyligen äfven Prof. Gyldén, an-
gående mitt specimen af 1853). Ja han påstod: att det var
en evig skam för nationen — att ett såbeskaffadt, i alla afsecn-
den uselt, fuskverk vid Upsala Universitet utkommit, och
blifvit af fakulteten gilladt och godkändt; samt slutligen: att
lian vore densamma, som skulle lära mig mores, som det he-
ter; i det han offentligen ville köra mig ned från katedern
(som han sade). Dessa ord flögo, ej hcmligen och squallor-
vägen, utan offentligen på ryktets vingar — ikringhela staden,

och stämplade för dagen emot mig den allmänna opinionen.
Sjelf var jag, som vanligt, härvid — kall, liknöjd, och obekym-
rad, utan att med ett ord ens bemöta alla dessa skrämskott
och hotelser; ty jag kände mig sjelf, och kände dessutom
äfven Engman. Men detta var icke fallet med Prof. Tranér,
till hvars öron äfven talet härom snart hann; och var det så myc-
ket mindre underligt som han icke förstod ett ord finska. Ryk-
tet förstorade dessutom allt, och förtalets onda tungor tillade
— att jag på finska skrifvit någonting infamt, äfven emot sjelf-
va den svenska regeringen. Prof. Ilomanson berättade för
mig redan d. 15 Maj, att Prof. Tranér begärt af honom ett

kallas „peräti nurinpuoliseksia, och — „tuomoista seka-sojma" (Kiiopion
Sanomat 1857, n:o 35) eller „murteiden sekasotku" (Snonietai- 1847, n:o
22) ni. fl- a. Men med allt detta — prisa, och berömma, deremot an-
dra mitt (äfven iinska) språk, såsom öfver träffande alla andras, isyn-
nerhet i styrka och liflighct (t. ex. Kanava 1846, n:o 22; — Kallavesi
1846, n:o 2, ni. fl. a.) Man har vidare klandrat mig att jag stundom
fört ett oliyfsadt och pöbelaktigt språk (Morgonbladet 1846,
n:o 42; — Kanava 1846, n:o 22, m. 11. a.) för det jng icke nog kru-
sat och bockat, eller varit prud och blyg (som man säger) då jag ta-
git dem under min upptuktelse. Nå men hurndanl språk liafva dessa
Tidningar då fört emot mig? Så t. ex. heter det i Finl. Allin. Tidning
1862, n:o 198 — „Castrén var en man (ty han hade „rekommcndeiat"
ett af Tit.Lindströms arbeten till —intagning i Suomiior år 1852) „hvars
skoremmar hr. U— d icke var värd att öppna." Jag har annars alltid varit
van att föra ett rent språk, och en öppen sköld, eller alt yttra mig fritt och
Oförskräckt, som det egnar och anstår hvarje rättskaffens man; hvarvid
ja" ofta (isynnerhet i polemikj fört en munter stråke, och stundom
(särdeles i linskan) varit skämtsam och raljerande, någongång till och
med poetiserande; hvarpå man dock icke tyckes liafva förstått sig,
efter man dervid synes liafva tagit humör. Nog är det sant — att jag
icke tål ett språk, der jag öfverallt finner för mig städadt och so-
padt, eller hvarje ord krusadt och cirkladt, d. v. s. der tanken skymmes
af granna ord, och döljes af deras skimmer.
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skriftligt bevis derpå —att jag skrifvit en riktig finska,
och dessutom ingenting som var farligt. Härtill hade Ro-
manson endast skrattat, och frågat hvad han skulle göra
med ett sådant bevis ? „För min egen säkerhets skull",
svarade Tranor. Då jag nu äfven, från annat håll, fick höra
att han tillsagt Aminoff—det jag, nödvändigt, skulle anskaffa
honom ett såbeskaffadt bevis, antingen af Professor Ro-
manson eller af Magister Arvidsson, såframt jag ville att
han skulle presidera för mig — gick jag genast till Tranér,
och sade honom rent ut, att ett såbeskaffadt bevis skulle
jag icke i något fall ge honom, äfven om jag kunde det; utan
ägde han, i det fallet, att visa mitt specimen — åt hvem han
ville, som förstod att bedöma sakon, så finge han höra mot-
satsen: att jag föröfrigt var lika god, och vida starkare finne
än Arvidsson, som endast kände den Tavastländska dialek-
ten; och att Romanson, under sin långvariga vistelse i Sveri-
ge, rodtin till stor del glömt bort sin finska.

„Mon Herr Gottlund kan få flere afvundsmän och fien-
der, för det H:r Gottlund skrifver på ett sådant språk, och
i ett sådant ämne„ — inföll Tranér.

— „Om man gjorde afseende derpå, och endast sökte
vinna vänner, eller andras bifall (svarade jag) så blef i san-
ning icke mycket gjordt här i verlden; och derföre har livar
och en sin egen tanke, att han måtte kunna tänka — ej
såsom andra tänka, utan som han sjelf har förmåga dertill.
livar och en måste väl dessutom få yttra sina individuela
åsigter angående en sak, och är det stundom omöjligt att all-
tid tänka, handla, göra, och låta, så att alla dermed äro be-
låtna, oller att ingen har skäl att deröfver förarga sig."7 )

„Ja men det kan hända att man skrifver långa recen-
sioner (tillade han) och säger att det är allt skrifvit uppåt
väggarne; och då kommer jag i sticket, och är (såsom Pre-
ses) tvungen att sätta mig ned och svara derpå."

— „Det behöfves icke (svarade jag). — En bra karl
försvarar sig sjelf; och jag vill i detta fall oförskräckt bjuda

') Jemf. Otava 1 D. Föret. sid. 111, XXVII; — Forsknin-
g a r, Föret. sid. I.
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Engman spetsen, såväl som kvar och en annan, som har
lust dertill. Också skulle ett betyg af Romanson iså måtto
föga båta." Efter ett längre resonemang härom, lyckades
det mig ändteligen att något så när lugna honom — åtmin-
stone för denna gång; dock räckte det icke länge. Engman
var icke den som var buskablyg — må man veta. På inrådan
af Magister Lundahl, (som var en systerson till Prof. Nord-
mark) går han till nämnde Professor, som var Dekanus,
målar der ut mig — eller, rättare sagdt, mitt specimen —

på det värsta; säger sig vilja offentligen uppträda emot mig,
såsom extra opponens; men som han icke var det latinska
språket mäktig, anhåller han om tillstånd att få opponera
emot mig •— på svenska. Huru han der pladdrar och pläderar
■— narrar han verkligen gubben .Nordmark att gifva sig ett
skriftligt intyg, som berättigade honom att vid den utsatta
disputationsakten offentligen uppträda emot mig, och det
på svenska språket, som alla förstodo. Härmed går han nu,
några dagar före ventilationen, hem till Tranér; — presen-
terar honom Dekani skriftliga berättigande; försummar icke
heller här att måla ut mig i svart, och skrämmer så upp
Tranér — som föröfrigt visst icke var född till någon
hjelte, (det skall gud veta!) — att Engman hade icke så
väl hunnit derifrån, förr än Tranér redan sände bud efter
mig, att jag skulle komma till tals med honom. Jag hade
knappt hunnit inkomma från dörren, för än han redan kom
häftigt emot mig, och sade: „nå nu är fan lös! Här har
varit en finne, H:r Engman, försedd med öppen fullmakt
af Dekanus, Prof. Nordmark, att få opponera på svenska
språket; och han säger att H:r Gottlunds finska är bara ab-
rakadabra, och ren galimatias." Jag endast — småskrattadc
härvid. „Ja men vi kunna komma båda två på rullan, eller
— i pumpen", sade Tranér. „Nå men Professorn har väl
ingenting deremot, om jag först kör Engman i säcken? (gen-
mältc jag). Tranér log. Vår diskurs slutades dcrmed att
han tog mig vänligt vid handen, och bad mig vara så väl
utrustad som möjligt — till kamp och strid; ty att något
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härdt går på, och att ett oväder här hotade oss, derom sade
han sig vara fullt öfvertygad.

Emellertid triumferade Engman redan i tankarne, och
omtalte öfverallt, ibland sina bekanta af studentkåren — huru
jag skulle blifva illa deran, och — slagen till marken — nödgas
nedsträcka gevär för honom; hvilket gjorde att en ovanlig
massa af studenter — stormade till, för att blifva ett vittne till
donna skandal; hvarutom ock nyfikenhoten, att från kate-
dern en gång få höra det finska språket, lockade många dit.
Rummets alla platser voro redan fullbesatta, då akten öpp-
nades af Tranér, såsom vanligt, med ett latinskt tal — bestå-
ende af granna och klingande fraser. Ty Tranér ägde, lik
en annan Horatius, i latinska språket en flödande elegans.
Aminoff, såsom prior opponens, höll ännu på att anföra
slutet af sina oppositioner, då — dörren öppnades, och lilla
Engman inträder — åtföljd, tätt i hälarne, af Magister Lundahl,
och efter honom — en lång brassa af studenter, som sökte
tränga sig till en plats, här och der uti bänkarne, livar de
kunde. Yid deras inträde i salen, blef det ett hviskande och
tasslande, både till höger och venster, eller öfverallt. — Det
var liksom lnordcngeln hade inkommit i rummet. Lundahl
satt ihopklämd tätt invid sidan af Engman, för att gifva ho-
nom tecken, när stunden för honom var kommen — icke
att „hurra", utan — att göra en schock. På förhand underrättad
om saken, hade jag haft god tid att utfundera en plan, för att
redan i början litet stäfja detta donquixotteri, eller att först
drifva litet gyckel med Engman, och derigenom göra honom
sjelf till ett föremål för det allmänna åtlöjet, efter hans
Bträfvande gick derpå ut —med hänseende till mig. Derföre,
när Aminoff slutat, och innan Lindeström (som var opionens
posteiioj) skulle börja, tillsade Tranér de närvarande: att om
det var någon af dem som, i egenskap af extra opponens, ville
göra sina anmärkningar emot min dissertation gällande, så
vore han nu — i tillfälle dertill. Men som han yttrade detta
på latin, flög det Engmans öron förbi. Nu fick han sig i
sidan, oförmärkt, en knyck af Lundahl; hvarvid Engman ha-
stigt Hög upp, som en raket, och med mycken både emfas
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och pathos, och tillika med mycken bitterhet — uppläste han
på svenska sitt första anförande; hvilket jag sedermera åter-
hemtade på latin. „AVj, nef. nej, nejl (skrek han) „se här!
se häru! Och nu uppryckte han från sin ficka den Nord-
markska dispensen; hvarmed han kom, gravitetiskt, uppmar-
scherandes till katedern, och räckte den mig — med mycken
stolthet, för att genomläsas. Ehuru jag visserligen redan
förut, berättelsevis, kände innehållet deraf — emottog jag
den likväl ganska trankilt, och, sedan jag genomögnat den-
samma — återlemnade jag den honom, med lika mycket
lugn som värdighet.

„Ja, jag ser (sade jag) att Herrn härmedelst fått tillå-
telse att opponera på svenska; men deremot är mig häruti
— ej med det minsta ord antydd någon rättighet att fa,
respondera, eller svara, på samma språk. Och som jagut-
gifvit denna dissertation i och för att speciminera, eller för
att dokumentera mig i latinska språket, så anser jag mig
härigenom icke vara berättigad att, i strid emot akademins
statuter, begagna mig af det svenska språket — med mindre
icke H:r opponens kan särskildt förskaffa mig denna tillåtelse."

Här stod nu vår lilla Engman — „slagen som en slant",
eller med „lås för munnen" (som man säger) och visste icke
hvad han skulle säga. Under denna hans förlägenhet, tog
Tranér till ordet. Höll en grann harang, deri han visserli-
gen medgaf riktigheten af min anmärkning; men, (tillade han
dervid,) det är egentligen en glömska, eller rättare sagdt en
försummelse, af H:r Engman, att icke hafva utverkat sig
samma befrielse från hvad författningarne här föreskrifva —

äfven för respondenten; af hvilken förseelse man dock icke
här borde begagna sig. Dessutom tyckes det följa af sig
sjelft, eller per analogiam, att då den ena fått rättighet att
tala på svenska, så har den andra i och med det samma
derigenom äfven blifvit berättigad — att svara på samma
språk.

„Ja, nå — låt då så vara"! — genmälte jag, i det jag
vände mig till Engman — "men härvid förekommer ännu
en annan omständighet. Frågan gäller nemligen huruvida
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ons Dekanus kan -■ eller tiger rättighet att dispenseraförfatt-
ningen? För min del tror jag att ingen annan än, på sin
höjd, Kansler möjligen skulle kunna äga denna rättighet."

Här stod åter Engman (ty detta öfvergick hans för-
stånd) ock visste icke livad han skulle säga, hvarföre
Tranér, i hans nedträngda belägenhet, åter tog till ordet;
och, i det han bestyrkte sanningen af min anmärkning,
gjorde han igen en lång harang — deri han väl, å ena
sidan, medgaf befogenheten af min invändning, men —

å andra sidan deremot förklarade, att om Dekanus här-
vidlag tagit sig en rätt, som honom icke tillkommer, blir det
äfven hans ensak att derföre lagligen ansvara; och att vi
åtminstone, såsom underordnade, icke borde i detta fall in-
sultera hans makt och myndighet.

„Må så ske"! sade jag (och vände mig åter till Eng-
man) „mon härvid förekommer ännu en viss liten annan
betänklighet. När Prof. Nordmark beviljade H:r Engman
denna befrielse från att opponera på latin, gjorde han det i
egenskap af Dekanus. Då hade han måhända rättighet der-
till. Men efter i dag behörigen för sig gånget nytt Rek-
torsombyte — är, i detta fall, all hans makt och myndighet,
d. v. s. hans dekanat slut, och nu är en annan — Dekanus;
hvarföre Nordmarks tillståndsbiljctt numera gäller i dag in-
genting, och är af noll och intet värde."

Allt stod Engman härvid under en stum förbidan — vän-
tande, osäker, hvad som komma skulle? eller hvad som skulle
bli följden af alla dessa inkast. Liksom förr — tog Tranér
nu åter till ordet, och sedan han till alla delar crkännt rätt-
mätigheten af denna min anmärkning, gjorde han åter en
läng oratorisk komplimang, och — efter många floskler och
fraser — slutade dermed: att Nordmark härvid icke begått
något fel, icko heller H:r Engman; utan att felet helt och
liiillo! var hans (Tranérs) eget, som uppskjutit disputations-
ukten till dess tiden exspircrat; hvarföre — och som det
fiinifrigt skulle se nog tvetydigt ut, om jag, af sådan orsak, icke
skulle vilja inlåta mig i striden — hans önskan vore, att jag
(oaktadt jag visserligen hade allt skäl att undandraga mig
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densamma) likväl deri ville vedervåga mig, och — antaga ut-
maningen, med att till besvarande upptaga, och tillbakavisa,
det anförda andragandet.

Jag förklarade nu att meningen, med alla dessa mina
invändningar, icke varit annan än att, reservationsvis, frikalla
mig ifrån alla anmärkningar i den vägen, d. v. s. att liafva för-
farit olaglikmätigt; och hvarefter jag numera gerna vill upp-
taga den utkastade stridshandsken; och efter opponenten en-
dast är mäktig sitt svenska modersmål, vill jäg på detsam-
ma äfven bemöta honom. Nu hör det likväl till saken, att
jag dedicerat min dissertation — till mina föräldrar, uti en finsk
runosång, som hade följande rubrik: MiehéUt aivön kunnioi-
leltavalle ja korkiasloppineclle, Kirlkoherralle ja Jto vaslille Jn-
van piläjän Seurakunnassa, Matth. GottlundYWe, ja lianen puo-
lisollensa liooasiinrouvalle hyvin kunnioilettaoalle Ulrica Soph.
Orram/fcse/Ztf. Rakkaat vanhemmatl etc. etc. Det var nu emot
denna mening Engman drog i fejd; och var hans första oppo-
sition, ungefär — i korthet — som ftiljor:

„Vid genomögnandet af detta II:r Respondentens ihoji-
fuskade arbete, röjer det en grof okunnighet i finska språ.
ket, hvilken likamycket förvånat som förargat mig. Och jag
måste rent ut tillstå att jag anser det för en evig skam, att
en såbeskatfad skrift utkommit vid detta fräjdade universi-
tet, och detta till — af en landsman, af hvilken man hade
bort kunna vänta, och hoppas, någonting vida bättre. Redan
det andra ordet, på första raden, är ett slående bevis — ej
mindre på denna hans okunnighet, än på hans förmätenhet
att vilja passera för en skriftställare i finska språket, hvilket
han på allt sätt förvränger och misshandlar. Så t. ex. heter
det der — „miehelle aivon kunnioitetlavalle. a Aivon —livad är
detta för ett ord? ett sådant ord finnes icke i hela språket.
Det skall nödvändigt heta aivan — „aivan kunniotellavalle. u

.lag trodde först att det möjligen var ett tryckfel; men fann
sedermera att samma ord förekommer lika orätt skrifvet
iifven på andra ställen i skriften.''

Härvid genmälto jag, att om opponenten läst livad jag
sagt sid. 28 — eller, (efter som han icke sjelf kan läsa)
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om han tillåtit någon annan att tolka det för sig — så skulle
han liafva erfarit ej blott att jag öfverallt här begagnar mig
af den Savolaxsks mundarten, utan äfven — orsaken
dertill. Aivon och aiean är sålunda ursprungligen, eller i
det hela, ett och samma ord — endast med don skilnad att
aivon är, enligt den Savolaxska dialektens uttal, det samma
som Österbottniska ordet aivan, hvilket blifvit upptaget i-
skrift- eller bokspråket.

„Nej, nej, det är icke sant! det är osant! (skrek Eng-
man till, förargad, och — högljudt) ett sådant ord fins icke i
hela Savolaxska språket." Ty ordet aivon betyder „hjer-
nans", och betyder „jag ämnar, jag ärnar", men be-
tyder aldrig detsamma som naivan.u 8)

— Nå om man icke tror mig, så sitta här tvenne Sa-
volaxare på främsta bänken, Poppius och Aminoff — var
så god och fråga dem! Detta gjorde han likväl icke, utan
fortfor att beskärma sig öfver min okunnighet; hvarföre jag
sjelf härom tillsporde dem. Och då de häri, till alla delar,
instämde med mig, — ropade Engman:

„Ja, ja! men så står här sedan vidare: „KovaA_tille. li

Detta är då alldeles orätt, och så säger ingen menniska.

8) Ungefär på samma sätt hetedde sig, ännu 30 år sednare, en
viss Eurrpteus, som (ehuru sjelf Savolaxare) ej hlott förargade sig
deröfver att jag — enligt den princip jag ej allenast uttalat, utan äfven
följt — ömsom i skrift upptog, och "begagnade, de (äfven i Savolax)
olika läsarterna eller ord-uttalen kirjuttaa, eller kirjuittaa, och kirjottaa
eller kirjoittaa (att skrifva), eller leipää, leipeä och lei/iec, (brödet) utan
Ii varom lian i Snometar 1847, n:o 22 säger: att såbeskaffade ord icke
alls finnas till i någon finsk dialekt (,J»ila sanoja kaikkia lieltävästi ei
löi/tlgkkäiin missiiäti murleessa"). Och för att nu, om möjligt, göra detta
påstående än mera troligt, liar han (i förra fallet) sjelf behagat tillägga
ordet kiruliaa, neli (i det sednare fallet) ordet leipöö — under uppgift,
det jng skulle äfven af dem hafva begagnat mig (hvilket är alldeles
osant); och livarvid him (i full motsats af hvad han nyss ofvanföre
sagt,) tillägger: „elteiciit nekään, jotka lieneevut kulkeiieet kaikki Suomen
muitkitiiuaf ha/ki, o/e adned niin sokasasti ja tolkuttomastikaikkia murteita
abdcllii kerlaa puhiiaA Ilvarefter han gör den slutsats: att en hvar som
följde min princip — icke kunde annorlunda betraktas än såsom en
galning (~j»s ken niin lekisi, niin ei häntä suinkaan kukaan voisi miiiiksi
katsoa, klän liulluksi"). Europteus och Engman kunna, i dettafall — taga
hvarandra i handen. Den enas förstånd räcker icke längre till —än
den nndrns. De flögo, hvardera, högre iin hvad vingarne buro; och kan
man derföre, om dem båda, säga — kuin rupeisi, niin rejuiisi.
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Det heter Provastille, ty det kommer af det svenska ordet
Prost, som på finska heter Provasti, och ej Sovasti.11

— Jag anmärkte, liksom förra gången, att i Savolax
heter det deremot liovasti, och icke Frovasti, af orsak att
Savolaxaren icke kan utsäga det sednare ordet, emedan inget
ord — ja icke ens någon stafvelse, i deras dialekträtteligen
får hvarken börja, eller slutas, med tvenne konsonanter; hvar-
om Titulus dessutom närmare kan öfvertyga sig af 1 D. sid.
5, i Jiiihs „Finland och dess invånare."

~Nå men ordet llouvulle är åtminstone då orätt, det
förstår ju ingen! Det betor Froitallc, emedan det kommer
af Svenska ordet Fru, på finska J<~rouca, oeh icke ~/,'ouvif 1

utan „Frouva.u

— Jag anmärkte härvid nu för tredje och det för sista
gången, att allt detta är egenheter som tillkomma, och ka-
rakterisera, den af honom okända Savolaxska dialekten; och
att om han icke hade dess bättre oppositioner att anföra,
vore det bäst att han — packade in. Pöröfrigt upplyste jag
honom, att dedikationen var en enskild hyllningsgärd — egnad
mina föräldrar; hvarmed ingen ägde att skaffa, helst den icke
på något vis stod i gemenskap med afhandlingen om de
„Finska ordstäfven."

Detta svar kom honom som ett slag för örat. Han
stod en stund och funderade. Läpparne rörde sig, och man
såg tydligt att han ännu ämnade anföra någonting; men han
hade olyckligtvis härvid tappat bort koncepterna, och fick
nu ej fram ett ord ur munnen. I stället att sätta sig ned på
sin plats, .vände han nu oss alla ryggen till, och lemnade — sny-
ten och snopen, rummet — åtföljd af sitt långa släp; under det
ett allmänt löje och skratt genljudade i salen. 9) Så sluta-
des nu den mig tillämnade skandalen — och det på en
hand, der den troligen minst var beräknad; och den Savo-
laxska provinsialismen firade sålunda här i Upsala sin första
triumf; om man annars så skall kalla segern öfver några
vanvettiga försök att vilja ogilla, och nedsätta, densamma. 10)

°) „Suomalaincni' 1846, n:o 4.
'") Efter det jag, till allas fullkomliga belåtenhet, iifven veder-
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Men det märkvärdigaste likväl är, att ännu 50 år sednare
står dårskapen, tanklösheten, och oförståndet hos oss — ännu
nästan på samma punkt, u) och ehuru jag flerfaldiga gån-

lagt den andra opponentens (Lindcströms) anmärkningar, fulländade
Trauér akten — medelst ett vackert latinskt tal, hvilket han slutade med
uppläsandet af följande, af honom författade, granna Sapphiska verser,
dem han genast derefter öfverlemnade till mig, och hvilka — enär de
saknas i den af A. Hcdner 1837 (under namn af Carmina J. Vin-
tlieiani Tranér) i Upsala utgifna samlingen af Tranors Sånger och
Skaldestycken — jag ansett mig här böra intaga, till en nagel i
ögat för samteliga antagonister.

Domino.
Carlo Ax. Gottlund.

Sic novenarum sapiens Sororum
Cultor, insignis cui laurus omnem
I'lausibus niultis peperitque multä

l.auile Triuniphum.

Sic pcregisti, viridi sub _evo,
Grande opus, lixo positu columna;
Altius ceisic, minitansque summo

Vertice nubem.

Si, (quod borresco) semel ordo fati
Nulla Fennaicae superesse gentis
Signa niandarit; Tua si ruinis

Patria nutet;

Fcnnicus vivet, fidibus canendus,
Phcebus: et plectro recinento Gottlund,
Stcpc montosa; repetent caverna;

Culmina Gottlund.

Gaudeat Divis operatus almis,
Gaudeat Nato Genitor pcrito:
Gaudeat vitta veniens ad arara

Supplice Mäter!

Te Dcus, mågnuro moderans Olympum,
Protegat! Vil;c minnens labores
Uantibus, senipcr vigeas, niihique

Carc Deoquc!
J. T r a n é r.

n) Så t. ex. var äfven fallet vid mitt andra specimen, d. 18 Maj
1853 (jemf. sid. 77) då Prof. Gyld é n, å fakultetens vägnar, i eo-en-
skap af opponeus — och det i ett så vigtigt och, för all språkforsk-
ning, intressant ämne som det jag här sökte utveckla — icke hade
stort annat att anmärka, än l:o att min interpunktcring var nogare
och skarpare, markerad iin hans och mången annans, d. v. s. att jag
icke följde Ocliuaus rcglor för skolepiltar, att obetingad! vid hvarje
atl sätta en komma (utan att han dock härvid, med afseende å kon-
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ger framhållit fördelarne af den Savolaxska idiomen, dess såväl
rika resurser och dess fina dialektik, som dess fonetiska

struktionen af mina meningar, och länkar, kunde anmärka eller upp-
täcka ett enda fel), och 2:o att jag icke var nog hemmastadd i något
språk, icke ens i linskan; men hvarvid han försigtigtvis noga aktade
sig att, genom anförande af ett enda exempel, styrka samlingen af sitt
påstående. Troligen mente han härmed att jng, trogen mina princi-
per, icke i allt (hvarken i finskan eller i svenskan) blindl följde an-
dras ortografi. Och var det på dessa kostliga (och dessutom obe-
styrkta) anmärkningar, som ej mindre Konsistorium iin Kansler ogilla-
de mitt specimen (se „Forskningar i finska språkets grammatik" Före-
talet sidd. VI—IX). Afven mitt sednaste specimen af d. 25 Apr. 18(13,
livarvid åter Prof. Lönnrot af fakultelen var utsedd till opponens,
ex. officio — företer (om möjligt) ett ännu rikare exempel på lumpna
bagateller; och hvilket han äfven var ärlig nog att vid sjelfva dispu-
tationsakten offentligen medgifva, vid det lian förklarade att han endast
derföre måste opponera — emedan han var befalld dertill. Afven han lade
mig till last att hysa ett „förakt förGrammatikan", som him sade,d. v.s. att
jag härvid icke i allt obetingadt trampade i hans och andras fotspår, ja att
jag tillät mig äfven i svenska språket vissa s. k. ~friheter"; och hvil-
ket allt han, äfven med åtskilliga åberopade exempel — sökte visa och
ådagalägga; men deremot nämner han icke ett ord, det jag redan i
sjelfva mitt specimen (sidd. I—7) förklarat, upplyst, och anfört grun-
den och orsaken härtill, d. v. s. framställt sjelfva den princip jag
följt, och äfven framdeles tänker följa, vid finska (såväl som svenska)
språkets skriftliga och vetenskapliga behandlande — en princip, hvars
riktighet han hvarken kunde bestrida, eller vederlägga. Och märk-
värdigt var det, att ehuru den Hist. Filologiska lärosalen vid detla till-
fälle var, i ordets strängaste menings till trängsel uppfylld af auskultan-
ter (hvilka troligen, och det af flere skäl, väntade sig att här få se
kamp och strid, och det—på lif och död) och bland hvilka — på
bänkarne — sutto långa rader af fennomnner och litteratursällskapets
ledamöter, de der (såsom mina antagonister) hyste inom sig i detta
afseende helt andra, och motsatta, åsigler, så — ehuru jag både munt-
ligen och skriftligen (sid. 16, och Företalet sid. XII) uppmanade dem
att härvid inlåta sig med mig i en „fri och öppen diskussion" — huru?
och på hvad sättt finska språket rätteligen skall odlas, såsom
utgörande i vårt land en af dagens mest brännande frågor — fauns
det likväl icke en enda, som (för unders skull) hade lust att upptaga
den till dem här utkastade stridshandsken. Icke ens Lönnrot vågade
i detta afseende vidröra ett ämne, hvilket jag redan i företalat till
Otava, och således redan för närmare 40 år sedan, offentligen fram-
ställt till vederbörande språkvänners, och språkforskares, närmare gran-
skande och begrundande, utan att någon likväl — allt ända hitintills,
och under denna långa tid —upptagit, mycket mindre löst, och afgjort
frågan. Ridiculum est, quod est dubium, id relinquere incerlum, quod
nemini dubium polest esse, id judicare. (Cic.) Man har under hela den-
na tid endast åtnöjt sig med att polemisera enskildt emot mig, för
det jag troget följt min princip (och det såväl i grammatikaliskt som
ortografiskt afseende); men sanningen deremot af sjelfva principen, i
och för sig, har hittils deremot ingen kunnat (eller velat) bekämpa.
Det fula likväl af Lönnrot, var — att han efteråt, och i samman-
hang med sitt betänkande öfver ämnet, (hvilket han i sin helhet gil-
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välljud och poetiska anklangl2) tyckes man likväl ännu icke
halva fattat det. Men säkert är, att om finska språket nå-
gonsin skall vinna burskap, eller säte och stämma, på ve-
tandets höjder, så måsto det väl bli någon af dess skönaste
former och renaste typer. Och så visst som jag, i detta fall,
varit en föregångare — och den enda, som, under en tid af
hela 50 år, ensam, troget sökt att (i litterärt afseende) hålla
denna mundart under armarne — skall det nog en dag komma
andra, efterföljare, om ock med mindre kraft, så dock med
— större framgång.

Men om denna debatt sålunda tog ett ömkeligt ocli
komiskt slut, har detsamma dock derföio icke alltid varit
fallet. Jag vill således här äfven omtala en annan tilldragelse,
af en mera alfvarsam karakter — likaledes föranledd till
följd af den Savolaxska Finskan, och med anledning af mitt
språk, och min ortografi; som—om än någongång (möjligtvis)
ett skriffel, ett tryckfel, eller ett språkfel dervid undfallit
mig — i allt följer, eller åtminstone söker följa, folkets uttal 13)

Då jag, om sommaren 1821, begaf mig på väg att be.

lade) ingick med en skrift till fakulteten [hvilken skrift sedermera,
jemte fakultetens protokoll, kommunicerades Konsistorium och Kan-
sler ) deri han nu, såsom högst vigtiga, upptog alla sina minutiösa
och småaktiga — emot mig gjorda, och af mig mer än till fullo
vederlagda, anmärkningar; (något hvilket han — ehuru han dertill
haft större skäl — icke vidtog med afseende å Ahlqvisls specimen)
un o nämner härvid ej ett ord — huru, och på hvad sätt, eller — att
de tillbörligen blifvit al' mig bemötta och tillbakavisade. Endast vid
slutel al' Bin skrift medger han dock, som det heter, att — „hvad för-
svaret angår, infördes det med författarens välkända skicklighet, och
med ibn Bakkännedom som man efter afhandlingens beskaffenhet kunde
förvänta." Men del fulaste likväl af allt, var alt man — enligt fakul-
tetens protokoll for d. 27 Apr. 1863 — beslöt att icke ens kommu-
nicera mig hvarken dessa hans eller Prof. Akianders lika qvalificerade,
och cuiol mig äfven derslädes — lika hemligcn, och försåtligcn, gjorda
anmärkningar; till följd hvaraf jag, lemnadi okunnighet härom, icke
heller blef i tillfälle att bemöta dem i konsistorium, — en rätt hvil-
ken mig dock liori tillkomma; och på grund hvaraf jag således, i detta
fall der nu, (liksom förra gången) blef dömd ohörd. (Forskningar, s. VIII.)

'-*) Jemf. St», I.iller. Tidn. 1817, sid. 381; — De Proverb. Fenn.
1818, sid. 28; — WiiinäuiöA-t 1828, Föret. sid. XVII; — Otava 1828, 1
D. Föret. sidd. LXIII, LXXI, o följ. — Suomaluinen 1846, n:o 8, m. 11.
st. och — Forskningar i finska språkets grammatik, sid. 16.

13) Min princip härvid har varit (och jag har ofta uttalat den)
att icke i allt bliudt, eller slafviskt, följa det af några skråmessiga
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söka de Vermländska finnskogarna, nedreste jag först — från
Upsala till Carlstad — i sällskap med Bokhandlaren Eman.
(grammatikaliska) språklagar korsfåslade, och sålunda redan på sätt
oeh vis (med afseende å sin lifskraft) dödade bokspråk ct; utan har
jag — i motsats deremot, och i strid emot alla andra — följt, och
upptagit, det (enligt uttalet hos allmogen) städse ännu lefvande tal-
språket, med alla dess många variationer; hvilket (såvida det är
fritt och rent från alla barbarismer) jag i detta fall tillerkänt den
högsta auktoritet. (Jemf. Forskningar i Finska språket, sidd. 6,12;
— Otava ID. Föret. s. LXII.) få grund häraf har jag— som, af aktning
för andras åsigter, aldrig dessutom sök! öfvertala någon att handla såsom
jag — äfven yrkat: att hvarje finsk skrifstallare borde — åtminstone
nu till en början — så troget som möjligt följa, och begagna, sin
egen dialekt, eller mundart (jemf. Ottna 1 D. s. LXII, LXIII; Suo-
mi 1847, n:o 3) hvarigenom de skilda provinsiulismerna ej blott skulle
blifva vetenskapligcn mera kända, utan livurigcnom finska språket i
allmänhet skulle (i likhet med Grekiskan) vinna i rikhet och omfång
(jemf. Otava 1 D. sidd. LXII—LXVII). Men detta liar varit ett ord
predikadt för de döfvas öron; hvilket hittills ingen kunnat begripa
och uppfatta. Tvärtom liar man anmärkt att delta skulle leda lill en
allmän förbistring, och språklorblandning; i det man deremot yrkat
att man tvärtom borde bilda ett visst högspråk, eller bok språk,
det alla skulle viil förstå, (Otava 1. c. sid. LXV) och hvilket
dessutom redan före vår tid finnes allaredan vara bildadt. Der-
före om ett ord uttalas olika, i olika provinser, så bör det äfven (efter
min tanke) kunna skrifvas olika, eller såsom skilda nuanser af
samma ord. Detta är ju att följa naturens ordning, ty det ena
trädet t. ex. är ju ickehellcr alltid precist likt det andra, derföre att de
äro af samma slag; men nog igenkännas de, såsom sådane, alltid
ändå. Och att sjelfva språket, i sig sjelft, är en naturpro-
dukt, har jag redan längesedan bevisat, (~Forskningar", sidd.
4, 10) änskönt våra lärde vilja göra det till ett konst fabrikat.
Hvad som här gäller om de cnskildta orden, måste äfven gälla om de
grammatikaliska formerna. Så att om än begreppet, eller betydelsen,
al* dem är densamma, kan likväl dess försinligade eller förkropp-
sligade omklädnad i språket, d. v. s. talesättet — vara olika; hvar-
vid den ena ordformen ofta nyttjas i stället för den andra (hvilket
jag t. ex. bevisat i mina ~Forskningar", sid. 35—4G) och att detta just
ofta utgör elegansen i språket, eller don poetiska behandlingen deraf;
ehuru torra, och pedantiska, skrifstallare varit nog prosaiska, för att
icke kunna inse det. Man har alltid anfört — såsom skäl emot mig
— förhållandet i andra kultiverade språk, hvarvid man såsom en före-
bild isynnerhet åberopat svenskan (Otava 1 D. Föret. s. LXI,LXXI).
Ja detta är just det bästa exemplet! Det tordeknappt finnas ett språk,
som (enligt grammalisternas mening) i ortograliskt afseende är så in-
konscquent och oregelbundet som Svenskan. Och hvad är orsaken
dertill? Jo att man i allt velat reglamentcra, och att ej blott skilda
författare, (Grammatici och Lcxiografer — ofta efter olika principer)
men isynnerhet den „Svenska Akademin", sökt på allt sätt mästra och
ordna språket. D. v. s. konsten har här mästrat naturen. Följden
häraf har blifvit att man nu först, efter flere seklers bearbetande, slut-
ligen och sist tyckes liafva följt och hyllat min idé, d. v. s. att skrifva
orden strängt efter uttalet, och således äfven olika —efter olika uttal;
ja stundom olika äfven — efter samma uttal. Men då man härvid ej
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Bruzeliua. Efter att hafva passerat Fellingsbro socken, i
Vestmanland, märkvärdig för don egna slags drägt, eller

följt en utan på en gång hyllat tvenne (hvarandra ofta motsatta)
principer, så har detta naturligtvis stundom föranled t till inkonseqiien-
ser och motstridiglieter — isynnerhet i ortografiskt afseende. Så t. ex.
har man häijemto iifven fästat afseende på ordens (antino-en — rätta?
eller • - förmenta?) urspr u n g, eller härko m s t. En åsigt, hvil-
ken (om ock riktig i och fiir sig sjelf) redan ensamt gifvit anledning
till många olikaslags tolkningar och uttyduingar, och derigenom äfven
till olikaslags skriisätt; hvartill vidare kominer,' att man ännu ofta
(efter gammal vana) begagnar bokstafven f att beteckna r.ljudet,
och g någongång i stället för k eller j, äfvensom o i stället tor ä,
e \ stället för ä (eller tvärtom) och c stundom i stället för k, o. s. v.
hvilket allt åter strider emot maximen — att skrifsättct bör, afven i
ortografiskt afseende, lätta sig efter uttalet. Så t. ex. upptager A. F.
Dalin, i sin sednast utkomna Ordbok öfver Svenska språket
ömsom orden brännvin och bränvin, vexa o växa, stadna o. stanna, riktig
o. rigtig, t/tron o. tron, arkiv o. arkif, äkta o. ägta, hexa o. häxa, bordt
o. bort, äga o. ega, fågel o. fogel, månne o. moniie, lemna o. lämna, hämta
o. hemta, leverera o. lefverera, allvarsam o. alfvarsam, jemföra o. jämföra
strax o. straxt, appelit o. aptit, höjd o. högd, äma o. erna, kostym O.
kostum, mun, miinii o. miind (alla Ire läsarterna) o. s. v. — utan att vi
tro det språket derigenom förlorat i sitt värde, eller blifvit obegripli-
gare. Tvärtom! Jag tror att denna olikhet, i det hela, ej skall influeramera iin om jag t. ex. skrifver orden med små eller med stora initialer
eller med antiqua eller kursivetil. Eller kanske blir det mera åskåd-ligt, om nian (liknelsevisJ skulle tänka sig att vi alla, med afseende
å röst oeh uttal, voro så entoniga, att ingen skilnad i språket, med af-
seende å individualiteten, skulle oss emellan äga rum—hvilken infam
tråkighet skulle icke konversationen väcka i fonetiskt afseende? På
samma sätt ungefär förhåller det sig med de skrifila orden, om de för-
vandlas endast till torna stereotyper. Också är det endast med af-seende å det olika skrifsättet af åtskilliga enskildta linska ord, som
man hitlils (ås. v. s. i 40 å 50 år) bannlyst oeh fördömt mig; till nå-
got högre resultat, eller något mera på saken gående, har man ännu
icke kommit. Ja jag må härsäga, som Cicero: tardiingenii est, rivulos consec-tari, fonles reriim uoii vidvre. Skulle jag, med afseende å mina vederpar-
ter, velat följa samma taklik — hvilketrikt fiill skulle jag feke finna! Dock
har jag aldrig nedsänkt mig till det lumpna företaget att, vilja rida påenskildta ord, enär det icke verkar på sjelfva saken. Så t. ex. huru
käckt red icke Ahlqvist en tid ranka? på orden „soan sopassa" (i har-
nesk? eller pansarskjorta?) hvilka förekomma i „Suomi" IM7, n:o 1;
och hvaraf han i „Suomelai'" 1847, n.o 6 (som nian säger) kokade en
„såppa", deraf han sjelf den tiden flitigt läppjade. Hade jag nu t. ex.
elur hans förmenande, och enligt regeln, skrifvit „soail soassa",
sä hade ingen förstått mig — ja icke ens om jag skrifvit „soan s o-
yassa'-'; emedan ordet sopa är ctl: (rammande — i finska språket ännu
icke iiiförlilYudl, eller nationuliseiadt — ord (oeh således,för de flesta,okundt). Jag har derföre, enligt den princip jag uttalat i Otava
1 D. sidd. LXIX och LXX, (angående främmande namns, oeh främmande
ords, adoption och skrifsätt i finskan) — ansett det rättast att skrifva det
olorändradt, endast med iakttagande af finsk slutändclseform. Ordet ärtroligen intet annat än det ryska ordet sap (genet. såpa) hvilket be-
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kostym, som der allmänt begagnas af manfolket u) kommo
vi till Örebro stad; oeh som Bruzelius sade sig vilja besöka
Kyrkoherden i det närbelägna Kunila pastorat, Professor
Franzén, frågade han mig — om jag ej i detta fall ville göra
honom sällskap? Det var naturligt att jag med nöje antog
anbudet att personligen lära mig känna en man, hvars sån-
ger och visor, redan under min barndomstid, utgjort mitt
ljufvaste tidsfördrif. Vi kommo sålunda till Kumla prostgård,
belägen ej långt från Blacksta giistgifvaregärd (inom Nerikes
län) lördagen d. 14:de Juli. Vi anträffade här församlade en stor
mängd af socknens herrskaper, såväl herrar som fruntimmer,
af orsak att det var en af hans döttrars födelsedag. Afven
magister Grafström, från Upsala, befann sig— såsom fästman i
huset — för tillfället här. Han, och sonen i gården, studenten
Franzén, voro de enda jag kände. Vi blefvo emottagne med
mycken förekommande gästvänlighet och artighet. Värden

märker detsamma som det franska ordet sapc, det svenska sapp, och
det tyska sappe. Oaktadl jag redan i Suomal a i n e n 184G, 11:0 4
(hvarest det heter: „tuo mun sota-sopani) visat huru det finska ordet
har i Nominativns, så vill han nu (enligt sin gramnialika) att del skall
hetta soppa (ej olikt svenska ordet slippa), ilen oberäknadt nll hans
i|uickhet, som här uppenbarat sig i ren dumhet, så linnes l:o icke i hela
linska språket något ord som heter soppa: 2:e> linnes ingen regel utan
undantag — så äfven här: så säger Savolaxaren t. ex. selan (i genet.)l-l-t_l-----_t£ ,-U lIMLII -KM. Ot- -~,^^l e,L,,']ll.,rtl-]l V, V_V. OS.lill, \_l gIASSSAL.J

i stället för (enligt regeln) scän; emedan detta ord (som åter är ge-
nitivus af ordet scä) kunde missförstås (såvida det betyder ~väderlek-
ens") hvaremot selan betyder „farbrodrens"; och 3:0 har Ahlqvist
icke sjelf engång kunnat konstituera någon bättre läsart, iin den jag
hegagnat, så mycket än han, och hans vänner, deröfver gjort sig lu-
stiga. Och då han i n:o 49 och 51 af Suouictar högeligen förun-
drar sig — att jag-icke bemött honom, och alla hans anmärkningar, sä
får jag härmedelst upplysa, det jag aldrig ens vårdat mig om attsvara
hvarken på denna, eller på de många dumheter, hvaraf Sno metar
fiir 1847 öfverlfödar.

14j I Fcllingsbro socken begagnas allmänt af karlame enbesyn-
nerlig klädsel, de bära nemligen en svart s. k. ~veimlandsroek" med
röd ståndkrage i kring halsen, och på ärmarne röda uppslag; hvarige-
nom man lätt kunde misstaga sig, och tro dem vara någonslags militär,
få min fråga, om orsaken härtill? visste ingen härom upplysa mig.
Slutligen berättade mig en gammal gubbe, det han hört all, enligt en
gammal tradition — ett mord, under katolska tiden, skulle halva blifvit
julmorgonen begånget i deras kyrka; och, dä bancinaunen dertill icke
kunde upptäckas, bestratfades gemensamt hela församlingen, derigenom
— att kyrkan (som härigenom ansågs ohelgad) ncdrefs, och allt man-
folk, till en åminnelse af denna missgärning, ådömdes at! bära denna
driigt — med ett rödt streck ikriug halsen.
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i huset kom genast till mig, hvilken (såsom gammal lands-
man) omfattade mig med mycken vänskap och välvilja. Och
som Finland intresserade honom på det högsta, gjorde han
mig don ena frågan efter den andra — angående folket, såväl
som landet, och slutligen kommo vi i resonemang — angående
språket. Jag märkte genast att Franzén var ungefär af sam-
nia tanka som min atlidne far — angående bibelfinskans för-
träfflighetcr och stora förtjenster; 1S) hvaremot jag gjorde
i början en och annan invändning, och slutligen vågade jag-
hysa helt andra åsigter än han; och som jag härvid åbero-
pade anförda skäl, stödde mig vid förekommande fakta, och
af mig företedde bevis, kommo vi snart i en liflig opposi-
tion med hvarandra, och småningom i en formlig polemik;
helst jag icke är den som af idel artighet ändrar min öfver-
tygelse, eller talar annat än hvad jag tänker. Och då jag
nu härvid händelsevis kom att nämna det jag nyligen i Up-
sala utgifvit en disputation angåonde Finska språket — yt-
trade Franzén sin lifliga önskan att framdeles deraf få del.
Utan att säga någonting, gick jag derföre genast tillbaka
till gästgifvaregården, uttog ifrån min kappsäck ett exem-
plar al* nämnde disputation, jemte lista och 2:dra Häftena af
mina ~I'icniä haiojaf1, hvarmed jag inom några minuter åter
var på prostgården tillbaka, och bad att fa förära dem ho-
nom, såsom ett litet minne från Finland. Franzén cmottog
dem mod mycket nöje, tackade mig oändeligen, och började
genast att litet studera uti dem — litet här, och — litet der.
Jag märkte snart pä hans min, att han hiir fann åtskilligt som
icke särdeles behagade honom. Slutligen började han hacka

t") Jliu fur, ehurufödd pur-finne (och det liil den grad, att han ännu vid
1-1 iirs ålder —icke förstod svenska) hade likväl, genom lfisning af finska
skrifter, så införlitVat sig uti bibelfinskan, att ehuruhan alltid både läste
och uttal te språket riktigt, och korrekt — skref han det likvid, enligt
lioi.lin 1 n,i, Inkorrekt, (milkel skönjes ej mindre af hans finska pre-
dikosamling, lin af hans finska bibolversion) d. v. s. han ökref detefter
den vanliga i ra I len. Vi voro således, angående språkets ortografi,
af olika tankar. Men, märkvärdigt no;r, hände det aldrig ännu en enda

. att vi härom komma i missförstånd, eller i strid med hvnrandra.
Tvärtom, under det vi hvardera härvid följde våra åsigter, låto vi
äfven den andras vederfaras rättvisa, eller gå och gälla för hvad de
kunde.
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och hosta, hvarefter han gjorde den ena anmärkningen efter
den andra, såväl emot mitt språk, d. v. s. emot den. Sa-
volaxska dialekten (hvilken vanligen af Österbottningar ej
blott föraktas, utan äfven ofta förlöjligas 16) som ock särskildt
emot min ortografi. I det jag tillbakavisade och vederlade
hans anföranden, gjorde jag nu deremot, å min sida, anmärk-
ningar emot bok- eller bibelfinskan; hvarvid Franzén alltid
blef mig svaret skyldig. Han blef härunder het, ja mycket het,
och jag sökte derföre flere gånger afbryta talet härom, helst
det redan väckte stor uppmärksamhet ibland de andra her-
rarne, som — okunniga i finskan — icke här kunde bedöma
hvarom frågan egentligen gällde. Men Franzén, som visser-
ligen ännu till en del kom ihåg sin Österbottniska finska
utan att derföre just vara någon djupliggare i språket —

gaf mig ingen fred. Han angrep mig, eller rättare mitt
språk, allt jomt — än från den ena sidan, och — nn från den
andra; och blef dervid sjelf allt jemt tuktad och tillrättavisad,
— då lyckligtvis en jungfru kom, för andra oller redan för
tredje gången, och sade att middagsbordet väntade oss i sa-
len; der damerna en stund redan fått pröfva sitt tålamod, i
anledning af våra finska dispyter. Glad var emellertid jag,
som nu ändtligen hoppades få lugn och fred, hvarföre jag
vid bordet enkom valde mig en plats bland en hop unga
damer, i tanka att der få inlåta mig i gladare samtals-äm-
nen; men Franzén kunde icke afsäga sig nöjet att få dispu-
tera, eller — aflägga sitt finska lynne. Han tog sig derföre
en plats midtemot mig, på andra sidan om bordet, och bör-
jade att under middagsmåltiden här åter fortsätta sin förra
dispyt. Frågan gällde då den finska bibelversionen, hvilken
jag tadlade, och han berömde. Det ena ordet gaf anledning
till det andra, och slutligen bad han mig med något exem-
pel bestyrka åtskilligt af hvad jag påstod. Ehuru jag redan
förut anfört flere såbeskaffade fall, citerade jag nu händel-
sevis den af mig äfven sedermera (sid. 248 i 2:dra Del. af
Otava) anmärkta öfversättningen af 11. Maccab. 7 kap. 24

K>) Jemf. ~'Suo nialaincn-- 18-Ui, n:o (i.
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vers: „Koska Antiochus sen kuuli, luuli hän hanen händänsä
katsovan ylönu. ") Förtörnad häraf, steg Franzén upp från sin
stol, slungade sin talrik rakt öfver bordet — emot mig, och för-
ifrad lemnade rummet, i det han ensam — under en synbarli-
gen uppjagad sinnesstämning — gick in i en sidokammare. Man
kan väl tänka sig min belägenhet! — on främling på orten,
och dessutom första gången i huset, som medelst några
finska ord till den grad uppretat den annars så älskvärda
mannen, att han (eller jag) derigenom stört hela sällskapets
trefnad och nöje. Alla sågo de med en stum förvåning — än
på mig, än på dörren till det rum dit Franzén drog sig un-
dan. Och jag sedan — hvad skulle jag nu göra? Borde
jag kanske förklara händelsen? men hvem skulle väl tro mig.
Eller borde jag kanske tiga, och låta sjelfva saken tala? Jag
blef sjelf härvid mera förbluffad än alla de andra, som tro-
ligen af gammalt kände hans natur och sinnesart. Efter en
stund återkom Franzén, och återtog sin förra plats, under en
synbarligt skälfvande nerfskakning. Man såg att han på allt
via sökte kalmera sig, och bemödade sig att både vara, och att
äfven visa sig, lugn. Jag ursäktade mig, och — äfven han ur-
säktade sig; men hela den förut lifvade sälskapstonen — var
förstämd. På eftermiddagen glömdes småningom hvad som
passerat, och vi blefvo åter, liksom förut, vänskapliga och
förtroliga med hvarandra; men hvardera aktade vi oss noga
att inleda något samtal angående det finska språket.

Då Franzén, sedermera efter några är, uppflyttade till
Stockholm, såsom utnämnd pastor i Klara församling, voro
vi ofta tillsammans — dels på prestgården, dels hos hans måg,
Loktor Grafström, på Carlberg; hvarvid vi alltid kommo i
strid angående Savolaxskan. Franzén bjöd mig visserligen
ofta till sig; men hans lätt retliga, och hetlofrade, natur
gjorde att jag, hvarje gång, bortgick med beslut att aldrig
mera återvända, för att ej dervid störa hans humör. Då

n) Hvilket skall vara en öfversältning af orden: „Då Antiochus
det hörde, mente han att hon föraktade honom"; men är ordagrant:
~då Antiochus det hörde, trodde han_att hennes svans tittade (för
mycket) öfver."
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han märkte detta, sände han mången gång sin måg, Graf-
ström — till mig, som så godt som med våld släpade mig med
sig hem till honom, och försäkrade mig att gubben sagt sig
vara oändeligen intresserad af mitt sällskap, ehuru vi i vis-
sa åsigter icke med hvarandra kunde komma öfverens. Sjelf
bad han mig äfven fem och femton gånger om ursäkt, och
sade — att jag icke skulle fästa mig dervid om han blef litet
exalterad, han kunde icke rå för sitt humör. Det oaktadt
upphörde jag till slut att besöka honom, ty jag ville icke
irritera en gammal man, ville icke heller, utan att bli öfver-
tygad — ändra åsigter. Dessa, och dessutom flere andra, upp-
träden hade jag redan i Sverige — för min finska, eller för
det jag icke hyllade den gamla bokfinskan. Hvad jag seder-
mera derföre fått strida och kämpa i Finland, derom vittna
nog, bland annat, tiduingarne Suomi och Suomaluinen, lß)för
att ej tala om de missförhållanden, hvaruti jag i detta fall
stått — ej mindre till Finska Litteratur-sällskapet än till
våra s. k. Fennomaner; och hvaröfver icke jag, men väl
de sjelfve mer än en gång beklagat sig l9).

18J Jemf. t. ex. Suomalainen 1846, n:o 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14,
16, 20, 22, 23, och Suomi 1847, n:o 5, 6, 7, 8, 28, 29; likaså Sanan-
saattaja Vidpurista 1834, n:o 6, 7; — He lsingf. Ti dningar 1841,
n:o 2; 1843, n:o 19; — Borgå Tidning 1843, n:o 14, 28, - Finl.
Allm. Tidning 1861, n:o 263 och följ. 1862, n:o 148 och följ. 1864, n:o
219; -- Papperslyktan 1860, n:o 51, 52, m. fl. st.

") Suometar 1847, n:o 15, 25.



Ett, för Finlands forntida Historia — vigtigt, och
sällsamt manuskript.

(Hvilket, händelsevis, i sednare tider upptäckt — seder-
mera länge, och träget, blifvit efterspanadt}.

Åi" 1832 besökte mig i Stockholm, bland andra, då-
vordne Kyrkoherden i Enara och Ut3Joki, (numera i Eri-
jiirvi) Jak. Fellman, stadd på en resa (om jag rätt min-
nes) till de Tyska orterna. Jag begagnade mig af tillfället,
att (efter min gamla vana) efterforska, och kunskapa, om
allt hvad som för mig ägde något intresse, eller det han
vissto — af hvad som angick såväl landet, som folket, i den
vttersta norden.

Bland mycket och mångt annat — omtalte han då, det
han, under sina vandringar i ryska Lappmarken, engång kom-
mit att hvila öfver natten hos en Lapp, boende i Kie-
rotti by, af Kieretti Socken, belägen ungefär 10 mil från
Kola — inom den Ryska Lappmarken. Han hade dervid kom-
mit i resonemang med sin husvärd, d. v. s. med Lappen i
dess kåta — angående böcker; hvarvid Lappen omtaltdet
han var ägare af en stor handskrifven bok. Fellman hade
då bedt att få se den, såvida en bok hos Lapparne redan
hör till sällsyntheterna, — än mer en handskrifven. Lappen
både då framhemtat en stor kodex i folio, innehållande det
forntida (vid sjelfva kusten af ishafvet belägna) klostret Peit-
zons, på latinska språket förda, diarier —in originali. J) Fell-

') Niir? och — af hvem? Pcilzens kloster först blifvit anlagd.,
vela vi lika litet, som när? och — af hvem? det sedermera blifvit för-
stördt. Ja vi skulle kanske knappt engång veta — hvarest det rätteligen
varit beläget (ty vi hafva förgäfves eftersökt det på åtskilliga såväl
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man hade roat sig med att under natten studera uti dem,
och hade han dervid funnit dem derjemte hafva innehållit

svenska som ryska specialkartor) om vi ej händelsevis först på en
gammal Holländsk s. k. atlas scholasticus af år 1753 funnit — att det legat
högt upp vid sjelfva kusten af Ishafvet, ungefär på halfva vägen emel-
lan Kola och Vardöhus, i bottnet af en halsvik kallad Munksviken,
ett stycke (cl. v. s. 3 mil) öster om den flodmynning, hvarigenom
Patsjoki-elf utfaller i Ishafvet. Det är här, straxt söder om 70:de la-
tituds- och litet vester om 53:dje longitudsgradcn, man på kartan öfver
Skandinavien läser orden: „Petzinka Closter"-. Å samma karta igen-
finner man äfven, vid Hvitahafvets vestra kust — nedanom polcirkeln,
och ofvanom 66:te latituden — den här omtalta platsen Kierctti.

Väl uppger Wieselgrén (i sin de clauslris Svio-Gothicis ect., sid. 24)
att detta kloster blifvit stiftadt 1543 af eu benämnd Trifan; men
som jag icke varit i tillfälle att rådfråga de källor han citerar, oeh
hvilka saknas på härvarande Akad. Bibliotek — kan jag derom in-
genting säga. Möjligen är härvid ett misstag begånget, ty enligt Lange (i
dess„De norske Klostres Historiei Middelaldern-', sid. 258)skall Ryssarne
i det 16:de aarlmndrede her have anlagt et grtesk-katholskt Kloster,
Leborin, for at freinme den grteske Loires Udbrcdelse bland Lapper-
ne." Dessutom fanns det (enligt Wieselgrén) ännu ett tredje kloster,
som ryssarne anlagt på Vardö; hvartill tillstånd dem blifvit beviljadt
d. 26 Juni 1584, och hvarföre de erlade skatt till Vardölms. Men så-
vida källorna till alla dessa uppgifter icke här stå att finnas, vill jag
blott här aDmärka dem. Så mycket är dock visst, att nian äger ett
bref redan af Drottning Margareta och Erkebiskop Magnus i Lund,
af år 1389, skrifvit på Latin — till Lappaine (jemf. v. Troils „Bkrifter
och Handlingar till upplysning i Svenska Kyrko- och reformations Hi-
storien", 1 D. sid. 368) hvaraf tyckes följa att i Lappmarken rednn
vid den tiden funnits åtminstone munkar (Prior, eller en Abbot) som
voro det latinska språket mäktige.

Klostret Peitzens namn låter, i det hela, mera norrakt (och
finskt) än ryskt;och tyckes vara bildadt af ordet Patsjoki; såframt
ej sjelfva detta ord ursprungligen leder sin härkomst ifrån benämnin-
gen af sjelfva klostret. Såsom beläget vid Ishafvet, och högt upp
inom polcirkeln, har detta kloster naturligtvis undgått nästan all upp-
märksamhet i historiskt afseende. Dock läser inan (enligt Akianders
„utdrag ur ryska annaler", sid. 181) hos Karamsin (VIII. not. 249,450)
att Svenskarne år 1555, utom andra excesser — „fråntagit oss (Rys-
sarne) likaledes några socknar i Lappmarken, och ville förstöra ett
aflägset kloster, St.Nikolais kloster, vid Pe/schenga (Patsjoki?) midt-
emot Wargawa" (Wardöhus). Och hvaraf man således finner att det
iifven benämndes — St, Nikolais kloster. Då nu ryssarne sedermera
öfver dessa våldsamheter beklagade sig hos svenska regeringen, och
anförde, bland annat, att Befallningsmänncn i Norrbotten —med våld
indrifvit skatten i 20 socknar i Murenska landet; hvarvid Abboten,
eller Priorn, uti S. Nicolai-kloster vid Petsinge — beskärmatsig, det de
hotat att slå honom i hjel och nedbryta klostret, m. m. så lät Kon.
Gustaf I, genom sitt sändebud Sten Lejonhufvud, härå 1556 afgifva
det klippska svaret: att som han aldrig förr ens hört talas hvarken om
något land, eller om något kloster, med det namnet — så liar han så
mycket mindre kunnat anbefalla deras sköflande. Man mördade, här-
jade och plundrade, den tiden, ömsom (och turvis) hvarandra — här
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åtskilligt annat af historiskt intresse för den orten; isyn-
nerhet hade deri förekommit mycket om de ströftåg, eller
partisan-krig, som fordom fördes i dessa trakter, emellan
Kola- och Kandalax-boarne, (å ena sidan), och med Ijo-
och Limingo-boarne (å den andra); särdeles fanns det för
år 1523 mycket i detta afseende antecknadt, hvarom vi nu-
mera icke äga den ringaste kännedom. 2) På förfrågan
huru han kommit sig till detta manuskript ? hade han svarat

uppe vid den nordligaste riksgränsen; hvarföre man ock, i den Sven-
ska, historiens källor för samma år, läser: att Ryssarne förenämnde år
(år 1555) gjorde tvenne gånger infall i Österbotten; hvarvid de för-
sta gången vid 7/o-elf, St. Pedersdagen — ihjelslogo 80 män, för-
utan quinnor och barn, som der idkacle att fiska; och hvilka, då de
(om natten?) sofvo — öfvcrföllos och mördades. Andra gången dräpte
de — den 30 Juli samma år — vid Ulcåtriisk, 300 personer — både
män, quinnor och barn (Arvidssons ~Handl. till upplysning i Finlands
häfder", IV D. sid. 171; och VIII D. sid. 25-1, 264, 272).

Dessa den linska allmogens ömsesidiga plundringståg förnyades
flerfaldiga gånger under de följande åren, särdeles 1579,1580 och 1589.
Så t. ex. heter det hos Karamsin: ~År 1589 hade de (Svenskarne) kom-
mit från Kaj ana att plundra Solowetska oeh Petse henska klo-
strens ländcrier, Kola, Keret, och Konda, och togo byte for en
ludf million silfveirubel." (Akiander, sid 232). Härom underrätta
oss likaså de svenska urkunderna, att: „Ijo-boarne (hvartill då räk-
nades llere af de nu dertill nästgriinsaude socknar) till ett antal al'9o
man, anförde af en benämnd Wesainen — en stark, djerf, och tilltag-
sen kämpe — hade 1589, natten emot Petridagcn, med storm intagit
den ryska (vid 11, it duilvet belägna) stade Kandalax, hvilken de skö-
tlat ocli plundrat. Denna bravur säges så hafva behagat Kon. Johan,
att han skall hafva låtit till sig kalla denna Wesainen, för att ej blott

honom, ulan dervid — iifven belöna honom. Och då han året
derpå, \ id ett nytt infall i Ryssland — blef ilijelslagen utaf en af sina
egna krigsfångar, benämnd Alimut, har konungen ytterligare fmed-
skiinkcr och gåfvor?) ihågkommit hans enka, hvilken han befriat från
allaslags krono-utskylder. Efter Wesainen blef en viss Klemens Eriks-
son utsedd till anförare för det finska •ströfpartiet i dessa nejder. Äfven
han skall halva varit en stark, tapper, oeh krigslystcn siilie, som oför-
färad, oeh genom sin hurtighet, utmärkt sig vid llere tillfällen — till
den grad, att Kon. Carl IX önskat både få se och tala med honom,
för att dervid få vcdergälla honom för hans mandater. Också berät-
tas det att Kungen, på hans förslag, beslutitsig —att anlägga en fäst-
ning (Kujana slott) på en liten holme, miill i forsen Koivukoski; hvar-
med början redan gjordes år 1607, men arbetet fulländades först uti
Drottning Christinas tid, under Riks-Drotset Pehr Brahe, år 1666(Åbo
Tidningar 1777, sid 142; och 1785, sid. 29; Arvidssons Handl. VI D.
sid. 357).

*) Denna uppgift (angående årtalet 1523) låter väl litet miss-
tänkt, och kastar liksom en viss skugga på hela berättelsen; dock får
den stå här, liksom för öfrigt hela diarii- historien — för II:r Prosten
Follmanfl räkning.
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— att det tillhört, och blifvit förvaradt af förfäderna, inom
hans slägt, i flere generationer.

Då Fellman om morgonen skulle fortsätta sin resa, och
beredde sig att vandra vidare, hade han frågat af Lappen —

om han ej ville sälja sin bok? Hvartill denne förklarade sig
villig; och då fråga blef om priset, hade han derföre begärt
10 Rubel Banko Assignationor. Det dera åsatta priset tyckes

redan antyda att det måtte liafva varit—en icke så liten foli-
ant. Men Presten, som den gången ej hade hjerta att undvara
denna lilla summa, förlorade derigenom ett tillfälle att gagna sitt
fädernesland och dess historia, hvilket tillfälle troligen aldrigme-
ra skall återkomma. Också försäkrade mig Fellman, att han ef-
teråt, mer än en gång, och redan kort derpå, — bittert ångrat sig
öfver denna sin försumlighet; men dock alltid tröstat sigdermed,
att då han nu engång visste hvarest ett sådant manuskript
förefanns, så kunde han väl en annan gång komma i tillfälle
att erhålla det. Ordspråket säger: „en annan gång — är
en skälm"! och så var det nu äfven här. Han har seder-
mera aldrig kommit sig att besöka dessa nejder, och kom-
mer troligen icke heller aldrig mera att besöka dem.

Sådan var nu Kyrkoherden Fellmans muntliga berät-
telse; och då jag ej blott hyste tvifvel på sjelfva verklighe-
ten deraf, utan äfven oförställdt yttrade det, — ty det före-
föll mig oförklarligt att Lapparne, under flere mansåldrar,
skulle i sina tält och hyddor hafva förvarat hvad de icke
förstodo, eller kunde begagna — bekräftade han flere gån-
ger sanningen af hvad han sagt. Jag upptecknade genast,
och i hans närvaro, denna hans berättelse; hvarvid jagtillika
tog af honom ett heligt löfte, det han icke för någon kriston
själ skulle omtala saken, emedan jag — som genast var be-
tänkt på utvägar att, någongång framdeles, sjelfåtkomma den-
na urkand — fruktade att om förhållandet härmed engång
blir bekant, skulle troligen de ryska auktoritetcrna, å den
ena sidan, och de svenska, å den andra, söka tillförsäkra
sig om ett så vigtigt dokument, hvilket jag ensamt ville rädda.
— för Finlands räkning.
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Något mer än ett år derefter, eller en dag om som-
maren 1833, då jag satt och arbetade på Kongl. Riksarkivet,
sutto der ikring ett annat bord — chefen vid verket, Arkivarien
Liljegren, Professor Geijer, och några andra Svenska Herrar —

inbegripne i ett lifligt samtal; och som jaghörde att det varfråga
om något manuskr ip t — spetsade jagmina öron, och lyssnade
oförmärkt till hvarom de talte. Jag erfor dervid att de erhållit
svar från några handelshus både i Nord Cap och Wardöhus, i
anledning hvaraf de voro ledsna och förargade; och deri man
ursäktat sig, det man — vid seglatsen deremellan och Arkangel,
— icke såg sig på något sätt i tillfälle att kunna uträtta
kommissionen angående det åberopade manuskriptet, emedan
stället der det skulle befinnas — icke var beläget vid deras
farled. Jag fann häraf genast, det Fellman squallrat ur sko-
lan, som det, heter, och att det icke gerna kunde gälla
fråga om annat än om de af honom omtalta gamlaklosterdia-
rierna (såsom han kallade dom) — rättare kanske, „krönikan."

I liir är icke mera tid att bida! tänkte jag; och för att
förekomma det do icke skulle falla i händerna hvarken på sven-
skar eller norrmän, skref jag genast ett bref till Geheime-
rådet Falck i Helsingfors, deri jag fullständigt underrättade
honom om hela förloppet härmed, och bad honom — det han
måtte vidtaga kraftiga åtgärder att, så vidt som möjligt, till-
egna sig, och landet, ifrågavarande kodex. Men som jag
härå aldrig erhöll något svar, änskönt han förut besvarat
andra af mina bref — beslöt jag, vid min hemresa till
Finland om sommaren 1834, att sjelf i detta afseende resa
upp till Ryska Lappmarken. Fördenskull uttog jag — utom
ett vanligt resepass till, och ifrån, finland — afRyska ministern
i Stockholm, Grefve van Suchtelen, ett på ryska språket ut-
färdadt ministerielt pass, fiir att begagnas inom ryssland. 3)
Min plan var att, genom Westerbotten, resa upp till Torneå,
och derifrån vidare, genom den finska Lappmarken — till den
ryska; vid det jag tänkte skicka min familj — södra vägen,
öfver hafvet, för att möta mig i Kuopio. Men då jag se-

■) Dettn pnss frånlogs mig året derpå i Petersburg, hvarom fram
deles mera.



254

dermera närmare genomräknade min reskassa — fann jag att
den var alltför klen, för ett så vidtomfattande företag; obe-
räknadt många andra svårigheter, som härvid ställde sig i
vägen. Jag måste således uppskjuta denna min plan — till ett
lägligare tillfälle. Ofverkommen till finland nämnde år, ned-
reste jag från Kuopio 1836 — för att råka Geheimerådet Falck,
(som under tiden tagit afsked från Senaten) hvilken jag
derföre besökte på Kauhtua bruk, i Eura Socken, enkom för
att fråga — hvad mesurer han, i anledningen af mitt bref,
vidtagit? och — resultaterna deraf? Till vår, hvarderas,
stora förundran — erforo vi nu båda, att brefvet — som jng
sjelf inlemnade på postkontoret i Stockholm — aldrig kom-
mit honom tillhanda. Sådana postverket föga rekommende-
rande upptäckter — äro icke egnade hvarken att vinna, eller
att förtjena, det allmänna förtroendet; hvilket är det första
och det nödvändigaste vilkoret för denna inrättning; och hvar-
på hela dess existens är beroende. 4)

Då jag numera saknade tillfället (ehuru jag derföre
icke saknade lusten) att sjelf, i egen person, taga reda på
saken — beslöt jag att göra det genom andra; ändock cr-

*) Det var föröfrigt icke det förslå, eller det enda, brefvet som
förkommit för mig på posten — utan att jag derföre vill tillskrifva
posten felet — helst orekoinmendcrade bref numera utlemnas åt hvem
som helst. Så t. ex. då jag 1823 lorchöll, eller — rättare sagdt — be-
klagade mig för vännen och brödren — Ofverstlöjtnanten Carl Tame-
lander i Åbo, att ett angeläget bref till mig, från bonden Paul liiiisiii-
nen i Norrige, på vägen till finland — försvunnit i obekanta öden; så
— frisade han sig derifrån. Äfven paketcr hafva stundom ieke kom-
mit fram. Så t. ex. då Ledamoten vid Brithish Museum i London
D:r R. G. Latham tillsände mig 1861, af sitt då under tryckning
varade arbete „Descriptice Ethno/ogg" — de 2:nne tryckta ark deraf, hvil-
ka upptagas af hvad han talar om Finnarne, och hvilka ark (jemte
bref) inlemnades af Lektor Daa på posten i Christiania, adresserade
till mig på Helsingfors, så framkom väl brefvet, men de med ban-
derolcr, eller korsband, omslagna tryckta arken — för sv un no i
obekanta öden (som det heter). Och då jag på härvarande post-
kontor anställde efterfrågan härom, försäkrade mig chefen fur ver-
ket, Il:r Postdirektören — att de aldrig ens varit synliga. Arvidsson
i Stockholm beklagade sig ofta, att hans bref från Finland —pä vä-
gen stundom dels försvunno, dels framkommo uppbriilne; hvarföre han
ock sedermera företog sig att riktigt med s. k. dr a g 1 i m ihoplimma
sina bref, for att derigenom göra hvarje uppbrytning af dem omöjlig,
utan att icke tillika förstöra brefvet. Jag har deremot, i detta fall,
endast begagnat munlim.
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farenhcten mor än engång bevisat, att man (i detta fall) alltid
sjelf är den bästa kommissionären. Jag hade derföre alltid
denna tanke i färskt minne, och så ofta någon lägenhet yp-
pades — försummade jag icke tillfället att härom göra mig
närmare underrättad. Derföre, nedflyttad till Helsingfors,
öfvertalte jag kolportören och bibliognosten Matts Isaks-
son Pohto — hvilken, till följd af hvad som passerat med
honom i "VViborg, blifvit af Guvernörscmbetet dcrstädes hem-
sänd till sin födelseort Storkyrö, med tillsägelse att derstä-
des quarhållas — att, genom Savolax och Karelen (hvilka
provinser han förut aldrig besökt) företaga sig en vandring
genom Lappmarken allt till Kieretti by, för att inberga den
flerstädes förvarade urkunden. I ett fall var Pohto dertill —

en ganska lämplig person, ty hela hans diktan och traktan har,
under flere års tid, endast gått ut derpå att, vandrande genom
land och rike, förskaffa sig alla de möjliga slags tryckeri-
alster, dem han förut icke kände, eller ägde; under det han
härvid öfverallt till salu utfalkade smärre, från bokpressen
utkomna, finska visor och sånger, jemte andra tillfälliga strö-
skrifter af diverse slag. Men deremot, i ett annat fall, var
han härtill — helt och hållet olämplig; ty han var en stor mes,
on verklig pultron, och rädd för det minsta. Det kostade
mig derföre mycken möda att härtill öfvertala honom; och
hvilket endast lyckades med förespeglingar om hoppet att i
dessa af honom förut obesökta landsändar — troligen förekom
mycket i bokhandelsväg, som han icke kände. Sedan jag
nu härutinnan lyckats, uttog jag ej blott från härvarande
Guvernörsembete ett behörigt resepass för honom, utan
meddelto jag honom dessutom tvenne skilda (af mig utfär-
dade) öppna rekommendationsbref, med afseende å hans verf
och hans resa (ställda till vederbörande presterskap och krono-
betjening) — det ena på finska, det andra på svenska (da-
terade d. 28 Januari 1842); hvarutom jag försåg honom med
litet respengar på vägen. Sålunda utrustad vandrade han
af — i slutet af Januari nyssnämnde år; och jagfröjdade mig
redan i andanom att, genom honom, ändteligen komma i be-
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sittning af det länge efterlängtade, och af andra eftertraktade,
manuskriptet.

Men den 24 Juli samma år, återkom redan Pohto, ined
oförrättadt ärende. Han hade nemligen, enligt påteckning
af länsmannen i Hyrynsalmi, derifrån redan återvändt d. 18
Mars, af orsak som det hette — att han härifrån numera måste
fortsätta sin resa på skidor; hvilket han, försedd med tung
packning, icke var vuxen till; hvartill kom att afstånden,
eller hållen, emellan de få bebodda platserna — numera blefvo
så långa, att han nödgades medhafva skilda vägvisare, hvilka
voro så dyrlegda att hans små tillgångar ej medgofvo det;
såmycket mer som han numera icke kunde förtjena något
med de finska ströskrifter, han medhade till salu. llufvud-
orsaken torde likväl hafva varit, att han var rädd för Lap-
parne, och deras trollkonster. Således återvände han från
Hyrynsalmi, och efter att d. 2 April liafva passerat genom
Uleåborg, och sedermera genom Brahostad, återkom han re-
dan d. 10 Maj till sin hemort i Storkyrö; och sålunda upp-
gick för mig nu detta hopp — i rök; liksom — så månget
annat.

Jag lät dock häraf mig ieke afskräckas. Jag passade
derföre på då Bergskonduktören 11. J. Holmberg —efter
att förut på finska statsverkets bekostnad, uti mer iin ett
års tid, hafva uppehållit sig vid guldvaskericrna i Sibirien
— blef nf Regeringen 1847 sänd att uppvädra guld i Lapp-
marken, då jag gaf honom i uppdrag att, så vidt möjligt,
göra en exkursion ända upp till Kieretti, för att derifrån
afhemta den omtalta urkunden; hvilket han också lofvade,
om tillfälle dertill yppades. Afven han återkom med, i detta
fall, oförrättadt ärende. Derföre då han år 1848 uppreste
andra gången dit — på guldsökeri, lade jag honom äfven
tindra gången på hjertat vigten af den kommission jag upp-
dragit honom; och det mod det eftertryck, att om han skulle

försumma det, skulle vi — aldrig mera blifva vänner.
Uti ett bref, dateradt Käkelä d. 12 Augusti 1848, skrif-

ver han till mig, bland annat, härom följande „l)en
„af dig angifna runstafven i Oulangonsuu fins icke mera.
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„Angående manuskriptet i Kieretti kan jag tyvärr besanna
„din förmodan om viljans styrka men förmågans svaghet.
„Skulle någon af oss sjelfva hafva tid att aflägsna sig ifrån
„expeditionen, så är jag öfvertygad att det, ifall det ännu
„finnes quar, skulle fås; men vi hafva alla fullt upp att göra.
„Att återigen skicka en Kuusamo-bonde dit, vore för myc-
„ket riskeradt, ifall han ingenting skulle uträtta. Härifrån
„blir det dit circa 20 mil, till det mesta båtväg, hvars taxor
„äro större än den vanliga skjutslegan; och 2 veckor behöf-
„veß för en sådan resa."

Hemkommen från Lappmarken, berättade mig Holmberg
— att han likväl, sedermera, uppdragit min kommission åt en
rysk munk, livars namn han uppgaf vara Klanius; och hvilken,
jemte tvenne andra munkar, bodde på en holme (om jagrätt
minnes — i sjön Tuoppajärvi); hvilken — vid tillfälle, framdeles-
då han kommer att vandra åt de nordligare trakterna — lof-
vat fullgöra min önskan. Då likväl, länge och väl, af ho-
nom ingenting hördes — hade jag Holmberg att, i ett bref,
påminna honom om sitt löfte. Det dröjde ännu en tid in-
nan han ändtligen erhöll svar af honom, hvaruti han säger
sig hafva besökt stället, der skriften skulle finnas; men att
mannen sjelf då var med döden afgången, och att allt hvad
han ägde var lagdt under försegling och sequcster. Dock
lofvade han framdeles, när hans affärer utredas, i hän-
delse urkunden ännu finnes i behåll — derom underrätta
mig.s)

') Munkens bref, i svensk öfversättning, lyder som följer: „Al
Eder samt Eder famille önskar jag en mångårig helsa och all möjlig lycka,
och sänder Eder min ödmjukaste liclsning. Jag får underrätta Eder, att vi
Gud vare lof befinna oss väl, samt önska höra detsamma om Er helsa. På
Eder begäran underrättade jag mig genom bref till Kieretti, för att få höra
något om boken, som Pastorn säg derstädes, och var till och med tvungen
att sjelf begifva mig dit de första dagarne af December. Man kom mycket
väl i håg, då Pastorn vistades hos dem, samt visste berätta, det han t/å haft
sitt logis hos Kierettska borgaren Po no mar e fl". Men sistförlidne höst
härjade genom Herrans vilja choleran i Kieretti, och samme PonomarelF
och hans fru blefvo offer för denna sjukdom. Nu står deras hus läst och
försegladt, och man vet ej på hurudan! sätt detta slutar. Boken finnes kan-
hända ibland quarlåtenskapen. Hufvudpersoner i Kieretti har jag anmodat
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På denna fot står saken allt ännu. Väl talte jag sedermera
med Guvernören Lavonius i Uleåborg härom; hvilken äfven var
god och lofvade mig sitt biträde härvid; men som jag då för
tillfället icke kunde återfinna munkens ryska bref, hvilket blif-
vit förlagdt bland massan af mina papper, kunde jag icke heller
lemna honom härom närmare besked, eller — alla de upplys-
ningar som härtill erfordrades. För några år sedan träffade jag
deremot helt oförmodadt, på en af våra dans-klubber, Prosten
Fellman, hvilken nuförekommig nog ålderdomssvagochminnes-
slö. Då jag påminte honom om denna sin gamla historia, kunde
han icke mera redigt påminna sig den, eller livad han för mer
än 30 år sedan för mig omtalat. Dock berättade han mig nu
samma händelse, ehuru något annorlunda travesterad. Om
berättelsan är sann, hvilket jag har skäl att förmoda, har
jag ansett mig skyldig att härmed, till fromma för andra
häfdeforskare, offentliggöra densamma, för att icke med-
taga underrättelsen härom, med mig — i grafven. Och då
jag i mera än 30 år redan städse, ehuru förgäfves, fiskat
efter detta dokument, önskar jag att, om det ännu finnes
till — någon annan, i detta fall, måtte blifva lyckligare
än jag. °)

hålla densamma i minne och ögonsigte, och hvad jag får höra, eller möjligt-
vis kan erhålla, så skall jag säkert meddela Eder. Hautaniemi d. 27 De-
cember 1848 11 i a Klan i u s.

Således, om detta manuskript då ännu fanns till, är det mycket
troligt att det, genom denna åtgärd — blifvit räddadt för framtiden.
Det vore derföre Finska litteratursällskapet värdigt, att— genom någon
expres, enkom utsänd till denna ort — tillförsäkra sig om denna vigtiga
urkund för vår historia. Annars är det nog anmärkningsvärdt att ej
blott Sjögren och Lönnrot, utan äfven sedermera flere andra, hvilka
tid efter annan blifvit utsända åt dessa trakter — dels af Sällskapet pro
Flora $ Fauna Fennica (föratt insamla natur-alster) —dels afL itte-
rat u r säl Iskap e t (för att ihopsamla Runor, m. m.) — ej ens
haft det minsta nys härom, liksom de i allmänhet förbisett allt hvad
som hör till fornlbrskningen. — Men en anmärkning måste jag dock
härvid göra. Namnet Ponomarcff antyder att det varit hos en Rys se
som Fellman gästat, och ej hos en Lapp. Munken säger dessutom
att mannen var en ..Borgar e", och kallar hans hustru — „F r n". Det
tyckes således som skulle Fellmans berättelse här ej vilja hålla streck.
Slutligen bör jag kanske ännu tillägga att Fellman uti sina 1844 i
Borgå utgifna „Anteckningar under min vistelse i Lappmarken (första och
andra åreC) ännu icke kommit att tala om sina vandringar inom den
Ryska Lappmarken, och således icke heller om vistelsen i Kieretti.
I hvilket fall som helst, är det dock af vigt att förhållandet blir utredt.
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") Då jag likaså, i mer än 40 år, bråkat och korresponderat
angående ett annat, för vår historia icke mindre vigtigt, manuskript
(jemf. sid. 49) är min önskan att man äfven derom, om möjligt, i
framtiden måtto vinna någon närmare efterrättelse. Äfvenså då jag (i
mera än 40 år) kunskapet både angående finnarna vid S inyrna (.jemf.
sid. 129 o. följ.) och angående finnarna i A in e r i k a Vfjemf. sid. 133,
o. följ.) liksom angående finnarne i Ryssland (sid. 143—150) (ty om
finnarna i Sverige och Norrige, har jag nog sjelf sökt taga
reda på) ocli likaså då jag i mer än 30 ur efterlbrskat angående finnarna i
Illyrien (jemf. sid. 151 o. följ.) — så tror jag mig härigenom liafva
ledt åtminstone andra på spåren, att framdeles — angående dessa
frågor — söka, och vinna, en närmare upplysning.



Hawaiskan,
eller Sandwichs- och Cookes-öarnes språk,

jemfördt med Finskan.
(Såsom en vägledning till förklaring, eller till ett när-

mare bedömande, af in ennisko-sp rakets för-
sta u p p k o m s t.)

De lärde hafva hitintills icke kommit desto längre i
sina forskningar angående alla de olikaslags språk som fin-
nas i verlden, än att de ansett somliga språk vara äldre,
och andra deremot — yngre; derom stridde man, och dis-
puterade, redan före salig Jnstini tid. (Nå detta var just
ej så långt kommit!). Och hafva våra sednare tiders forskare
benämnt de förra för stamspråk, eller urspråk. Härvid liafva
de vanligen stannat, i det de (suppositionsvis) räknat de Siami-
s k a och A. n a m i t i s k a språken m. fl. att (med sina enstafviga ord)
liafva utgjort menniskoslägtets äldsta tungomål. Längre harman
hittills på den vägen icke kommit, och icke heller velat kom-
ma, — emedan man, enligt Bibelns lära (liksom i tysthet)
tyckes liafva antagit ett så kalladt „adamitiskt" språk, d. v.
8. att Adam och Eva redan i paradiset hade ett artikuleradt
(eller reglera dt) tungomål, hvarmed de talte både med or-
men, och med vår Herre. Vi deremot tänka gå ett steg ännu
kängre, i det vi komma att här tala om ett „prea<lamilisktu
språk, (och om dess beskaffenhet) — hvilket taltes redan före
Adams tid, och hvilket man — kanske rättare sagt — tjöt,
och ulfvado.

Men äfven med antagande af ett enstafvigt tungomål,
såsom det aldra äldsta i verlden — återstår ännu alltid den
frågan: huru? och på hvad sätt? har detta uppkommit.
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(Ty föga nog torde någon vilja påstå — att Gud, enkom, lärt
Adam det; likaså litet som han lärt honom att äta och
sofva). Eller har menniskan kanske sjelf, småningom, för-
värfvat sig det, under tidernas längd — genom egen an-
strängning och förmåga? Detta är frågor som, mig veter-
ligen, hittills icke blifvit besvarade — knappt nog ens fram-
ställda, för att besvaras; i det man endast ansträngt sig för
att utforska — hvilket språk som varit det äldsta i verl-
den? En fråga hvartill äfven vi, småningom, skola komma.

Från en annan sida betraktadt, torde väl ingen numera
vilja neka, eller bestrida, det ej menniskoslägtet, i sitt för-
sta stadium, ursprungligen måste hafva varit mycket vild t
och rått — ej mycket olikt de andra oskäliga djuren. Den
som icke vill medge detta, torde åtminstone inse att men-
niskan (utan erfarenhet och verlds-vishet,) måste, i likhet
med ett nyssfödt barn, i början hafva varit mycket enfaldig
och okunnig. Till följd häraf måste äfven hennes språk
(om hon hade något?) eller hennes talförmåga varit lika bristfäl-
ligt och inskränkt som hennes förstånd (eller tankeför-
måga). Huruvida nu menniskoslägtet (enligt några na-
turforskares förmenande) ursprungligen utgått från ap-släg-
te t — lemna vi derhän. Visst är det åtminstone att det
finnes många beröringspunker, och antydningar, som synes
liksom syfta ditåt; och i hvilket fall vi således icke hafva
mycket att fröjda oss öfver våra anor. Men vi skole här ute-
slutande hålla oss till menniskospråket; måhända kunna vi
äfven, på den vägen, komma till vissa intressantaresultater,
soin — sit venia verbo (d. v. s. som — såtillsägandes)kunna
korrespondera med vissa andra naturförhållanden.

Vi liafva redan (jemf. sid. 89) a priori antagit att äfven
do enklaste orden i de enstafviga språken (d. v. s. såväl
hvarje konsonant som vokal) ytterligare haft en slags ur-
form, som ursprungligen bestått i ett oredigt, eller i ett oar-
tikulcradt vokaljud, eller läte, ej så mycket olikt de an-
dra djurens (af hvilka t. ex. kattens jani, och svinets grymt,
eller gökens rop, och Lomcns skrik — ännu kommer men-
niskorösten nog nära) och har det således troligen fordrats
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en mångfald af generationer, innan dessa k ak of ojnotiska-
ljud, hvilka troligen på sätt oeh vis utgjort, och karakte-
riserat, det första tungomålet — och hvaraf ännu i alla språk
(d. v. s. bland alla folkslag) gråten, skrattet, skriket, och en
hop interjeklioner äro att betraktas såsom ett reminiscens —

småningom, och under tidens längd, kunnat utveckla sig,
eller öfvergå, till klarare och bestämdare former, d. v. s. till
artikulerade ljud, hvilka först blidat ett, eller annat, ord;
hvaraf småningom ett språk kunnat upptså. Att detta verk-
ligen måtte hafva varit fallet, bevisas deraf att det ännu
gifves språk, hvarom detta till stor del gäller. Vi åbero-
pade härvid att det t. ex. i Hawaiskan, eller i Cookes-öar-
nes språk, ännu finnas hundradetals ord, hvilka endast be-
stå af ett slags (troligen för våra öron, och för vår uppfatt-
ningsförmåga) otydligt läte — änskönt vi måste antaga
att det för dem sjelfve torde vara ganska begripligt — ut-
tryckt i ord, bestående af 1, 2, 3, 4 och flere (ofta olika
slags) vokaler, förbundne med hvarandra utan uågotslags
konsonantljud; och kan ett såbeskaffadt ord ofta hafya ej
blott flere, alldeles olika, bemärkelser; utan kan det (hvad
som är det besynnerligaste) stundom, och på en gång, vara
både substanlioum, adjekiivum, verhum, pronomen och adver-
hium (och det ännu till — af flere olika grundbemärkelser)
till bevis på språkens oskuld och barndom! 1). Eller, be-
traktadt kanske från en annan sida, så är det egentligen icke
ett ord som kan hafva så inånga och olika betydelser, utan
det är snarae flere ord, som i uttal och skrifsätt (d. v. s.
i ljud och form) äro hvarandra så lika, att de icke (åtmin-
stone af oss) kunna särskiljas. Det är nu detta vi här, först,
— genom exempel, hemtade ifrån Hawai eller Sandwichs-
öarnes språk — vilja bevisa och ådagalägga. Sedermera
vilja vi, med anledning häraf, göra några korta betraktelser

') Ungefär på samma sätt jollra ännu en tid våra egna barn,
på ett språk som vi icke förstå — emedan det är oartikuleradt, och
består endast i ett otydligt läte; men allt efter det tanken väckes, och
förståndet vaknar, antager det bestämdare former — godkända förut
af andra dess likar.
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om sprSk i allmänhet, och särskildt, med hänseende härtill,
en tillämpning — på finskan.

Vi finna således att i detta öboarnes språk finnas t. ex.
8 ord som heta a, och 11 ord som heta aa, utom de som
heta aaa, o. s. v.; likaså finnas det 10 ord som heta e, och
8 som heta e— a, o. s. v.; 7 ord heta i, och 4 heta ii; 13
heta o, och 8 heta o—a, o. s. v., o. s. v. 2)

Nu måste vi likväl antaga l:o att alla dessa enformiga
eller likaljudande ord — icke i språket, eller vid dess uttal,
hos infödingarna åstadkommer något missförstånd; 3) och

J) Denna Ilawaiska språkets, i ordbildningsväg, ännu outvec-
klade karakter, iir verkligen i filologiskt afseende— något högst märk-
värdigt; och skulle kunna gifva anledning till många djupsinniga re-
flexioner i språkforskningsväg. Antingen har nu denna ögrupp stått
isolerad från all beröring med andra menniskor, eller daterar sig incn-
sklighelcn här — från en vida sednare tid, än i den öfriga verlden. An-
märkningsvärdt iir det iifven, att dessa många, enkla, vokaler — ingen-
städes ännu synes hafva hunnit sammansmälta till en diftong; hvar-
före ock icko ens bokstafven * hunnit öfvergå till jod.

3) Vi finna visserligen ännu, i alla språk, ord som liafva flere
olika bemärkelser— mer cllet mindre analoga; stundom äfven motsatta
till sin betydelse (t. ex. quondam i latinet, och rieska i finskan, m. fl.
jumf. „Förkl. öfver finska stamordens uppkomtt", sidd. 48 o. följ.,) men
som likväl derföre hvarken i tal, eller skrift, förvilla oss; änskönt de
(till följd af uttalet) skrifvas lika. Att tro sig undvika en befarad tve-
tydighet, derigenom att man (liksom i Svenskan) stundom skrifver
dem olika — är en barnslighet. Att i samma afsigt ge sig att
på något sätt förändra, ellei förviänga, sjelfva ordet — för att derigenom
ge det en viss betydelse, hvilken det redan förut (och utan ett sådant
inarleramle) äger — är en ren dumhet, som stundom kommit fenno-
manin lill last. Så t. ex. har man (efter Kilpincn) af det vackra fin-
ska ordet kirja (bok) tillskapat sig det fula och, för ett finskt öra,
vedervärdiga ordet kirje (som skulle beteckna "bref"). Kors, så en-
faldigt, och korttänkt! På det sättet skall man, i stället att odla
språket — tvärtom vanhäfda det. Det innebär dessutom ett usselt
ingrepp, ja en våldsverkan, emot hela nationens, folkets, språkets och
landets integrerade och okriinkbara auktoritet. Så t. ex. betyder det
Latinska ordet litle.ra, plur. tillerar, ej blott bref, utan äfven bok-
st ii f v o r. or d, skrifter, s t yl, vetenskaper m. m., utan alt det
derföre inissledt oss; och ingen af de stora snillen, skalder och poeter,
soin under flero sekler odlat detta språk har fallit på det barocka in-
fallet, att (i likhet med våra fennomaner) kastrem detta ord, för att
uteslutande få det att bemärka bref. Det vore endast att utsina
språket på en fläkt af dess poetiska anda. Helt annat iir deremot för-
hållandet, der språket verkligen saknar ord för motsvarande begrepp.
Må man der nybilda dem, men med takt och urskiljning, enligt
språkets lagar, karakter, och egenheter — ieke såsom hvarje fuskare
v\ar till vägs.
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således icke heller i skrifspråket — helst Hawaiskan redan
äger en stor uppgående litteratur. Detta låter blott tänka
sig derigenom att de liktecknade orden måste, likväl vid
sjelfva uttalet, på något sätt särskiljas och markeras, antin-
gen genom någon aecentus tonicus, emphonicus, emphaticus,
acutus, gravis, eller hvad allt de än må heta, eller ock genom
circumjlexus (i quantitativt afseende) hvilket icke genom några
bokstäfver kan uttiyckas, utan endast möjligen genom mu-
sikaliska tecken. Vi måste således antaga 2:o att Hawai-
skan, och i allmänhet alla de språk som stå på samma bild-
ningsgrad, måste till sin karakter vara mera musikaliskt
(om vi så få yttra oss) eller tala till känslan — mera ge-
nom ljudet, och to n e nn, än genom det (artikulerade) ordet.
Vi hafva någonstädes redan förut bevisat, att alla språk ur-
sprungligen (eller i sin barndom) äfven, till sin karakter,
varit mera poetiska (och onomatopojetiska) än vid en
sednare utveckling, eller vid en stigande kultur. 4) Och i
hvilket fall här således det ena synes betinga, eller korres-
pondera med det andra. Vi hafva kallat språken såsom så-
dane, eller i denna mening — natur-språk, emedan de på
denna punkt stå naturen närmast, och verka mera på kän-
slan än förståndet. Men i den mån menniskans natur i detta
afseende förändras, d. v. s. i den mån hennes andliga vä-
sende utvecklas mer än hennes sinliga, eller allt efter som
hennes förstånd vaknar, hennes tankar höjas, hennes be-
grepp skärpas — i samma mån måste äfven hennes språk
bildas, och omgestaltas, till mera intelligent, logiskt, och ab-
strakt. Det är, och blir visserligen äfven nu (i denna me-
ning) ett naturspråk; men i en annan, och högre, bety-
delse, — icke ett konstspråk, eller ett konstfabrikat.
Häraf måste nu följa: att liksom menniskans bildningsgrad
redan afspeglar sig i språket, så måste ock (å andra sidan)
sjelfva språket — utmärka graden af hennes bildning. Hvad
som här gäller om den enskildta menniskan, måste äfven
gälla, i detta fall, om hela nationen. Redan den omständig-

4) Jemf. Forskningar i Finska språket, sidd, 10, 35, och
följande.
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heten att t. ex. linska språket — igrammatikaliskt, ilo-
giskt, ochi dialektiskt afseende — äger den finaste utbild-
ning — finare, och subtilare, än något annat (oss veterligen)
nu lefvande språk 5) anse vi såsom det ojäfaktigaste bevis
derpå att det finska folket fordom — ehuru kanske under nå-
got annat namn, och i en tid som föregått all historia —

stått måhända på den högsta punkten af den tidens slags
folkbildning och upplysning. Vi hafva förut kommit
till samma resultat—äfven på en annan väg; och vi skola
här snart komma dit — ännu på en tre dje. Vi hafva nem-
ligen redan, och det ren för 50 år sedan, fästat allmänhetens
uppmärksamhet vid det finska folkets, ännu intill sednare ti-
der bibehållna, ej blott sinrika (d. v. s. sanna och välträf-
fande) utan både höga, tankedigra och djuptänkta — gnomer
och kärnspråk. Hvilka, tillika framstälda under on fulländad
och skön poetiska form, omfatta lifvet (menniskan och verl-
den) från alla möjliga sidor; och som hos oss vanligen äro
kiinda under det triviala namnet af „finska ordstäf"; ehuru
de äro så skarpsinniga, och i sanning så genialiska, att få —

ja att ingen — af forntidens och den klassiska litteraturens
största snillen — kan, i dettafall, mäta sig med dom. 6) Dessa
ordstäf äro i sanning den rikaste, och gedignaste, andliga skatt,
som våra förfäder lomnat oss i arf; och hvaruti de ej blott ned-
lagt både tankens djup, och språkets makt, utan äfven af-
speglat såväl sin filosofiska som moraliska verlds-åskådning. 7)
Men vi liafva förbisett, och knappt ännu ens förmått upp-
fatta dem, ty fennomanin hos oss har, dårad af ett tomt irrsken,
hittills — icke sett, — icke hört, — icke läst annat, än —

sitt „Kalovala".
Nu måste vi äfven kunna antaga att såväl fåglar, som

djur, kunna (nemligen på sitt vis) tala, d. v. s. meddela
sig mod hvarandra — ehuru vi ej förstå deras språk, så-
som beståondo endast af råa eller oartikulerade natur-
ljud. På samma sätt synes menniskoslägtet — att sluta af

* Jemf. 1. c. sidd. 18 o. följ.
") Jemf. O t a v a, 1 D.
7) Jemf, De Prover/Jäs Fennijes, p. 29 o. följ.
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dessa i Hawaiskan ännu ofödda, obildade, oller halfbildade
(cmbryetiska) ord — ursprungligen ondast kunnat, å ett
preadamitiskt språk, meddela hvarandra sina tankar, och sina
känslor — formedelst råa naturljud, och läten. Småningom
fingo dessa ljud dock en bestämdare form, och öfvcrgingo i
bestämda vokalljud. Det måste liafva erfordrats tider af
flere sekler, innan —genom tillkomsten af en eller annan kon-
sonant, 8) artikulerade, enstafviga, ord småningom kunde upp-
stå; liksom det erfordrats tider af flere sekler, innan af dju-
ret blef on menniska, eller — innan menniskan kunde doku-
mentera sig såsom sådan, med afseende å tanke och förstånd.
Det synes således ligga redan i ändamålet med hennes ska-
pelse, (hvilket iifven all historisk erfarenhet tyckes bevitt-
na) att menniskan är dömd (d. v. s. skapad) att småningom
sjelf — och således med egna krafter — förädla sitt väsende,
(livarigenom hon bäst skiljer sig från djuren); d. v. s. hon
måste göra sig förtjent af att vara menniska (i ordets högre
bemärkelse) eller att söka bli en afbild af sin skapare. Och
är det detta som Moses (i början af Gencsis) på sitt vis,
ganska vackert förespeglar — i anledning af
fall." Och månne icke denna idé, konseqvent fullföljd, re-
dan i sig involverar begreppet — om ett bättre lif efter detta,
hvartill vi skola söka göra oss förtjenta? Och hvilket icke
hindrar att — me dl ena dertill kunna vara många.

Men för att återgå till språket, såsom en form för tan-
ken, så om det redan fordrades tid —till bildande af de en-
stafviga tungomålen, så fordrades det naturligtvis —ännu
mera tid till bildande af de flors taf viga. Vi liafva här-
vid således funnit, att det är på syntetisk väg språken,
småningom, allt mer och mer utbildat sig (och icke på
analytisk °); eller att de utvecklat sig, allt efter tankens

8) För att i detla fall, genom exempel, visa huru svårt det
ofta ur, och huru lång tid det ofta bchöfves, för att uppfatta och ut-
säga den simplaste konsonant, behöfva vi endast gå till — oss sjelf-
ve. Finnarne hafva på tusental år ännu icke lärt sig uttala de en-
kla konsonanterna b, d, g, f, och det oaktadt dedageligen deri inöfvas;
oeh de skola måhända — aldrig lära sig det. Hvad skall man då
tänka sig om ett rått och obildadt folk?

•) Jemf. hvad vi tillförene skrifvit om språkens första uppkomst,
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skärpning, genom flere stafvelsers (vokalers och konsonan-
ters) upptagande i orden, eller genom flere ords ursprung-
liga sammansmältande till ett; hvarvid ofta öfverflödiga både
vokaler och konsonanter bortfalla. Afven härtill har erfor-
drats ett långvarigt intellektuelt arbete — under många men-
niskoåldrar; och ju mera tanken höjdes, och ju finare be-
greppen distinguerades och koncentrerades — desto merakom-
plicerades, och tillväxte, äfven orden, som skulle uttrycka dem.
Nu är af alla kända språk, finskan (i detta fall) det mest
instruktiva; ty det kan med ett enda enkelt ord l °) bestående
stundom af 12—18 stafvelser, nästan uttrycka en hel me.
ning, eller hvartill andra språk nödgas använda flere. Den-
na finskans komplicerade karakter, jemte dess högst märk-
värdiga formrikhet (i grammatikaliskt afseende) anse vi, för
det tredje, såsom ett talande bevis — å den höga ståndpunkt
inom tankoverldcn, hvarå finnarne, framför många andra na-
tioner, i en antehistorisk tid måste hafva befunnit sig. Också
voro de ännu under sago-perioden i norden, d. v. s. vid den tid
deras namn först ingick i Historien — öfverallt omtalta för
sin vishot; ehuru den tidens filosofi, (enligt tidsandans sätt)
bestod i trolleri och signeri. 1])

Vi hafva redan förut, i språkforskningsväg, kommit till
ganska intressanta resultater. Så t. ex. hvad d. s. k. Stam-
orden beträffar, liafva vi — vid uppsökandet af deras för-
sta ursprung, vid en djupare undersökning ■— funnit, att de
ursprungligen sjelfva äro härledda, och ytterst basera sig på
en enda (så till sågandes) stum konsonant; hvilken redan,
ensam, ägde samma betydelse som hela det derafur sprungna,
(ofta, af olika stafvelser, sammansatta) ordet. T2) D. v. s. vi
framträdde i våra forskningar, så till vida, djupare — än till
begreppet om språk med enstafviga ord, att vi äldre än dessa

och om ordens bildning, (se Försök att förklara de finska stamordens upp-
komst, ni. m. sid 15, och Försök att förklara Taviti omdömen öfver fin-
narne Köretalet sid. X.

10) Se Försök alt förklara Taciti omdömen,* m. m. Företal sid. X.
11) li. c. sidd. 40, o. följ.
12) Försök att förklara finska stamordens uppkomst, sidd. 18, 19,

20, 23, 25, m. fl. st.
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— dekreterade språk, hvars ord endast bostodo af en stum'bok-
staf, nemligen af en konsonant (naturligitvis befruktad af no-
got obestämdt vokalljud). Vid denna undersökning hafva vi
i språkforskningsväg, gått ett steg ännu längre; i det vi fun-
nit att redan denna konsonant bär ett ojäfaktigt spår af en för
sig gången språkodling, och iir således icke mera det ur-
sprungliga substratet, eller grundelementet, för det deraf se-
dermera bildade stamordet. Vi liafva nemligen, med ledning
af det Hawaiska språket, funnit att i en ännu aflägsnare,
eller tidigare, period af menniskospråkots första utbildning
— har det varit en vokal som ursprungligen utgjort det för-
sta elementet, omkring hvilket ordet bildat sig. Och vid ett
närmare begrundande kan det icke heller vara annorlunda.

Vi stanna för denna gång här, och vilja icke gå längre
för att ej onödigtvis trötta läsaren; hvarföre vi sluta med
att, genom exempel tagna från Hawaiska språket — bestyrka
sanningen af hvad vi anfört.

I. Ord, som basera sig på grundljudet (eller rothokstafven) A.
(t Första bokstafven i alfabetet.
— konj. ock, då, också.
— adv. när, då, som, der, intill.
— prep. till, vid, af.
— interj. si!
— verb. bränna, flamma, vara törstig.
— subst. eld.
— adj. eldig, brännande.
— subst. käkben.
tt(t verb. att starkt och häftigt bränna.
— verb. att ikringbinda, fästa.
— verb. våga, utmana frästa, eniottaga ett anbud.
— verb. att åstadkomma ett läte som en stum menniska,

vara stum.
— subst. fina rötter af träd och plantor, efterkommande, den

ncdra delen af halsen.
— subst. en ficka, påse.
— subst. ett bälte, gördel.
— subst. en dverg.
— subst. pulsåder.
— subst. lava, äfven namnet på en fågel.
— subst. tackelse öfver ögonen.
— adj. stenhanden, rik på lava.
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ItCta adj. vänlig, gästfri.
adj. enslig, obebodd.
subst. ett hus ined invånare.

(tltc subst. unga skott af kalo, som stå qvar i jorden, sedan
den gamla stammen blifvit bortryckt.

cirtt verb. bulna, fortfara såsom böld.
adj. tilltagande, ökande, fotfarandc med afseende å böld.
subst. utvecklingen af ett sår.

a-t verb. att stiga öfver något som ligger i vägen.
— verb. att passera från ett ställe till ett annat, från land

till skepp.
— verb. att upplyfta hiifvudet med glädje.
—- verb. att medgifva en annans tanke, tillåta, medgifva.
— verb. att bryta en lag, eller öfverenskommelse.
— subst. medgifvaudet som en person uttiycker med afseende

å en annans tanke.
— adv. jo!
— subst. en indirekt riktning, (i mindre mån) antingen uppåt,

nedåt, eller åt sidan.
IX t (t verb. att kasta hiifvudet bakåt.

adj. ostadig, vandrande.
subsl. en vagabond, vandrare.

ct-C-Ct-C verb. att ofta stiga öfver något, falla en annan i talet.
a-t-X subst. nätet som man begagnar att fånga makrill.
di verb. att äta, tära.

verb. att ha samlag, lämpadt på båda könen.
— subst. loda, vegetabilisk föda, till åtskilnad från tö (kött).
— adj. tärande, förstörande, med afseende å eld.
a-i subst, hals.
— adv. torr, då, när, som.
— verb. direet. uttrycker tiden, sättet, orsaken, men icke medlet

i afseende å ett föregående substantivum, ver-
bum eller adverbiura.

a i-(l subst. en ogudaktig person, ogudaktighet.
adj. ogudaktig, irreligiös.
adv. der, då, när (med afseende å tid och rum).

a-i-a-i adj. klar, hvit, glänsande som månsken.
ni-tti m/v. nästan.
ni c verb. att vara skyldig.

subst. skuld, skuldenär.
IU, verb. att vara, eller bli ljus, som om mårgonen, att vakna

som från en dröm, att komma till sans, vara,
förebrå, lyda.

_ subsl. ljus dager.
subst. kunskap.
subst. torkad ka/o eller potatis, begagnad till föda, skepps-

bröd, hårdt bröd.
subst. ett slags fågel.
atfj. upplyst, lärd.

itO-0 «-(;. en benämning för en fullvuxen karl, då alla hans
fysiska såväl som intellcktuela krafter äro mogna.

ilO-lt subst. tjutandet af en hund, gråt efter de döda.
adj. arg, ond.
subst. ett slags skalfisk.

(to (to stilist. sidan af ett ting, väg, sätt, egen plägsed hos någon.
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rtonno subst. namnet på sjövinden i Honolulu.
(t-oe adv. icke, allmän negativ.
(tu pron. jag.
tt-U pron. din.
a'U pron. min.
(tit s«Js<. handtaget på en yxa (yxskaft).
— subst. strömdrag i hafvet, gallan hos djuren, handens rö-

relser vid blandningen af poi.
— subst. tid, period, lifstid.
— subst. ett territorium.
— verb. att simma.
au-tt' verb. förbjuda, neka med svårighet, återhålla.
(tu-d adj. knuslig, sparsam.
OU-ae adj. skicklig, listig.
nu itu verb. bada, tvätta, taga ut skrynklorna på kläde, stryka.

subst. namnet på en viss aho, som först skall betackas
med halm, vid byggandet af en heiau

subst. en slags fisk.
du-e inlerj. ve! ach! ty värr!

verb. gråta, beklaga.
alt-i verb. att sjunka som solen, divergera från en rak linie,

undvika ett slag genom böjande af hiifvudet.

11. Ord, som basera sig på grundljudet 2.
e är andra bokstafven i alfabetet.

adv. jo (= a-e)
adj en annan, främmande, ny.
adv. från, bort.
prep. vid.
prefix, står i förening med substantivum, för att uttrycka

vokativus.
prefix. begagnas för att bjuda uppmärksamhet på hvad man

ämnar säga.
suffix, följer verba aktiva, passiva och neutra, och betyder

innan, förut, och tjenar att utmärka ett slags
futurum.

suffix, betecknar modus imperativus.
suffix, nyttjas efter ord som slutas på tt.
verb. att komma in t. ex. i ett land, eller i en stad.

e-a verb. att upplyfta, kasta upp.
subst. ett slacrs sköldpadda, särdeles värderad för skalets

skull.
— subst. andedrugt, lif.
— subst. skörbjugg.

subst. smuts, dam.
adj. smutsig, dammig, som när luften är full med dam.
inlerj. ett uttryck för att göra en uppmärksam.
intcrj. begagnas såsom ett svar på ett rop; men är mera

familärt än CC.
C-a-C-a adj. högt uppsatt.
C-C verb. att hoppa eller stiga som en häst, att gå om bord

på ett fartyg.
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— verb. att vara utom synkretsen.
t-t-t verb. att stiga upp.
C-e-Ct adj. färdig, skicklig.

verb. att stiga upp.
Ct part. i afseende å tid (?)
et-tt pron. detta, denna.
Cia pron. här, på denna plats.
t-e inlerj. svar på ett rop (jemf. e-tt).
eo verb. att vinna vid ett vad.
e-u verb. att stiga upp, avancera i graderna.
eu adj. olydig, sjelfsvåldig.

111. Ord, som basera sig på grundljudet 3.
i är tredje bokstafven i alfabetet.

när det följer verba aktiva som betyda rörelse, så står det
för objektet och utvisar att det är verbets objekt.

prep. bar en stor variation af betydelser, till, mot, uti, vid,
intill, genom, för, med afseende utaf, ofvanför,
mera än, fördenskull.

adv. när, under det som.
kuiij. om, att.
konj. utvisar verbernas imperfektum.
verb. tala, ropa, benämna, inbjuda såsom gäst.

'{ en abbreviation af ttt
iU verb. inträda, bli mottagen säsom i munnen.
i_a subst. fisk, föda, hvilken som helst, till åtskilnad från ttt

(vegetabilisk föda).
ia verb. att sia eller pulverisera.

prep. begagnas framför nomina propria och pronomina.
pron. han, hon, det.
adj. denna, detta, allt efter som föremålet är nära eller

aflägset.
a/fix. då det tillägges verba få de en passiv form.

ta-o subst. en liten fisk som begagnas till bete.
t(t'-u pron.poss. sammandragen afiactu (till mig, förmig,genom mig).
i-e verb. förolämpa, reta, söka gräl.
_ subst. segelduk.
i-C-i-C subst bladen som fordom begagnades till prydnad åt Gu-

darue af Ilavail.
it adj. knuslig, girig.

adj. sur, möglig, rutten.
subsl. en fågel, eldröd med krokig näbb.

i j adj. (i-i-t) ovårdad, uppfylld med ogräs, annihilerad.
t-0 mßst. ett slags tagel, hök.

subst. magert kött, kött i allmänhet.
._ subst. del, portion, verklighet.
_ subst. föregångare, förebud.
_ aaj. rädd.

adj. sann, verklig.
_ adv. sannerligen, verkligen.
i0 prep. nästan synonymt med itt, begagnas för nomina pro-

pria och pronomina (till, emot).
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i-0 verb. fly.
to-to vert). att titta eller blinka såsom en kyckling.
iu subst. namnet på ett visst kapitel i afseende a fruntimren.

IV. Ord, som basera sig på grundljudet D.
O fjerde bokstafven i Hawaiska alfabetet.

prefix, sättes för nomina och pronomina, för att ge dem
vigt, och utmärka dem från andra saker och
ting, nyttjas endast för nominativus.

prep. af, (tillhörande något).
subst, ställe, plats (obestämdt).
adv. der borta.
prefix, till imperativus af några verba.
konj. om icke.
verb. att sticka, inskjuta.
verb. att utsträcka.
verb. att klinga, eller ringa.
verb. att svara på ett rop, när man kallas.

subst. ett instrument att borra bål med, gaffel, en smärta
i sidan såsom ett styng.

subst. ljudet af en liten klocka.
subst. vägkost på en resa.

O-tt verb, att bryta sig fram som en öfversvämmande ström,
att ropa som flere röster.

— verb. att quäljas.
— verb. att spjelka.
— verb. att rulla en sten öfver en backe, öfverskrida, ändra

samtals ämne.
— verb. att förlora sina barn (å föräldrars sida) äfvensom

att förlora sina barn (å barnens sida).
— subst. ett slags träd som liknar mahogny.
— subsl. en ås i ett rum, en ribba på ett skepp.
— adj. barnlös och utan föräldrar.
O _t-U(t subst. ljudet af bubblande vatten om våren.
oa-ott adj. stilla, lugn, glad.
0-CtU pron.pers. jag.
O-e pron poss. min, din.
— verb. alt sficka, probera.
— subst. (o-e-O-e) ett uthållande obestämdt ljud, som t. ex.

då man slipar en yxa, eller som ett fartyg går
i vattnet.

O-C-O-e subst. en slags fisk.
, subst. (O-e) en inåt vänd kon, en man som går vackert.

adj. lång med afseende å halsen af någonting.
O-e-O-e-0 adj. af olika höjder.
O-i verb. att gå lamt eller styft.
— verb. att öfverskrida, excellera, närma sig.
Ot subst. vapen (ej sköldemärken) skarpa egget af ett vapen-

subst. ett udda tal.
— adj. skarp, fullt af hvassa taggar.
— adj. den första, största, biista.
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adv. (ot-Ot) under i afseende å tid, emedan.
O-ta pron. pers. han, hon, det.
Ot-tt verb. att fortfara, tåla.

verb. att bevilja, stadfästa, bekänna.
subst. sanning.
subst. en slags fisk.
adv. jo! det är så! (ett mycket starkt affirmatift jakande). .

oi-d-tO subsl. sanning.
verb. att förklara något vara sant, intyga, verificeia,

erkänna.
adj. sann.

Ot-Ot verb. att skjuta fram läpparne säsom vid ett hånande.
— — verb. att hvila öfver efter att hafva gått, efter mödan.

verb, att röra sig åt sidan, vända sidan åt någon.
adj. hvass, full af taggar.
subst. någonting hvasst, skarpt, äfven — ett försök.

O-to-tO verb. att upprepade gånger gå fort förbi.
0-0 verb. att mogna, att bli manbar.
— verb. ati stoppa tobak i en pipa, knipa, gripa, doppa i

vatten.
— subst ett instrument begagnadt af öboerna att bearbeta

sin jord, äfven - en slags fågel.
— adj. mogen (angående frukt och menniskor).
0-oe pron. du.

verb. spjelka, klyfva.
0-0t adj. hvass, taggig.
0-0 0 verb. gala som en tupp.

verb. att vara särdeles mån om sig sjelf och sin egen-
dom, att vara snål.

OU pron.pers. din, er.
O'U pron. pers. min.
OU prefix. begagnas vid imperativus liksom o.
0-U verb. stjäla, bryta af en topp på en planta, begå en för-brytelse af mindre vigt.
O-U-tt verb. att sträcka ut.

V. Ord, som basera sig på grundljudet 11.
u utgör femte bokstafven i alfabetet.
— verb. att framstå, draga ut som en blyertspenna från

fodralet.
— verb. att gråta, sörja.
— subst. bröst, jufver, mjölk.
— subst. olust.
ua verb. gråta, sörja.
u-o vert, regna.
— subst. regn.
Utt pron. aaj. framför ett substantlvum med ta eller nu efteråt

utmärker det ett pron. demonstrativumbegagnadt
som adjektivum, hänvisande till ett substantivum
som förut blifvit nämndt.

UO prefix. stående för ett verbum utmärker det perfektivum.
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U-ao verb. att blanda sig i något, att stifta fred emellan 2:ne
partier.

subst. katt.
verb. att jama.

U-OU subst. en lädersäck.
adj. seg.
subst. en slags fågel.

U-tt-U-tt adj fattig, naken.
— adj. stolt, fåfäng.
— verb. att ropa högt.

subsl. buller som af en folkskock, sorl.
U-e verb. gråta, sucka, att helsa, älska, ingå med klagomål.

subsl. vridning af en käpp eller af en skruf.
U-C-U-e verb. skaka.
U-t verb. att fråga.
— subst. en fråga, en katekes.
— subst. ynghugi en ung man.

adj. ung, stark, välbygd (med afseende å unga mun}.
— verb. mjölka, vrida.
— verb. att knarra som stöflorne när man går.
U-i-U-i verb. det samma med afseende å nya skodon.

subst. arrov-rot.
U-t-io verb. att fråga.
U-i-U-t-a subst. ett slags öl som beredes af rörsaft.
U-0 verb. (U-toO) att ryta.
— subst. klang af penningar, klingandet.
U-U subst. stammandet, impediment vid talorgan.
— subst. ett slags fisk.
UU-U verb. stamma.
U-U-U adj. bes, stammande.

Ingen må dock, i anledning häraf, taga sig anledning att tro
det Hawaiskan i sitt språk skulle sakna konsonanter, ehuru vi
från ett arbete kalladt Vocabulary of Words in the Hawaiian Language
(af Lorin Andrews) Lahainaluna 1836, utplockat endast sådane ord
der de saknas. Hen roar det någon kanske att se huru detta språk
tager sig ut i tryck, så är jag äfven i tillfälle att i detta,fall tillfrids-
slälla läsarens nyfikenhet. Och efter Hennes Majestät Knke-Drottningen
öfver Sandwichs öarne, benämnd Emma, (hvilken man nyligen finnerfoto-
graferad i lllustrirte Zeitung för d. 16 Sept. 1865, n:o 1159) för det närva-
rande (under sin rundresa i Europa) gästar i England, vill jag välja elt af
Hennes afledna gemåls. Konung Kamehameha 111:8 bref, eller biljetter,
skrifvet (jemte flere andia) till Kale Hafil, (d. v. s. till Handelshuset' „Carl
Hackfeld") och hvilken biljet jag sjelf läst i original, och afskrifvil;
och livaruti denaa Furste —■ med ett årligt anslag af 30,000 Dollars,'
och dessutom sjelf ägare af en egendom, bestående i jord, värderad
till fem millioner Dollars (jemf. „a Supplement to Ihe Siat alc Laws of llis
Majesty, Kamehameha 111. llonolulu 1848, 8:o p. 25— 41") ofta (liksom
nu) sladd i stor penningeknipa — anhöll att, på kredit, få en låda
Balani (d. v. s. Koniak) som utgjorde den ortens bränvin.

Biljetten lyder som följer:
a. Kale Hafil,

E. Kale! Ehaawi mai keia keiki i Pahu Balani ihookahi, Ueke
aloha. Eamehameha.
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Till upplysning i saken, bör jag kanske nämna: att vår lands-
man H. J. Holmberg ägde denna biljett, egenhändigt skrifven på en
liten smutsig papperslapp, hvilken han — under sin vistelse i Hono-
lulii om sommaren 1851 — sjelf erhållit af Hr. Hackfeld, hvilken för-
varade flere sådane — alla med anhållan om Balani. I sammanhang här-
med förtjenar nämnas: att ehuru strängheten, åena sidan, och omtänk-
aamheten (å den ändra) gått ända clerhän, att det vid 500 Dollars bö-
ter, d. v. s. (5 Rb. B. A. per Dollar) vid ett vite svarande i vårt mynt
emot 2,500 Rubel B:o assig. var en och livar strängeligen, och uttryck-
ligen, förbjudet att bjuda någon af infödingarne en enda sup
bränvin, konjak, rum eller arrack (äfvenså iir bränvinet pä Säll-
skaps öarne strängt förbjudet; men att deremot dricka sig rusig af
franska viner, det är ingen dcrstädes förment) så likväl allt detta
oaktadt, och ehuru lagen i detta fall visar ingen skonsamhet, är det
allsingen sällsynthet att dcrstädes anträffa ej blott karlar, utan äfven
quinnor, blixtern fulla — af bränvin. Vi åberopa härpå, såsom vitt-
nen, besättning och passagerare, hvilka, på Ryska fregattskeppet Ni-
colai, sednast besökte Honolulu om sommaren sistnämnde år. Och
böra vi härvid tillägga den märkvärdiga omständigheten — att Eu-
ropéer, såväl som utländningar i allmänhet (hvaraf dcrstädes finnes en
gräslig mängd) icke i detta fall subordinera under lagen; — såväl haf-
va de der förstått att försörja för sin älsklingsdryck. Men det plägar
så gå: der måttligheten icke har några gränsor, å ena sidan, der har
den det icke heller — å den andra; ty är frästelsen å ena sidan alltid
lika stor, och ofta större, än faran ocli iifventyret å den andra. Också
var Konung Kamehameha, sjelf, härvid icke något undantag, ty
var han så litet bunden af lagen, och tillika så hängifven på den för-
bjudna frukten, att man ofta lick se huru Hans Majestät, illa skottad
och öfvcrlastad, måste hemledas ifrån kalaset.



Snögubben.
Fabel.

I Efter Finskan. *
)

En godhjertad fader lät en gång, för att roa sina barn,
göra åt dem en s. k. Snögubbe, som ställdes att stå uppå
gården, invid porten. Alla dagar sprungo gossarno dit till
att beskåda sin gubbe, för att — helsa på honom, och —

spraka med honom. Ja de gjorde åt honom stora mustascher
och ett yfvigt skägg, och hängde allehandaslags granlåter
omkring halsen på honom. Då han sålunda redan stått der
i en hel veckas tid, och skyldrat bredvid porten — hvarunder
han, under de smällkalla vinternätterna, hårdnat nästan till
is — så begärde barnen lof af sin Fader, att få hemta ho-
nom — in i rummet. Men fadren nekade dem, och sade: „uto
„är han bra nog, för att stå och paradera på gården; men
„icke duger han att hemtas i stugan, eller att föras in i
„rummet. Dens natur, som lefver i det kalla, är ej gjord
„att vistas i det varma". Men barnen förstodo icke detta,
utan sade alltid: „han har ju nu redan i mer än en veckas
tid stått på post invid porten, uthärdat många stränga da-
gar, utstått froster, och länge varit utsatt för köld och hård
väderlek — pappa lilla, låt oss få hemta honom in i stugan!
för att litet få värma sig, såsom en liten vedergällning för
denna hans långa tjenstetid. Den står nog alltid också ut
vid värme, som äfven uthärdat med kölden.''

„Hemta, hemta — gossar! sade fadren. Af skadan blir
man nog engång klok."

*) Buomalaincn, 1846, n:o 5.
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— Verkligen hemtade icke gossarne en dag, då fadren
var utgången, sin snögubbe in i kammaren, och ställde honom
att stå i sjelfva bokskåpet, för att vakta pappren, ja enkom
för att värna och vårda dem. Men han hade icke länge der gjort
honnör, för än han — efter att en natt hafva varit der —

skämde ut sig, och upplöste sig till idel vatten; hvarvid han,
mod sitt flöde, vätte och nedsölade alla böckerna, hvaraf
största delen gingo förlorade. „Hör, pappa!" frågade gossarne,
med gråten i halsen — „hvarföre smälte och upplöste sig
vår snögubbe till vatten, just då vi — på hans gamla da-
gar — ville belöna honom för hans långvariga och trogna
tjenstetid? Och ännu till på köpet nedvättc han, till tack-
samhet härföre, alla våra böcker, och bortskämde våra ma-
nuskripter."

„Lären eder häraf, gossar, sade fadren: att mången
kan nog vara en dugtig soldat, och duger väl till att skyldra
gevär, och är härdad för köld; men som derföre icke du-
ger att ställas i solskenet, eller — att insättas i en dépöt
fiir vetenskaper och lärdom.



Slut- anmärkningar.
Som kunna passera i stället för Företal,

Amicus Plato! amicus Aristotiles;
sed magis amica vcritas.

Mången skall kanske anmärka: att jag, i dessa mina
uppsatser, stundom varit kanske nog skarp och amper —

isynnerhet emot Konsistorium vid Alexanders Universitetet.
Och kan väl så vara. Men månne jag då icke haft skäl
och orsak härtill? Och har jag väl då sagt annat än rena
sanningen? hvarvid jag öfverallt citerat och åberopat ej
blott kända fakta, autentika handlingar, officiela skrifter, och
framförallt Konsistorii egna akter och protokoller. Att jag
härvid kommit att göra det kanske nog ofta, är en följd
deraf, att — hvarthelst jag vändt mig i vetenskapliga frågor,
har jag, vanligen alltid, haft Konsistorium emot mig, och
det såväl inom som utom universitetet. Jag talar icke
här såmycket om hvad jag gjort, eller åtminstone om hvad
jag sökt göra —förFinska språket, Historien, Littera-
turen, och Fornforsknin gen, m. m. (ty derommå framti-
den tala) — icke heller om hvad jaghärvid lidit, eller hvad jag
härföre utstått, och om alla de många intriger, ränker och
kabalcr, af flere slag, och från olika håll, jag härunder haft
att bekämpa, och det såväl i Sverige och Ryssland som här
i Finland. Likaså vill jag nu icke vidare nämna något hvar-
ken om de många och verkligen vigtiga tjenster, eller om
de vetenskapliga anbud af min litterära verksamhet, hvilka
jag vid flere än ett tillfälle, och af ren välmening, erbjudit
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vårt eget land; l) men hvaraf de, som det vederbort, icke förstått
att begagna sig, eller att deraf draga nyttan, och — skörda
frukterna; och hvarvid jag vanligen haft skam, till tack, för
— alla mina härvid gjorda offerter. 2) Men jaghar här endast

') Så t. ex. anmälte jag redan för 34 år sedan (och det offentli-
gen, sidd. XII—XIV, i Företalet till 2:dra Delen af Otava) att jag hade
icke mindre än 12 stycken skilda vetenskapliga arbeten , dels på
svenska dels på finska, hvilka alla jag der ej blott omnämnde, utan iifven
närmare till sitt innehåll specificerade (alla, enligt mitt begrepp, af
det högsta intresse för den fosterländska litteraturen) och hvilka
jag önskade bli i tillfälle att få lägga under pressen; — och hvaraf
jag ytterligare, för 25 år sedan, i slutet af Runola, ännu andra gån-
gen framhöll åtskilliga — i hopp att bland finlands män dock skulle
tinnas någon, som (med sinne för ett högre vetande) vedervågade
att nedlägga trycknings- eller förlagskostnaderna härvid — åtminstone
för något af dessa arbeten. Men detta hopp har, liksom så många
andni, svikit mig. Och ibland alla våra hedersvärda landsmän liar icke
funnits en enda, som i detta fall vågat offra en skärf för vetenska[en
och fäderneslandet, (Måhända hade utgången blifvit lyckligare, om
jag härvid vändt mig till finlands qvinnor — till hvilka mänga nu-
förtiden synas vända sig ?_). Icke ens det då nyligen inrättads Finska
Litteratursällskapet har, hvarken då eller sedermera, härvid fästat nå-
gon uppmärksamhet — till ett bevis huru mycket man i allmänhet har
af Båbeskaffade sällskapet- att i det hela påräkna, och förvänta. Väl
är det sant att jag i detta fall icke, direkte, vändt mig till det hedcr-
.iirda sällskapet; men jag vände mig, med ett ord, till alla som hade

ett hjerta, varmt för Finlands vetenskapliga väl; utan att jag lik-
väl någorstädes varit i stånd att finna eller upptäcka ett sådant. Det
är så — ja! Den ena arbetar med sina händer, den andra med sina
tankar; den tredje med intet af desa, men befordrar dock stun-
dom andras arbeten — med sina kapitaler. Vi hafva i vårt land må-
hända icke många (hvarken inom handelskåren eller inom den indu-
striela verlden, likaså litet som bland andra samhällsklasser) hvilka äro
stadde i det predikament att de saklöst kunna göra det. Och bland
de få vi hafva, torde finnas ännu färre som förmå inse den stora vig-
ten och betydelsen häraf. Också bör man häröfver icke så mycket
förundra sig, så länge vi i allmänhet stå på en bildningsgrad som
ej förmår uppfatta, mycket mindre värdera nyttan deraf. (Jemf. Suo-
mi 1847, n:o 14, sid. 50J. Men blir det deremot fråga om en mate-
riel vinst, d. v. s. att förtjena penningar, om det ock vore i
hvilken genre som helst — då hafva vi kapitalister som gräshoppor
— liirdige till hvilket föertag som helst.

a) Mången skall kanske anse det endast som ett tomt skryt, och
betvifla på sanningen af minn ord, hvarföre jag anser mig hår böra
bestyrks dem. åtminstone med några anförda exempel. — Utan att
derföre här tala om livad som sidd. XIV och XV redan blifvit yttradt
ang. en erbjuden kritik öfrrr Kalevala, och om min önskan att få ut-
gifva mina liesor öfver finnskogarne, m. m. äfvensom att få fortsätta
med mina antiquariska fornforshmingar inom landet; och hvilket allt
konsistorium gjort om intet, (jemf. sid 24, 28) — derigenom att det
ville taga si^ talan i en sak, som det allsicke känner (troligen för att
derigenom styrka sin fides hos vederbörande, eller För att tillräkna
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och hufvudsakligen fästat mig vid de tre akademiska speci-

sig förtjensten af hvad detsamma icke tillkommer) så t. ex. då jag, vid
— ett af den Finska Vetenskaps-Societetens sammanträden, den s:te
Febr. 1844, icke blott uppläste en längre vetenskaplig afhandling iäm-
net, utan dervid äfven — i en af mig medbragt kartong — förevisade
flerfaldiga, olika slags, prof af en mängd utaf mig, året förut, på holmen
Stora Mjölön (utanför Sveaborg) samlade, efter en egen metod pre-
parerade, och (allt efter behag) mer eller mindre pressade svampar —

tjenliga att, i likhet med fanerogamer, uti botaniska Herbarier konser-
veras, och förvaras (jemf. Helsingf. Morgbl. 1844, 11:016; och Finl. Allm.
Tidn. 1844, n:o 104); och hvaruli jag, bland annat, anhöll att Soeieteten
ville afgifva sitt utlåtande: huruvida jag härigenom lyckats att — med
bibehållande af svamparnes naturliga färg, form, utseende och öfriga
karaktersegenskaper, — liksom örler, förvara dem i ett herbarium, till
tjenst för botaniska samlingar? (men hvarvid jag tillikabegick den stora
oförsigtigheten att derjemte, och i sammanhang härmed, anhålla det
Soeieteten ville vara god och, ibland dessa, angifva de vetenskapliga
eller botaniska namnen på mer än 300 för mig okända arter,) — så
förundrade det mig på det högsta, att — under det de andra af leda-
möterna begärligt tittade, oeh koxade, på dessa naturföremål — sjelfva
Botanices Professorn, Prof. af Tengström, anmärkte: att enär dessa
svampar icke i sina lådor, liksom uppstoppade fåglar, stodo ordent-
ligt uppställda på sina fötter, (dock fordrade han icke att de derjemte,
fortfarande, der skulle stå och växaj så var den af mig använda meto-
den icke användbar; hvarefter han, ur hopen af dessa naturföremål, fram-
tog ett pragtexemplar af Agaricus procerus, som var 12 tum hög, och
ägde en hatt af 7 tums längd i diamiter — hvarvid han, med ett till-
gjordt småleende, tillade: „denna svamp skulle utmärkt bra passa att
begagnas såsom en prydlig lamp- eller ljusskärm." Detta var nu allt
livad Soeieteten yttrade sig i saken. Jag behöfver troligen, och sannerli-
gen, icke nämna — hvilket begrepp jag, i anledning häraf, gjorde mig om
d. s. k. „Vetenskaps-Societeten"; — ej mycket olikt hvad jag redan sid.
XV i företalet anmärkt om flere såbeskaffade „lärda sällskaper" i all-
mänhet. Ty det torde vara allmänt bekant, att det hittils varit allde-
les omöjligt att bibehålla, och konservera, flere (eller åtminstone vissa) af
dessa svamparter, särdeles ibland ordningarne Ili/menomgcctcs och Ga-
steromgeetes. För att emellertid närmare undersöka min mykologiska
samling — utsåg Soeieteten dess s. k. „Naturalhistoriska Sektion,"
bestående af Professorerne af Tengström, Ilmoni och af Schul-
tén; hvilka, hemma hos mig, skulle tagamin af 2,600 svampar bestå-
ende samling — under närmare skärskådande.

Dessa Herrar infunno sig äfven hos mig — någon vecka derefter,
och, vid det de genomögnade hela min svampsamling, blef jag i tillfälle
att, till min ej ringa förvåning, erfara deras stora okunnighet i före-
varande fall, enär sjelfva Professorn i botaniken —icke ens till namnet
kände flere än 4 slags svampar, neml. Flugs vampen, Kosvampen
Riskan och Champignonen. (d. v. s. de allmännasle, som äfven
vår allmoge kännerj. Och kunde han således mycket mindre exami-
nera någon af dem. Uti det skriftliga utlåtande dessa Herrar seder-
mera afgåfvo, och hvilket finnes intaget i Societetens protokoll för d.
4 Mars 1844, § 4, heter det derföre bland annat: „Sektionen har visser-
ligen funnit alt vid dessa Svampars preparerande vara en oförtruten möda
använd, men som svamparne derunder blifvit me) eller mindre starkt pres-
sade, och formen äfvensom färgen, hvilka likväl i afseende å svampars
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bestämmande äro af den mest maktpåliggande betgdelse (?) dervid i hög
grad galt förlorade (t) så anser Sektionen del velenskapliga värde! afen efler
Gottlinnls no-iod bilda-! Svampsaniliiig hel! och hållet förfelad!." (su!) Härvid
måste jagförst anmärka: att livadformen angår, så har den icke det ringa-
ste gått förlorad, utan bibehållit sig mycket mer än hos fanerogamerna —

endast att hatten och foten blifvit försatta i samma horisontela plan, hvil-
ket här ej blott var en absolut nödvändighet, utan utgjorde en hufvudsak,
såvida afsigten var att kunna förvara dem i herbarier, d. v. s. emellan hvar
sitt pappersark. 11 vad sedermera deremot färgen beträffar, så är uppgiften
i detta fall --- ännu mera ogrundad, ty svamparne hafvahärigenom icke (så-
som många af fanerogamerna) förlorat den; de hafva tvärtom i hög grad,
oförändrade, bibehållit sin färg; men att på sjelfva glansen och lifligheten
deraf, alltid måste finnas en skilnad emolian den lefvande och den
döda naturen — det begriper ju äfven den enfaldiga. Föröfrigt är
det icke hvarken formen, eller färgen, som hufvudsakligen bestäm-
mer dem, helst dessa nästan dagligen äro underkastade förändringar, utan
det är lamellerna och frörednings-partierna. 1 förtry-
telse öfver detta Vetensk. Societetens simpla, skefva, och (som mig syntes)
partiska beteende, afsände jag d. 12 Mars 1844, per posto, samma kar-
tong — med desamma deri inlagda, och förvarade, olikaslags species af
svampar — till Kejserl. Vetenskaps-Akademin i St. Petersburg, med
anhållan att Akademin deröfver offentligen ville meddela sitt yttrande.
Med anledning häraf, uppdrog Akademin åt dess Fysisk-matematiska
klass — att hiiröfver afgifva sitt betänkande; hvilket, undertecknadt af
Akademikern Meyer, blifvit, under d. 19 April 1844,akademinmedde-
ladt, och sedermera infördt i St. Petersburgische Zeitung 1844,n:o 114,
der det bland annat heter: JJnier allén gelrockneien Pi/zcn, die ich zu
sehen Gelcgenheil halte, zeichnen sich die, von Hrn. Got/lund eingesandlen
sehr vovtbeilhafl aus; dcnn obgleich diese Pilze sich bcidem Trocknen, wie das
wohl kau in änders scgn känn, elwas zusammengezogen und ihren Farben-
glanz mehr öder weniger cingebiissl haben, so geben sie doch noch immer ein
rccht treues Vild der Ar! die sich nach diesen Exemplaren rechl gul erken-
nen lässt. Nach H. Gol!lund's Versicherung soll auch, wenn man diese
Exemplare aufweicht, die innere Struc/ur derselben sich leicht unlersuchen
lassen. Ich habe diese Angabe nicht priifen können, halte sie jedoch fiirganz
ridilig, dcnn das ganze Ansehen der Exemplare spridit dafilr. — Va ich die
Melhode, nach we/chcr diese Pilze getrocknct sind, nicht kenne, so känn ich
auch nicht bcurtheilen, ob sie sich fiir alle Pilze eignel und ob sie die Ex-
emplare gegen den Insektenfrass sichert. Vas känn ich jedoch versichern
dass die von Hrn. Gottlund eingesandlen gelrockneien Pilze wirklich aus-
serordciiUidi schön sim/, und wenn sie sich auch durch ihre Hallbarkeil
aiiszciehiicn, so lassen, sie nur wenig zu wiinschcn iibrigA Oeh hvarefter
det ännu engång i samma Tidning n:o 160 (under rubrik: „W is-
senschaft und Kun st") heter: „Herr Meger enslatte! einen sehr
giinstigen Vericht iibcr die ron Herrn Gottlund in Helsingfors erfundene ar!
Pilze zu trocknen, und findel in derselben wirklich alle die Vorziiqc, welche
der Verfasser derselben in sciucin Briefe zuschribt." Detta yttrande var
således någonting helt annat, och utgjorde raka motsatsen af Finska
Vetenskaps Societetens.

Ej så mycket till följd af Akademikern Hr. Statsrådet Baers
uppmaning, (i bref af d. 12 Apr. 1844) som icke mera på grund af
Professorn Doktor Nylanders enträgna yrkande — öfversände jag
d. 24 Aug. 1850, med den sistnämnde, hela min Svampsamling (in-
stufvad i 2:ne stora packlådor) till Professor Fri e s i Upsala, såsom den
celebraste mykolog här i norden, för att af honom examineras och
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namngifvas; och hvarvid dessutom medföljde en af mig, efter de lef-
vande exemplaren, så noggrant som möjligt, ej blott upptecknad fy-
siologisk beskrifning, utan äfven särskildt sjelfva frömjölen för hvarje
skild art, för att genom mikroskop närmare kunna undersökas och be-
stämmas. Efter att hafva behållit denna samling i ett års tid hos sig,
återsände Prof. Fries den under d. 8 Juli 1851; livarvid han visserli-
gen namngifvit större delen. Dock, utan att derföre på något sätt vilja
misskänna, eller nedsätta, hans vetenskapliga auktoritet, måste jag
likväl anmäi'ka — att han misstagit sig pa åtskilliga arter (hvilket är
ganska lätt förklarligt — äfven vis ä vis lefvande exemplar, dess mindre
vid döda) hvarutom flere, nya, högst sällsamma och utmärkt vackra
svamparter — för honom synes hafva varit helt och hållet okända.

Anmodad af Intendenten vid Bergsstyrelsen härstädes, Bergsrådet L a u-
rel 1, beslöt jag att till verldsexpositionen i London 1862 äfven skicka
prof af mina Svampar, för att erfara hvad dervarande vetenskapsmän
om dem skulle säga, sedan Finska Vctensk. Soeieteten kasserat dem, och
den ryska Vetcnsk. Akademin deremot rekommenderat dem. Jag inlemnade
derföre en kartong, innehållande diverse olika arter, till Magister Edv.
Bergh, hvilken af bestyreisen härstädes hade fått sig i uppdrag att
för detta behof till St. Petersbu; g afsända inlemnadeexpositions-artiklar,
och som emottog dem, och äfven hade den godheten att lofvaombesörja
Svamparnes dit sändande. Men sedan jag kom underfund med att alla
andras artiklar redan långt fördetta blifvit afsända, men deremot
icke min, (och det på insinuationer, som det tycktes, af en viss härva-
rande vetenskapsman) borttog jag af honom åter mina svampar, oeh —

som jag märkte att nian äfven härutinnan intrigerade emot mig, intres-
serade det mig så mycket mer att göra denna vederbörandes plan omin-
tet; hvarföre jag sjelf — sände dem, per poslo, andra gången till St. Pe-
tersburg, direkte tiil den den ärande Expositions-Komitcu;dit deframkom-
mo aftonen före Herr Temiriazoffs afresa tillLondon (hvilken var utsedd
såsom den hvilken der skulle hafva inspektionen öfver do ryska natural-
stren). Af den öfver verldsexpositionen i London 1862 sedermeratryckta ka-
talogen, finner man att, bland de från Ryssland ditsända artiklar, mina
Svampar(sid. 374) blifvit inregistrerade imånr n:o 58b'„Bussiau, samtatt
de i flere utländska Tidningar (som t. ex.iLe Nord för d. 3 Aug. 1862,n:o
215) blifvit med beröm vitsordade, i ett bref från London af d. 31 Juli s.
å. Jag har omnämnt detta exempel (liksom flere andra) för att visa
huru jag blifvit behandlad, och huru mina vetenskapliga sträfvanden
blifvit bedömda af egna landsmän, jemförelsevis med huru de blifvit
uppfattade af kännare och vetenskapsmän bland främmande nationer.
Hvilket (jemfördt med Finska Vetensk. Societetens öfver dem afgifna
betänkande) bevisar, liksom mycket annat, att ingen är profet i sitt
fädernesland, och — allraminst jag. Emellertid äger icke det finska
Univeisstetet, än i denna stund, något som motsvarar, eller som ens kan
jemföras med min mykologiska samling; oeh torde kanske icke heller
komma att äga det. Denna samling — hvilken, oakladt den hela krigs-
tiden, åren 1853—1856, utsatt för fukt och köld, förvarades på en öp-
pen vind — har likväl, oförändrad, nu redan i 22 år fulkomligen bibe-
hållit sig.

Men kanske är man icke nöjd med exempel på finsk animositet
oeh antagonism, tagna inom vetenskapernas gebit; må jag då äfven
hemta såbeskaffade bevis - äfven ifrån religionens områden.

Så t. ex. då ibland min aflidne Faders efterlemnade manuskrip-
ter befunnos ej mindre an omkring 600 af honom författade, och (dels
på Svenska dels på Finska) öfver alla årets olika Helg- oeh Hög-
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tidsdagar — affattadepredikningar, hvilka ej blott efter mitt oeh all-
mänhetens omdöme, utan äfven enligt Biskopens i Borgå och flere af
det högre klcreeiet. såväl muntligen som skriftligen afgifna betänkan-
den, ansågos äga många och stora förtjenster; i hvilket afseende de äfven
på det kraftigaste förordade deras tryckning; och som, mig veterligen
I märkvärdigt nog!) ingen enda — af de flere tusende klerker, hvilka
häri finland (allt sedan kristendomen här i landet först infördes) för
oss predikat Guds ord, — har, ännu tills dato, till allmänhetens gagn ut-
gifvit en fullständig samling, eller en enda årgång, af sina på Sven-
ska språket hållna, eller skrifna, predikningar — (nej icke ens en half,
eller en fjermlcdels årgång, af dessa sina egna andeliga betraktelser)
— och på samma sätt hafva, så vidt jag äger mig bekant, på dessa
70» år, endast tvenne af dem (Wegelius, 1747; och Björkqvist,
1S01) utgifvit en postilla på finska — så beslöt jag att, såvidt möj-
ligt, på hvardera språket ombesörja, till en början, åtminstone en år-
gång af dessa min afledne Fars ofterlemnade predikningar; till hvilket
åndamål jag oekså redan 1846 insände den ena hälften af dem till Abo-
och den andra till Borgå-Domkapitel, för att behörigen censureras. Men
som mina egna sniifva tillgångar icke medgåfvo ett så kostsamt före-
tag, ingick jag d. 28 Aug. 1848 med en skrifvelse. härom till Universi-
tetets tjenstförrättande Kansler, Grefve Armfelt, hvaruti jag utvecklade
vigten af att hos folket, jemt och ständigt, lifva och väcka, nära och
underhålla — en djup och sannreligiös sinnesstämning, en oskrymtad
gudsfruktan, och en ständigt lefvande kristendoinskunskap; hvilket
dessutom alltid blifvit ansedt såsom den säkraste grund ej blott för
dess sedliga utveckling, och moraliska förädling, ulan äfven för hela
dess andliga lif och politiska sjelfbestånd, m. m.; hvarjemte jag före-
slog att allmogen, prenumerationsvis, hela året igenom, (i likhet mod
Tidningar) sålundakunde, per posto, erhålla en predikan i veckan—be-

räknad alltid för den nästföljande Söndagen. (En idé, nog egen och
storartad, i sitt slag; och något som ännu, mig veterligen, ingenstädes
blifvit praktiseradt); och hvilka predikningar, vid årets slut, sedermera,
kunde sammanbindas till en fullständig postilla för framtiden. I an-
ledning hvaraf jag hemställde: huruvida icke — för ettså vigtigt ändamål,
som åsyftade lielafolkets andliga väl — trycknings-kostnaden äfven kun-
de erhållas af allmänna medel? Fullkomligt inseende den storartade,
planen att, i stället för en profan tidning, hellre härigenom periodiskt
kunna tillhandahålla den finska allmänheten — en kristlig, ständigt un-
derhållande, lektyr, — en predikan, som hade afseende på den nästföl-
jande söndagen, — ville Herr Grefven dock icke sjelf vara densamma
som härvid skulle vidtaga initiativen; hvarföre han ock bad mig att i
delta fall först vända mig till Universitetets vice Kansler, II:r Gene-
ralmajor Nordenstam.

Jag inlemnade, till följd biiraf, d. 18 Januari 1849till honom, såsom
vice Kansler, ej blott en P. M. deri jag, bland unnat, äfven efter den läg-
sta beräkning bevisade: u>l Staten ej blott skulle få förlagskostnaden
rikeligen ersatt, ulan (genom skrifternas kringspridande) äfven i peku-
niärt afseende måiigfaldt godtgjord. livai utom jag, i en särskild un-
derdånigst bifogad skrift till lians Majestät, fullständigt utvecklade
den, i mer än ett afseende, påtagligen stora nytta företaget skulle med-
föra — ej blott, för don stora massan af nationen, utan enskildt iifven för
del yngre presterskapet, äfvensom inom fängelse- och korrektions-inrät-
tningar, m. m. Afven General Nordenstam omfattade företaget med
mycken värma, oeh förordnde på det bästa min plan. Efter en när-
mare rådplägning härom på högre ort, blef det ändtligen beramadt, att,
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en komplett årgång af finska predikningar skulle åtminstone nu till
en början, på statens bekostnad, utgifvas. Men då man nu härvid skullo
skrida till verket — örelade man mig vissa vilkor, dem jag icke annor-
lunda kunde uppfatta än såsom antydande ett visst slags misstroende till
min person; hvilket jag icke visste mig hafva förtjenat (och i hvilket
fall jag är oändligen grannlaga ) på grund hvaraf jagkontramanderade
alltsammans, och, kort om godt — förklarade mig icke vidare kunna
ingå i ifrågavarande företag.

Då, 9 år härefter, Finlands samteliga Biskopar voro församlade i
Abo, för att berådslå i vissa kyrkans angelägenheter, vände jag mig i
detta afseende till dem, och sökte i en skrifvelse af d. 13 Sept. 1858,
jemte i en dermed bilagd P. M. —behjerta dem för en sak, som (med
afseende å deras kall) icke bort vara dem likgiltig, eller främmande.
Men jag har all anledning att tro, det min skrift aldrig riktigt kom-
mit dem tillhanda. Åtminstone fick jag aldrig svar derpå. Aret derpå
kom händelsevis General Nordenstam — i ett enskildt samtal med
Grefve Berg (landets dåvarande Generalguvernör) —att tillfälligtvis om-
tala att jag, i delta afseende, ägde en rikandelig skatt, i min viirjo.
Och Grefve Berg var icke den. som tvenne gånger lät omsäga sig sam-
ma sak (hvarvid någonting stod att vinna), utan som - fix, och be-
räknande i allt - med en djup blick, genast insåg den stora betydel-
sen, och de möjligen vigtiga följderna häraf. Han vände sig derföre
genast till mig, i närvaro af flere af Kejs. Senatens Herrar Ledamot er.
och lät fråga: om jag icke ville tillåta att dessa min fars manuskripter
finge tryckas på statens bekostnad, emot det att jag sjelf finge behålla
(d. v. s. begagna) hela upplagan? Jngförklarade mig. naturligtvis, här-
med oändeligen belåten. Sedermera ytterligare tillfrågad: om jag icke
fast hellre till kronan ville afstå, eller försälja, manuskriptet till hela
samlingen? förklarade jag mig villig att äfven härpå ingå. I anled-
ning häraf ingick jag mecl en skrift till Generalguvernören af cl. 25
Mars 1859, beledsagad med en fullständig beräkning för såväl kost-
nadsförslnget som försäljningsvinsten, kalkulerad skildt för hvarje upp-
laga från 1,000 ända till 10.000 ex.; hvarutom jag — sedan jag, enligt.
(Irefve Bergs önskan, inlemnat ett band af dessa predikningar till
ytterligare granskning — under d. 28 Apr. yttermera inkom med en
skrift, jemte en P. M., hvaruti jag närmare sökte fasta vigten, och be-
tydelsen, vid — egentligen s. k. ~Predikningar för folket"; och att
det i detta fall var en himmelsvid skilnad emellan predikningar af den
som sjelf utgått ifrån folket, eller var en ~folkets man" (som man sä-
ger) och emellan predikningar öfversatta från främmande språk och
tungomål, och beräknade efter främmande folkslags uppfattning, före-
ställningssätt och tankegångar. Hvarefter jag ännu sedermera, under
d. 18 Sept. 1859, inlemnade en P. M. med afseende å priset (och det
efter en ganska låg beräkning; nem). efter 5 Rubel per tryckt ark, eller
för hvarje predikan) i händelse jag nemligen skulle nödgas afhända
mig sjelfva manuskriptet.

Emellertid remitterades liandlingarnc i målet från Generalguver-
nörsembetet till Kejscrl. Senaten, som äfven i början tycktes, på det
högsta, intressera sig för saken. Men om det gamla ordspråket är Fant
— att det finnes ugglor i mossan, så vore man nästan frestad att vilja
tillämpa det äfven här. Ty huru den saken svängdes och drillades
(hvarvid jag tror mig hafva anledning att förmoda — att det just var
en medlem nf sjelfva ståndet, som mest arbetade emot saken) för-
klarades det, slutligen, i ett utlåtande af den 23 Xov. 1859, ntt ett så-
beskaffadt företag rätteligen tillhörde den enskilta företagsamheten
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mina, jag sednast utgifvit i och för finska språket 3) hvilka
under många obehagliga uppträden, med dervid paserade
vidunderliga förhållanden, och under förloppet af mig lemnad
endast några veckors preskriptionstid, likväl blifvit (i hvad
på mig ankommer) behörigen presterade, — jemförde n. b.
med mina medsökandes,- nemligen — med Castréns, Lönnrots
och Ahlqvists. En hvar är ju lätt i tillfälle att, vid jemfö-
relsen af dessa våra specimina, sjelf närmare granska, pröfva,
och undersöka saken, och dervid — stadga sin öfvertygelse. 4)

(monne det?). Man tycktes således hafva betraktat det såsom en „affär"
(— sålunda betraktade jag åtminstone det icke) hvarutom och enär
man snart hoppades få „nya" eller s. k. jjfria" predikotexter, det an-
togs, att man hellre — än att understödja utgifvandet af ett såbeskaffadt
homiletiskt verk, —borde befordra tryckningen af Bibeln med s. k. bi-
belförklaringar". Äfven detta vore visserligen en vacker, och nyttig, sak;
men det ena utestänger ju här icke. det andra! Tvärtom borde de bå-
da syfta sill samma ändamål, och befordra en ständigt lefvande sann
kristendom. Det iir annars redan en gammal fint, att komma fram
med ett kontraprojekt, när man vill motarbeta en annans rådslag och
företag, hvaremot man icke har någon antaglig grund, eller det minstaskäl
— attanföra (så gjorde ju äfven konsistorium — i iråga om fornforskning).
Men det gick härmed, liksom det gått med många andra af minaföre-
tag och förslager. Hela landet, ocli folket, gick i förlust af den gärd.
"in en varm och verksam fosterlandets son velat offra på dess altare;

och det endast — genom någras intriger. Också holer det derföre ej
föroskull: „crbjuden tjenst — blir alltid försmådd."

Mycket, för mitt land — jag kunnat. . . .
Litet, dock är — hvad jag gjort; —

Ty man mig ej medel unnat,
Att få verka mer i stort.

Men huru det är, så har man ännu — efter så många år — ingenting
hört hvarken af dessa bibelförklaringar, eller af de nya s. k. prediko-
lexlernu. De sednare lära dock numera vara utkomna, och skola (enligt
hvad jag hört) endast utgöra ett tillägg till de gamla.

s) Jemf. sidd. 7G—B2, och Företalet till ~F orskn i n g a r uti
sjelfva grundelenicnterna af det finska språkets grammatik."

l) Viil iir jag sjelf, naturligtvis, jiifvig att bedöma mina hand-
lingar-, men jag tror ändock — äfven om man iin icke fastade afseende
dervid alt jag alltifrån min ungdom (ja jag må stiga — från min
barndom) intill min sena ålderdom, cl. v, s. åtminstone i 50 år, (ge-
nom utgifna litterära produkter) troget, och oegennyttigt, offentligen
arbetat för uppodlandet af vårt språk, och för helgandet af våra hi-
storiska minnen (och det under tider då ingen engång tänkte, derpå)
ja — iifven om man förbiser den långa tid af sju och tjugu år, jag
redan (såsom Lektor) tjenstgjort vid Universitetet, och det utan
den ringaste fortkomst på tjenstemannabanan, och utan vanlig annan
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Likaså torde enlivar lätt inse, att det här sker — icke numera
för att klaga öfver hvad som redan längesedan passerat,
mycket mindre — att vinna en befordran, som långt för detta
allaredan är besatt, icke heller är det — för att hemnas lidna
oförrätter, eller för att tagarcvanche på vederbörande; utan
sker det här endast för sjelfva sakens och sanningens
skull, hvilket jag aktar vida högre än hela den här i fråga-
varande tjensten. Det vill då säga med andra ord: liksom
det å ena sidan smärtar mig att, vid landets högsta veten-
skapliga instans, finna sanningen skymd, och rättvisan un-
der bordet, så anser jag det ock (å andra sidan) som en
skyldighet för en kvar, som älskar sitt fädernesland, och ön-
skar Universitetets sanna väl och framgång, att — frimodigt
träda fram, för att kämpa, ocli strida, för en god sak. Nå
välan då! Jag kan, om så fordras, stå eller falla (hvilket
som helst!); men jag tröstar mig, i tankarne, med den öfver-
tygelsen, att om jag ock går under — går saken likväl fram;

uppmuntran — att hvart och ett af dessa mina Akademiska speci-
mina, redan ensamt i och för sig, (med afseende u de högst originellt
och deruti förekommande djuptgående forskningar i finska språket)
bort — framför någon annan beviirdiga mig till en tjenst, hvartill jag
sjelf dessutom, liksom till finska språkets emansipation, torde hafva
varit upphofvct, eller gifvit åtminstone den förstå väckelsen (jemf.
Suomi 1847, n:o 4, 5, 45). Och ej nog härmed! Jag tror mig dess-
utom, med afseende å mina historiska forskningar, hafva varit lika
(om ej mera?) förtjent till den nystiftade, och utan något akademiskt
specimen tillsatta, „Professionen i finska Hi s t or i c n", som — trots
någon annan. Och jag känner sannerligen ickeännulivad den utnämnde
Professorn verkat, oeh gjort, för sin vetenskap — hvarken fö r r, eller
sedan, han tilltriidt tjensten.

„Han har hållit akademiska föreläsningar, (skall man svara
mig) och det — till och med lör hufvudstadens damer." Ja— ha, mycket
bra! Men detta är nuförtiden icke nog. Man måste offentligen äfven
dokumentera sig ibland vetenskapsmän inom samma fack, om man
skall anse sig fylla sin plats. Vare det dock långt ifrån mig, att hä-
rigenom vilja förringa hans, i flere andra afseenden, verkligen många,
och stora, litterära förtjensfer; men frågan är blott — om han är
på sin plats? Likaså hemställer jag: huruvida „Ticdot Suomen suvun
muinaisuudesta" (ett akademiskt specimen af år 1862, som blef bclönt
med „Professionen i allmänna Historien") äger det pikanta
och vetenskapliga intresse, som samma ämne belinndlndt och fram-
ställd t af mig redan 28 år förut, — i „Försök attförk/aru Tacitiomdömen
angående finnarne. Jemte en öfversigt af deras fordna vidskepelse; tryckt
i Stockholm 1834.
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ty hoppas jag att sanningen skall dock ovilkorligen, förr eller
sednare, uttaga sin rätt. 5)

Dessutom då Konsistorium vid Kejserl. Alexanders Uni-
versitetet, under en lång följd af år, och (som mig tyckes)
utan allt skäl, sökt att — så vidt som möjligt —nedsätta
mina vetenskapliga sträfvanden, (och det såväl inom som
utom Universitetet), och slutligen ■—enär man ej detta kun-
nat — sökt att åtminstone nedsätta min person, med afseen-
de å min framskridna ålder; (hvilket annars, hos andra
nationer, vanligen plägar estimeras, och respekteras) så vore
jag ju en fullkomlig nolla, eller (skam till sägandes) jag
vore en nattmössa, om jag icke skulle förmå, eller förstå,
att — inför sanningens domstol, i detta afseende, vin.
dicera min rätt; eller om jag härvid skulle underkänna
mitt eget värde. Ty en hvar måste väl ju alltid hafva sitt
värde, det må då sedan blifva större eller mindre; och
äfven jag*måste således hafva mitt. Det är derföre ingen-
ting naturligare, och i det hela ingenting billigare, än att
jag nu äfven, å min sida, underkastat detta Konsistorii för-
farande — allmänhetens granskning och pröfning (liksom jag
gjorde det i mitt specimen af år 1863) och detta endast der-
igenom att jag framhållit dess handlingssätt i sin rätta da-
ger. Ty sedan jag förut flere gånger, ehuru alltid förgäfves,
sökt i enskild väg derom upplysa vederbörande på högre
ort — ser jag mig numera nödsakad att göradet offentligen.
Och att jag icke redan gjort det långt för detta, är blott en
följd af det själslugn, hvilket alltid tillkommer den som vet
sig hafva en rättvis sak att förfäkta. Också gör jag det nu
i den goda afsigt, att — äfven med afseende å den underord-

5) Hvad var det t. ex som bragte „Suomalainon", så tidigt, i
grafven — annat än sanningen? Och likväl kom ~Suomi", det oaktadt, ge-
nast ut. Äfven denna skrift kan möjligen gå en för tidig död till
mötes; men det skall måhända endast gifva anledning till utkommande
af en annan. Ilade ingen Huss fallit ett offer, skulle icke heller någon Lulher
hafva framträdt. Totuus ei palak lulessakaan, säga Finnarne. Och då den
Fördomsfrie, oeh rättänkande, troligen skall tacka mig för hvarje ord
jag sagt, och skulle kanske (om han kunde det) ännu till, på köpet, be-
löna mig; så skall deremot idioten säga: „han nedskäller ju här Uni-
versitetet, Vetenskapssoeieteten och Litteratursällskapet
— en sådan man borde skickas så långt pepparn växer."
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nade ställning jag innehar i samhället — åtminstone för fram-
tiden söka, så vidt som möjligt, förebygga såbeskaffade fail;
i hvilket afseende jag redan sidan 78 uppgifvit en säker
metod att förekomma vald vid besättande af akademiska
tjenster; en metod, som (jag är säker derpå) förr, eller sed-
nare, — skall finnas andvändbar.

Det finska ordstäfvet säger väl: palta liniu pesänsäk
hieroo, och i dessa ord ligger visserligen mycken sanning;
ty en dålig fågel är i sanning den, som besudlar sitt eget bo.
Men inser då icke läsaren — att det här gäller raka motsat-
sen; och att, så vidt det står i min förmåga, är meningen
tvärtom den, att rensa och rena detta bo, eller — om ej
annat — så åtminstone att blotta skröpligheterna (och skrab-
bigheterna) deri; hvilket redan är första steget till dess ren-
görande. Ty utan att icke inse bristerna och felen, eller
utan att icke anmärka dem, är all 'förbättring omöjlig och
otänkbar. Att icke sjelf inse sina egna brister, är'redan ett
stort fel; — att inse dem, och icke anmärka eller er-
känna det, är ett brott; — att väl erkänna dem, men der-
före icke rätta dem, är mer än ett brott,det ärredan — en
s ynd, som man icke kan försvara.Finlands universitet har redan
nästan från sin första stiftelse, och snart sagdt under alla perio-
der af sin verksamhet, varit kändt för split och tvedrägt, °) för
inbördes misssämja och partihat, som ofta urartat till ömsesidigt,
personligt, hat och — förföljelser; hvilket bevisar att från d. s. k.
„lärdomen" ännu är ett långt steg — till livad vi kallabil d-
ning och humanitet. 7) Orsaken dertill är lätt funnen.

•J Ja redan före Universitetets siftelse, hände det ganska ofta
att ledamöterna i sjelfva Domkapitlet i Åbo — uppkommo i Konsistorium
ej blott berusade och öfverlastade, utan råkade de der stundom med hvar-
andra (enligt hvad sjelfva protokollet intygar) i formligt slagsmål
och handgemäng; hvarvid de ofta sig emellan „hårluggades", som det
i protokollet heter; hvilket nog bevisar de tidernas råhet. Jemf. t. ex.
Strödda anteckningar ur Consistorii Ecclesiastici

Aboensis äldre protokoller" (från början af år 1627) införde
i Carlstads Veckoblad 1817 n.o 14, 15, 16, 18, 20, 36, och 40.

') Att inom en af flere personer sammansatt Domstol ofta kan
yppas olika tankar, och uppstå meningsskiljaktigheter — är ganska
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Dot ligger redan i sjelfva det finska folklynnet en viss egen-
sinnighet, och tjurskalligh et (jag är sjelf icke frikallad
härifrån) i thy att en hvar vill hafva sitt eget hufvud för
sig, samt är dertill ännu envis, som synden; och hvartill ofta
ännu kommer lojhet och långsinthet, samtlyssnande efter squal-
ler och förtal (Otava 1 D. s. 172). —Ensidigheter, och fel
(jemte en viss slags småaktighet) hvilka blott småningom,och
vid en högre civilisation, kunna utjemnas och förmildras. Orsa-
ken åter hvarföre dessa symptomer ännu, äfven i våra tider,
vidlåda landets högskola, torde icke heller vara så svår att
finna. Man har nemligen vant sig att anse, och betrakta,
Universitetet — såsom en slags helgedom, hvilken man icke
vågar nalkas, utan att ejredan på afstånd — korsa och knäböja
sig. Äfven sjelfva Tidningarne, hvilka annars äronogferma
att picka ock hacka på allt, liafva icke ens vågat näsja sig
hit. Ja sjelfva den omständigheten att ingen hitintills offent-

naturligt; äfvensom att en och hvar icke i detta fall kan handla emot
sin egen öfvertygelse; men skilda åsigter böra derföre icke öfvergå till
handlingar, eller föranleda till kotterier, och urarta till partier och
partihat. Ty deruti ligger just det fula, att icke genom förståndets
makt, och på sanningens och rättvisans grund, utan att genom hvad
medel som helst vilja, och söka, genomdrifva sin sak, —ofta måhända
genom pcrsvasioner och insinuationer, ja stundom kanske genom för-
tal, och hemliga enskilda intriger. Huru många hafva icke, under
tidens längd, härföre fallit ett oskyldigt offer? Blott under min tid
hafva redan trenne såbeskaffade fall inträffat — för att ej tala om flere.
Då Professorerna Nordström, Szgmanowski och Nglander, hvilka —utsatta
hur för flere obehagliga uppträden inom sjelfva Konsistorium, och ut-
ledsiiade af dessa många missförhållanden — tröttnat vid detta be-
ständiga kif och split, hafva de tänkt: „biittre fly, än illa fakta";
och af sådan anledning lemnat både Universitetet och fäderneslandet;
hvarigeuom Universitetet troligen (utomlands) föga vunnit i renomé;
men viil (inumlandsj förlorat trenne af sina, i vetenskapligt afseende,
eminentaste förmågor, så har jag deremot — som haft större skäl, än
någon af dessa, att qvittera en otacksam ort — likväl, troget, stannat
quar till det längsta; ledd endast af tanken att söka gagna landet, och
att för Universitetets eget bästa, och för fäderneslandets väl, kunna ut-
verka något godt — åtminstone för framtiden; i hvilket afseende jag
ansett ingen uppoffring för stor; och hvarpå hela mitt lif, och en lång
för fosterlandet egnad litterär verksamhet, bör kunna vara ett talande
bevis. Dock otacksamt vill jag derföre icke kalla Finland; ty
afven jag har här funnit månget varmt och tacksamt klappande hjerta
— mången sann, och enskild, hyllning; men det ligger kanske i' na-
turen af all dygd, och ädel handling, att troget och obemärkt verka
— endast i tysthet.
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ligen vågat påpeka, och anmärka, något emot sjelfva Uni-
versitet — ty om någon gjort det, om än aldrig så litet, så
liar det blifvit upptagit med den största indignation, och för-
anledt till bann och fördömelse 8) — måste vi till stor del
tillskrifva orsaken till den gamla surdegen, eller den gamla
rutinen, som ännu vidlåder detsamma. Men liksom det icke
finnes den man — hans förtjenster må föröfrigt vara än al-
drig så öfvervägande — som icke har sina fel och svagheter,
så finnes det ock ingen auktoritet, eller ingen mensklig in-
rättning, om än aldrig så förtäfflig, som ej äger sina stora
brister och lyten. Vårt Universitet (så höga tankar mån-
gen derom än gor sig9) måste således ovilkorligen äfven varabe-
häftadt med vissa krämpor och skröpligheter; konsten består
då blott i att först kunna upptäcka dem. Sedan fordras det
endast kanske litet mera mod, och oförskräckthet, än som
vanligen är fallet, för att öppet förkunna dem; och dertill
ännu litet takt (om så behöfves) för att äfven behörigen
kunna styrka dem; hvarefter de, i sinom tid, lätt torde blifva
botade. Smickraren, och den hala lismaren, söker antingen be-
mantla eller öfverskyla dem, dåren berömmer dem; endast den
sanna fosterlandsvännen erfar "dem med innerlig sorg och

*) Jemför t. ex. Helsngfors Tidningar 1861, n:o 39 oeh
44; äfvensom Finlands Allmäna Tidning för samma år, n:o 52
och 58. På samma sätt t. ex. — se Papperslyktan 1861, n:o 15
och 17, jemförd med Helsingfors Tidningar för samma år, n:o
48.

') Jag har stundom hört de oförståndige, tanklöst, yttra: det vårt
Universitet vore ett af de allrabästa. Ja, Gud gifve det! (ty om de
Ryska, vill man här icke ens höra talas); dock tror jag, för min del,
att vi liafva mycket än, i den vägen, både att önska och hoppas; samt
att sjelfva tanken, eller tron, på vår egen ofelbarhet och fullkomlighct
— är den, som mest skadar, och — undergriifver oss.
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smärta; och han, ensam, söker derföre äfven anmärka dem,
i hopp att få dem rättade, och afhulpne — för framtiden.

Föröfrigt kan det ju icke skada, om det — äfven inom
litteraturens regioner, stundom blåser en frisk bris; tvärt-
om! det är ofta hclsosamt, och ganska nyttigt.; Den rensar
åtminstone, och derigenom renar, ej blott den quafva och
qualmiga, och der stundom tryckande atmosferen; utan hin-
drar derjemte vederbörande ifrån att somna, eller — bortdomna;
samt betager dessutom andra lusten dertill. „Strid är lif"!
säger man, och jag tror att man iifven kunde (omvändt) sä-
ga, att „lifvet är en, beständigt genom tiden fortgående, kamp
och strid." 10) Jag tror dessutom att jag med mina anmärk-
ningar icke skadat andra än fördomen och obskurantis-
mcn. Tvärtom tror jag att de, i flere än ett afseende, gag-
nat sanningen, och derigenom äfven — vetenskapen
och fäderneslandet.

Vidare skall man kanske tadla mig, och lägga mig till
last, att (efter vanligheten?) nog ofta, och måhända äfven
kanske nog mycket — liafva talat om in i g sje If. Detta med-
ges! och har — sina randiga skäl. Ja det ligger redan i
sjelfva sakens natur, och hör till karaktercn af all sjelfverk-
samhet. Eller — om hvem, skulle jag väl annars tala? då
frågan just gäller mina egna handlingar. ll) Att jag här kom-
mer att göra det nog vidlyftigt, är visserligen ett fel; men
det är förlåtligt. Ty då man äflats med att vilja ställa mig, och
mina fosterländska sträfvanden, under ett falskt sken — blir det
alltid för mig en pligt, att söka rättfärdiga mig, d. v. s. att här
blotta sanningen. Då andra redan ofta kacklat, skrutit och
skräppat — långt förr, och — innan deras snillefoster ens blif-
vit framkläckta, eller sett dagens ljus (jag torde härpå ej be-

10) Då jag under hela min tid lefvat i en beständig kamp och
sirid — i och for landets språk (om annan polemik vill jag ieko ens tala)
så synes det som jag nu åtminstone, pä min ålderdom, hörde söka och
njuta — lugnet, och friden; hvilket först torde stå alt finnas i grafven.
Jag inser väl att jag härvid åter skall råka i fejd, och det kanske
I'ali/ och Pehr; hvilka troligen skola anse sig härigenom hafva blifvit,
af mig provocerade. Men det hjelper icke — sanningen måste fram!
Feg är den, som —■ fruktar.

i:) Jemf. Otava 1 Del. Företalet sid. IV.



292

höfva åberopa exempel) så har jag deremot nu först här omta-
lat — ofta hvad jag för flere decennier sedan handlat och gjort,
eller hvad som redan för 30, 40 k 50 år sedan passerat. Man
kan åtminstone i så måtto icke beskylla mig för att liafva va-
rit talträngd, eller att (liksom många andra) hafva fjeskat till
vägs, och att i otid hafva framhållit min person och mina
handlingar. Nu deremot, då min tid snart är kommen —

anser jag det för en skyldighet att icke lemna mina lands-
män i okunnighet — åtminstone om åtskilligt; efter man icke
synes hafva lust att — vilja inhemta mera.

Måhända skall någon äfven förevita mig, det jaghärvid
fört ett språk — som icke egnar, och anstår, en vetenskaps-
man; enär jag icke högaktat opinionen, och visat nog respekt
för diverse personer och förhållanden, utan tryggat mig i
allt endast vid sanningen. Andra åter skola kanske an-
märka: det jag härvid ofta varit nog småaktig att fästa mig
vid petitesser och bagateller, enär jag stundom vid mina
uppgifter — åberopat till och med dag och datum. Men detta
bör tvärtom vara ett talande bevis på den noggranhet hvar-
med jag följt saken, och hvilken jag sökt inlägga äfven vid
de minsta detaljer. Och som det troligen förekommer mån-
gen ovanligt, och alldels oväntadt, ja kanske mindre trovär-
digt — det jag, efter en half menniskoålder, ännu kan på-
minna mig till och mod dagen hvarom frågan gäller, så vill
jag upplysa: att jag redan som liten gosse, eller allt från mi-
na barndomsdagar intill sednaste tider, fört en s. k. JJag-
bok, deri jag upptecknat de vigtigaste af dagens händelser; 12)

") Till förklaring häraf får jag nämna: det min far gaf mig, vid
10 års ålder en liten välskrifven bok, kallad Alvin och Thcodor (från
Tyskan öfversatt af I. 11. Avellan, 1804) — för att vid mina lediga stun-
der genomläsas. Deruti förekommer på ett ställe: att dessa båda bröder
förde dagbok. Jag frågade genast — hvad härmed förstods ? Och sedan
min far upplyst mig härom, tillsporde han mig — om icke äfven jag ville
"•öra detsamma? Jag förklarade mig genast härtill villig, hvarpå lian
ihopsvdde åt mig några ark papper, deri jag flitigt upptecknade allt

hvad "som passerade. Det är naturligt att i början inneliollo dessa mina

efemerider endast en juraal öfver väderleken, mina läxor, visiter, oeh
drömmar, m. m. Men med tiden blefvo de allt mer och mer inne-
hållsrika då deri ingingo ej blott mina såväl svenska som finska sån-

ger och poesier, utan äfven utdrag, och excerpter, från de vetenskapliga
och belletristiska arbeten jag genomläste, m. m. De äldsta af dessa
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och hvarigenom jag nu, vid 70 års ålder, har det stora och i
sanning intressanta och sällsynta nöjet, att med största lätthet
kunna öfvcrskåda, och i hast i minnet återkalla, hela min fram-
farna, skiftesrika, lefnads vandel; och det så mycket mer som jag
— räknadt ifrån 1806 — ännu äger i förvärmer än 3,500 bref,
— dels af gamla vänner och ungdomsbekanta, dels af littera-
törer och vetenskapsmän (såväl både inrikes som utrikes)
eller af slägtingar och anförvandter — af magnater och dip-
lomater, m. fl. a. Ty jag har sedan den tiden, d. v. s. un-
der dessa 60 år, stått i korrespondens med mer än 800
skilda personer, hvilkas egenhändiga, efterlemnade, bref
och autograficr (vida mera än några stumma fotogra-
fier) förmå återförsätta mig i de redan längesedan för-
flydda, ljufva, minnenas ve rid. Ty sedan numera nä-
stan alla af mina jemnåriga gått undan — står jag ensam
ännu här qvar, såsom en stolpe från gamla dagar, och hål-
ler liksom i min hand de sista strålbrytningarne af on re-
dan längesodan försvunnen verld, (d. s. v. tid) hvari jag

mina dagböcker förkommo under 1808 års krig; dock äger jag ännu
i förvar sådane från sistnämnde år, d. v. s. från en tid då jag icke ännu
var 12 år gammal. Oeh roar det kanske någon att höra, skall jag
föroskull här ordagrant, och med alla sina ortografiska otympligheter,
afskrifva af livad som numera, i detta fall, utgör det äldsta dokumentet.
För fredagen d. 15 Januari 1808 står det antecknadt: ~var det litet min-
dre kallare men mulit och ibland snögade det. Natten var hel mörk och
mulen. Jag las uti Grek. Gram. Handboken. 14, 15, 16, 17 Prop. i
Euklides, och repeterade den 15 och 16 vers. i Grekiskan, sen jag läst det
så ville han int ge mig låf emedan vi int ännu var kallade at äta, der-
före fick jag 18, 19, 20 Prop. sen jag kunde del så förhörde han mig icke,
ulan gaf hvad jag skulle eftermiddagen skrifva ur Septuaginta till att lä-
sus öfver, sen jag kunde det så förhörde han mig åter ej utan coriscerade
hvad jag i går skref, sen fick jag med stor möda låf, på cft. m. skref jag
helt ensam frtin septuaginta, Ig mamsell Willich från Borgå som hjul-helgen
varit på Ha/uinicmi, kom med en liten Ngber, med hvilken jag kare-
sjiomterat till oss. Gustaf och Ulla fick låf men jag måste läsa Corne-
lius sen jag skrifvit, i skymningen kommo Magisier Forlius, doklor For-
lii son och fogden Andersin från St. Michel näslgränsande socken. Sen de
vari! en liten stund foro de till kapten Poppius och Sirelius for med, hvar-
före vi alla fick låf. Samma afton gaf jag 8 slyfver åt en fattig gubbe af
min lilla kassa". Obs. Med han menas min dåvarande Informator A. J. S i-
relius, som tilika var min Fars Adjunkt. Med Ngber menas Fredr.
Gabr. Nyberg (af hvilken jag äger bref, dateradt Haapaniemi d. 12
Juli 1806). Forlius i stället för Forsius. Gustaf och Ulla voro mina
syskon. Med Handboken menas Görwells och Bergklints sammandrag af
alla vetenskaper, och med Grekiskan — Novum Testamentum, Joh. Evang.
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sett 3 till 4 generationer försvinna efter hvarandra, utan att
stort lemna ett spår efter sig, och deri jag äfven sjelf lef-
vat, och sökt (så vidt jag kunnat) verka för ett som mig
synes högre (d. v. s. heligt och dyrbart) ändamål; hvar-
vid jag haft det nöjet, att, under ett i allmänhet mera
oberoende lif, fått (mera måhända än mången annan)
egna min tid åt hvad som mest roat och intresserat mig.
Och då härtill kommer att jag — begåfvad med ett jemnt
och alltid förnöjdt sinne, och ännu stark både till kropp och
själ — härunder haft den stora förmånen, att allt ända hitin-
tills fått åtnjuta en ovanlig helsa; samt slutligen, då
jag äfven haft den sällsynta lyckan, att, omhuldad af en älsk-
värd maka —ietttrefligt hem, få—i skötet af en glad,
städad, och innerligen mig tillgifven familj — röna, och niuta,
den husliga sä 11heten, och det — i fullt mått, eller
redan i mer än fem och trettio år, så säg — hvem kan väl,
i så måtto, vara lyckligare — än jag?

Mången skall härvid kanske fråga: huru kan man vara
nöjd och lycklig, då man klagar öfver vald och or ät t-
visa? Jag har icke klagat! Jag har endast visat de men-
skliga svagheternas karakter, visat intrigerna, ränkerna och
kabalerna — hatets och afundens foster — visat huru mensklig-
heten i allmänhet, och fäderneslandet i synnerhet, tacksamt
belönar långa och trogna uppoffringar, sanna och mångartade
fosterländska förtjenster. Föröfrigt är det ingen konst att
vara lycklig (d. v. s. att vara nöjd med sig sjelf, och sin
lott; eller — med sin omgifning, och sina lefnads-vilkor) ehuru
få kanske torde vara det. Allt beror här hufvudsakligast på
oss sjelfve. Vi äro sjelfve vår „lyckas smed", som det he-
ter. Dertill erfordras att — äfven vara nöjd med litet, och
dertill — blott två ia/cer: det ena, att man icke endast skall
lefva för ett mater i e 11 och sinl i g t intresse, utan äfven
för ett ideelt (intellektuelt) och ö f v e r s i nlig t, d. v. s.
för ett mera andligt och vetenskapligt; dofandra,
— att aldrig frukta för döden; hvilket äfven utgör
liufvudmomentet, och sjelfva mysterien, i alla verldens många och
olikaslags religinocr, de der peka —på ett lif efter detta.
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Hvad nu särskildt dessa uppsatser vidkommer, skonjes
det lätt (hvad jag dessutom, i noterna till dem, redan upp-
lyst) nemligen — att de flesta af dem endast äro tillfälligtvis
framkallade i anledning af några utaf dagens frågor,
väckta, och framkastade, i våra tidningsspalter; och att dessa
artiklar således, såsom sådane, ursprungligen äfven varit be-
räknade att i våra tidningar införas. Men som vår Dag-
bladslitteratur — oberäknadt allt det jo rf och joller,
hvaraf den öfverflödar — endast, och hufvudsakligast, sys-
selsätter sig med dagens squaller och nyheter, så är
det mycket möjligt att dessa meddelanden, såsom kanske in-
nehållande mera korn och kärna, varit måhända för
hårdsmälta för den tidningsläsande publiken, eftersom de i
våra dagsländor icke blifvit bevärdigade med något rum. 13)
Dock som de tillsammans (åtminstone för oss Finnar) torde
innehålla flere vetenskapliga meddelanden, och
kanske mycket af hvad man förut icke känner, har jag
ansett dem här kunna försvara sin plats. u) Detta är ock
orsaken hvarföre de en hvar, för sig, väl utgöra ett helt; men
så vida jag trodde — (enär de improberades att i Tidnin-
garno intagas) — att många at dem aldrig mera skulle kom-
ma att få so dagern — kom derigenom någongång samma
sak att blifva litet betonad, och stundom omrörd, i skilda,
och olika, afhandlingar; hvilket nu — sedan de här blifvit
sammanförde, och under en gemensam rubrik intagne i sam-
ma bok — torde förefalla mången måhända nog tungt och

") Att jag redan för mer än 20 år sedan beklagat mig öfver
denna Tidningsredaktionerna mig bevisade obenägenhet, skonjes af
Borgå Tidning 1843, n:o 29. Ocli har man såsom skäl dertill anfört
min mångordighet (Borgå Tidning 1843, u:o 19; — Morgonbladet
1846 n:o 42; — Kanava 184l>, n:o 22). Det rätta skälet iir dock min
frimodighet — som kommer mången illa till pass, och att jag icke
hvisslar — i samma pipa som de andra.

'*) Få äro annars de, som numera kuuna framsläpa några nya
hörnstenar (eller frainte några nya ämnen, och matcrialier) till veten-
skapernas stora byggnad. Det är nog om de kunna litet jemka och
ordna dem, eller deraf hemta någon nytta. De flesta äro endast ra-
dotörer och kolportörer, som söka att samla, och begagna, hvad de
andra ur mörkret frambragt, eller skapat med sitt snille. Många af
oss söka endast att tumma om — hvad de ofta sjelfve icke förstå. Kyll'
ois aina oksan otlavia, jos ois kuusen koalavia.
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tavtologiskt; helst tiden numera icke tillåter mig att om-
redigera dem, I5) såframt jag nemligen vill hafva min bok
fördigtryckt till Julen 1864. T6) Dock en god sak kan man
gerna säga om tvenne gånger — kanhända den då bättre
verkar. — Sepetere non gravat.

För att, inom ett så litet rum som någonsin, kunna
sammanpressa så mycket som möjligt, och för att tillika de-
rigenom (åtminstone hvad pappret beträffar) kunna ned-
sätta priset, har jag här begagnat mig af samma utväg
som ofta tillförene; nemligen att använda mycken petitstil
— uti, till texten, bifogade noter; hvilka den, som ej är
road att ingå i sjelfva detaljerna — saklöst kan gå förbi;
ändock jag skulle tro, ja till och med hoppas, att det icke
borde ångra någon att äfven om deras innehåll taga on liten
närmare kännedom. Man har ofta tillvitat mig det såsom
ett stort fel, att icke hafva intagit i texten hvad jag under
densamma nedskrifvit i noten, och hvilket nu, vid läsningen,
ofta afbryter sammanhanget, och dervid distraherar läsaren.
Det är så, ja! Enhvar har sitt sätt, att skrifva; och jag har
mitt. T7) Då jag i noterna — vid anförandet af en hop till sa-

,s) Endast en eller annan not har jag funuit skäl att tillägga,
och hvilket här icke inverkat på texten.

16) Denna önskan blef icke sen heller uppfylld, af orsak som lä-
saren väl kan gissa. Det fordras nemligen icke blott någonting in-
tellektuelt, utan det behöfves dertill äfven något materielt
rerum gerendarum. Min afsigt var ursprungligen att till Julen 1864 ut-
gifva ett Häfte, endast om 10 ark (för att, med afseende å priset, kunna
afsätta det såmycket lättare); men som det ej hänt komma ur pressen,
beslöt jag att ej blott uppskjta utgifvandet deraf till julen 1865, utan
att (såvida det var osäkert huruvida jag mera blef i tillfälle att fram-
deles fortsätta härmed) dessutom trycka 10ark till. Jag tiiukte nemligen
på samma sätt, som jag tänkte för 50 år sedau, då jag på finska (i
Otava) likaså skref en „Läsning för finnar", i blandade, fosterländska,
ämnen — det är bäst, tänkte jag, att jag nu pa en gång skrifver me r a;
kanske att det en annan gång ej blir utaf. Men hvarvid jag nu — i
ekonomiskt hänseende (med afseende å mig sjelf) — begått samma
fel, som då.

") Den som vill taga, och följa, andras råd — blir sjelf, till
slut, ofta rådlös; åtminstone går härvid det individuel a elemen-
tet alldeles förloradt; och redan detta är en stor förlust, som icke
uppväges af den härigenom åsyftade fördeln. Hvaremot önskan, att i allt
rätta sig efter andras tankar, ofta medför en ganska ringa, och stun-
dom ingen, vinst — i väsendtligt afseende. (jemf. Forskningar i finska
språket, sid. 7). Derföre heter det ju — Jcielellänsäkki linlukin laulaa".
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kon hörande hisiorietter, förklaringar, och biomständigheter
-- hvilka stundom i frågan äro gan.-.ka upplysande, ofta kan-
ske nog pikanta och upplifvande — kommit att derigenom
någongång nog mycket kanske att aflägsna mig ifrån det egen-
tliga ämnet, eller från gången och sammanhanget af sjelfva
berättelsen, så har jag tvärtom snarare trott mig derigenom
distrahera läsaren, om jag inflickat och inspäckat dem i sjelfva
texten. De kunna dessutom läsas skildt, antingenförut, eller
efteråt — allt efter behag. Och då jag gjort mig besvär att
skrifva dem, kan väl läsaren årka med besväret att läsa dem.
Med större skäl skulle man kanske kunna anmärka att — det
ofta förekommer i texten, hvad som borde finnas i noten; eller
tvärtom.

Andra åter liafva anmärkt, att mitt skrifsätt är för
vidlyftigt, och nog långrandigt (måtte det dock derföre
icke vara alltför torrt och uttröttande! Är det deremot läro.
rikt och underhållande — såmycket bätre!). Äfven detta med-
ges. Men då jag helst skrifver uti ämneu hvaruti ingen an-
nan före mig skrifvit, eller ock uppfattat dem från en an-
nan synpunkt än hvad andra gjort, så har jag trott mig
böra göra det så tydligt och fullständigt som möjligt, på det
inget missförstånd måtte härvid kunna äga rum, och så att
någon annan dervid ej borde hafva mycket att tillägga. Det
iir kanske mitt fel, att jag i mångt och mycket — har, (och
iifven följer) mina egna tankar; men jag syndar åtminstone
då icke med andras.

Men det värsta likväl af allt, är — att man beskyller
mig för en enorm portion af egenkärläk.lß) Ja—allt huru
man vill ta det! En man utan en viss grad egenkärläk
är i sanning icke många fyrkar värd. 10) Ambition he-
derskänsla, sjelfförsakelse, (någongång kanske äfven
sjelfförtroende) öppenhjertig hot, kärlek till sannin-
gen, oförskräckthet, en viss ädel stolthet, om man

18) Jemf. t. ex. Helsingf. Tidn. 1843, 11:0 16, 22;-Kanava 1845
11:0 22; — Morgonbl. 1846 n:o 42: — Helsingiu Uutisct 1863 n-o 3">;
— Castnins Kalevala, 1841. Föret. IV m. fl. a.

'■') Otava 1 D. Företalet, s. IV XI.
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så vill kalla det, och många andra goda egenskaper, äro ofta
icke annat än endast andra namn på samma sak, eller olika
strålbrytningar från ursprungligen samma prisma. Så t. ex.
om det utmärker egenkärlek, att icke obetingadt, och utan
urskiljning, antaga och instämma i allt hvad andra anse godt
och prisvärdt; utan att (tvärtom) stundom finna det tadelvärdt,
hvad andra lofsjunga; och att i detta fall således klandra,
hvad anndra anse berömvärdt; eller tvärtom, att någongång
finna det prisvärdt, hvad andra tadla öch fördöma; •— då har
jag verkligen ibland varit egenkär; såmycket mer
som jag vågat att äfven i detta fall offentligen framställa
mina tankar. — Eller om det kanske hör till egenkärleken
att, till upplysning i en sak, citera och åberopa hvad man
förut anfört i samma ämne? (för att derigenom undslippa
att säga detsamma tvenne gånger) eller för att anvisa läsa-
ren till hvad jag förut yttrat mig i saken; ja— äfven då har
jag, stundom, varit egenkär; och det så mycket mer
som då andra numera skyggat tillbaka att nämna mitt namn,
eller tagit det för prinicp att ignorera (och derföre icke vå-
gat, eller velat, citera) mina skrifter, äfven der saken ound-
gängeligen hade fordrat det — så har jag sjelf likväl veder-
vågat det. Likaså om egenkärleken består deruti, att i
vetenskapliga frågor icke alltid trampa i andras fotspår,
utan att i flere hänseenden — såväl med afseende å det fin-
ska språket och litteraturen, som den inhemska historie-
häfde- och fornforskningen, m. m. — beträda egna vägar,
och öppna nya, förut obanade, stigar? Ack då har jag visst
varit ofantligt egenkär. — Eller skulle det kanske vara
ett bevis på egenkärlek? att jag icke nedsatt och fördömt
mig sjelf (då andra, i det stället, gjort det så mycket rundligare)
Ja —må jag då, i sådant fall, hellre vara egenkär,än —

liksom många andra — en hycklare. — Vidare hör det
kanske ock till egenkärleken, att — i detta såväl som i
många andra fall — icke begära, eller begagna sig af an-
dras råd; utan att, tryggad vid sanningens ord, följa sina
egna nunor, och ingifvelser; och att härvid (såväl i afseende
å sjelfva saken som skrifsättet) icke lyssna till folkets prat
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och omdömen, lika litet som till de maktägandes och ton-
gifvaudes vinkar, eller till de s. k. „lärdes" meningsstrider
och kritiker, eller till skrälingarnas och kältringarnas tid-
ningsskräfvel; utan att i thy fall hellre förakta dem; och att,
i medvetandet af en rättvis sak, sätta sig öfver hvad man
i allmänhet stundom kallar den „allmänna opinionen"; som
ofta är intet annat än tidningssqualler, stämpladt af de okun-
nigas torna prat och munväder. Också då tror jag att jag,
kanske nog ofta, varit egenkär. 20) Kanske räknas det
slutligen äfven till egenkärleken, att ej blott oförskräckt föra
sanningens språk, utan att föra det på ett sätt som det
egnar och anstår hvarje frimodig man; samt att i detta fall
hvarken coucha eller krypa. Ja, ja! då tror jag visst det
jag också varit, litet egen skär, o. s. v. 21)

20) Jemf. U S no mi" 1847, n:o 5,
51J Det största, och kanske det enda, beviset på minegenkär-

lek är — att jag ofta (och i synnerhet uti denna skrift) kommit att tala
om mig sjelf. Men om nian närmare reflekterar, eller opartiskt bedö-
mer saken, skall nian troligen finna —att det skett af flere skäl, och af
tvingande omständigheter: l:o af sjelf-försv arets nödvändighet,
(livar och en är ju, i detta fall, sig sjelf närmast). Jag har nemligen
blifvit misskänd, ocJi nedsatt, af Pehr och Pål; och man har i flere fall,
och under en lång följd af år, såväl i ett som annat, gjort mig den
största orättvisa. Det kan då vara tid på att engång sätta en bom
härföre. Eller ock, om jag detla icke förmår, — åtminstone upplysa,
både samtid och cfterverld, om sakens verkliga beskaffenhet. 2:o har
min litterära verksamhet varit såbeskatfad, att den djupt ingri-
pit i flere vetenskapliga och — det finska språket, folket, och historien
rörande — vigtiga frågor; hvarigenoni jag nödvändigt kommit i missför-
stånd — och, medelst pennan, i handgemäng — med diverse (angående
dessa ämnen) olika tänkande personer; 3:o torde äfven sjelfva mitt skri f-
-iiil — hvilket, utan att lasta sig vid personen, går mera direkte
rakt på saken — ej i så ringa mån hafva bidragit att sätta „lök på
luxen"; och torde, i detta fall, hafva förekommit mången ..såsom salt i
surt öga"; och 4:o har jag slutligen äfven velat, på långt håll, antyda
hvad man kunnat hafva skäl att. vänta sig af min litliga och rastlösa
litterära verksamhet —om man aldrig så litetförstått att hylla, eller att
i pekuniärt afseende underlätta densamma. Ty om ordnar, titlar,
och stjernor — som, ofta oförtjent, regna från ett visst annat håll
— har jag aldrig brytt mig, — änskönt jag redan för mer än 40 år
sedan varit dertill i tillfälle.

Men, som sagdt, om jng än varit egens k ä r, så har jag åt-
minstone ej (liksom mången annan) varit egen nyttig; hvarpa lida
min lcfnadsvandel är ett talande bevis. Dock om man fordrar alt
äfven detta borde styrkas med verkliga, och i dettafall talande, hand-
lingar — huru många skulle jag icke, i detta fall, kunna anföra och
åberopaV Ja — Huru mycket har jag t. ex. icke gjort, och verkat.
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(och det under flere års tid) för finnskogarncs invånare både i Sverige
och Norrige? hvilket ingen ens kan tänka sig — icke ens ana; och detta
allt utan att derföre hvarken hafva begärt, eller erhållit, en fyrk för
alla mina många härvid hafda kostnader och besvär. Endast otack-
sam h e t al' Regeringen, på hvardera sidan om hafvet, blef den lön
jag härföre skördade. .1 Stockholm förseglades cl. 11 Apr. 2823, på
H. M. Konungens egen, höga, befallning — alla mina papper; hvilka i Po-
liskammaren undersöktes; och dit jag sjelf inkallades till förhör (jemf.
s. 120) af en enkom för detta ändamål tillsatt komilé, bestående af
Öfvcrståthållaren och Landshöfdingen Friherre Edclcrcutz, Undcrståt-
hållaren Polismästaren af Wannquisl, och Justitie-Kanslcrn Revisions
Sekreteraren Berqcnschöld. I St. Petersburg blef jag sjelf deremot d.
14 Januari 1824, g. st. likaledes — på H. il. Kejsarens egen nådiga be-
fallning — tagen i säkert förvar, (uf orsak, som jag sedermera fått veta,
att jag, under min vistelse i Sverige — intresserat mig för de dcrboende
finnar — meraiin vanligt), Hvarcftcr — sedan man fråntagit
mig mitt af Ryska Ministern i Stockholm (pä Ryska språket) utfär-
dade ampla resepass (hvarom han sjelf yttrade sig, att j&e denned,
obehindradt, kunde resa fast genom hela Ryssland; jemf. 3id. 253) —

jag, på H. 11. Kejsarens befallning, blef af Krigsguvernören i St. Pe-
tersburg, Grefve Miloradowitz, med en fältjägare afsänd till General-
guvernören öfver Finland, Grefve Steinheil, med hemliga order (eller
asub secrelo som det hette) att försändas till min hemort (för att der
förblifva?). Hvilket äfven skedde. Följden häraf blef emellertid den,
att när jag om sommaren, samnia ar, skulle återvända till Sverige — och
i sådant ändamål redan hade nedrest till Heinola, för att der utbe-
komma vederbörligt resepass — vägrades det mig, afLandshöfdingen
Nordenheim, på grund af det hemlighetsfulla brefvet, hvarom äfven
han blifvit underrättad. — Icke dess mindre reste jag. Ty som jag
dessutom ännu, lyckligtvis, ägde i min värjo Reklorsembetets i Upsala,
under d. 7 Juli 1823, utfärdade resepass — till, och ifrån. Finland;
hvilket behörigen blifvit viseradt af Ryska Legationsrådet Bodiseo, i
Stockholm — betjente jag mig nu deraf (och reste jag dermed äfven
sedermera genom Danmark) ty som min återresa till Sverige icke
formligen blifvit förbjuden —" erhöll (efter många betänkligheter)
Landssekreteraren Streng i Heinola, d. 28 Aug. 1824, befallning utt der-
å påteckna: att det behörigen blifvit uppvist, och att„icke något hinder"
möter för återresan dit. Men då jag nu åter, tio år sednare, skulle —

om sommaren 1834, till följd uf min mors önskan, i anledning af den
i Stockholm då härjande koleran — öfverresa till Finland, mötte mig
nu ett nytt hinder', i det jag blef förmenad att dit få återvända —

jåvida Grefve v. Suchtelen, på grund af hvad som sednast vederfarits
nig i S:t Petersburg, ansåg sig icke kunna visera ett nytt resepass,
enär hans förra sålunda der blifvit misskrediteradt, ined mindre jag
icke fullständigt kunde upplysa honom om orsaken härtill. Då jag
nu, i anledning af delta krångel, beklagade mig vid svenska hofvel,
så sökte Sveriges dåvarande Kronprins, Frans Oscar, — af hvilken
jao- var personligen känd, och hvars speciela hägn, och förtroende, jag

'du redan i 16 ars tid åtnjutit — llere gånger, ehuru alltid lika för-
gäfvcs, att öfvertala mig att — i stället att resa — hellre quarstanna
i Sverige, der han önskade att jag måtte ingå vid H. 31. Konungens
Kansli, lofvande mig sin framtida -protektion. Också hade jag kanske
gjort det, om jag härvid haft afseende på min egen fram t iQ, på mitt
eget viil, som det heter, eller på min fördel (d. v. s. på min egen
nytta). Men just derföre att min hemresa vurdt mig förbjuden,
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beslöt jag att den likväl, det oaktadt, skulle ske; ty jag visste med mig
sjelf — att detta förbud var alldeles oförskyldt; och jag öfvertalte der-
före 11. K. 11. Kronprinsen, att i dctla hänseende — genom finlands
händelsevisJdå till Stockholm öfverresta Generalguvernör, Furst Men-
schikoff, — personligen låta rekommendera mig hos H. M. Kejsar Ale-
xander cl I (och var det just i anledning deraf Kronprinsen sökte
öfvertala mig att hellre stanna quar i Sverige) hvilket också skedde,
och som hade till påföljd, att alla hinder för min resa genast upp-
häfdes; hvarvid alla mina i Sverige varande vänner, och bekanta, bekla-
gade mig högt, som icke visste draga dess bättre fördel af anbudet
att få ingå i det Kongliga kansliet, dertill öfvertalad af Kronprinsen
— att quarstanna i Sverige. Eller behöfves det väl ännu ett större
bevis på min oegenny 11 a, än att om jag beskedligt följt den gamla
boklinskan — d. v. s. om jag icke så mycket nitälskat för det Savo-
laxska språket (såsom utgörande, enligt min tanke, den vackraste och
renaste Finskan) — och om jag dessutom icke i så många hänseen-
den, (både i grammatikaliskt, ortografiskt, syntetiskt och typografiskt
afseende) sökt reglera, och renovera, språket — utan om jag i allt för-
enat mig ined de andra fennomanerna — så hade jag haft alla dem
till mina vänner och gynnare, som nu äro mina vedersakare och an-
tagonister; men hvad jag i detta fall sjelf hade vunnit, hade språket
(i det stället deremot) förlorat; och det var detta jag icke ville, än-
skönt man, från flere håll, dertill ville öfvertala mig; — ja på det en-
trägnaste, och formligen, derom hos mig anhållit. Ty om jag t. ex.
ej hade varit den första, som — till befordrande af skönhet och ele-
gans, iifven i typografiskt afseende — infört i finska språket de latin-
ska typerna, eller cl. s. k. antiqua stilen, hvilken den finska allmogen
då ännu icke kände; utan om jag (liksom alla andra) begagnat mig
af den gamla, oeh fula, fraktur-stilen, så hade jag ej blott bland
allmänheten haft läsare i massa, utan jag hade (enligt, allas försäkran)
haft en stor pekuniär vinst, i stället för det jag nu deremot hade en
stor ekonomisk förlust, af mina skrifter; men jag ville i detta fall icke
vinna på sjelfva språkets bekostnad — hvarken till dess inre eller
y tlrc afseende. Derföre har jag icke heller (i likhet med åtskilliga
andra) ätlats med att utgifva finska s. k. s k o 1- eller läroböcker
(hvartill endast erfordras en vanlig öfversättare-förmåga) oeh hvilkas
förlag, numera,och tillsvidare, ar att betraktas såsom mera måhända ett
indiistriclt än intellcktiiclt företag, eller såsom ett ständigt räntebärande
kapital; ty jag har aldrig varit, och tänker i detta afseende icke
heller aldrig blifva någon — hvad man kallar upraktisk man", d. v. s.
som uteslutande endast har afseende på min egen vinst, eller på egen
oeh andras materiela förde). Äuskönt detta visserligen anses, och
ofta äfven iir att betraktas, såsom en pligt, kvilken man iir skyldig
sig sjelf och samhället, så finnes det likväl, (enligt min tanke) ännu
vissa andra, högre, pligter: nemligen — emot vetenskapen och
fäderneslandet, för hvilka jag ansett intet offer vara nog stort,
och för hvilka jag iifven alltid, i detta fall, varit, redebogen att cguu
mitt lif, och min verksamhet. Men måhända mången icke inser detta.
Nå väl! För alt visa huru litet värde jag i detta fall sätter på pen-
ningar, i och för sig (hvilka andra deremot värdera högst) enär der-
med icke utföres nugot verkligen godt och nyttigt, så ma jag t. ex.
nämna: att då .Ministern Grefve v. Suchteleii — som i sin enormt stora
och dyrbara samling af Europeiska Regenters, fältherrars, vetenskaps-
mäns, och namnkunniga personers autografiska namnteckningar, sak-
nade en egenhändig namnteckning af konung Gustaf I, hvilket att
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finna numera iir ganska sällsynt och svårt, och hvaraf ett fae simi/e,
taget från ett af hans bref till sin svåger, Sten Eriksson Lejonhufvud,
(hvilket bref förvaras på kongl. Riksarkivet i Stockholm) blifvit med-
deladt i rörande Skandinaviens Historia" (tryckta 1816,
sid. 43); hvarom det i Svensk Litter. Tidning 1817, sid. 503 heter:
„detta bref, som förvaras på riksarkivet, är, så mycket man vet, det
enda egenhändiga vi äga öfrigt af Gustaf I (ty, som bekant är, bru-
kade konungen sällan och aldrig sjelf underteckna sitt namn) ändock
jag 1860 såg ett sådant autogralbu, under glas förvaradt, på Kejserl.
Ryska Biblioteket i St. Petersburg — så, då Suchtelen ofta, ehuruför-
giifves, låg öfver mig, med anhållan det jag — som i min stora histori-
ska manuskript-samling (hvilken sedermera tillföll Kejserl. Senatens i
F"inland arkiv ) iifven ägde att sådant—till honom skulle afstå en ori-
ginal-urkund, daterad den 13 Okt. 1541 (innehållande konung Gustafs
förläningsbrcf för Riks-Rådet Erik Fleming till Svidja, på gods i Fin-
land) så passade han slutligen på tillfället, och — engång då jag var
i behof af en större summa penningar (närmare 200 Riksdaler)
sände han sin Bibliotekarie, Herr Legationssekreteraren Lavonius, till
mig, oeh — erbjöd mig hela den ifrågasatta summan, emot det att jag
till honom ville afstå detta diplom (d. v. s. emot ett ark gammalt
manuskript). Hvar och en annan, i mitt ställe, hade troligen genast
— och det med uppräckta händer — i detta fall efterkommit hans
öuskan; men jag gjorde det icke, lika litet som jag (26 år derefter)
ingick på förslaget att taga afsked medfull lön i pension, och dessutom
ännu ett 600 rubels årligt lönetillskott (jemf. sid. 24). Men det är
icke blott i ett fall - det är i ganska många—jag, trogen fosterlan-
dets sak — vägrat att (liksom inånga af våra vetenskapsmän gjort, i brist
på fosterländskt sinne; jemf. t. ex. Finl. Alm. Tidn. 1857, n:o 129,
p. 560—5613 — af egennytta, och enskild penniiigevinning, uppoffra fin-
lands fornminnen. Så t. ex. då Arkiater H:r Prof. Bonsdorff, under
den 26 Sept. 1862 (skriftligen) och Generalskan liajewskij, cl. 15 Sept.
1865 (mnntligen) — den förre, för att tillfridsställa engelska antiqua-
rien D:r Barnard Dovis (i Shelten) Ulliga åstundan, — den sednare för att
rikta, och fylla en lucka, i sin stora samling af fornlemningar — yr-
kade det jag till dem ville afstå, och föryttra, åtminstone några af mina
i finland funna forntida stenvapen och stenverktyg (helst så-
dane hvaraf jag ägde dupletter) så vägrade jag detta enständigt —

änskönt jag kunnat profitera häraf i pekuniärt afseende; liksom jag
redan för mera än 24 år sedan — hade kunnat realisera min historiska
manuskriptsamling, om jag blott haft sinne dertill (och hvartill jag
slutligen, tillföljd af en gårdshandel, såg mig tvungen) men hvaraf
jag heldrc velat göra en donation, om mina tillgångar endast medgif-
vit det. Men ej nog härmed! För att visa huru litet egennyttig jag
varit iifven i litterärt hänseende, då jag likväl i detta fall kunnat
göra mig mycket bemärkt, förtjenar kanske att nämnas — det jag,
på samma sätt, afsade mig förmånen att, under konsistorii kontroll,
utgifva en beskrifning öfver finnarne i Skandinavien, m. (jemf.
sid. XIV) och att, under enahanda vilkor, anställa i vårt land forn-
forskningar (jemf. sid. XV) äfvensom att, under andras inseen-
de, låta trycka min aflidne faders finska predikningar (jemf. sid
283); många andra såbeskaffade exempel att förtiga; hvarvid jag upp-
offrat ej blott en pekuniiir utan äfven ofta en litterär vinst, hellre iin
att jag, fjättrad af främmande åsigter, skulle underkasta mig andras
godtycko, eller (i dettafall) lägga band på min egen känsla af indivi-
duef sjelfständighet, mycket mindre — vika ett steg ifrån sanningen.
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Ty får jag, i detta fall, icke skrifva såsom jag sj elf vill, så skrif-
ver jag minsann icke heller — efter livad som andra vilja. Ja redan
som student i Upsala, hade jag (för 36 år sedan) hos Boktrycka-
ren Chr. Barck i Uleåborg — ett arbete under pressen, kalladt „Va-
laslaja, eller Handlingar till upplysning i Finlands äl-
dre Historia" (jemf. Otava 2 D. Föret. sid. XIII): men då han,
i bref af d. 9 Juni 1829, underrättade mig att „Höga vederbörande-',
till sitt påseende, infordrat manuskriptet, så —emedan jag icke annat
visste, än att en viss likstämmighet borde i detta fall råda (med af-
seende å boktryckerierna) i Finland och Sverige, och kunde på grund
deraf icke annorlunda betrakta detta än såsom en egenmäktig, för att ej
säga en olaglig, åtgärd: ett maktspråk, hvilket jag åtminstone, tor min
del, icke ville biträda, — så afbröt jag genast tryckningen dermed,

ocn återfordrade mitt manuskript. Likaså — om det än, a ena sidan,
vittnade om eri hyllning för sanningen, så utmärkte det deremot, å
andra sidan, icke just någon praktisk beräkning, eller afsåg vinnandet
af ändamålet, att på förhand, eller i företalet t. ex. till mitt sednaste
specimen — gissla, och kolfva, om dem — på hvilkas åtgörande saken
just berodde; och hvilka jag snarare, i det fall, hade bort smeka och
smickra, om jag derunder haft några egennyttiga planer. Också var
min föresats, ursprungligen (så otroligt det kanske för mången än låter)
att — af kärlek till personlig frihet och oberoende — aldrig ingå i
statens tjenst; emedan redan en tolf års erfarenhet i Sverige (1822
—1834) oeh en fyra års i Kuopio (1835—1839) hade öfvertygat mig
att jag alltförviil kunde lefva medelst min penna. Också förslår min
nuvarande lön icke på långt när till min, och min familjs, bergning —

mycket mindre till några litterära upoffringar, eller bokförlager; hvaraf
jag dock vedervågat mera, iin någon annan — i mitt ställe. Der-
före då Kejserl. Senaten d. 7 Juni 1836, utan anförda skäl, afslogmin
anhållan att få inråtta ett boktryckeri i Kuopio, korresponderade jag
med boktryckaren Barck i Uleåborg, hvilken (i bref af d. 16 Juli
1836) förklarade sig villig att, på mitt förslag, derifrån förflytta sin
officin till Kuopio; der jag dessutom tänkte organisera en finsk folk-
skola — i större skala. Men det var under min vistelse på Nurmis
prestgård, om sommaren 1838, som man i Tidningarne, efter Keckmans
död, läste annonsen angående ansökan till Lektoratet; och det var en-
dast på min svågers, Prosten Wenells, enträgna önskan och föreställ-
ningar, jag slutligen bcqvämde mig till att i detta afseende insända
min ansökning härom. Jag hade dock kanske icke fullföljt densamma,
om icke Professor Sahlberg, i sitt mig tillhandakomna bref af d.
13 Febr. 1839, hade — till svar på min förfråga: huruvida jag i detta
afseende kunde liafva utsigterna för mig? och: huruvida jag icke (utan
att behöfva göra en resa till Helsingfors) kunde afliigga mitt speci-
men, medelst en till konsistorium insänd vetenskaplig afhandling? —

skrifvit, bland annat: u llvad Herr Gottlunds frågor, rörande dess ansök-
ning om finska Lektoratet, beträffar, så har jag oände/igen svårt alt be-
svara dem. Ve få, jag möjligen pä förhand kunde kommunicera mig med
„l dessa ämnen, äro bestämdt stämda till Mag. Ståhlbergs fördel; och jag
Jiefarar atl en stor del af Consisto riales, kanske pluraliteten, kommer
uatt hafva afseende på hans fleråriga tjenstebefatlning vid Biblioteket, så
fraint hans specimen godkäniies. Att af sina Kolleger i förväg begära be-
stämd/ gttrande om saker, som skulle debatteras i Konsistorium, finner
Jlerr Gottlund icke tåler göra sig. Vet vanliga svaret, i frågor om Spe-
ucimina, är: hvar oc h en speciminerar såsom honom bäst
„* gne s. Om Herr Gottlund blott insänder sina afhandlingar, så kunna
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u dessa, enligi min länka, icke gälla såsom lagligt specimen, inför en auk-
Joritet, ehuru också man som enskildl kan godkänna deras bidc värde och

Herr Gottlunds förut utgifna finska arbe/en torde af hvar och en
'^erkännas såsom oemotsägeliga bevis å Herr Gottlunds kunskaper och erfa-renhet i finska språket: men de uppfylla icke formaliteterna, som vid aka-
demiska tjenstcrs ansökning är i våra statuter föreskrefna. Jag tror såle-
udes, alt, om något afseende skall kunna fästas vid Herr Gottlunds ansök-
ning, ett här aflagdi Specimen är nödvändigt. Om likväl hufvudändamålel

vinnes, kan jag ingalunda förutsäga. Såsom jag redan nämnt
Järer väl Ståhlberg i Konsistorium, i Jall hans specimen gillas, vinna för-
estå rummet å förslaget. Men sista ordet faller i alla fall icke här i Kon-
tisistorium."

Detta bref gjorde slag i saken! Oeh ehuru jag deraf såg att jag
icke var någon persona gräla, och att jag vid tjenstens besättande så-
ledes icke heller skulle komma i fråga, beslöt jag likväl ieke dess min-
dre att — ej allenast nedresa till Helsingfors, för att speciminera, utan
att äfven till specimen välja ett ämne, hvilket jag visste — ej blott
öfverskred vederbörandes kännedom i finska språket, och kunskapsför-
måga, utan som dessutom var rakt stridande emot samtliga konsisto-
rii-ledamöternas föreställningssätt, och förut fattade begrepp. Jag skref
här nemligen — och inlemnade, såsom Specimen, — tvenne skilda afhand-
lingar angående „Forskningar i Finska språket." Följden häraf
blef, att jag — rned undantag af en enda röst (Prof. Joh. Jak. Tengströms)
erhöll en enhällig kallelse till första rummet på förslaget. Men
det kostligaste likväl, af allt, är — att då jag nu, 24 år sednare, bearbe-
tade samma ämne, mera fullständigt, såsom specimen för Professoratet
i Finskan — fick jag deremot ing en röst, (änskönt mitt specimen
äfven nu gillades och godkändes (jemf. sid. 81).

Tempora mulanlur, et nos mulamur in il/is.
Men om ock Konsistorium, i detta fall, låtit mig vederfaras full

rättvisa — förnekades det likväl mig genast, i ett visst annat afseende; i
det en Konsistorii pedell, på vederbörandes befallning, presenterade, mig ett
papper, innehållande en egenslags af Konsistorium nu fattad åtgärd;
hvarigenom Konsistorium (som det hette) till förmån för d. s. k.
„Besparingskassan" (en fond, hvarifrån Herrar Professorer visli-
gen förstått att, med en löneförökning af 500 Kubel, en hvar, godt-
göra sig sjelfve; men hvarvid Lektorena, med sina förut nog små in-
komster, icke blifvit ihågkomna, nej icke ens med en enda kopek) —be-
slutit att numera indraga — ej „Translatorstjensten", men väl — Trän s-
lators lönen i Finska språket vid Universitetet. Säg, var icke detta
en fiffigt uttänkt idé? (skada blott att den icke kan tillämpas äfven
på alla andra tjenster — Professorernas icke undantagna). Och på
grund hvaraf de sökande nu skriftligen tillfrågades: om de godvilligt
ville underkasta sig skyldigheten att förrätta denna tjenst — utan
lön, eller utan arvode? i hvilket fall de skulle besegla sitt löfte med
underskriften af sitt namn. Detta, som mig syntes, högst indclikata
sätt, att ej vid anslåendet af den ledigblcfna tjensten, utan att nu först
efteråt — sedan man redan ansökt den, och sedan man derföre gjort en
lång och kostsam resa till Helsingfors, samt utarbetat ett akademiskt
läroprof — komma fram med en sådan, i alla afseenden, inhonnett förfrå-
gan — detta (jag kan icke neka det) förargade mig. Också hade jag
aldrig underskrifvit en så snöplig begäran, om icke min kompetitor,
Magister Ståhlberg, mig oåtspord, varit nog lätt på foten att redan hafva
derunder tecknat sitt namn; då jag, i detta fall, icke ville anse mig
sämre qualificerad än han. Och var det på grund häraf ett Kans-
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Häraf följer uu således att jag verkligen, som man
läger, varit egenkär, (d. v. s. egen) och det i ganska många

fall. Och då jag nu medger detta; säg — hvad kan man
väl då mera af mig begära? Men skrutit och skräppat
deremot har jag aldrig gjort, hvarken med mig sjelf eller
med andra — så mycket mer som detta slags förgudando
af menskliga handlingar, hvilket ofta förekommer i våra Tid-
ningar, förefaller mig vedervärdigt och högst vämjeligt, och
är dessutom alldeles stridande emot den finska nationalka-
rakteren. 22) Jag har i detta fall endast åberopat gifna data
och kända fakta, hvilket — om de gått någon nog nära till
hjertat — icke kan blifva mitt fel. Så t. ex. om jag skulle
omnämna, att många af mina arbeten gjort sig kända — äfven
utomlands, och blifvit stundom (dels i original, dels i öfver-
sättning) meddelta, och med beröm vitsordade — snart sagdt
på alla europeiska språk, 23) så sker dettaicke för att deröfver

lersbref af d. 7 Aug. 1839 sedermera ålade mig det såsomen skyldighte. Det-
ta konsistorii beteende gaf mig redan, på förband, föga höga tankar
om dess rättrådighet, och i allmänhet — en viss försmak af dess
handlingssätt. Också var det på grund häraf jag sedermera i 16 år
förestod denna befattning — utan något arvode, salarium, eller ho-
norarium.

") Otava 1 D. s. 172. Suomalainen 1846 n:o 16.
M) Sålunda har jag, eller mina skrifter, blifvit offentligen be-

dömd, t. ex. — på Ryska, af TJspenskij, Sinkoffsky, Gröt, m. fl. — på
Tyska, af v. Schuhcrt, Monc, Oken, Menzel, Sederholm, Rosenplänter,
v, Biter, Megcr, Oldekop, Allmän, Schiefner, m. fl. — på Svenska, af
Brakel, Hammarsköld, Montgommery, Craelius, Ruda, Palmblad, Greril/ius,
m. fl. — på Norr ska, af Daa, och Sundt; — på Danska, af Bar-
fot/ (i Tidskriften „Brag e o g Idun") — på F råns ka, af Gaimard, Mar-
ntier, LcDuc och Brosset, Mannerlicim, m. fl. - på Engel s k a , af
Latham och Bowring; — på Italienska, af Grefve Botognini och Grå-
lien/ t/i llemsir. - på Tngers k a, af Rrtjult/ och Uiinfalrir. och slutli-
gen - på Latin, af Xi/landrr, Geitlin, Kcckman, m fl. Äfven påfinska
har allmogen, och det i olika provinser, både senterat och guterat min
finska: hvilkel de stundom offentligen — nog högt gifvit tillkänna, och
del på ett sätt som ingen kan förtyda; såsom t. ex. Jaakkolainen, Palari,
och Pnmppalaiiicn, i Tavastland (iemf. „Suomalainen" 1846, n.o 6, 7,9,
11; cich ~Suomi"'lBl7, n:o 36) äfvensom Savolainen, Sopainen, och Wrii-
niiineit, i Savolax (~Suomi' < 1817. n:o 6) utan atttala om Sakkola- och
Impilax-bönder, från Viborgslän(Suomalainen 1846, n:o 4); eller — be-
höfves det väl större bevis härpå, än det t. ex. att såväl Tidningen
Suomi som Suomalainen var öfverallt kringspridd, requirernd, och
läst inom alla län, under det vissa Fennomaner offentligen påstodo att
jag skivf ett språk som af ingen finne kunde förstås, och som icke
heller någorstädes taltes. Det har derföre rätt ofta roat mig, att er-
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yfvas, eller skryta, utan för att visa det man utomlands bättre
förstått att värdera, och uppskatta dem, än inom eget land;

fara med hvilken grämelse, och hjertängslan, man här förnummit dessa
i allmänhet mera opartiska omdömen, hvilka i detta fall stundom ut-
talat sig ibland främmande nationer, och som man derföre här sökt för-
hemliga och fördölja — så vidt som det låtit sig göra. Så t. ex.
då Lönnrot, i Finl. Allm. Tidn. 1851, n:o 49 £0, 56—59, införde en
öfversättning af livad Eilert Sundt (i sin skrift om »Fantcma") ta-
lar om do Norrska Finnskogarne, så, har han (narraktigt nog!) dervid
noga öfvcrhoppat, och utelemnat, alla de ställen (d. v. s. sidorne -_,06,
207, 208, äfvensom sidd. 195, 198, 199, 200) der Sundt omtalar mig,
och min beröring med dessa finnar, (och hvilket just mest bort intres-
Bera oss här i iinlandj emedan mig der lemnas ett loford, som troligen
gick Lönnrot till hjertat. Så t. ex. heter det sid. 206: „Mcu Mennesket
lever jo ikke af Bröd alene, og cndda var der Ingen, der kunde late det
Ord til Finnerne, som dercs Hjcrler bcgjcerede. Veres Nationalitet var
overseel, ringcagtet, og om end — hvad dog ncppe al tid var Tilfaldet —

dercs Öve forslod det Tröstens Ord, som den norske Tunge talte til dem,
saa fattede ncppe dcrrs Hjcrte del. Va kom en Mand af dcres eget Kjöd
og Blod deres Lcengselimöde; det var Carl Axel Gottlund, theologisk Kan-
didat (sic.'J fra Abo i Finland, nu Lektor i Helsingfors. I Aaret 1821
opholdt han sig i langere. Tid paa de norske og svenske Fin-Skove. Han
var maaske kun af Ngsgjerrighed kommen liid for al se denne Koloni af
Landsmwnd; men han kom til at udrcllc meget Mere. Han reistc om fra
Torp til Torp, samtalede med Finnerne om dercs Anliggcndei; sörgede vist
över den Slövhed og Forvildclsc, han vel maalte se og höre, glcedcde sig
endnu mere över livert Spor, han fandt af de nationale Vyder, vand! Allés
Hjcrler ved sin deltagendc Opmcerksomhed for dercs Velog henrgkket/c Unge
og Gamle ved al opfriske de gamle hentlöendc Sägn og Hinder fra det
fjerne Suomi, ved at lade dem höre dcres af Andre foragtede Modersmaal
ien dannct og fora/diet Form. Hver Ta/c, lian holdl, var en rig Said,
som udslröcdcs, og nge livsfriske Idéer slcjöde fr em i Finnarnes Sind; del
var Nationalitetens Magi, som ätter hccvcdc deres Mod'' m. m. (jemf. sid.
122). — Likaså då, i samma Tidning för år 1852, uti n:o 122,171,172,
174, 175 och 176 — under rnbrik: ~Något om Inbyggarenas belägenhet
i norra Vermlands Finnbygd" — aftrycktes Axelssons (äfven i
Tidning" för samma år införda) uVandri ngar i Vermlands Elf-
dal och Finnskogar," så uteslöts dervid likaledes allt hvad han der
sidd. 77, 93 och 94 nämner om mig (och hvaraf jag här, sid. 122, cite-
rat en mening); ehuru visserligen Kedaktionen härvid icke kunde undgå
att (med anledning af hvad som lästes i Morgonbladet 1852 n:o 45)
sjelf, i en not, tillägga: I(

Gottlund är ett namn, som i alla Vermlands
Finnbygder lefver i friskt och kärt minne". Vi liafva anfört dessa
exempel endast för att visa den hos oss, i så måtto, rådande sinnes-
stäinmningen, och karakteren af våra Jitteraturväners" i detta afseen-
de (lumpna och småaktiga) beteenden. Deremot, om någon annan Fin-
ne händelsevis omnämnes i utländska tidningsblad, eller skrifter, —

huru trumpetas det icke straxt derom i våra egna Tidningar — ifrån
ena ändan af landet till den andra, äfven om anledningen dertill ej
varit desto större, än att han der bivistat Biskop Thomanders lie-
grafning.
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der man deremot så vidt möjligt —- sökt att häckla oeh
nedsätta dem.

Hvadan kommer sig allt detta? skall troligen någon
fråga. Och vi äro lika villige, som skyldige, att äfven här-
vid ingå i en slags förklaring; men vi måste tillika dervid
anmärka, det vi härvid inkomma på ett alldeles nytt, och kan-
ske för mången — ett mindre angenämt kapitel. Men då vi
engång här sagt .1, skola vi äfven säga B. Det må då so-
dan — bära, eller — bryta. Med ett ord: vi vilja, en gång
för alla, sjunga rent ut, såsom det förhåller sig; såmycket
mer som det kan vara en liten vägledning för samtiden, och
bli en ledtråd för framtiden; hvilken troligen bättre skall
förstå sig att bedöma saken; och som dessutom på sätt och
vis förklarar ej mindre orsaken till Konsistorii (af mig här,
mer än engång, förut omtalta) emot mig visade afvoghet, än
den äfven af andra litteratörer emot mig yttrade oviljan. 2i)
Men först måste jag likväl härvid, framställa en fråga: Nar
såg du någonsin en inan, hvilken i ett eller annat afseende
gått före sin tid — ännu mer, om han gjort det i flere
fall — hafva blifvit erkänd, och hyllad, af sina samtida?
Tvärtom, han har ofta blifvit misskänd och föraktad, stun-
dom hatad och förföljd. Hvarföre ock en författare anmärkt:
„att det icke är ett fel, utan tvärtom ofta en förtjenst, att
äga biide motståndare och afvundsmän; de der
skola, på sin höjd, irra omkring — som föga bemärkta, snart
försvinnande, Iyktg ub b a r." Och i det hela är det gan-
ska naturligt. Den som ej i allt följer med sin tid, d.
v. s. som icke tänker, och talar, liksom alla andra, han stäl-
ler sig derigenom sjelf i opposition dermed, eller —■ utom
sin tid. Derföre, då jng — efter att förut åren 1818 och
1821 i Upsala, och äfven sedermera i Stockholm, hafva ut-
gifvit åtskilliga mindre bemärkta skrifter på finska språket —

allraförst med fart och kraft började, och det redan såsom-

**) Mången kanske skulle tro, att denna den allmänna opinionens
motvind borde — om ej vilseleda, och väderdrifva mig, så — åtminstone
något nedstämma mitt mod. Tvärtom! jag finner mig derafmeraupphf-
vad, oeh kryssar emot den — med fulla segel.
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yng ing, och till ännu —stadd i ett främmande land, att på
egen hand, i vetenskapligt afseende — (och det snardt sagdt i
alla riktningar) uppbearbeta finska språket, för ett högre
ändamål, såsom vårt nationalspråk; — och det på en tid,
som det uti vårt land — ej blott inom det bildade ståndet, utan
äfven, och ännu mer, i den stora allmänhetens ögon — ned-
sjunkit i det djupaste förakt; — var det väl då underligt, om
de den tiden ansågo det som ett hufvudlöst, såsom ett van-
vettigt och halsbrytande företag? och betraktade mig sjelf
såsom en narr, och en dåre. Ja de sade mig det rent ut
i synet, och det från flere håll — både muntligen och skrift-
ligen. 25) Men då nu l:a Delen af Otaoa ändtligen 1828 ut-
kommit, se då blef det en anna låt! Jag hade nemligen,
(på af mig sid. LYIII—LXXI i företalet anförde, och som
mig tyckes ganska giltiga, och talande, skäl) ej blott i nåder
upptagit en för de flesta främmande, och hittills af våra skrif-
stallare förbisedd, och förkastad, dialekt af språket; utan jag
hade dessutom, i flere andra afseenden, företagit mig en grund-
lig och genomgripande reform (eller renovation) af d. s. k.
finska skrift- eller bokspråket; 26) och detta var något mer
än livad man hade väntat sig, — mera än hvad mankunde
smälta och fördraga. 27) Dock förklarade jag, mer än en gång,
att detta gällde endast subjektivt, med afseende å mig sjelf;
utan att jag derföre ville påtruga mina idéer, och åsigter, på
andra, 28) Så länge jag nu förblef i Sverige, fick detbli der-
vid; men när jag öfverkom till Finland, och i synnerhet se-
den jag, med begagnande af samma ortografi, och dialekt,
äfven här begynte utgifva en hop nya Finska arbeten, väckte
det de gamla herrarnes harm, och de yngres missnöje och
ovilja; och föranledde en ständigt fortfarande polemik, från
olika håll (hvarom tidningarne Suomi och Suomalainen nog-
samt kunna intyga). Mången, ja nästan alla, som här i lan-
det trodde sig vara stora skrifstallare, förargade sig natur-

26) Otava, ID. stdd. XXIX, XXX. (Företalet).
28) Jemf. Forskningar i finska språket, sidd. I och följ.
") Jemf. Otava 2:ra Del. sid. I—B.
28) Jemf. sid. 242, not, 13; Otava 1 I). Föret. sid. LXII, LXIII;

Suomi, 1847, n:o 3;— Forskningar i Finska språket, sidd. 6,12.
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ligtvis dcröfver att jag, såsom en parveny, vid språkets be-
handling — icke antog, och följde, deras principer; eller rättade
mig efter gammal häfdvunnen plägsed, och sedvanligt bruk;
hvarvid likväl flere afdem sjelfve —småningom, och oförmärkt,
ja nästan medvetslöst antogo, och följde, många af mina ma-
ximer. Ja några antogos med den påföljd, att man bildade
nya finska ord och termer — äfven der det icke behöfdes.
Sådan var ungefär ställningen angående mig, och finska
språkets behandling, då jagkom till Universitetet; och sådan
är den ungefär ännu i dag. D. v. s. alla de andra följde,
mer eller mindre, den gamla bokfinskan; endast jag, ensam,
begagnade för min del den savolaxska idiomen. Men i det
hela var den ortografiska skilnaden häremellan numera blef-
ven så liten 20) att det knappt lönar mödan att omtala den.
och var det just derföre den ansågs, af mina vedersakre, så
mycket större och vigtigare; ty Finnarne äro, såsom jag re-
dan sagt, stundom mycket småaktiga, d. v. s. de fästa sig

<") Så t. ex. har jag hittills varit den enda, som ifrån det finska alfabe-
tet — ibland de i språket införda främmande, och ofinska bokstäfverna
— äfven utgallrat bokstäfverna d och g; hvilka jag (enligt språkets
natur och organism) ersatt med de deremot svarande bokstäfverna t
och k; likasom jag med bokstafstecknet k, tillagdt i slutet af vissa
ord, stundom uttryckt den tonvigt, eller rättare kanske — den halftlju-
dande bokstaf, hvilken andra någongång markerat med bokstäfverna
h eller t, eller med accentteckne ', t. ex. Anna] annalc mullen'. Tuoktuo
/......_•/.! Tiek lie kovaksi. Ulan afseende å uttalet, oeh språkljudet, för-
bises det likväl numera af de flesta. De lika breda, som långa, tve-
skrifna vokalerna aa, ää, cc, c, har jag, enligt Savolaxska idiomen,re-
kompenseiat med de motsvarande diftongerna oa,eä, ic, yö, (t. ex. moa,
peä, lien, mgö; i stället för maa, pää, teen, me). Liksom syllaba ultima
3:tbic pcrsonre singularis numeri, piffsentis temporis verbi activi — ar
till sin natur lång (I. ex. otlaa, ~lian tager") så har ock den deraf for-
merade 3:dje personen i pluralis rätteligen en lång syltaba penultima
(t. ex. oltnaval ~de laga"), hvilket iifven ännu höres, och iakttages, i
Savobixskan oeh ICarelskan, hvarföre jag iifven i språket alltid marke-
rat det; ehuru genom långvarigt bruk, och till följd af en felaktig or-
tografi — ordet i andra dialekter skrifves, och uttalas, kort: t. ex. ollavat.
På snmma sätt t. ex. skrifves, och uttalas, pronomen hän. (han) i an-
dra nmndarter med en kort vokal, men i Savobixskan med en lång
(hään) utan att tala om några andra små skiljaktighcter, (t. ex. 00, ou,
eller ouk — i stället för ole) hvilka i språket förekomma. Men allt
detta är ju i det stora hela endast små petitesser (hvarvid endast
småsinnet kan fästa sig") emot den vigtiga hufvudsaken att, äfven i
ortografiskt afseende, fa språket rent och troget förkroppsligad!,
eller fotograferade
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ofta vid små, och strunt saker (vid lumpua bagateller) utan att
stundom ens kunna ana, mycket mindre attendera till det
stora. Olika åsigter i sak — föranledde ofta till olika person-
liga förhållanden; hvartill slutligen, å andra sidan, sällade sig
litet hat, blandadt med afvund; ty man kunde dock se,
och svårligen smälta, att jag i alla fall förvärfvat mig ett
namn inom den finska litteraturen — måhända större än
mången annans. Men allt detta var dock i det hela, och för-
bleftillsvidare — en småsak; ty nu först följa ogenteligen de
svåraste gravamina.

En hvar har naturligtvis sina fel, och jag således måste
äfven hafva mina. Doribland hör t. ex. att jag aldrig fikat
efter menniskogunst, aldrig sökt med en viss beställsainhet
insinuera mig, eller min sak, hvarken hos förmän eller ve-
derbörande. 30) Likaså har jag aldrig, hvarken sjelf eller ge-

30) Så t. ex. —icke ens af vanliga s. k.
(hos förmän) eller af andra slags lyckönskningar och
(hos Kamrater) m. m. har jag gjort mig någon molest, — så mycket mer
som jag icke besökt dem. Hos Universitetets Rektor har jag t. ex. på
de 10 sista åren varit — högst 3 gånger, och det alltid på något ären-
de; och hos Universitetets vice Kansler, (Generalen Baron Sfunch) SOfli
bodde midt emot mig, på andra sidan om gatan, har jag likaså— under
en lika lång tid, icke ens varit så ofta. Detta allt kan visserligen
tillräknas mig såsom ett fel. (Och så är det ocksåj; men så har jag
å andra sidan härvid åtminstone —icke tagit för sed att,härunder,
hos dem vilja någonting utverka —hvarken för min person, eller för min
sak. Dock engång ville jag äfven försöka detta medel, för att se hu-
ruvida det skulle gagna. Det var på uppdrag af en ulaf Kejs. Sena-
tens Ledamöter, som bad mig dot jag — som då i Senaten sökte blif-
va ersatt för tryckningskostnaden vid elt ulaf mig uigifvet vittert
arbete på finska språket (2:dra Häftet uf mina finska JBellmania-
der) — borde härom vända mig, särskildt, till alla dem af Senatens
Ledamöter, hvarpå saken berodde. Jag gjorde det, och det — lyckades.
En annan gång — då jag likaså (men nu endast skriftligen J vande
mig till Senaten, i afsigt att erhålla understöd vid utgifvandet af min
aflidne fars finska predikningar, — vidtog jag icke denna ut-
väg, och — det misslyckades. Om detta då, på det högsta, för-
undrade mig, att eu så vigtig och hela den finska befolkningen gag-
nande sak — gick i quaf; finner jag det likväl numera, och vid när-
mare eftersinnande, vara ganska klart och naturligt. Ty vid ett så-
beskaffadt personligt resonemang, upptäcker man snart, och kan såle-
des genast bemöta hvad oppositionsandan haft hendigen att anmärka;
hvarvid man är i tillfälle — den ena, att meddela, ocli — den andra,
att erhålla alla de slags förklaringar, oeh upplysningar, hvarpå saken
kan anses vara beroende; och hvilka svårligen annorlunda kunna tol-
kas och lösas. Det iir således icke utan skäl, som det finska ordstäf-
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nom andra, utpuffat mina skrifter, eller (liksom många an-
dra) sökt dermed uppvakta Tidningsredaktionerna, på det
de måtte göra det så mycket bättre; emedan jag alltid hyl-
lat, och följt, den princip: att saken bör tala, och icke per-
sonen; hvilket visserligen är ett stort fel, uti ett land der
personliga förhållanden (d. v. s. der slägtskap, förespråkare
och rekommendationer, eller der namnet och den yttre po-
liturcn) ofta anses såsom en hufvudsak, och saken i sig sjelf
deremot såsom en bisak; eller der käring-squaller, och tidnings-
raller, ofta utgör den allmänna opinionen för dagen. Van
att vara mig sjelf allt in allom, har jag dessutom alltid haft
en viss motvilja att ingå i s. k. föreningar, eller i diverse ve-
tenskapliga sällskaper, der mängden ofta skall ersätta hvad
som saknas i den enskilda och individuelaförmågan. 3T) Der-
före då andra vanligtvis tillräkna sig det som en ära, att
vara ledamot i åtskilliga såbeskaffade sällskaper, skulle jag
deremot snarare kanske anse det för en förtjenst — att icke
höra dit. Man är åtminstone då sielfständig, och sin egen
herre, fri, och utan att, i något afseende, vara bunden och
beroende af andras ofta inskränkta idéer; hvilket jag skattar
mest af allt, och anser för en verklig stor lycka. När an.
dra således yfvas med att tillhöra flere vetenskapliga sam-
fund, skulle jag deremot kunna bravera med att hafva afsagt
mig detta förtroende — så mycket mer som detta verkligen
är fallet. Så t. ex. då jag, utan att förut derom vara till-
frågad, genom formligt diplom af d. 1 Maj 1839, blef inkal-
lad till ledamot af Finsk a Litteratursällskapet, af-
sadc jag mig don äran; hvilket naturligtvis skulle på det högsta
förtryta allt hvad fennomaner hette, och enkannerligen sjelfva
Litteratursällskapet. 32) Likaså då jag, genom diplom af d.

vet säger: suula sanan siaksi, pcätä mielen kukkaroksi (man har erhållit
munnen till att tala med, hiifvudet — till att tänka med). Skada blott
atl munnens begagnande, ofta, i detta fall — blifvit missbrukad.

sl) Jemf. Suomalainen 1846. n:o 17.
35) Efter ,i:i" engång omtalt det jag vägrat att ingå i det Fin-

ska Litteratur-Sällskapet, måste jag väl äfven säga orsaken dertill;
emedan det, annars kundo synas, som om jag hade gjort det blott af ett
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23 Nov. IS3B blef, otillspord, inbjuden till ledamnt af Säll-
skapet pro Fauna oj- t lura Fennica, kunde jag likaledes icke

infall. Kedan i början af sällskapets tillgöranden, var det åtskilliga
af dess handlingar, och beteenden, som visserligen misshagade mig,
eller hvilka åtminstone icke öfverensstämde med mina åsigter; dock,
enär jag icke biträdt dem, fastade jag mig, i det hela, icke heller
så mycket dervid. Ibland såbeskaffade åtgärder må jag t. ex. nämna:
att Sällskapet från höger och venster väl inkallade en hop utliind-
ningar, hvilka troligtvis lika litet intresserade sig lör vårt språk, som
för vårt land; men deremot förbisåg man icke blott, (å andra sidan)
ulan förnekade, och nedsatte, egna landsmäns i detta afseende rättmätiga
förtjenster, i det man — i stället att vitsorda, och rättfärdiga — miss-
kände och ogillade, ja förevitade och tadlade, deras för finsk litteratur
fillförene bevisade verksamhet. Detta gäller icke blott om mig, utan
äfven om Renvall, v. Beckei; Topelius, Juden, m. fl. hvilka dels öfver-
lemnades åt glömskan, dels strängt kriticerades, väl ej af Sällskapet
con amore, eller en corps, — ty det märkvärdigaste af allt är att Litter.
Sällskapet, efter mer än en 30 årig verksamhet, ännu icke ens äger en
egen litterär organ, eller Tidning, som uttalar dess åsigter i språket,
och kritiskt bedömer den finska litteraturens utkomna alster; (såvida
tidskriften „Suomi" ingalunda kan, såsom sådan, godkännas ) — utan
utslungades dessa bannstrålar, enskildt, af dess koryféer och adepter;
hvaraf följden äfven blef, att flere af våra äldre skribenter icke ingingo
i Sällskapet, och att några som redan gjort det, sedermera från säll-
skapets matriklar utströko sina namn (hvilket t. ex. var fallet äfven
med Professor v. Bcclccr). Deremot utbasunades i Tidningarne tidt och
ofta (och det både i tid, och otid) Lönnrots många, och dråpeliga, lit-
terära förtjenster; hvilka den tiden bestodo i hans „Kantele''. Men
hvarvid icke ett behjertande ord nämndes hvarken om Topelii ena-
handa, och nästan samtidigt utgifna, eller om v. Schrötcrs, Gananders,
Porthans, v. Beckers, m. fl. a:s likaledes äldre utkomna samlingar af
Finska folksånger; hvilka alla ingingo uti, och just utgjorde stommen,
och kärnan, af Lönnrots samlingar. Jag vill derföre härigenom inga-
lunda på något sätt förringa Lönnrots verkligen stora fosterländska för-
tjenster — jag vill blott visa det skråmessiga i Litteratursällskapets
och finnvännernas förfaraude, ochderas ensidigariktning. Vidare missha-
gade det mig att sällskapets öfverläggningar, diskussioner oeh proto-
koller (för att här ej tala om dess utgifna skrifter ) fördes på sven-
ska språket, då likväl Sällskapets Tukkulmin Suomalaiskunta proto-
koller, redan 1830, i Sverige fördes på finska. Men hvad som likväl
mest slog mig för pannan, var- — att jag var icke så väl ankommen
till Helsingfors, förr än jag på öppen gata björnades af en s. k. vakt-
mästare, som af mig utfordrade ars afgifen jemte i nskrif nings-
penningarne vid Litteratur-Sällskapet, (till hvilket sällskap jag
dessutom aldrig ens anmält mig) och det innan jag ännu antagit kal-
lelsen, innan jag besökt något af dess möten, och — innan jag inre-
gistrerat mitt namn i dess kladdar. Detta förargade, mig naturligtvis.
Jag frågade mannen derföre: — hvem som utsändt honom, med detta
uppdrag? „Doktor Rabbe" (svarade han). aN& helsa då Doktor
Rabbe (sade jag) och säg honom — att jag icke vill tillhöra ett säll-
skap, som visat sig äga en så liten takt. och som i detta afseende upp-
fört sig så inhonnett, emot den det ursprungligen kanske torde hafva att
tacka för hela sin tillvarelse." Ty kan jag, genom min flitiga bref-
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hafva det nöjet att hörsamma kallelsen. M) Och på samma

vexling, i detta afseende, med framlidne Erkebiskopen, dåvarande Pro-
fessor Melarlin, i Åbo, visa att det var jag som först uppmanade ho-
nom härtill; — och att han, i anledning deraf, slutligen äfven lofvade
mig, redan i bref af d. 25 Maj 1821. (jemf. Suomi 1847, n.o 46) att
— i likhet med det sedermera 1829 i Stockholm af mig likaledes sti-
ftade Finska Sällskapet för vetenskap och skön konst
fkalladt Tiikliulmin Suomojaiskiinta) — bilda ett sådant äfven här
i finland. Huruvida han derföre gjort det — känner jag icke. Emel-
lertid hade Litter. sällskapet, stiftadt 1831, redan under flere år ej blott
inkallat utländska ledamöter från höger och venster — för att deri-
genom liksom göra sig mera bemärkt, af dem som i saken, såväl som
i språket, ingenting förstodo; ty det tycktes ligga i sällskapets plan
att, till en början, mindre verka genom egna ansträngningar oeh kraf-
ter, som icke mera att —genom loford, och medhåll utifrån, vinna an-
seende och förtroende inom eget land — utan hade jag då redan i 5
år varit bosatt i finland, utan att någon observerade det, eller — in-
nan man ens — här erinrade sig mig; hvilket tydligt visar, att det
icke var för min litterära verksamhet, utan att det endast var i egen-
skap af Lektor i finska språket, som man icke gerna trodde
sig kunna undgå att äfven inkalla mig, såsom finska språkets dåför-
tiden enda, och högsta, målsman; för att också — med mitt namn
vilja designera ledamöternas antal; oeh hvarföre äfven mitt namn,oförskyldt, intogs i den sedermera tryckta förteckningen öfver säll-
skapets ledamöter.

Dessutom fann jag del, vid närmare eftersinnande, ej blott löj-
ligt och inkonseqvent, utan i högsta grad oklokt, att — då jag icke
ägde medel att bekosta utgifvandet af mina egna arbeten, jag då (med
en stor familj, och med en liten lön) deremot skulle —årligen bidraga
till utgifvandet af andras skrifter, om hvilkas tillvaro man ännu icke
ens kände det ringaste, hvaiken — hvaruti de bestodo? eller — hvar-
till de dugde? Eller att då Sällskapet icke intresserade sig för någon
af mina många, både, i företalet till 2:dra Delen af Otava, och vid slu-
tet af R u n o 1 a, specificerade, oeh på tryckning endast beroende, d. v. s.fördigskrifna manuskripter — att jag, till den grad, deremot skulle
intressera in g för sällskapets ännu fjerran och i det dunkla blå be-
fintliga opera, så jag med årliga kontingenter dertill skulle förbinda
mig att kontribuera. Härtill kom ännu, att i den mån Sällskapets verk-
samhet nier erhöll karakteren af ett skrå, d. v. s. i den mån dess ut-
talade åsigter blefvo mer och mer skråmessiga och ensidiga, eller an-
tydde en åtgjord partiskhet, såväl i att berömma som att fördöma,och hvilken skråanda tydligast manifesterade sig, då man i stället att
fröjdas och glädja sig öfver stiftandet af ett enahanda sällskap i Vi-horg, tvärtom deröfver härmades och grämde sig. f Jemf. Helsingf.
Tidn. 1810 n:o 25, och Suomalainen 1846 n.o 11,13, 16, 17; — Morgon-
bladet 1816, n:o 42, och Suomalainen n:o 22) — så ansåg jag det ligga
i det finska språkets egna, och välförståddn, intresse att icke alla, i såmåtto, tänkte lika; och att, det, i detta fall, äfven fanns en opposition,
som (då det behöfdes) kunde hålla Litteratur-Sällskapet i schack, och
offentligen (om det gälde) förstod att granska, och bedöma, dess åtgär-
der. En åsigt, för hvilken vännorna af den inhemska och fosterländ-
ska litteraturen snarare borde — tacka mig, än — hata och förfölja.

") Orsaken åter, hvarföre jag icke inträdde i Sällskapet pro
Flora et Feitua Fennica, var den, att då jag — for att på något sätt
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sätt var förhållandet då jag, genom diplom af d. 17 Januari
1846, blef invald till ledamot af Viborgska Finska
Li 11 eratu rs ä 1 lskapet. 34) Kallelse till utländska lärda
Sällskaper har jag deremot accepterat, utan att derföre vilja
skryta härmed, emedan de varit beräknade ej på mina pen-
ningar, utan på min person; och såvida jag derigenom icke
underkastade mig någon förpligtelse; hvarföre jag också i

visa mig tacksam, och motsvara sällskapets sträfvanden — från Kuo-
pio insände 12 ex. af den dcrstädes af mig funna, högst rara och säll-
samma, vatteninsektcn Vy/icus Verrucifcr (jemte diverse variteter deraf)
— hvaraf dessförinnan endast blifvit ertappade några exemplar i Si-
birien (hvilka, såsom en stor raritet, föivarades i Hennings stora
insektsamling) och likaså hvaraf för flere år sedan blott några få ex.
blifvit anträffade (om jag rätt minnes ) af Prof. Nordmann, i llollola
socken, — med anhållan att Professor Sahlberg, som för mig upp-
gifvit att den hos insekthandlarne i Tyskland betaltes med en dukat
exemplaret, ville för egen del deraf behålla 6 ex. och ställa de andra 6
till Sällskapets disposition; (och hvarigenom jag således trodde mig
liafva mer än tillräckligt honorerat den antydda kallelsen) så — då
bemälte Professor i sitt nyssnämnda bref af d. 13 Febr. 1839, bland
annat, yttrade sig: (IPå förhand tror jag mig dock kunna säga, att de
(I vanliga penningeafgiltcrna icke torde kunna afliqvidcras med hvar-
(lken Insekter eller andra naturalster, ehuru vi väl veta alt lcdamots-
'afgifterna erläggas fritt, och ingalunda äro exekutiva" — förklarade
jag honom, vid min ankomst lill Helsingfors, det jag — såvida jag
misstagit mig på ändamålet för Sällskapels verksamhet, hvilket jag
trodde vara att insamla finska natur-a 1 s 1 cr, men numera finner
att det är att samla penningar, såsom ett medel till det förra,
så ock då mina tillgångar icke tillåta, det — vill jag icke tillhöra ett
sällskap, som gjort hufvudsaken till en bisak, och bisaken
deremot till en hufvudsak; hvarföre jag återtog mina 6 ex. Verrucifer,
och skänkte dem Presidenten Manncrheim i Viborg, till hvilken jag re-
dan sommaren förut likaledes skickat en hop såväl Jefvande, som på
nålar uppstuckna, exemplar af samma insekt (jemf. Acta Societatis Sci-
cnliarum Fennicae. T. 1, Fasc. 11, p. 255—258). Äfven i botaniskt af-
seende hade jag sedermera kunnat rikta sällskapets samlingar med en
hop sällsamma, förut hos oss ej funna, vegetabilior; så t. ex. vill jag
bland Fanerogamerna här blott nämna den i många afseenden singu-
liera, och karakieristika, Epivogium aphyllum; hvaraf jag vår den första
här i finland, _om, på ett s.-älle, uti ett kärr på Stora Mjölön, påträffade
15 prakt- exemplar deraf, hvaraf jag tog 12 ex. och quarlemnade 3,
för fortplantningens skull (jemf. Nylanders Conspectus Florw Ilel-
singforsiensis, p. 45); och hvaraf äfven i Sverige, (enligt Svensk Bota-
nik VIII D n:o 512) Prof. Fries var den första, som 1818 påhittade den-
na vext — vid Femsjö i Småland.

34) Det finska Litteratur-Sällskapet i Viborg, har jag väl formligen
icke afsagtmig, ickeheller haft skäl dertill;men då jag försakat att inträda
i det allmänna Finska Litteratursällskapet, har jag trott mig icke heller
böra hörsamma kallelsen till det Viborgska, såsom på sätt och vis ut-
görande — en del, af det förra.
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vetenskapligt afseende sökt honorera dem, om ej annat så
med mina meddelanden, med mina arbeten och mina skrif-
ter. 3S)

30) Såsom någonting i sanning, och i sitt slag, högst anmärk-
ningsvärd!, Ibrtjenar kanske omnämnas: att jag hos ett ryskt fruntim-
mer, i detta afseende, funnit ett vida större intresse för våi a finska fornmin-
nen, än jag hittills uppspårat hos någon af våra Herrar landsmän; af
hvilka endastKyrkoherden, Prosten A. F. C re mer, i Pyttis —-gör ett
stort undantag; emedan han, efter ett be.ök hos mig, enskildt, om-
fattat dem med ett oväntiidt deltagande, och visat för lörnforskningena
sak en värma, som alltid skall hedra honom. Också var det honom,
hvilken man ursprungligen har att tacka — sedan han gjort Grefve
.Berg uppmärksam härpå — för det jag, om sommaren 1859, blef försatt
i tillfälle att, på Statens bekostnad, i detta afseende företaga en resa
genom åtskilliga trakter af Finland; men hvars rika resultater jag
deremot allt hitintills icke fått tillfälle att meddela mina landsmän.
Den andra, hvilken i sådant afseende besökt mig, var Ryska General-
skan Anna Rajewskij (född Borosdin) som, af kärlek för
fornål dem; i antiquariskt oeh arkeologiskt afseende genomrest deflesta
länder i Europa, och dervid besökt de förnämsta museer och etnogra-
fiska samlingar, — viil ej för att, i sträng mening, studera forntiden;
men dock för att, såsom dilettant, oeh eu vän deraf, såvida möjligt lära
sig känna densamma; för att dervid få en öfversigt af de särskilda
Ländernas, och folkens, fornlemningar och antiqviteter; hvaraf hon äfven
sjelf varit ägarinna af en ej så obetydlig samling, samnianbragt från
olika länder, hvilken hon —(enligt en på ryska språket deröfver nyli-
gen i St. Petersburg tryckt Kata 1 o gj — förärat till det offentliga
museum i Moskwa. — Åfvcn hon har i sommar, enkom, uppsökt mig
här i Helsingfors, för att närmare inliemta beskaffenheten och karak-
tären af våra finska åldeidomsleinningar; i hvilket afseende hon en
hel eftermiddag, med mycken uppmärksamhet, afhört och genomögnat
åtskilligt af hvad jag i detta afseende hade att meddela henne; likaså
hur hon, i samma affigt, å härvarande universitets-museum låtit
aftaea gipsaflryck af der förvarade fornlemningar från d. s. k. sten-
ål (fem; (jemf. Huvudstadsbladet, 1865, n:o 2261. Och ej nog der-
med! Då jag härvid händelsevis kom att omnämna för henne — de olika
förklaringar, och föreställningssätt, naturforskare och fornforskare gjort
sig om uppkomsten, och formationen, af dei bergen stundom förekom-
mande s. k. Jättogrytor, anhöll hon, (som sade sig tillföreiie ej
halva varit i tillfälle att beskåda någon sådan) titt följande dagen få
vara mig Ibljaktig, då jag lofvade visa henne en såbeskuffad s. k. ~bergsg-
ryta"', hvilken jag redan om hösten 1857 upptäckte här i staden (men
hvarom likväl Helsingforsboarne sjelfva, än i denna stund, icke äga
någon kännedom, d. v. s. äro i fullkomlig^ okunnighet), och hvilken
hon betraktade ej blott med mycket skarpsinne, utan med ett odeladt
intresse. Föröfrigt bör jag kanske icke lemna ooinnämndt, att bland
Rysslands bildade fruntimmer finnas flere, som utmärkt sig såsom snill-
rika författarinnor — ej blott i vitterhet och poesi, (d. v.s. hvilka
varit, hvad svenskarna på spe benämna, s. k. „blåsti-uinpor") utan
älVen — i vetenskapliga idrotter. Så t. ex. skrifver pseudonymen
Eugenia Turr, (hvilken fornt utgifvit flere romaner) för det närvaran-
de'(från Paris) korrespondent artiklar lill Tidningen „Golos''
(Rösten). Ibland Singmör och Skaldinnor, har t. ex. Gref,
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Men nu blef snart den ena synden större än den an-
dra. Ej nog dermed att jag offentligen förevitat, och till-
rättavist det finska Litteratursälskapet i ett och annat af
dess tillgöranden; jag sökte äfven anstränga det till större
litterär verksamhet; 36) hvilket naturligtvis upptogs ganska

vinnan Rostoptschin utgifvit 2:nne Delar af sina Arbc t en (skalde-
stycken och poesier). För sina vidsträckta historiska forskningar Sr
deremot Nata/ia Schpilewskij känd, (hvilken en längre tid bott i Fin-
land, och äfven iir kunnig i Svenska språket). Hon har ined mycken
sakkännedom utgifvit en Historia öfver kriget i Finland,
1741—1743, belyst med flere baialjc- och situationskartor, ra. m. inta-
gen i 2:ne band af cl. s. k. „Mililiii-Tidningen. Ett annat Kyskt frun-
timmer, benämndt lichimoff, hvilken förut utgifvit en rysk historia
för bpr n, redigerar sjelf Tidningen „S v j o s do ts c h ka" (Stjer-
nan). Och på summa sätt iir Maria Roslofskij (som förut utgifvit d.
s. k. „8 ondeskola n") redaktris för Barntidningen „F am i 1j c-
aftnar." Men Alexandra Vuroff torde dock, på sätt och vis, vara
den märkvärdigaste af dem alla. Uti blomman af sin ålder, och svär-
mande af en varm fosterlandskänsla, ingick hon — såsom okänd, och
utan att någon ens anade til) hennes kön — uti k r i g s t j e n s t, un-
der 1812 års krig; deltog i flere blodiga bataljer, hvarvid hon utmärkte
sig genom med cch (apperhet-, hvarigenom hon npptjente sig till of-
ficers (Ryttmästare?) grad. ilen då, händelsevis, hennes kön
sedermera biel' upptäckt —■ tog hon genast afsked; hvarvid hon, med
bibehållande nf sin grad, erhöll hela sin lön i pension. Hon har der-
efter gjort sig beryktad äfven på en annan bana; nemligen såsom för-
fattarinna af flere ulaf henne, sedan den tiden, utgifna romaner. Hon
lefvcr ännu, vid hög ålder, och är bosatt i staden Jclaboga, uti \Vjiit-
ska Guvernementet. Jag skulle kanske slutligen ännu kunna nämna
en Mamsell Woincff, boende nära staden MaloArchangclsk, i OrlofTska
guvernementet. Hon har väl icke hittills, mig veterligen, utgifvit något
arbete; men är (liksom Generulskan Rajewskij) en stor licbhaber af
forn tiden; och har — flere gånger — yttrat den önskan, att få
göra min personliga bekantskap.

30) Utan att derföre vilja förneka, eller förringa,Litteratursäll-
skapets många, och om vart land stora, litteräia förtjenster, vore lik-
väl ingenting lättare att bevisa, än att det i flere fall mera skadat,
än gagnat, sin sak; men som detta icke nu är meningen här, så
lemna vi det (om så höfves?) till en annan gång. 1 det stället vilja
vi ej blott erinra, att vi sjelfve sträfvat åt samma mål, utan hafva vi
äfven derföre alltid med beröm vitsordat, Sällskapets syften, och ten-
denser, i allmänhet. Deremot hafva vi icke kunnat undgå att, i flere
enskildta full, tadla och ogilla — dess beteenden och förfaranden. Vi
liafva gjort det af tvenne skäl; både såsom en hyllningsgärd, den vi
anse oss vara sanningen skyldiga, och för att derigenom tillika,
i väsendtlig mån, gagna sällskapets verksamhet. Alt jag härigenom
skulle råka med sällskapet, och dess banerförare, i missförstånd —

visste jag nog förut -- Verilas tdivm pi-ii. .'bland dessa fel fulom
hvad förut redan blifvit anmärkt) måste jag (enligt hvad jag yttrat i
Suomalainen n:o 17) räkna — l:o (såsom kanske det största, oeh det
oförlåtlignstc) att man icke förmådde, eller måhända — icke sökte,
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illa. Jag hade likaså äfven vågat anmärka åtskilligt emot

att med sig förena de få intelligenta förmågor, som funnos i vårt land;
och hvilka, lifvade af en varm fosterlandskänsla, med afseende å den
inhemska litteraturen, visade sig verksamma och produktiva. Eller att
man — missledd af, i materielt afseende, egennyttiga beräkningar —

vid valet af medlemmar, mera fastade afseende vid qvantitativa, än
qvalitativa förhållanden. Likaså har jag 2:o anmärkt, såsom ett stort
fel, att Sällskapet icke äger någon egen organ, eller Tidning, såsom ett
ständigt fortfarande, och periodiskt verkande, medel; ty huru vill väl
Sällskapet i intellektuelt afseende verka inom den finska litteraturen,
då det saknar sjelfva medlet dertill? hvilket borde allt jemt, troget
och träget, ej blott sjelf bearbeta den inhemska och fosterländska
språk-och själsodlingen, utan äfven kritiskt granska, och opartiskt be-
döma alla andras, i detta fall, litterära produkter. Det är i synner-
het för denna sällskapets — d. v. s. för hufvudpersonalens, styrelsens,
eller de olVicicrandc och s. k. arbetande ledamöternas — passiva overk-
samliet, jag mer än engång anmärkt som ett fel, 3:o att allt hvad Säll-
skapet sjelf åstadkommit, eller producerat, på de första 15 åren af sin
tillvarelse (1831—1816) inskränker sig (enligt Suomalainen n:o 5, 16)
till dess statuter och kall e 1 seb rc f. Ja jag gick (i Suomal. n:o
20) formligen igenom alla dessa årtal; och resultatet blef att för tio
af dem stod det antecknadt: — „ei mitään"l Af de öfriga hade ett att
bjuda på Kcckmans öfversttttning kullala, och ett annat på Poppii
öfvcrsältning viina- myrkystä; de återstående meddelade en samling
af den finska allmogens ordstäf, gåtor, och sånger (samlade af
Lönnrot). Med anledning häraf heter det i Suomal. n:o 16, 17, att
sällskapet — istuu tuppi-suunna, muunna puu-jumalana, och väntande lialf-
sofvandc, från öster och vester, de halvor och gåfvor som någon, om
ej af kristlig barmhertighet, så dock — af fosterlandskärlek möjligen
kunde ha att erbjuda. I hvilket fall sällskapet närmast kunde föriiknas
vid den träbild, man stundom finner posterad invid porten till en kyr-
kogård, ödmjukt väntande att i sin sparbössa få en skärf af de förbi-
farande. Det har ock varit på denna grund jag funnit benämningen
Litteratursällskap såsom här mindre passande, och icke sin bestäm-
melse motsvarande; hvarföre jag föreslog (i Suomal. n:o 20) såsom
mera karakteristikt, och öfverensstämmande med dess verksamhet, att
det borde heta „ett sällskap, som bekostar sina f örlags-
a r tik 1 a r." Men jag har icke blott uppmuntrat Sällskapet till större
arbetsamhet, jag har någongång iifven anvist och påpekat hvaruti detta
t. ex. skulle kunna bestu; sa t. ex. hade det varit ett lika värdigt som
hedrande förelag för det linska Litteratursällskapet, att i en veten-
skaplig behandling framställa en exposé af derivationsläran i finska
språket (jemf. Forskninga i Finsk. spr. sid. 27); iifven skulle en närmare
och fullständig utredning på naturen, och karakteren, af den flnskaono-
matopoesin icke varit att förakta; och ännu mera gjordes oss be-
hof af en efter vetenskapligt system upprättad förte cknin g öfver alla
de afhandlingar (Tindingurtiklar, och Disputationer m. m.) och skrifter,
som på något sätt berör våit land, vårt folk, eller vårt språk; — i
likhet med en såheskaffad förteckning, som ryska Universitetet i Mos-
kva utgaf såsom ett värdigt minne af sin sednast firade Jubelfest.
Och då vi förut sid. 258 föreslagit Sällskapet att sända en antiquarius
till Kieretti, i Ryska Lappmarken, så knnde resan utsträckas till Ar-
changel, eller trakterna kring Dwina, det fordna Biarmaland, der Jo-
mala templet stod, der inan i ättehögarna nedlade guld och silfver,
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sjelfva Lönnrot 37) och Castrén 38) tvenne namn som hos

och der Konung Ragnar Lodbrok lät (före år 820?) i bergen inhugga
sina krigiska dater och bragder. Men om jag förut tadlat Sällskapet,
för det det icke öppet vågade framträda pa, arenan, och visa hvad
det bar i sin sköld, så drabbar detta tadel det nu såmycket mer som
det spelade så mycket flitigare förtäckt bakom kulisserna, förnämligast
genom redaktionerna af Helsingf. Tidningar och Morgonbladet, hvilka
i det hela icke voro annat fin dess tjenstcandar, hvarigenoni Sällska-
pet alltjemt prisade och berömde sina minsta åtgäider, (d. v. s. be-
römde sig sjelf). Under det det derigenom (genom sina tnaljörer och
marodörer) fick ett lägligt tillfälle att hemligen anfalla mig och andra.
Detta var åtminstone icke ett rent, och ett öppet spel, icke heller tror
jag att Sällskapet dervid skördade några lagrar. Såsom ett fel anmärk-
te jag (i Suomal. n:o 13) derföre 4:o: att .Sällskapet, som var spridt
öfver hela landet, och ägde följaktligen en personal derefter, större
än många andra sällskapet- — jemt och samt, i Tidningarne, bekla-
gade sig öfver sina snäfva tillgångar, och öfver sina små inkomster,
(d. v. s. beklagade sig öfver sig sjelf). Och anförde jag i Suomal. n:o
16, såsom ett icke mindre fel, att Sällskapet (eller som är detsamma
— att dess utliggare) i stället att glädjas och fröjda sig, tvärtom här-
mades och grämde sig, öfver tillkomsten af ett Litteratur-Sällskap äfven
i Viborg. Jag tror emellertid att de sparrlakansläror jag i detta fall
gifvit, gjort sin goda verkan, och kanske har man dem till stor del
att tacka för det förhållandet nu synes vara något bättre.

") Man har, bland annat, äfven förevitat mig det jag skulle
hafva föraktat Lönnrot, och hans finska skrifter; och likvid har jag
ännu aldrig nämnt hans namn, utan med en viss erkänsla af tacksamhet
och beröm, d. v. s. med en fosterländsk hyllning, (jemf. Suomalainen
1846, nio 17, 22, m. fl. st.) och det såmycket mer som han — vid det han
egnat sin uppmärksamhet folkets traditionela fornminnen — just be-
trädt samma bana som jag; (huruvida han, vis å vis mig, gjort det-
samma — känner jag icke). Det är sant, jag har aldrig instämt i
kalevaliternas ursinniga fröjde-iop öfver denna sin Sångarkonung
och Skaldefader, ty jag har icke kunnat undgå att anse dessa deras
ovationer, i det hela, mera såsom ett slags begabbande, än såsom ett san-
sadt erkännande af hans meriter; och liksom jag är öfvertygad att
han, inom sig sjelf, måste högt le åt oset af dessa deras rökoffer, så
har äfven jag någongång roat mig, med att förlöjliga dårskapen —

hvarhelst jag finner den. Deremot har jag, å andra sidan, icke heller
uraktlåtit att öppet anmärka åtskilliga a de fel jag hos honom an-
träffat, hvartill jag baft såmycket mer anledning som han sjelf först
i detta fall vidtagit initiativen, med afseende å mig. Doek hafva vi,
å hvardera sidan, gjort det med mycken hofsamhet. Att Litteratur-
sällskapet upphöjt Lönnrot, och burit honom på sina axlar, finnerjag
mycket naturligt; ty — livad vore väl detta Sällskap, utan Lönnrot? och
kanske kunde man likaså, å andra sidan, fråga: — livad voro väl Lönn-
rot, utan Litteratursällskapet? De äro nära lörenade med hvarandra,
såsom själ och kropp; ock ser det nästan så ut, som man (å hvardera
sidan) litet fruktat för att få en medverkan af någon annan, möjligen
— friskare, lifskraft.

Hans namn var mig alldeles obekant, då jag, som student i Up-
sala, las på gågon finsk Tidning (jag tror af 1828?) det han utbjöd
sitt första opus, skriften „Kantcleu, till subskription. Liflig och verk-
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sam, som jag den tiden var, intresserade jag mig genast för saken, och
— bland dcrvarande aviil svenska som finska finnar — skafiade jag ho-
nom straxt (om jag rätt minnes) 24 Subskribenter (huruvida han gjort
detsamma, med mina skrifter, känner jag icke) hvarutom jag tillskref
honom härom ett mycket hjcrtligt bref. Uti sitt svar af d. 22 Sept.
1829, deri han ursäktar det långa dröjsmålet härmed, förklarar han
orsaken hvarföre han i finskan, uti sin ortografi — skiljt sig ifrån
mig; och säger, det han ville förmedla de olika dialekterna, eller gå
en medelväg dem emellan, hvarvid alla kunde förstå honom. Men san-
ningen till att säga, så var han så illa piskad dertill; eller han var
tvungen att begagna sig af det Savolax- karelska språket, efter som
runorna förskrefvo sig derifrån; men, såsom sjelf Tavastländning, ikläd-
de han dem en Tavastländsk uniform, d. v. s. han begagnade, så vidt
möjligt, Tavastländsk ortografi. Hvaruti han har, enligt min tanke

11 ett oförlåtligt fel, i det han tillskapade ett konstspråk, eller ett
skriftspråk, som viil kan förstås, men ingenstädes (efter bokstafven)
talas; och hvilket dessulomär rakt stridande emot sjelfva hufvudprineipen
för all finsk skrift, som just skall läsas efter bokstafven. Det blef
med ett ord sålunda enslags batvinja, som smakar litet åt allt. Sa-
voluxarn erkänner det ej för sitt språk, (ty han finner deri mycket
som dermed_ ej öfverensstämmer) icke heller Tavastländningeu, och än-
nu mindre Österbottningen och Åboländningen. Ty så liten (i och för
sig sjelf) och högst obetydlig än skilnaden är i ortografiskt eller yttre
afseende, så vigtig blir den likväl i andligt, eller inre, hänseende; hvar-
till hör ej blott kärnan, utan äfven skalet, eller formen, hvarunder tan-
ken döljer sig. Det är annars nog eget, att ingen i hela landet ännu
insett, mycket mindre crkännt, sanningen af min åsigt, angående språ-
ket, betraktadt från den inre sidan; hvilken jag tydligen framställt i före-
talet till O t ava 1Del sidd. LIX o. följ. och i Forsk ningar i finska språ-
ket, sidd. 12 o. följ.; och i hvilket fall vi, i detta afseende, ännu stå på
samma (i sanning oefterrätteliga) ståndpunkt, som då_ alla, när jag
först började med finskan — skreko emot mig. Såvida nu samteliga
finska författare — mer, eller mindre — följt Lönnrot i spåren, har följden
deraf blifvit, att allt hvad hittills af dem blifvit skrifvit på finska — icke
(med afseende å språkt) anslår någon, emedan det icke är hjcrlats;
— det hvarken kommer ifrån hjertat. eller går till hjertat, — emedan
deri alltid förekommer främmande ingredienser och elementer. Der-
före, för atl få denna hufvudfråga, för linska språkets vetenskapliga
uppodlande, engång behörigen afgjord, — upptog jag den i mitt sednaste
speciinen, och anhöll— både mäntligen, och skriftligen, att den skulle
upptagas till diskussion (jemf. sid. 240). Konsistorium hade dessutom
händelsevis förordnat Lönnrot sjelf till opponent å Fakultetens vägnar,
— hvad var viil då naturligare, än att han skulle upptaga denna vigtiga
kardinalfråga — till diskussionsämne. Men nej! han sade aldrig ett ord
härom. Det var något som afhöll honom härifrån. Hvad kunde det
väl vara? Måhända kände han' sin svaghet. Lönnrot är annars den
som gerna vill lefva i lugn och frid mad alla, och vill sätta kyrkan
midt i byn (som det heter) ehuru det stundom (liksom här) ej går an.
— Ei piiolcsla, jos ei kokonuisestal och först då liafva vi finska språ-
ket i Bin helhet, nar hvarje af dess dialekter, eller enskildta lifsyt-
tringai', iifven kunna (och äro berättigade att) träda fram i skrift.
lljerlligt god och froinsiut, men litet timid och litet försagd, ärLönn-
rot stundom kanske i sina åsigter litet fadd, och småsint. Sa t. ex.
klandrar han (i företalet till sina uSuomen kansan Sananlaskuja") att
jag gjort skilnad på sananparsia, sananpolvia sananmutkia
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och vertauksia eller Sananlaskuja; hvaremot jag (i Suomalainen
n:o 16) tvärtom klandrar honom, för det han gjort ingen skilnaddem
emellan, utan (sammanblandade med hvarandra) intagit dem alla, un-
der namn af ordstäf, i sina s. k. ..Sanalaskuia." Likaså då han (i fö-
retalet till Kalevala) lade mig till last att ieke alltid, i metriskt af-
seende, liafva bildat mina runoverser efter sångens lagar; så upplyste
jag honom (i företalet till Runola) att det fanns tvenne slags Ru-
nor, den lyriska och den retoriska, eller deklamatoriska (hvar-
till t. ex. besvärjelse-formerna, hexeri-läsningarne, och trollrunorne hö-
ra) af hvilka det sednare slaget, beräknadt på extas, och sinncsuffek-
ter, lösgjort sig från metrikens lagar.

Dessutom har Lönnrot, jemte Ingman och Ahlqvist, härvid be-
gått det felsteget, att de — i strid, och tvärtemot finska språkets na-
turlynne och karakter — i metriskt afseende, velat basera dess vers-
byggnad — på quantitet, och position (liksom fallet var hos
Grekerna), dertill troligen missledde genom den hiatus, eller midt i
orden uppkommande cessur, som — till följd af de uddastafvelsernas
(och isynnerhet den förstas) alltför starka markerande och accentue-
rande — blir en naturlig följd; ej olika hvad äfven fallet är i Latinet och
Grekiskan. Hvaremot Renvall, jag och Akiander påslå att metern i
finskan är, och måste vara, byggd vå accenten. Om sommaren 1818
träffade jag Lönnrot första gången, personligen, på Nurmis prestgård;
och att vi icke blefvo främmande för hvarandra, skonjes deraf att jag
— ännu samma sommar, enkom, besökte honom, der han bodde på en
holme invid Kajana stad. Äfven 1839 och 1840 —då han här i Helsing-
fors tryckte sin Kanteletar — umgingos vi, nästan dagligen, förtroli-
gen med hvarandra; men allt sedan han 1853 återkom hit, såsom Pro-
fessor — har lian icke mera besökt mig, troligen af skäl, som han
sjelf — bäst, känner.

38) Då Castrén är ett namn, som både inom och utom Finland
tillvunnit sig ett stort renomé — och då säkert mången (att slutaaf
våra Tidningars högtrafvande fanfanorader) en tid trodde att i Fin-
land ieke funnos flere än tre män, som förljente att nämnas, nemligen
Castrén, Runeberg, och Lönnrot (jemf. Suomi 1847, n:o 15) — så gör
det mig verkligen ondt, att jag ej kan dela denna tanke, och att jag
åter här måste våga mig i fejd emot den allmänna opinionen. Väl
heter det: de mortuis non nisi benc'. och äfven jag önskade gerna att de
döda måtte få sofva i ro, helst när de sjelfve icke mera kunna försvara
sig; men historiens vitsord fordrar sanning, antingen vi lefva eller
icke, och det är derpå efterverlden en dag skall grunda sin Dom. Med
Castrén är det dessutom ingen fara, han har talrika vänner här öfver-
allt i lifvet, hvilka icke skola draga i betänkande att för honom (om
så höfves?); ikläda sig en blodig skjorta. Oeh efter som man offent-
ligen förklarat det jag icke vore värdig att lösa hans skoremmar, hvil-
ka presten Lindström tjenstvilligt tillknutit (se sid. 230) så torde
jas, med anledning deraf, vara berättigad att åtminstone försöka det.
Lång till växten, men med intryckt beröst, hade Castrén icke någon
hvad man kallar blomstrande helsa; och var det troligen i följd deraf
som hans humör var mera kritligt, och hans karakter subsunös. Han
var således icke den som vågade, eller som hade mod och lust, att i
bardalek, inom litteraturens territorium, oförskräckt träda fram på are-
nan, för att — der det så behöfdes — bryta lansar och sköldar; nej —

han höll sig, som en försiktig general — på afstånd; och hans stör-
Bta nöje var att såder, „unser uns" (som det heter) få göra sina små
anmärkningar om andra, helst — ad malam parlem; d. v. s. att per-
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sif fl era och rid ikylis era den frånvarande; hvilken talang panegy-
risten i Helsingfors Tidningar behedrat, och rubricerat, med namnet —

sjelfva satiren, (jemf. Helsingf. Tidn. 1852, n.o 38; och C. G.
Borgs minnestal öfver Castrén, sid 40); och i hvilket fall redan hans
porträtt, och hans beteende t. ex. emot Reguly, torde kunna tjena så-
som bevis. Grammatikan var annars iians starkaste sida, oehhan ansåg
derföre hufvuclsumman af all kunskap bestå i detta petrificerade skelett af
menniskotankens förkroppsligade väsende; hvarföre mun ock förgäfves i
hans skrifter torde eftersöka en fläkt af det ständigt lefvande snillet.
Han beklagade sig derföre ofta för mig, att Reguly (som skulle taga
för honom lektioner i finska språket) derunderej blott ingenting lärdesig,
utan dervid ofta insomnade så tungt, att han sofde godt flere timmar
å rad. Och när jag sedermera (då Reguly läste finska för mig) nämnde
det för honom, — skrattade han rätt godt häråt, och sade att han alltid
under lektionstimmarna (som bestodo af grammatikaliska distinktio-
ner, definitioner, och determinationer) tog sig en sådan positur, på
den tillhandsvuiande soffan, att hvardera, (såväl läraren som lär-
jungen) sedermera, ostörd, kunde fortsätta sitt yrke. Reguly — som
med ett godt lnifvud, och en skarp uppfattningsförmåga, studerat
flere språk (nemligen .Ungerska, Tyska, Latin, Franska och Italienska
— sedermera äfven Svenska och Finska) — och dervid studerat sig in
i deras lefvande anda, utan att så mycket anatomisera knotorna
uti deras benbyggnad — hade af K. Vetensk. Akademin i St. Petersburg,
(der han då befann sig) förslagsvis blifvit utsedd att, på dess bekostnad, få
i filologiskt afseende närmare undersöka deSibiriskafolkstammarne, då
det lyckades Castrén,att vid underrättelsen härom (medelst sina insinua-
tioner) genom vår landsman Akademikern Statsrådet Sjögren— miss-
känna och nedsätta Reguly, med afseende å hans grammatikaliska
skolgång; och det, såsom det tydligen synes — i afsigt att sjelf er-
hålla delta uppdrag. Hvilket också geiioni Sjögrens bemödande, och
efter många debatter, slutligen lyckades; ty Castrén gick slugt och sii-
padt till vaga, hvarpå Reguly icke begrep sig. (Troligen var det
äfven på denna väg, som det lyckades Castrén, i Konsistorium, att
komina sig till professionen i finskan; i det Prof. Gyldén — densam-
me som vägrade mig imprimalur å mitt specimen, på den grund att
det var skrifvit på finska (jemf. sid. 79) —upphöjde (å fakultetens väg-
nar) deremot Castréns — upp till skyarna; förnämligast på den grund
att deri omnämndes närmare 30 obekanta språk. Ty Gyldén hade då
ännu icke sett min afhandling, hvariiti åberopas och begagnas öfver
500 olika tungomål; kanske hade berömmet då varit lagomt). — Dock
förargade detta åtskilliga af Akademiris Ledamöter, och det — till den
grad,att de — med Statsrådet Bicr, i spetsen — beslöto att, en-
skild!, understödja Reguly med medel, för att försätta iifven honom
i tillfälle att besöka Sibirien. Och hvilket de iifven fullgjorde.

livad nu särskildt Castréns lärda eller vetenskapliga idrotter
beträffar, lemnar jag dem, tills vidare, — i sitt värde; helst han valt ett
fält, der troligen ingen kan bedöma dem. Jag menar hans gramma-
tikor i Syrjänska, Tscheremissiska, Samojcdiska, Burjätiska, Tungusiska,
och Ostiakiska språken. (Afven jag skulle tilltro mig kunna skrifva
en jufl-Hgranunntika i ctl språk soin jag allsicke känner,blott jag lar för
mig en person, som kan göra reda för diverse grammatikaliska frågor.)
Också måste man vara bra enfaldig, för att tro det man, efter några
månaders vistelse i ett hand, redan är kapabel, och bemyndigad, att
nedskrifva en duglig grammatika öfver det språk, som der talas. Man
kan således icke neka Castrén det beröm, att han varit produk-
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tiv, ehuru hans arbeten icke kommit oss till godo. — Deremot vill jag
såmycket mer fästa mig vid hvad jag kan bedöma. Då han skulle
anträda sin Sibiriska resa, förklarade Prof. Gröt — att han, såsom Ma-
gister, i Ryssland hade intet anseende, men skulle deremot såsom
.Doktor äga ett ofantligt. Hvarföre det 1844 blef, i en handvändning,
beslutit att Castrén, bogen drogen, skulle göras till Doktor; i hvil-
ket afseende han af Gröt fick vitsordet laudatur på sin kunskap i Ryska
språket (hvilket språk han troligen då icke kände bättre än jag) sedan
han redan förut år 1839 skrifvit en afhandling: tle af/initate dec/inationitm
in lingua Fennica, Eslhonica et Lapponica (hvarmed kan jemföras Pa-
landers 1819 utgifna Disputation: Formarum etgmologicarum in linquis
Fennica et Estonica parallclismus). Och på grund hvaraf han blef ut-
sedd till Docent „i Finska och Forn-Nordiska språken." Hvad här
månde förstås med F orn-Nordis ka språk, torde Konsistorium
bäst kunna förklara, ty jag kan det icke; emedan, så vidt jag vet, i
Norden inga andra språk fordom blifvit talade, än de som talas der iin i
denna dag. Icke heller upplyser hans specimen oss härom. Nå, nå —

något för något! och — intet för intet! må man veta. En liten pu/f
kan ju här intet (vet jag), skada! Det finnes mycket skryt och liirdt
skr o deri — iifven inom vetenskaperna. Castréns öfversättning af
Kalevala, torde väl ingen numera vilja åberopa; hvartill han hade
att tillgå ej blott Keckmans svenska öfversättning deraf (förvarad i
manuskript uti Litteratursällskapels arkiv) utan llere af Lönn-
rot sjelf derifrån öfversalta Runor, införda i våra Tidningar. Annars
var Castrén mera olycklig med sina mytologiska funderingar; så t.
ex. hans beskrifning om den finska guden ukko — i all ära! (under-
ligt nog, att han icke härvid äfven talte om gudinnan akkal). Ty —

utan att fästa sig dervid, att hvarje mansperson — med tiden, sjelf, kun-
de blifva en ukko, så torde Guden hafva krypit i skrinet, om Castrén
t. ex. läst hvad jag derom skrifvit redan 1817, i Svensk Litter. Tid-
ning n:o 24, p. 369, o. följ. (jemfördt med Juma/asta, ja Hanen monenai-
sesta nimittämisestä, sid. 97, o. följ.). I allmänhet måste jag anmärka —

men felet är måhända mitt — att jag icke funnit någonting genialiskt,
icke ens något egentligen vigtigt, och intressant, i Castréns skrifter; i
hvilka visserligen hans eget jag spelar en s: or roll, men—af ringa bety-
delse. Så t. ex. säger han sjelf, om den af honom föregifna s. k.
finska folkets vagga: att det är — „det vigtigaste resultatet, till
hvilket den finska historien kommit under detta århundrade;" och (på ett
annat ställe) — „att han påfann att lära verlden något (obs.) som en-
dast en Finne kunde lära densamma." (sie!) Annars är det verkligen
löjligt med många af dessa s. k. „stora" vetenskapliga upptäckter,
hvilka i det hela ofta icke äro annat än bevis på de förmenta upp.
täckarenas egna, och stora, visioner. Hvem minnes icke t. ex. huru Kan-
slirådet Lagus (i Vetensk. Societ. Akter, Tom. 11, Fasc. 1) gjorde ett stort
buller, och väsende, af den af honom förmenta stora och vigtiga upptäck-
ten: att Claes Flcming icke (såsom någraförmena) dött d. 13 Maj 1597,
utan den 12 April samma år; hvilken historiska upptäckt han ansåg his-
keligen vigtig, oeh tioligen vigtigarc än den om „det finska-folkets vag-
ga;" (hvilken lär vara oss lika svar, och vansklig, attfinna som „menni-
skosliigtets vagga)." Och likväl hade några redan före Lagus, och deri-
bland Michel Eriksson Kranck, i sitt bref till Lars Trulsson (dateradt
Abo d. 11 Maj 1597) upplyst oss att Fleming dog på Kleinct Erikssons
gård vid Pojo kyrka — om natten emellan d. 12 och 13 Apr. samma år
(jemf. min manuskr. saml. i Senatens arkiv); och hvilket bref äfven La-
gus i noten citerar. Likaså hvad den Castrénska upptäckten beträffar,
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så behöfver man blott kasta ögat på den för mera än 100 år sedan
redan utgifna v. Strahlenbergska kartan öfver den Nordöstra delen af
Europa och Asien, för att t. ex. finna det åtskilliga af Lena-flodens
bifloder tyckas äga finska hamn. Men att deraf draga den slutsats
att finnarne förskrifva sig derifrån, torde vara lika förhastad, och obe-
tiinkt, som att de (enligt andras förmenande) skulle förskrifva sig från
Helsingeland och de Norrska fjelleii. Eller skulle kanske flodnamnen
Kemm och Karna (ej olikt de linska flodnaninen Kemi,Kgmi, ochKuumo)
bär utgöra sjelfva kardinalbeviset? I detta fall lår jag upplysa att dessa
ord, som ursprungligen betyda „v att en", flod, sj ö, återfinnas,
jemte sill genuina bemärkelse, iifven i llere såväl Afrikanska som Ame-
rikanska språk. Ingen torde dock vilja härleda oss derifrån. Så t. ex.
( utan att här vilja tala om >\c\\ stora sjön Kgmmen, i Vermland, som
iin i denna dag är kringbebodd af finnar)heter vatten på Hotten-
tottiska kamma, kummc, kam och fkamma, samt Ckohaa på Bosjesinän-
nens språk, ameh på Affadéh spr. me på Argubba, och mi på Hauaså
språket (i Afrika); hvaremot åter cajem på Abipon spr. och caim på
Mokoby språket (i Södra Amerika; betyder sjö; men deremos tomi
på Mobiuia spr. och huno på Quichua spr. betyda återigen vatten.

Men efter vi här nu engång inkommit på de stora upptäck-
ternas o ni rå cl c, så kanske (om jag blott litet ruskar på mig) att
iifven jag kunde, i så måtto, blifva eu stor man? Nå låt se da! Jo
— vi veta huru alla historie- och fornforskare, såväl i äldre som i
sednare tider, förgäfves stretat och arbetat för att kunna upptäcka
hvarest det gamla. Thule låg (upp i den yttersta norden) hvilket Pg-
theas för mer iin 2,000 år sedan beskrifvit, och säger sig hafva besökt,
— utan att de dock hiiruti lyckats. Sjelf har jag redan för mer iin
30 år sedan (i min förklaring öfver Tacitus, sidd. 94,76,121) ej blott
meddelat hvad han derom berättat, utan sökt äfven vägleda läsaren
till det rätta stället; ehuru jag icke då kunde faktiskt styrka det. Nu-
mera kan jag det, och kan derjemte upplysa att det gamla Thule är
lifs-lcfvande till finnandes iin i denna dag, och utgör eu by vid Ta-
na-elfvens utlopp i en vik af Ishafvet; hvarom jag redan för 26 år se-
dan blifvit underrättad, Snskönt jag icke fjeskat med att omtala det.
Härom skrifver framlidne Kyrkoherden Lars Levi Lacstadius, i bref
dateradt Kuresuvando cl 5 Mars 1839, bland annat, följande: „Utan
„att egentligen fästa något afseende på ditt resonemang om Pytheas'
„T/iiilc, får jag nämna fiir dig i förtroende, hvad ingen författare ännu
~vetal, att nemligen en by vid namn Thule. finnes ännu i denna dag
„i Ost-Finmarken, nära utloppet af Tanaelf, och att de ova avium pa-
„titslriuin, som i dina lilteru/a anföras såsom en hufvudsaklig näring
~I'iir Thulcs inbyggare, ännu i denna dag utgöra en icke obetydlig bi-
,,näring (>'»• Finmarkens inbyggare. Det ges nemligen inånga holmar,
„80m äro alldeles fnllviirptu med ägg af åtskilliga sjöfogclarter;
„af dessa holmar äro en del fridlyste, och kallas på norrska aggveer;
„hvarifrån hemtas en otalig mängd af ägg, samt den finaste Eider-
jdiin, som nuförtiden utgör en del af Amtinannens inkomster. Detta

„oaktuilt anser jag icke för alldeles säkert, alt de gamles Thule verk-
ligen var Finmarken." (jenif. Förkl. öfver Tacitus. sid. 86).

Men för att nu återkomma till Castrén, och hans skrifter, så
tyckas de numera vara nästan bortglömda; som det ofta går med vissa
meteorer, —de der stiga hastigt upp, men försvinna åter — lika has-
tigt; då andra deremot, som långsamt höja sig — lysa desto längre.
Castrén hade likväl den stora lyckan att befrämjas af Ryska Veten-
skaps Akademin (på ena sidan) och af finska Regeringen, Litteratur
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Sällskapet och Universitetet, (på den andra). — Eisilläpakko uijcssaan,
jonkapeätä kannatetaan. Annars påstods det om Castrén, att han i detta
fall icke talte någon vid sin sida. Åtminstone uppgaf för mig Magister
Bergstadi (efter sin återkomst från Sibirien) detta såsom ett skäl, hvar-
före han skilde sig ifrån honom. Hvad slutligen Castréns resor m. m. i
Ryssland beträffar, så måste jag uppriktigt tillstå — att jag åtminstone,
för min del, ej vid dem kan lasta något särdeles förtroende. Ty när
han, i saker som alla känna, och dem vi sjelfve har kunna bedöma,
redan förverkat det, — hvad skall icke då blifva fallet i frågor, dem
vi icke alls ens kunna granska? Så t. ex. då Castrén — som (pä egen
anhållan, och sedan han framhållit den stora vigtenderaf) af Litteratur-
sällskapet erhållit ett reseunderstöd af 300 Rb. för att, om sommaren
1839, i Savolax insamla nya bicbag till Kalevala, af mytologiskt inne-
håll —■ med anledning deraf, sedermera, inlemnade sin reseberättelse
till Sällskapet, hvilken äfven aftrycktes i landets samteliga Tidningar,
(jemf. Finlands Allmänna Tidning 1840, n:o 82, hvarifrån den se-
dan reproducerades i alla de andra) — så säger han deri, bland an-
nat: JSnligt min erfarenhet är ingen trakt i hela Finland fattigare påforn-tida minnen (härmed menas gamla, mytiska, runor) än jusl Savolux."
Vi kunde då, med anledning häraf, fråga: u hurudan är väl då hans er-
farenhet? — Dålig, dålig! Också tycktes han icke ens hafva beflitat
sig om att, i detta fall, förskaffa sig någon bättre. Han besökte då
(åtföljd af Rob. Tengström) under denna sin resa, äfven mig i Kuo-
pio, och då han för mig beklagade sig det han i Savolax (hvarigenom
han tycktes hafva passerat — nära nog såsom en Kalevala-kurir) ickefått tag i en enda Runa, så underrättade jag honom — att runorna
ieke spatseia långsmed landsvägarne, och att jag blott på Jockas
prestgård upptecknat öfver 800 sådane. Men då han nu, detta oak-
tadt, inför Lifter. Sällskapet, och inför hela den finska allmänheten,
vågade komma fram med en så kolossal osanning, som skulle i Sa-
volax alla fornminnen (gamla Runor) vara utdödda, så vet jag san-
nerligen icke hvad man skall säga om honom, helst undersökningenhärom just utgjorde hufvudiindaiiiålet med hela hans resa. Och det
märkvärdigaste af allt, iir, — att dessa yttranden fått gå och gälla
ej blott infor det Finska Litteratursällskapet, utan äfven inom hela
landet — såsom en ovedersäglig sanning, och detta nu redan un-
der en tid af hela 26 år, utan att någon haft hjerta, och nog mod i
barmen, att tillbakavisa en så uppenbart oriktig uppgift'; hvilketi sinmån äfven bevisar hvad d. s. k. Ba 1 lmä nna opinionen" betyder,
eller — för hvad den går och gäller. I anledning af detta påstå-
ende, sinnsatte jag mig 20 år derefter, eller år 1859, vid min resa ge-
nom landet, att närmare undersöka förhållandet, och framförallt ut-
forska den gräns, hvarvid runosångerna först låta höra sig. Det var
d. 8 Sept. nyssnämnde år, då jag kom till Isturva (en ödemarksby,
i Kankasniemi Socken,) som jag påträffade de första Runosångare.
Min värd. Kyrkovärden Matts Kiiillinen, efterskickade genast Runo-
sångaren Landbonden Thomas Lukkarinen, från Ohensalo by, scm —

utan att känna till hela Kalevala — sjöng för mig runor hela natten,
och deribland många gamla, kända, som t. ex. om Väi nämöinensfärd
till Pohjola, om hans strider dcrstädes, äfvensom med Joukkalini-
nen; men också funnos der i hopen nya, hvilka ej förekomma i Ka-
levala, deribland om Väiniimöinens brorson, huru han af ekorren upp-
ammade åt sig en häst, den han sedan bortbytte mot en ren, m. m. Dess-
utom fanns i Socknen en beryktad Skald, HäradsdomarenKrister Paap-
paineu, som bland annat diktat en längre Runa om bonden Krisler



325

Kmttinen från Synsiö by, hvilken 1841,för mord, blef förvist till Sibirien.
Men för att återkomma till Castrén, torde redan det anförda

bevisa, att han var en dålig häfdclbrskare. Dessutom säger han, i sin
reseberättelse, vidare:

U
I Sotkumaa by fanns en gumma som sjöng bröl-

lopsijväden, öfvercnsslämmaiide med 14:de Sängen i Kalevala, dem jag ej
ansåg löna mödan att uppteckna." Den som vill forska, får ej se på
möda och besvär, cl. v. s. får ej vara lat och kommod. Och huru vis-
ste han sedan — att de ofverensstaro.de med Kalevala, utan att dermed
först jemföra dem? Såsom en ursäkt för denna sin försummelse, he-
ter det sedan: __Vessutom hörde det ej lill min reseplan att anteckna sån-
ger af tgriskt innehall." En i alla afseenden dålig ursäsf, att. icke be-
gagna sig af tillfället, då det erbjöds. Rröllops- och begrafningssån-
gcr hörde han dessutom äfven i Taipale by, — utan att uppteckna dem.
Slutligen säger han „i Nurmis hade jag kunna! få flere iroflsånger — om
jag velat göra några afvägav" Man lår, i sådant fall, ej vara rädd om
stegen; så mycket mer som han straxt derpå säger: „en samling af
trollrunor, är del förnämsta vilkoret. och det bästa bidraget till en finsk
mgtologi." Dock ursäktar han sig äfven nu dermed „att Lönnrot hade
besökt samnia trollkarlar", (si fabula veral). — Vidare siiger
han: „i Juga och Repola fanns en ryktbar Kalevala-sångare; men oviss när
han skulle återkomma, ville jag icke vänta in honom." (Nå var det då
kanske Runosångarcn, som skulle invänta Castrén?) Men det underli-
gaste af allt iir, alt han säger det bönderna i Vuokkiniemi omtalat
\Tsi- honom, att det fanns ett land, beläget nordost om Moskwa,
kal hult Wesch-maa, hvarest folket ännu skall tala „re n Karelska'-;
och likväl vet jag icke att Castrén — som under sina forskningsresor
i Ryssland, flere gånger passerat Moskwa — tagit ett enda steg för
alt närmare undersöka förhållandet. — Han den store mannen, som var
allt på ciigäng — och på en gång allt — språkforskare, historiefor-
skare, häfdeforskarc, och fornforskare, m. m. (se C. G. Borgs äre-min-
nc öfver Castrén, och Cygnad, vid hans jordfästning). Veser var
(som bekant är) ett finskt folkslag, som nedsatt sig kring Rostowska
sjön; och kring sjön Kleschtjino, och hvilket, redan vid Rnriks tid,
bodde i Bjcloscro. Det torde föröfrigt vara öfverflödigt att nämna, att
med delta Wessin-maa icke får förblandas Wepsan-maa.

Då man nu vet att Castrén, oaktadt alla sina vetenskapliga sträf-
va iideii, icke med ett enda jota gagnat finska språket och litteraturen,
måste man i sanning förundra sig öfver alla de svulstiga och bom-
bastiska exklainalioner, hvarmed man, i detta fall, utstofferat hans
minne. Så t. ex. hcler det i n:o 38 af Helsingf. Tidn. 1852 — der det

att „nghetcn om hans utnämning som professor i finskan, var lill
ett glädjebudskap för be/a lande!," (Ack hvilken ljuf och hjertlig fröjd!
Hur blef ej Finland glad, och nöjd?) — att han hade „malerial
lill II qrainmatika/iska arbeten, omfattande öfver 30 skilda• s/>råk"; (men —

hurudant? namnes der icke). Kanske — aliquid in omnibus, cl nihil in
toto. llvarelier det heter: nöd hade brutit hans härdade
kropp ('!!) ileras osunda näring förstört de funktioner som hålla lifvet vid
makt (fl) han föll. i sin mannaålders blomma, 38 år gammal." Förhållan-
del är likval känili, att han ncml. under dessa resor var vid goda
och sunda vetskor, ehuru han visserligen dcrunder stundom (enligt
livad han sjelf säger) utstått vissa kroppsliga lidanden; men sedan han
koin hem, och fick, jemte svsslan, ett förmånligt gifte, och lefde i väl-
måga och öfverllöd, så torde detta afbrott, emot hans förut tarfliga
lefntiil, verkat menligt på hans välbefinnande. Ty sedan han här i Hel-
singfors (efter hemkomsten från Sibirien) i hela tre års tid fått fröjda
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oss, eller rättare sagdt i våra Tidningar, gå och gälla såsom
litterära helgon, eller ett slags s. k. orakler; och som, till
följd deraf, i den stora mängdens ögon, nästan tillvunnit sig
en viss slags andlig dyrkan. Och ej nog härmed! Jag hade
dessutom haft den oförskämdhoten att iifven offentligen litet
kalfatra om sjelfva Kalevala 39) — detta deras guldöga,

sig af en i det närmaste ostörd helsa, hände honom den olvckan
efter det han, sjelfva nyårsaftonen år 1852, vid ijvällsvardsliordct för-
plägat sig vid ymnighetens horn, och dervid förtärt allt hvad det
gamla året ännu hade att bjuda på — att han (som härunder troligt-
vis kommit att litet förgå sig emot dieten, i det hans matsmältnings-
organer icke förmådde honorera så mycken viillägnud) blef plötsligen,
om nyårsnatten, hastigt, och mycket häftigt, sjuk; hvarvid han, efter
flere veckors utståndna lidanden, sorgligt ändade sitt korta — ej mindre
af dagens opinion iin af medgång och lyckan — uppburna lif; utan
att vi derföre härtill behöfva skjuta skulden på Sibiriens tundror.Slutligen heler det: Han har gått bort, och efter honom kännes en tom-
het, såsom hade nationen förlorat en del af sig.ije.lf(?H) Ja väl! Man kunde
till och med säga ännu mera, t. ex.: „att sjelfva jordens klot, vid sor-
gen öfver Castréns bortgång, vred sig ikring sin axel." Och hvad
hade man viil sagt annat än sanning? När man, vid historiska frågor,
inblandar fantasi och poesi, iir den ena bilden, i detla fall li-
kaså god som den andra. Troligen är det på denna grund, som all-
mänheten sedermera i Tidningarne äfven uppmanades af hans vän-
ner, att göra ett sammanskott — till uppresande af ett monument åt
hans minne. Lönnrot hade åtminstone den försyntheten — att han, inom
sig, länge_ hesiterade att (inom ett annat verk) ansöka en tjenst, hvar-
till han visste att en annan gjort sig mera förtjent, .och således var
närmare berättigad. Denna grannlagenhetskänsla ägde deremot icke
Castrén; som ansåg sig vara desto mera meriterad — ju mindre han
var dertil qvalificerad. Viil skall mången kanske tillvita mig, såsom
ett fel, att här hafva orättvist, och för strängt, bedömt Castrén; och
malisen skall måhända tillägga: att det skett lör det han framför mig
kommit i fråga vid besättandet af den finska Professionen. Men lika
ogrundad som den sednare uppgiften är — ty jag blef ju icke engång
i tillfälle att med honom få kompetera (se sid. 79, 82) ■— lika ogrun-
dad är äfven den förra; jag hade minsann icke då i hela 14—27 års tid
behöft spara härmed. Också har jag nu endast, och det blott till en
del, bedömt hans till Litteratursällskapet 1839 aflemnade korta rese-
berättelse, utan att fasta mig vid hans mänga andra skrifter. Men
saken är den: att enär jag här föresatt mig att, såsom en sannin-
gens apostel, predika litet af denna lära — för en hvar, kunde följ-
aktligen icke heller Castrén — lika så litet som Lönnrot — undgå att
härvid iifven få sig en släng af slefven.

M) Kalevala har nu redan allt sedan 1835, och således i 30 år
varit tillgänglig j allmänna Bokhandeln, och ännu har icke ens något
försök till ett kritiskt bedömande deraf varit synligt — icke ens af
det finska Litteratursällskapet; hvilket bevisar antingen en oförmåga
eller en negligence, hvilket man hiir knappt hade väntat sig; men
deremot har jubilerandet och triumferandet deröfver, i del stället, va-
rit så mycket större och lifligare. Äfven det skriftliga anbud jag
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1843 gjorde Konsistorium, att vilja utge en fullständig kritisk och sak-
rik recension dcröfver, och det lill samma vidd, och storlek, som
sjelfva boken (jemf, sid. XIV) afböjdcs, och förkastades. Men i det
hela kanske var det så godt. Ja hvartill hade det väl tjenat, och
hvad hade jag vunnit? med att störa kalevalitcrna i deras ljufva villa,
och beröfva fennomanerna det glädjerus, hvaraf de voro öfverväldi-
gade. Ja — huru sälla! och — huru lyckliga! äro icke ofta just de okun-
niga? Härmed vill jag dock för ingen del nedsätta hvarken Lönnrot,
eller hans Kalevala; mycket mindre bevisa honom någon missaktning
(som det heter i Hels. Morgbl. 1843, n:o 14, och i Hels. Tidn. 1843, n;o
22, p. 153, m. fl. st,). Jag tänkte biott utreda sakens sanna och verk-
liga förhållande. Det iir tvenne saker som man härvid noga från
hvarandra bör åtskilja, och hvilka man derföre äfven skildt bör bedö-
ma; nemligen — de enskildta delarne (d. v. s. de skildarunorna) från
— det hela (d. v. s. från Kalevaladen); ty om sjelfva språkformen,
eller om språket och ortografin, har jag ju redan förut nyss yttrat mig
(sid. 319). I förra fallet, eller hvad de enskildta Sångerna angår, sa
har äfven jag, i likhet med alla andra, högeligen berömt dem, (jemf.
Suomalainen n:o 16, och Helsingf. Tidningar 1843, n:o 14, m. fl. st.);
ty de äro, liksom i allmänhet alla såbeskalfade traditionela folk-min-
nen, i högsta grad poetiskt sköna — isynnerhet hvad språket beträffar.
Men det är deremot — emot sjelfva kompositionen, eller sammanfatt-
ningen af det hela, d. v. s. emot sainraanstöpningen, eller ihopgjutnin-
gen — betraktad såsom ett umalgama — hvaremot jag så mycket mer
skulle hafva alt anmärka, helst ingen annan derom ens öppnat mun-
nen. Det förra är en produkt af det finska folkets lekande snille, och
glödande fantasi; det sednare — ett verk, enskildt, utaf Lönnrot; bestå-
ende i försöket att, så vidt möjligt, ej blott sammanjemka, utan att
formligen sammangjuta, dessa många olika sånger —till ett helt. Och
ehuru han i företalet ganska tydligt och ärligt cnoncerar detta, liafva
likväl mången af „the Kalcvaliter", såväl har i Finland som annor-
städes, trott, och mer iin engång äfven offentligen förklarat, att L. på-
funnit detta epos, sådant det iir, helgjutet hos den finska nationen;
och hvilket tal L. låtit oanmärkt passera förbi sina öron, utan att upp-
lysa dem om sitt misstag. Det ligger redan i sjelfva sakens natur,
att hvarje Runosångare, vid exeqverandet af en Runosång, iir berätti-
gad — der antingen någon vers i minnet brister honom, eller der han
tycker att saken liksom fordrar det, eller tror sig (utan att derföre störa,
eller fela emot sjelfva ämnet) kunna inpassa några lämpligare, vack-
rare eller mera passande uttryck — att, uti sådant fall, i sangen ifylla
en eller annan vers, antingen af egna kompositioner, eller af den skatt
af poetiska floskler han alltid har i sitt minne. Detta har äfven jag
gjort, och dotla har Lönnrot gjort, — jag, vid mina, och —- han, vid
sina utgifna finska folksånger; så att derom är således i det hela in-
genting atl anmärka, annat iin att detta är orsaken til] de många
säugvariutionorna; i det nian sällan och nästan aldrig träffar två per-
soner som sjunga samma Runa presist lika. Men nu finnes det äfven
några runosangare, hvilka derjemte (ledde af en barnslig fåfänga) till
räkna sig dctlbr en stor ära, att bli omtalta, och beryktade, för sina långa
sånger; och hvilka derföre tagit för sed, att när den ena runan tagit
slut, klappa de, i samma fortsättning, genast till med en annan — an-
tingen den passar i stycket, eller icke; hvartill de i estetiskt
och tekniskt afseende naturligtvis äro oberättigade, äfven om
de förmå med en eller annan vers förmedla, eller förmildra, den skarpa
öfvergången. Det är nu detta Lönnrot äfven gjort i sin Kalevala, tro-
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ligtvis för att få sitt finska epos att svälla till samma vidd som Odys-
sén eller Iliaden; och det är just deruti han har felat. Sånger, saker,
och händelser, som såväl till sitt uiimc och innehåll som till sin ka-
rakter, och både med afseende å tid och rum, äro vidt skilda från
hvarandra, hafva här blifvit blandade tillsammans, — stundom derige-
nom att han endast inflickat ett namn i den sednare sången, hvilket
förekommer i den förra. Och som han härvid förstått att instnfva
såbeskaffade heterogena ämnen — ofia midt in i en annars helgjuten
Runosång, är det blott kännare af saken som förmå upptäcka dessa-
slags interpoleringar. A andra sidan åter har han ofta afklippt den
helgjutna runan, midt i sjelfva texten, och delat den under tvenne
skilda, eller olika, sånger; hvarigenom den ena ganska naturligt börjar
der den andra slutar.

Så t. ex. har han inbakat i den sångcykel, eller bland de ru-
nor som omtala Wäinämöinens dater — en hel hop af hexerier, och
besvärjelseformler, hvilka förskrifva sig från en helt annat tid, och
hvilka således allsicke höra dit. Ty iifven om några af dem iiio
ursprungna frän runor, har dock en annan tid fostrat och format dem;
och att vind för våg vilja återförsätta dem dit, hvarifrån de urspiung-
ligen förskrifva sig, vore lika onaturligt som t. ex. att vilja tvinga
menniskan tillbaka i moderslifvet hvarifrån hon utgått, (Suomi 1849n:o
24). Kalevala-sångerna omfatta en tid der ej huxpiixeriet, utan der
sångens makt verkade allt, näst idrotter och storartade handlin-
gar. Nu deremot finner man, bland annat, i Kalevala följande
trollformler, eller hexeläsningar (tv de sjungas aldrig): Rauvan
syiitq (IV Sång. vers. 27—165, och'lBB-384) — Maon sanat (XVII.
v. 419—452) — Pakkaisen panemal (XVIII, v. 470-531); — Tulen
syntq, ja loihteet (XXVI, v. 36---533); — Lapsen soajan sanat (XXV,
v. 39—106'); — Kylvyn, ja kivun sanat (XXV, v. 151—225, och
280—306); — Kuoliarin kiihoiluksia, ja Tauvin sanat (X, v. 116—413) —

— Mehiläisen sanoja ännu dessutom (VIII, v. 263—289). Hit kunna
äfven räknas Karjan sanat fXIX, v. 145—379); — Jäniksen lukuja (XVII,
v. 360—377); — Mehtämiehcn sanoja (VII, v. 123—468); — Karhun pei-
jaisissa (XXVIII, v. 3—607; ni. 11.). Detta torde nu iifven vara orsa-
ken, hvarföre den af Lönnrot redan längesedan utlofvnde samlingen
af finska Trollsånger, — icke tills dato utkommit; ty han kan dervid
icke gerna undgå att begagna dessa godbitar äfven der, hvarigenom han
sålunda sjelf skulle komma att till stor del rasera sitt storverk Kale-
vala, eller begagna samnia saker — i tvenne olika arbeten. Förutan
många här instufvade finska ordstäf, anträffas här älven små stumpar
af nutida sånger (t. ex. VIII, v. 84—94; XIX, v. 386 389) och alls-
icke till saken hörande (t. ex. XVIII, v. 558—593), och som egentli-
gen utgör en lösryckt fortsättning af VIII v. 84— 94; ja motstridande
de gamla finnarnes åsigter (t. ex. XXII, v. 364—367), o. s. v. Till slut
ingår här afven katolska qvuden om frälsarens födelse och död; och
det blott på den grund, att i dem iifven pladdras om Väiniimöinen
(hvilket kritiken bort urskilja, och utmönstra). Såsom kronan på verket
låter man nu omsider Väinämöinen dö, liksom Homerus, afschagräng
och desperation, öfver sitt eget oförstånd. Äfven andra enskildta Ru-
nor svnas liafva blifvit instuckna i Kalevala, såsom t. ox. Annikaisen
runo ("XIII, v. 13—88); — Osmottaren runo (XIII, v. 104—374); — Hä-
ren runo (XIII, v, 13—88); — Kojoisen poika (XV, v. 374—471), m. fl.
Och slutligen har har äfven ingått en stor mängd allmänna, i Ryska
Karelen än i dag brukliga, Heä-lauluja, eller Bröllops sånger (XII,
v, 214—255; XIV, v. 43—253; XV, v. 7—373; XVI, v. 33—302; XXI,
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v. 120—151) — Underligt nog, att icke äfven en hop I/ku-virsiä (B e-
gr a I'ni n g s-s ånge r) blifvit här intagne! Och då nu härtill kom-
mer, alt i hela Kalevala (vi tala här om den första upplagan, den en-
da som vi läst) knappt förekomma tvenne Sånger, hvilka icke redan
förut äro, till större eller mindre del, både kända och tryckta, liksom
deri icke finnes ett enda nytt mytiskt namn, hvilket ickeredan förut- ärkändt,
så inser man lätt hvarföre vårt omdöme härom icke kan vara den all-
männa opinionens. Denna förklaring torde nedfalla ifrån skyarna, som
en bomb, midt i Kalevaliternas (Kalevala-dyrkarenas) läger, och åstad-
komma ruiiuir, larm, och stor olat, --härskri och tandagnislan. Men med
allt detta niidsätta vi ingalunda Lönnrot; tvärtom vi älskaoch högakta ho-
nom, för hans fosterländska sträfvantlen och meriter; vi vilja härigenom
endast visa såväl det löjliga, befängda och oförståndiga, som det ensidiga,
i fennomanernas beteenden. Ty många hafva, såväl före som efter Lönnrot
— samlat folkqväden, och folkdikter, utan att någon ens nämnt ett ord
derom, ändock det icke skett på Litteratursällskapets konto. Det är också
i samlandet och upptecknandet af dessa slags nationalminnen — huf-
vudförtjensten ligger, och icke såmycket i utgifvandet; hvilket jag anser
liafva varit både för tidigt och för omoget. Om sällskapets förtjenst
i att låta trycka dem, är således — tu tal. Enligt min tanke, hade
detta icke bort ske — innan man fått alla de gamla mytiska sångerna
så fullständigt upptecknade som möjligt; ty att trycka dem, iir det-
samma som att döda deras traditionela tillvaro, och utplåna dem från
folkets minne. Ja så långt boken kommer, skola de försvinna. Emedan
man hyllar, och endast tryggar sig till den, och anser hvad der står
för det rätta, och hvad som deremot lefver i folkets mun — för det
orätta. Derföre — då v. Schrötci; i samråd med Poppius och Aminoff,
i Upsala, enträget låg öfver mig, det jag skulle meddela den först-
nämnde äfven några af mina mytiska Runor, — vägrade jag det enstän-
digt. Men da hittade de slutligen på den konsten — att ställa till en
grann middag på Hjertmans källare, dit de inbjödo iifven mig, och
der de, inträ pocula, härom åter började ansätta mig. Jag låfte slutli-
gen lemna en; det var d. s. k. Tulen sgntg (som förekommer i hans
~Finnische Runen" sidd. 6 —22; och hvaraf hela den 26:te
Runan i Kalevala utgör en varietet) men med det uttryckliga vilkor
att inga exemplar af boken skulle öfversändas till Finland. Hvarpå
han iifven ingick; och höll sitt ord så bra, att han tillsände Arvidsson
i Åbo en mängd exemplar; men mig deremot, af hvilken han fått in-
nehållet dertill — och Aminoff och Poppius (som hjelpt honom vid
öfversättningen) — lemnade han utan; och på köpet tadlade han, och
lastade han mig (enligt dessa båda sina mcdhjelpares åsigter) för
min finska ortografi. Men för att än en gång återkomma till
Kalevala, så hade den kunnat pä tveggehanda sätt åvägabrin-
gas; antingen sålunda, att något snille — genomträngd med full
Ständig kännedom nf alla de hithörande folkdikterna, och dessutom
sjelf inspirerad med en stor skaldeförmåga — af dem, fritt och sjelf-
ständigt, tillskapat något eget helt, i don anda och mening, eller till
det ändamål de antyda. Eller ock, med urskiljning, och med förkastande
af allt det främmande slagget, sökt (liksom Lönnrot) — med bibe-
hållande af deras något så när ursprungliga form — icke samman-
knyta, utan, under olika numerföljd, endast — anknyta de Runosån-
ger, som något så när hviilfva sig omkring samma, eller niirbesläg-
tade, ämnen; hvarvid jag för min del hade önskat, det han vid en-
hvar af dem hade (såsom jag gjort) liksom till en slags verifikation,
meddelat ien not — när, hvar, och— af hvem han upptecknat dem.
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hvilket ingen (för dess klara ljus) vågat betrakta, utan mod
brillor på näsan. Och hvilket tilltag derföre af alla ansågs
såsom ett criinen heste majeslalis. Yav det då underligt, om
man betraktade mig såsom en kättare, eller affälling, och att
mina skrifter blefvo så godt som offentligen bannlyste. Detta
förklarar ej blott orsaken — hvarföre de, såväl som jag, sällan
och nästan aldrig (isynnerhet på sednare tider) i våra tid-
ningsblad hafva blifvit omnämnda — äfven der saken annars

Måhända är det till följd af några våra yttranden, i V ä in ä-
möiset: att den nuvarande finska runopoesin uti intet (till formen)
skiljer sig från den gamla, — som Castrén, med vredesmode, säger i
företalet till sin öfversättning af Kalevala: „Eliuru den ursprungligt
„finska folkpoesin iir så karakteristik, att deri icke en enda rad kan
j,i nf u ska s, utan att hvar och en, som gjort dess närmare bekant-
„skap, genast urskiljer det äkta och ursprungliga från all oäkta
„afvel, så hafva likväl åtskilliga pseudo-kritici i mjugg sökt
„i nsinuera den oskyldiga förmodan, att D:r Lönnrot, för att få
„sin idé realiserad, sjelf kompletterat Kalevala. Skulle dessa affäl-
„l ing ar vilja i nåder skänka sitt fosterland en tusende del af
„dcn kärlek, hvarmed de sannolikt omfatta sina egna, höga pe r-
„s o n er, så vore det för dem, om icke lätt, åtminstone möjligt att
„öfvertyga sig derom, att icke en enda af D:r Lönnrot sjelf förfat-
tad vers (???) förekommer i hela Kalevala. Vare det likväl långt
„ifrån mig, att för den finska Litteraturen vilja göra proselyter af des-
sa petrifi kater.1' I anledning häraf meddelle jag (i Suomalainen
n:o 17) att hvarken Castrén eller Lönnrot varit karlar att från den
gamla finska folkpoesin urskilja de af mig gjorda verser, hvaraf på
många ställen flera äfven ingått i Kanteletar, och blifvit ansedda för
gamla finska runor. Härpå har Lönnrot aldrig svarat ett ord. Ty att
bestrida det — vågade han troligen icke; och att medgifva det —

ville han väl icke. Nå väl! Sedan nu mina verser redan i hela 30 år
i Kanteletar passerat såsom folkpoesi, utan att kunna upptäckas ej
olikt gökens ägg i kråkans bo — så vill jng förroskull nu sjelf här
(till en början) upptäcka åtminstone ett sådant ställe. Uti andra Ru-
nan t. ex. i Första Häftet af mina Picniä Jtunoja, heter det ur-
sprungligen i den dcrstädes aftryckta Folksången, i 5 versen: „Kynnin
kgmmenen vakoa, hvarpå det genast i den nästföljnnde heter: Heitin var-
sam vaolle. Nu tyckte jag att det dock här borde uppges någonslags
anledning, hvarföre han aflägsnade sig från sin häst; hvarföre jag, i de
fem mellanliggande, verser, diktade att han gick för att i skogen skära
sig en spragga, eller ett spö, för att dermed aga hästen; och hvilka
verser ytterligare längre fram citeras andra gången. Denna sång fin-
nes intagen i 3:dje Delen af Kanteletar n:o_s7, „Konnunty tär" (i
allmänhet har L. misslyckats att tilldela sina stycken rubriker) dcr
den förekommer varierad och sammangyttrad med några andra sån-
ger; men der också ganska riktigt hvardera dessa mina tillagada ver-
sifikationer blifvit v. 38—43, och v. 64—69, intagne med ganska god
smak, och några ännu till på köpet af L. litet förändrade, och om-
svängda, till ett ytterligare bevis att äfven han icke alltid respekterar
auktoriteten.
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ovilkorligt skulle hafva fordrat det; och om det ändtligen
någongång skedde, skedde det vanligtvis alltid med en slags
bitterhet, och förakt. — Ja mången skulle kanske tro att
jag redan vandrat all verldenes väg, om jag ej någongång,
(liksom t. ex. här) skulle låta höra af mig. — Man finner
ock häraf det rätta skälet, hvarföre Konsistorium fruktade,
och på allt vis äfven hindrade, det jag, ibland Palres, skulle
få säte och stämma i konsistorium — jag, som hvarken in-
gick i några kotterier, eller af någon lät draga mig från nä-
san. Och föröfrigt — huru skulle det väl hampa sig, eller huru
skulle det se ut, om sjelfva Professorn i Finska språket
skulle stå i opposition till det finska Litteratursällskapet,
som här talrik representerades af Konsistorii ledamöter?
Derföre då, efter Castréns död, jag (i brist på andra aspi-
ranter) i thy fall troligen skulle hafva kommit att bli hans
efterträdare, emedan Lönnrot först icke tänkte, och icke ville,
söka tjensten; så — på det Litteratursällskapet ej skulle sakna
gitt egot hufvud, eller behöfva söka det i Kajana, — ställdes
det så visligen till —att en skrift, undertecknad af några ma-
gistrar och studenter, tillställdes honom, deruti han „på stu-
dentkårens vägnar" (som det deri hette) enträget uppma-
nades att ansöka Professionen. Och Lönnrot, svag för hvarje
liten hyllning, hade naturligtvis svårt att emotstå frestelsen
af en såbeskaffad inbjudning, och antog derföre gerna en så
smickrande invit. 40)

i0) Om fåfänga är ett fel, hvari vi alla (gunås, så visst!) ha
mer, eller mindre, del; så torde. Lönnrot vara den man, som minst der-
af tyckes hafva lått på sin lott. Ty viil är det sant, att han t. ex-
ar 1835 från Litteratursällskapets (för finsk litteratur stiftade) kassa
upptog ett lån nf 150 Rubel, för att dermed både beneventera och
honorera det Kongl. Nordiske Oldskrifts-Selskabeti
KjObenhavn; på det han (på grund deraf) måtte kunna la det
nöjet ntt anses, och räknas, för en af detta Sällskaps stiftare och för-
sta grundläggare, — en ära, som (för detta pris) står hvar och en till
buds, eller är öppet för hvem som helst att vinna. Men måhända var
här hans mening endast att härmed visa — det i Finland äfvenfunnos
dem, som förstodo at uppskatta värdet af Sällskapets sträfvanden;
eller tänkte, han kanske härigenom, sålunda, närma det Danska säll-
skapet till det Finska; i hvilket fall han var en optimist. Ty ett
otacksammare sällskap, än det Danska fornskrifts-Sällskapet, kan man
knappast tänka sig. Emedan äfven jng hade den artigheten (ellerrättare
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sagdt — den svagheten) att 1831ej blott, uti en d e d i k a t i o n, tillegna
delta Sällskap ett af mina då utgifna arbeten (neml. min ..Förklaring
af Tacitus") utan hvarvid jag tillika för Sällskapet illustrerte vigten,
för Skandinaviens och hela Nordens Historia, af att närmare forska, och
djupare intränga i kännedomen af det finska folkets histo-
riska fornhäfder — vid det jag från Stockholm tillsände Säll-
skapet, jemte en skrifvelse, några exemplar af ifrågavarande bok. Men
Sällskapet visade mig icke härvid ens den uppmärksamhet, att det
skulle hafva besvarat mitt bref, mycket mindre härföre betygat mig
sin tacksamhet; ändock jag finner af Sällskapels årsberättelse för d.
29 April 1834, att man icke försmått att emoltaga, och till godo hålla
min gåfva. Ett större bevis på Lönnrots blygsamhet, och sj el f-
försakelse, i detta fall — kan icke gerna anföras, iin att den
enda förtjenst han tillriiknar sig sjelf, med afseende å utgifvandet af
Kalevala, är den af honom härvid först utkastade idén, eller planen,
att — af de strödda, ofta olikartade, finska folksångerna försöka sam-
mansätta någonting helt; ändock vi äfven i detta fall (liksom i många
andra) gått honom — notens, volens, — i förväg, (jemf. Försök att för-
klara de finska stamordens uppkomst, sid. 7; — Suomi 1847, n:o 24, p. 95)

I anledning af livad nyss blifvit sagdt angående föreningar af
s. k. ~lärda Sällskaper", (hvilka, utan att störas af politiska gränsor,
eller af olika nationaliteter, endast i vetenskapliga sträfvanden böra
äga sitt naturliga föreningsband), så var det visserligen redan för 26
år sedan fråga, här i Helsingfors, om stiftande af en såbeskalfad för-
ening. Det var nemligen vid Jubelfesten 1840 (hvarvid en hop yngre
Ryska författare och litteratörer voro hitresta) då Kollcgirådct Gröt
isynnerhet ifrade för denna idé, hvilken han äfven då sökle verksamt
genomdrifva. Han ville nemligen att — i motsats mot ett s. k. ~skand-
inaviskt förbund", (ingånget emellan Svenskar, Norrmän och Dan-
skar*) skulle vi finnar och ryssar (nemligen vi, hvilka räknade oss ibland
dessa nationers yngre litteratörerJ inom oss upprätta om ej ett gemensamt
förbund, så åtminstone ett eget vetenskapligt närmande till hvaran-
dra. Idén var visserligen vacker, senterades af oss alla, och hade
— isynnerhet för oss finnar — kunnat blifva af ett ganska fruktbä-
rande intresse, om den (såsom det bort*) blifvit utförd. För att nu
göra oss närmare bekanta med hvarandra, tillställde Gröt (eller var
det måhända Ryssarne samfält som gjorde detj en stor middag hos
Mamsell Vahlund, dit vi alla finnar åtminstone blefvo inbjudna, och
ibland oss (såsom oldtiärj Skalden och Biskopen Franzén, hvilken då,
i anledning af Jubelfesten, befann sig i Finland. Af oss finnar voro
härvid närvarande Cygnaeus, Runeberg, Castrén, Lönnrot, Öhman och
jag. Af Ryssarne voro Statsråderna bröderna Maximowitsch, Univ. Rek-
torn Plclnew, Furst Odajewsltij, Grefve Sollohub, och (utom Gröt) Polska
Statsrådet This. Sällskapet var mycket lifvadt (hvartill äfven vinet
torde liafva haft någon del) och för saken (såsom det tycktes) anime-
radt. Vi vexlade, vid bordet, skriftliga minnes- och namnteck-
ningar med hvarandra, och vardt det till slut beslutit, att vi en-
hvar (nemligen de som ville det) skulle till ett minne af denna min-
nesvärda dag — författa en liten uppsats, på vers eller prosa, med
fritt val, efter eget tycke och smak; och hvilka afhandlingar seder-
mera tillsammans skulle tryckas i en gemensam skrift, kallad: Calen-
der till minne af Kejs. Alexanders Universitetets andra sekularfesl; hvaraf
skulle tagas dubbla upplagor, så nemligen att — i den ryska editionen
skulle Gröt öfversätta våra svenska afhandlingar på ryska; hvaremot
han, i den svenska åter, skulle öfversätta de ryska uppsatserna på Sven-
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Det anförda torde redan vara nog, att i någon mån
upplysa förhållandet, och att i detta fall förklara situationen
inom den Finska publiciteten; hvarföre jag, för denna gång,
ej heller vill sträcka det längre. Jag måste dessutom kanske
äfven spara något för en annan gång. Detta vare emeller-
tid nu sagdt om Universitetet, såsom sjelfva vetenskapernas
Areopag, och Domstol. Blir det deremotfråga om andra verld-
sliga Domstolar, livarvid jag — dels för egen del, dels
för andra — ofta utfört åtskilliga qvistiga och vidlyftiga rät-
tegångar, dervid protokollföringen (å ena sidan)
och skriftvexlingen (å den andra) eller egentligen
mina till Domstolarne inlemnade skriftliga andraganden —

spelat hufvudrollen, 4l) så tror jag mig äfven der tillräckligen

ska. Med ett ord, Gröt åtog sig hufvudbesväret, och äfven trycknings-
kostnaden; och blef han således den, som kom härigenom att få mest
att säga i saken.

När iag i September månad gick till honom, för att inlemna
mitt bidrag, som hade till titel: Vigten af finska språkets emancipation,
(ty jag hoppades att frågan, den vägen, förr eller sednare, omedelbart,
skulle komma till H. M. Kejsarens öron) så hade redan Castrén,
Lönnrot och Runoberg, före mig, inlemnat sina skripta. När nu
Gröt såg rubriken på mitt ämne, förklarade han att en såbeskaffad af-
handling icke här ögnade sig, hvarigonom man liksom ville göra Kej-
Baren uppmärksam på hvad han borde göra; och att den således icke
kundo emottagas; hvarföre han ville att jag skulle skrifva någon an-
nan. Jag invände: att valet var, i detta fall, lemnadt en kvar — fritt;
och garanterade att ämnet, hvad jag skrifvit — var lika intressant,
och vida vigtigare, än något af de andras. Men då han icke ändrade
sin mening — ändrade jag icke heller min; hvarvid jag slutligen för-
klarade honom, det jag icke ville tillhöra ett sällskap, der ett makt-
språk inom litteraturens område söker göra sig gällande, — helst han
härunder förtäljt mig, det han, af samma skäl, redan kasserat Prosten
Ohmans i Borgå likaledes, i ett närskyldt ämne, insända afhandling.
Öhman hade derföre beqvämt sig att inkomma med en annankria— u om
det finska nationallynnet"; något — hvartill jag likväl icke kunde förmå
mig. Från den stunden var det slut med mina visiter hos Grot,och han blef
härefter med tiden allt mer och mer impopulär, till dess han fann detklo-
kast att återvända till St. Petersburg—derifrån han kommit. Det vär-
sta likvid af allt, var att— likasom ett maktspråk, angående ryska
språkets införande här i Finland, förskaffade det öfverallt — endast
fiender; så gick det nu äfven här. Ett maktspråk, i vetenskapligt
afseende — från do ryska litteratörernas sida — väckte en afsky hos
OS3 _ till den grad, att ingen numera vill taga någon notis om hvad
de skrifva; likasom de troligen icke heller torde intressera sig för oss.

*') I anledning häraf bör jag kanske nämna: att så länge jag
endast i saken muntligen anförde något — var allt bra (ty det stod
då i Domstolens fria makt, att, på sätt som det bäst konvenerade,
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vara känd, såsom den hvilken städse stridit för rättvisan,
och ifrat för sanningen.42) Till följd hvaraf ock mången,

intaga deraf i sina protokoller hvad den ville). Men deromot då jag,
för att förebygga detta, framkom med något skriftligt andragande —

såg jag genast att Domhafvanden, i hast fick — en annan min, och
hela domstolen — en annan hållning. Det var liksom man hade pre-
venerat sig på något, hvaraf man fann sig, i sitt fria handlingssätt —

liksom litet generad; eller, med ett ord, man — kunde väl icke
neka att emottaga mina skrifter, men man hade likväl helst önskat
att de varit åt fanders. Ty man tyckte icke om dem, helst de ofta
tillika innehöllo anmärkningar emot domstolens förfarande, och rät-
telser af dess protokoller; på grund hvaraf jag betraktades såsom eu
stor advokat och en llkrångelmakare", och det för det jag troget höll
mig till sanning en.

42) Ibland flere i detla fall utaf mig drifne rättegångsmål torde
isynnerhet det i flere fall märkvärdiga s. k. Zeieplska mordet — och der-
med förenade många besynnerliga omständigheter, hvarigenom (blott
inom några veckor) flere af de vigtigaste vittnen, genom hastiga och
våldsamma dödsfall (till och med — inför sjelfva Domarebordet) för
evigt bragtes till tystnad — vara öfverallt (åtminstone ryktesvis) kiindt
här i finland. Ty sällan, om någonsin, har i en mordransakning blif-
vit iutredningsväg, (amin sida), åstadkommet såmycket
som här; men också, å andra sidan -- sällan om någonsin — i .un-
der sö k ning s väg, så litet. Denna brottmålsranskning läckte,
oafbrutct, i hela 3 års tid, och från det ena Urtima-tinget till det an-
dra; hvilket äfven torde liafva varit det rätta, och kanske det enda,
sättet att få densamma såmycket invecklad, och bortblandad, som möj-
ligt. Också utbad sig vice Häradshöfdingen Heurlin — en af dem,
hvilka, såsom Domare, ledt undersökningen af målet, (i bref af d. 23
Aug. 1849) — ctl enskihlt sammanträde med mig. middagstiden näst-
följande måndag, på Skafvabölé gästgifvaregård, å halfva vägen emel-
lan staden och Sibbo (der han bodde). Och hvartill jag biföll. Men
hvarvid han hade icke annat att anhålla, än — att jag icke villegöra
honom olycklig i Hofrätten! (hvilket jag lofvade) och hvarom han dess-
utom, redan förut skriftligen (i bref af d. 1 April samma år) anhållit;
hvarvid han öppet förklarade att mina skriftliga andraganden förc-
kommo honom, såsom vore de skrifna med eld och svafvcl. Jag hade
dock, enligt hans önskan, efteråt förmildrat många af de skriftliga
anmärkningar jag gjort emot domstolen. Fredr. Zeipel var klock-
gjutare-ålderman i Stockholm, på hvars verkstad Helsingfors stads
nya Kyrkoklockor blifvit gjutna. Och som han var, på mödernet, sys-
konebarn med min Hustru, så var detta orsaken hvarföre jag blan-
dade mig i saken, och ifrade att upptäcka ett mord, begånget (som
det tycktes) midt uti staden, och midt ibland några af stadens Heire-
män." Hitkommen i medlet af December 1846 från Rcval (dit han varit
kallad att gjuta en ny kyrkoklocka) för att återvända till Stockholm,
och boende (liksom svarfvaremästaren f. d. svenska undersåten Lau-
rent) på gästgifvaregården (likväl i skilda byggnader förstås) med
hvilken han sällskapade (liksom medkopparslagaremästaren f. cl. sven-
ska undersålen Osberg) jemte med åtskilliga andra Svenskar, och det så
vänkärt, förtroligt, intimt och efterhängsamt, att man helt och hållet
lemnade mig i okunnighet både om hans härvaro, och hitkomst, till
dess han om sjelfva julaftonen nämnde år — blef mördad, eller rätteligen
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isynnerhet ibland den fattigare samhällsklassen, hvilken lidit
orättvisa (förföljelse, och förtryck) i mig sökt, och städse

sagdt slagtad. Enligt verkställd läkarebcsigtning, och (med anled-
ning deraf) enligt Kollegii Medici afgifna belänkande, bifogadt, för
yttermera visso, med en i teckning framställd historisk tablå, före-
ställande huruledes trenne personer slagta den fjerde, skulle det här-
vid hafva tillgått sålunda: att en af dem fattat Zeipel i kragen, och,
medelst en volt af Zeipels halsduk, sökt quärka honom till ett till-
stånd af sanslöshet, under det tvenne andra personer, samtidigt, af-
skurit pulsådrorna, vid hvardera handlofven; hvarigenom bloden så-
lunda blifvit uttappad. Kollegii mening med denna figurteckning
var, att den af ordföranden i rätten, oförhappandes, skulle förevisas
de tilltalade, som — öfverraskade att sålunda se hela tillgången der-
vid uppdagad — dervid troligen skulle falla till föga. Men Domhaf-
vanden nämnde icke ens för målsäganderna ett ord, om hela saken,
mycket mindre visade dem denna historiska tafla, utan stack man den
beskedligt under den gröna duken, elier i bordslådan. Att emellertid
vid ransakningen härom — det måtte hafva tillgått hett på hvardera
sidan, kan slutas deraf att ett vittne, Gjutaregesällen hos Osberg, sven-
ska undersåten Öberg, dränktes (åtminstone drunknade han); ett
annat vittne, Filare-gesällen hos samma Osberg, svenska undersåten
Blom, hängdes (åtminstone hängde han) par dagar före än han
(enligt Rättens beslut) skulle inför Domstolen, med anledning af min
anhållan, närmare förklara sig öfver några märkeliga, och mystiska,
antydningar i sin sednast aflagde vittnesberättelse. Ett tredje vittne,
Kapellmästaren Hoehmutli, a f s v im n a d e på sjelfva tingsstaden; och
ett fjerde vittne, Stadsfiskalen Ruth, föll knall och fall st en-
d ö d, nedpå golfvet i sjelfva domarsalen, just då han som bäst stod
der inför sjelfva Pontius Pilatus, tvungen att — med anledning af mina,
genom Domstolen honom gjorda frågor — närmare redogöra för åt-
skilliga tvetydiga, och betydelsefulla, yttranden uti hans förra gången
i saken afgifna vittnesmål. Och hör det dessutom till historien, att
härvid inlöpte underrättelse om, eller åtminstone omnämndes, tvenne,
redan för längre tid sedan, äfven i Sverige, begångna mord; hvarntom
liket efter ett af Laurents barn, som redan för några år sedan dött,
blef (till följd af hvad som vid ransakningen förekommit) enligt Hä-
radsrättens beslut — från sin graf, å stadens evangeliska kyrkogård,
upptaget, och, enligt behörigt förordnande, af vederbörande läkare, i
närvaro nf målsäganderna, närmare undersökt. Målet hemställdes —

Guds Dom (på framtiden).
Ett nära nog dylikt fall förekom äfven under min vistelse i

Sverige; der jag, medelst skrifvelse af d. 29 Mars 1822, till RiksensStänders Juslitie-Ombudsman m. m. Friherre N. A. Mannerheim,(jemte
en dermed åtföljande deduktion) genom Kongl. Svea Hof-Riitt väckte
åtal ej mindre emot Domaren, vice Häradshöfdingen Nauclér, än emot
Kyrkoherden Althar uti Fryxiinde socken i Vermland, för ett redan
tre år förut begånget, och — ehuru af den mördades moder inför
Domstol anmält, likväl — sedermera af Pastor och Domaren i orten
nedtystadt mord. Under mina vandringar i Vermland 1821 och 1822,
onitalto för mig allmogen i flere socknar, med likastor fasa som för-
trytelse, ett i byn Mången (på Fryxände östra finnskog) — af, den lika
vildsinta som våldsamma, bonden Joh. Tarvainen emot sin dreng Henrik
Nilsson Himainen — föröfvadt mord, hvilket (som det påstods) blifvit
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äfven funnit, en varm försvarare, d. v. s. ett villigt biträde vid
bevakandet af sin sak, och förvarandet af sin rätt.

nedtystadt af auktoriteterna å orten: och det — för „hgväntekiäisiä",
(som finnarne kalla det). Då på én så lång tid ingen vågade, och
ingen ville, forska i ett så tvetydigt och för allmänna säkerheten vå-
deligt rykte, hvilket dessutom nog mycket komprometterade åtskil-
liga af ortens embetsmän -- beslöt jag att göra det; ty jag ansåg alt
den enskildtes rätt, och det allmännas väl, fordrade att sakens sanna
beskaffenhet, på ett eller annant sätt, skulle närmare undersökas och
utredas. Jag talade således öfverallt på finnskogarna, både på den sven-
ska och norrska sidan om gränsen, med alla de personer man åbero-
pade att höras, såsom vittnen; och upptecknade noga allt hvad de i
saken sade sig kunna med liflig ed bestyrka; och hvilket allt jag
upptog i den nyssnämnde såkallade ~dcduktionen." Tarvainen, som
fått nys härom, hade emellertid hotat att, med sin bössa, sträcka mig
till marken, vid det jng vandrade här ut på skogarne, — och unge-
fär detsamma hade Jägmästaren i Vermland, Herman Falck, 1817 ho-
tat att belöna mig med, för kunskapandet om hans idrotter på finn-
skogarne i Gustafva socken; hvarom jag sedermera anfört åtskiliigt i
Mnemosyne 1821, sid. 287; likaså hotade Laurent, inför sjelfva proto-
kollet, att hämnas på mig vid första lägliga tillfälle — och många,
som kände Tarvainens vildsinta sinne, och hemdlystna karakter—var-
nade mig derföre, att icke närma mig dessa s. k, Fryxände „östra
Finnskogar." Icke dess mindre gjorde jag det. Än mer! Jag insteg
oförskräckt i hans stuga,då han som minst anade det; hvarvid jag
insåg att banditen sjelf biifvade för mig — då det gällde. Sedan nu
Hofrätten, genom några gånger förnyade och förelagda viten, förmått
Domaren Nauclér att, jemte egen förklaring i saken, till Hofrätten insän-
da protokollet öfver det vid domstolen anmälta mordet, bfef — till
följd af högvederbörlig befallning — liket efter den mördade, som i
tre års tid hvilat i Fryxände kyrkogård, åter uppgräfdt, och af läka-
re, i närvaro af tillkallad nämnd, undersökt; hvarefter bemälde Hof-
rätt ifrån Stockholm affardade Hofrättsfiskalen Häradshöfdingen J.
Wretman, att på ort och ställe, d. v. s. på sjelfva Fryxiinde finnskog
undersöka målet. En ransakning, som börjades d. 25 Nov. 1822, och
anställdes i sjelfva Tarvainens Hus, der mordet blifvit begånget, och
fortfor, oafbrutet, i flere dagars tid; hvarvid bancmannen väl nume-
ra, i brist på fulltygande bevis, icke kunde åt saken fällas; men som
jag dervid tillika hade omrört många andra af hans illgärningar, och
våldsverkan; deribland äfven mot sin moder, som för sonens misshand-
lingar ofta sett sig tvungen alt, blödande af sår, äfven midt om natten
söka skydd i närmaste gårdar — blef (såsom öfverbevist härom) han
dömd till, och äfven afstraffad med — 40 par spö, för det han nem-
ligen slagit och vildsint misshandlat sin egen moder.

Likaså har den på sin tid så mycket beryktade, och i tidningarne
omtalta ~Hundproc essen" (angående den till en högst ovanlig
konstfärdighet uppdresserade pudeln Saukko) — hvilket mal slutligen,
efter flere års rättegång, afgjordes af Hans Majestät, i rikets Högsta
Domstol — genom de svenska Tidningarne vunnit en viss slags rykt-
barhet, sedan äfven Aftonbladet i Stockholm (för cl. 31 Januari 1833,
n:o 29) deraf hemtat sig stoff till en skämtsam artikel i ämnet. (jemf.
samma Tidning n:o 91). Sedan flere, och deribland Handlanden Björk-
sten i Lovisa, icke i godo kunnat förmå mig att, för något pris i
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Äfven i ett visst annat fall, torde detta mitt nit för
sanningen hafva förskaffat mig antagonister — också inom ett
visst annat stånd. Inom (eller hos) landets Meverendus Cle-
rus torde jag icke heller vara så väl anskrifven, allt sedan
jag 1832 —i 2:dra Delen afOtava (sid. 262—295) efter att
på mitt sätt noga hafva genomgått, granskat, och undersökt—

verlden, afhända mig denna hund, — kuppades den (som man säger) helt
behändigt af en god vän, af Handlanden Hedman i Stockholm, och (enligt
reqvisition) sändes, med Skepparen Fagerström från Lovisa, till en
annan god vän, Handelsmannen Björksten dcrstädes. Då jag först två
år efteråt härom fick litet hum — tillskref jag Björksten, förebrådde
honom hans handling, och återfordrade min Hund. Och då jag härå
icke erhöll något svar, tillskref jag honom andra gången, och hotade
både honom och hans skeppare med lagsökning, och följderna deraf.
För att nu undgå att återlemna Saukko till sin lagliga ägare, och hus-
bonde — hade lian hjerta att förr låta dränka den — troligen i tanke,
att saken dermed vore slutad, sedan han sålunda lyckats rödja sjelf-
va corpus delicti ur vägen; hvilket ej blotl förtröt mig, utan på det
högsta grämde och sårade; och som gaf anledning till en rättegång,
hvarvid jag — enär skepparen Fagerström, under sina turer på
Stockholm, redan tvenne gånger icke parerat stämningen till Käm-
nersrättcn — genom Ofverståthållare-embetet lät, tredje gången då
han ankom, stoppa både honom och hans fartyg, med afseende å åter-
resan till Finland. Detta verkade! ty här blef nöd på färde; och nu
måste sanningen krypa fram. Hedman blef härvid den syndabock
som sjelf, till en början, måste taga på sig det laga ansvaret; hvar-
före jag lössläppte skepparen, och höll mig till Hedman — såsom min
närmaste man. Emellertid var det denna Saukko, som, genom sin död,
gjort mera kanske för finska språket och litteraturen, än — många af
våra högsta Stats- och Embetsmän; ty har ej blott jag_, utan har hela
landet, den att tacka för det Otava (efter den olyckliga branden på
Kolbotten) från trycket utkom. Ty Hedman — hvilken hävid, emot
mig (som då var blott en simpel student) begagnat sig, efter hvaran-
nan, af tre utaf hufvudstadens förnämsta och skickligaste säväljurister
som advokater — blef likväl af Kämnersrätten i Stockholm dömd
(efter det målet blifvit utageradt, turvis, både i Stockholm och i Up-
sala) att ined 1,000 Riksdaler Banko ersätta mig hundens varde (eller
förlust) — något som, med afseende å den oerhörda summan, väckte
en allmän uppmärksamhet. Kongl. Svea Hofrätt — hvarest svaranden
hiiröfver anfört besvär — nedsatte väl ersättningen till 700Riksdaler
men då Hedman nu vidare skulle härifrån gå längre, för att under-
ställa dess utslag Hans Majestäts nådiga pröfning — nödgades han i
Banken deponera denna summa för min räkning. Derigenom fick jag
nu der eu fond att draga vexel på, eller att derpå basera mina för-
nyade förlagskostnader ined afseende å Otava; och som Högsta Dom-
stolen stadfiisttide Hofrättens dom — kommo dessa penningar mig väl
till pass, vid restituernndet af hvad som deraf gått förloradt vid bran-
den (så niir som — med undantag likväl af — de illuminerade plan-
scherna). Jag kunde väl uppräkna flere singuliera, af mig förda, rät-
tegångar, men de anförda torde redan vara nog.
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strängt bedömt vår finska bibelöfversättning, i anledning af
ett kapitel i nya Testamentet, deri jag blott på en sida deraf
anmärkt 114 fel (nemligen 47 öfversättningsfel, 16 språkfel,
och 51 skriffel), och som — enär samma upplaga af boken
innehöll 320 såbeskaffade pagina, — skulle, enligt denna be-
räkning, utvisa 30,480 fel i hela boken. Sålunda skulle
(enligt livad jag der anmärkt sid. 284) i hela bibeln förcfinnas
åtminstone 136,231 språk- och öfversättnings- fel; och då har
jag ändock icke hiträknat den gamla finska felaktiga, och
ovårdade ortografin, dessa i språket införda främmande bok-
stäfver, dessa öfverallt efter A.bo-dialckten abbrevicrade
verbformer, dessa på många ställen följda svenska konstruk-
tioner och tankegångar, samt de misstag, och förvillelser, som
uppkommit till följd af skiljetecknens orätta begagnande, m. ni.

På grund häraf framställde jag slutligen vissa frågor, till hela
det finska presterskapets, men isynnerhet till de båda Dom-
kapitlens, besvarande. Meningen härmed var — och jag
kunde äfven icke annat tro än — att jag, härigenom, hos
vederbörande skulle framkalla ett lifligt försvar för den af
dem så mycket förfäktade bibelfinskaii, på det jag seder-
mera så mycket mer måtte få tillfälle att blotta dess svag-
heter. 43) Men märkvärdigt nog! Ej ett ord, icke ens nå-

43 Jag hade nedskrifvit denna — ej mindre emot den finska
bibelversionen, än emot presterskapet och Domkapitlen — nog skarpa
uppsats, under de mest tryckande ekonomiska bekymmer; och då jag
sedermera genomläste densamma färdig tryckt — vaksnade jag sjelf
för hvad jag sagt, och tog för afgjordt att boken, på grund häraf,
skulle förbjudas i Finland. För att — om möjligt — förekomma detta,
dedicerade jag skriften till finlands dåvarande Generalguvernör, Furst
Mensc hiko ff, under hvars auspicier jag ställde mig — i tanka att
censuren (såvida jag ställt mig under hans vingars skugga) ej åtmin-
stone, utan hans hörande, kunde deremot utfärda något förbud; och hvar-
vid jag dessutom begagnade tillfället att, offentligen, inför Regeringen
kraftigt förespråka nödvändigheten af det finska språkets
einancip a tion (liksom jag gjort det redan flere år förut, Iföreta-
let till lista Delen af O ta va, och i Svensk Litteratur-Tidning för
1817). Jag lät derföre inbinda hvardera delen af boken i rödt maro-
käng, hvilken jag tillsände honom, jemte en skrifvelse, och sjelfva
dedikationen öfversatt på franska. Voan kuuliiuko se seäskin eäni tai-
vaasehen? Jag erhöll härå aldrig ens ett ord .till svar engång, så
ogunstigt upptogs den tiden ett förord för finska språket.

Ku visste jag icke hvad jag skulle göra.hclst redan första delen af
Otava baft en svår skärscld att genomgå, innan den i Finland blef
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gon nys, härom hördes — hvarken ifrån ett eller annathåll;
och likväl funnos ibland prenumeranterna på boken — en stor

tillåten. Jag beslöt derföre att vända mig till Geheimerådet A. H.
Falck, såsom den tiden varande ett fac totum i Finland, och dess-
utom (såsom infödd Karelare) mäktig i finska språket. Jag öfver-
sände boken till honom, (hvilken likväl icke, genast, med brefvet kom
honom tillhanda) och nämnde dervid i mitt bref, det jag — som, utan
att dorå erhålla något svar, insändt den till Fursten — lifvad af sa-
kens vigt, kommit kanske, angående detta ämne, att skrifva nog pa-
tetiskt emot presterskapet, och emot definska Domkapitlen;men att jag i
alla fall står vid mitt ord, och åtager mig att bevisa sanningen af
livad jag sagt; hvarföre jag anhöll det han ville vara så god, och begå
saken så — att min bokmåtte blifva tillåten till införsel der i landet. Härå
erhöll jag hans svar af d. 16 Sept. 1832, oeh det på finsk vers. Och
gör jag mig ett nöje af att ordagrant här, och med begagnande af hans
egen ortografi, meddela det, såsom ett bevis af hans verksamma anda —

som var en nagel i ögat för alla mindre verksamma, — i det han be-
tryggade mig angående bokens godkännande. Brefvet lyder:

Rakas moanmies!
Kirjan Teijän, mie käsitin

Elokuussa e'äsmännä,
Voan en Teijän Oiavoannoh
Oleh kuullut enkä nähnyt,
Dis-ko Tuo jo ryöpsähtänyt,
Veljcn vanhemman tavalla,
räällen kuun, koin kohallen,
Ennen kuin sen kummi kexi,
Vanha ystävä valisti?
Ois-ko Herja helvetistä,
Rampa rohkia Turusta,
Pimeutolan vahhin poika
Nuorukaiscni nakannut?

„Suu sill' on satoa sylta,
Kynnet vijttä viikatetta,
l'ää pantu pata-ranista,
Kieli keihosta rakettu,
Miekasta Kalevalan Pojan,
Oraastapa ou'on Tou'on."

I.aulon mie mokoman miehon,
F.nnen nuorra ollessani,
Nostuani moan norosta,
Hijen hirmuiscen kitaan,
Trvi huotarin Hovijn;
Tuonneh mioleni tekisi
Viola nytkin Vanhempana
Voimalla vähistyneellä,
I.apsen syöpää sysätäk,
Voan on eäneni alennut,
Sorrctut sanat sommimat.
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mängd af landets prester. Var nu denna nästan oförklarliga
tystlåtenhet — en följd af vederbörandes liknöjdhet, och ljum-

Käyköön sivun siatkin,
Poiketkoon peri-sokiat,
Otavaisten onnilasta,
Suomen lapsijn lävosta!

Itkeköön polonen pappi,
Tyrskyköön Turun Turilas,
Pois ei poikanne soa tulla,
Ei kaota kantamanne.
Tutkin kerran, tutkin toisen,
Tutkin vielä kolmannenkin
Kuss' on kultanen kykössä,
Hopiainen honkikossa.

Sanomia soatuani,
Lausuja luonnollisia,
Teillen mie neh kijättelen,
Kovalla kokon sulalla
Eli Hanhen höyhenellä.

Ystäväni Veikkoseni
Teillen aina mie nopia.

A. H. Falck.
Suomen Saaren Helsinkistä,
Kuuen-toista kymmentenä
Syxy kuun'eh päiväsellä.

Nå, tänkte jag — ei Pekka ote Poavoa pahempi ! Jag kan väl be-
tala det med samma mynt igen; hvarföre jag, i ett bref af d. 16
Oktober 1832, härtill svarade:

Keisarillisen Suomen Hallituksen Peämiehellen, Osal-
lisellen monesta Keisarillisesta Tuhlikunnasta, m. m.
Sala-Neuvollen Herra And. Henr. Falckillen!

Kerran kevän tultuahan,
Läksi Peippunen pesästään. —

Mani korpehen kovahan,
Kuss oil Varikset vahissa,
Sora-kielet soitumellaan.

Siinä istui illan suussa,
Ulan suussa, päivän peässä,
Vihelteli, viserteli,
Sävelillä seihtemällä
Veti virttänsäk vireesti.

Kiitti sillä kielellänsäk,
Lauloi sillä loavullansak,
Jok' oil luotunna hänellen.
Pensastahan Peippu parka
Lauloi suloista suvea
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het, för sjelfva saken? eller var det kanske — ett af dem
mig visadt förakt för hvad jag yttrat? Först J847, eller 15

I.auloi mchtcä mielullista,
Kiitti koiviston koreeksi.

__Tuli tulkohon punaineit
Kitaan sinun kiljuvaiseen<"\

Sihisi Keltasirkkuiset.
Varpuisetkin valittivat
Kovin käyvän korvihinsak
Eänen tämän ärjällisen.

Suolla Sorsatkin sohisi,
Kurki kurasta kujersi:
u Pitä suutais pienempänäl
uPi/kkoomasta piikojammi;
c P»lkoomasta poikiamme —

u Sinä herjä oot hävitöinl

Korvcstaki Korppi huusi:
Vonkuivat vanhat Varikset:
uEipä ngt soak vanhat moatak,
uLapsct lehossa levätäh.
uNemäl kammat kukerrokset,
u Villi-linnun vibellyksct
__Villittuiipi virrct meijän,
aSoittoamme sortcloopi.

Moni harmopeä Harakka
Hakaroitti hampaitansak,
Levehytti leukojansak —

Surmaksi tallen suloilen,
Peippuisellen peijahiksi.

Närhi häntä jo hätyytti,
Tavi peätä tavoitteli,
Kurppa kulkua kuristi . .

. .
Suihki silloin siiven-sulka,
Syntyi pilvessä pimennös.
Kanat kaikki kyykistihin,
Purstot piiloon pistettihin,
Jokainen paniin pakohon.

Istui Kokko korkealla
Vuorehclla iso Voipa,
llarjulla aika II a i k a r a,
Kussa hiintii tutili tuuvitt',
Ilnian-kannet kannattcli,
Siivet korkecseen kohotti.
Sieltä sillnät tulta iski,
Leimahti pilviin Kvitek.
(Nuoleheiina niioren michcu
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år derefter, vågade sig åter Prosten Professor Geitlin — att,
vid ventilerandet af någraAkademiska Teser, offentligen taga

Ampuupi hanen ajatus
Tännek, tuonnek, Taivoisehen).

Taivaan koaren kannen alla
Metan varjona vaelsi
Lintuin kuuluisa Kuninkas.
Päivähännä peänsäk paisto,
Kupu kuunna kuumotteli,
Hohti höyhenet hopeenna.
Kiertelessään kuun keheä,
Päivän piirtä piirittäissä,
Tarkoitti silmat-teränsäk —

Moahan, muihinki kanoihin.

Kuuli mehästä metelin,
Tapiosta tappelua,
Karva-jalkojen kapinaa.
Halki ilman, pilven poikki,
Vilahti silmä vihainen,
Kahtoi karsasti Kuninkas.

Joka kynä kyhnistihin,
Joka karva kallistihin,
Höykälehti joka böyhen.

Kiitti pieni, pensastahan,
Armoa hanen avaraa,
Joka Peippuisen pelasti,
Vapahutti voarastahan
Poikoa täta poloista.

uKulla kynsil vaski varvas!
uKannus kaiken-karvat/inen!
u Suojakseni sulkiaisi !
u Varjokseni varpahaisi\
uKatoksi minun katalanl

Kaikkiin nöyrvvmmäisesti.
C. A. Gottlund.

Tukhulmissa pistettynnä
Loka-kuussa, päiväntänä
Kuusitoistakymmentänä

v. 1832.

Efter jag nyss nämnde om det öde, som hotade första delen af
Otava, må jag tillägga — såsom ett bevis på de vidunderligaföreställ-
ningar man härom måtte hafva gjort sig, och den ovanliga uppmärk-
samhet man härvid fastade — att redan tidigt på våren, d. v. s. i Mars
månad 1829 — och således långt förr än de första få exemplar af bo-
ken (jemf. Otava 2:dra Del. Föret. sid. 3) om sommaren samma år
öfversändes till finland — afgingo från Pf okuratorscmbctet skrifvelser
till landets samtliga censorer odi Tullförvaltare, med befallning att
vid ankomsten anamma Otava i sin vård. Och då jag sedermera längre
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vår bibelfinska i försvar. I anledning hvaraf jag icke heller
då var sen att, i n.o 4 och 6 af Suomi för 1848, upptaga

fram påsommaren, i behörig väg, insände exemplar deraf till Helsingfors
— ansågs saken så vigtig, att vanlig censur ej ombetroddes att dermed
befatta sig, utan nedsattes af landets dåvarande Generalguvernör,
Grefve Zakrevvsky, enkom en särskild Komité, bestående af Erkebi-
skop JU elartin , Prokuratorn vid Kejs. Senaten, Geheimerådet Wallén,
och ryska Statsrådet Butkoff, som i allt var Zakrewskys högra hand,
— för att granska densamma.

Enligt hvad jag hört, skall det sorgeqviide jag (sid. 213-220)
skref vid underrättelsen om Kejsar Alexander I:s död —hafva gjort
slag i saken. Zakrewsky säges derföre hafva yttrat — sedan man
upptecknat, och för honom öfversatt, alla de mera frisinta yttranden
man i boken påträffat (och hvilka isynnerhet lära förekomma sid. 186
—212, i en artikel om Religion och Upplgsning, och deras inverkan på
samhället) — u nå han är ju ännu en ung man, af hvilken man ej tar
„fördraatt han alltid så noga skall väga sina ord; man ser ju ändå
~att han iir till sina tänkesätt lojal, hvarföre boken må blifva tillåten."
Härom tillskrifver Melartin mig, i ett bref af d. 2 Nov. 1829, bland-
annat: _l slutet af Augusti fick jag Tit:i sednare bref af cl. 18 Juli,
( ,men har uppskjutit att besvara det, tills jag skulle kunna säga huru
u det gått med Otava, hvilken jag då genast blef anmodad att i af-
useende å meddelande censur genomläsa. Detta uppdrag uppfylldejag
u till omkring medlet af September, och antecknade alla ställen som
..kunde föranleda förargelse. Nu är det decideradt, att Boken får
u införas och gå i Bokhandeln; hvilhet jag med innerligaste glädje
„och djup erkänsla af Tit. oäiideliga förtjenst om vårt språk och land
får tillkännagifva."

Och var det förmodligen med anledning häraf, som sedermera
en ny skrifvelse emanerade från Prokuratorsembetet, till vederbö-
rande auktoriteter, deri det hette: Sedan vi nogare genomögnat boken,
halva vi deri funnit intet anmärkningsvärdt, och må den fördenskull
utlefvercras ifrån Tullkumrarne, hvar och när den ankommer. Såle-
des — om det redan här i landet väckte en allmän sensation, då Pro-
fessor Schauman, för några år sedan, vågade omnämna ett gam-
malt Kejserligt löfte, angående (ILandtdagar" i finland, hvilket några
ansågo nära nog såsom ett Majestäts brott, så bör man kanske ej för-
undra sig, om en bok — som strängt predikade, och åsyftade en
omkastning af landets officiela och kuriaia språk — väckte vederböran-
des uppmärksamhet. Och då denna omhvälfning i det allmänna tän-
kesättet troligen kommer att göra en epok ej blott i vår historia, utan
isynnerhet inom vår litteratur, torde det i en framtid kanske roa månn-en
att närmare erfara tillgången, eller de skilda omständigheterna härvid.
Att man i Finland (och kanske iifven i RysslandJ härvid spetsade öro-
nen, var — som sagdt — ganska naturligt; mera underligt är det
deremot att många älven i Sverige ansågo saken så vigtig, att de be-
farade det den kunde föranleda till ett fredsbrott. Jag hade nemli-
gen, några år förut, på Ecksteinska boktryckeriet låtit trycka en An-
mälan, a ett ark 8:vo, daterad Stockholm d. 1 November 1825, hvari
jag till subskription utbjöd ej mindre Olava än några andra böcker
hvilka jag tänkte utgifva (och af hvilka en ännu icke utkommit, i brist
på förlag). Jag lät häraf afdraga 1,000 exemplar, hvaraf — genom
Domkapitlen i Åbå och Borgå — hvarje pastor i finland tillsändes
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frågan ånyo, för att bemöta honom; men hvarvid censuren
slutligen lade sig emellan, och förbjöd mig fortsättningen

ett. För att nu, på mitt vis, visa mig artig — gaf jag (utom åt an-
dra) äfven ät Justitierådet Poppius i Stockholm (en gammal lands-
man, och Jockasbo) ett exemplar deraf; hvilket han — som alltid
visat mig mycken välvilja — med tacksamhet emottog. Men redan föl-
jande dagen skickade han bud på mig. Och då jag kom, sade han:
tlHvad har du nu åter gjort för dumheter? och — hvad i Jesu namn
„tänker du på? Du vill här upphöja finska språket till landets allmänna
„tal- och undervisnings-språk! Begriper du ej att ett sådant sträfvande
„att omstörta den beståndande ordningen, — och ännu till yrkadt häri-
„från, d. v. s. från denna sida om hafvet — lätt kan inveckla Sverige i
„ett äfventyrligt krig med Ryssland; och att du härvid endast gör dig
„sjelf olycklig. Jag gjorde väl häremot någrainvändningar, och oppo-
sitioner; men gubben blef het, och förblef vid sin mening. (lEfter du
„är envis, som du alltid är, (sade han) så skrif då helst att du endast
„på försök, och par curiosté, vill pröfva— huruvida finskan vill hampa
„sig för vetenskapliga ämnen." (jemf. Otava 1 D. föret. sid. LVII, i no-
tenj. Och då J3g anmärkte, att jag yrkade på språkets uppbearbe-
tande, och det pa fullt allvar; sade han slutligen: u Nå då du icke
„tror mig, så ga då till Kanslirådet af Tannslröm, efter du är bekant
„med honom, och låt honom läsa hvad du skrifvit, så får du väl höra
„om han ej säger detsamma, som jag; och jag råder dig derföre, som en
„vän, att genast uppbränna, eller makulera, hela upplagan." Poppius
var alltid en i botten välmenande, och en utigenom rättänkande, och
hederligt sinnad man; dock, såsom en gammal statsman och tjenste-
man, var han i vissa saker något torr och ensidig. Det var icke utan
att jag ej härvid blef litet orolig — tänkte, bland annat, på mina
härvid redan bortkastade penningar — läste ännu en gång igenom
hvad jag skrifvit, och — gick slutligen till Tannström, hvilken — så-
som Kronprinsens f. d. lärare oeh guvernör — bodde på slottet. Jag
helsade honom från Justitierådet Poppius, berättade hvad han sagt
mig, och bad att få höra Tannströms omdöme härvid. Han genom-
läste noga den redan tryckta prospekten, d. v. s. allt hvad jag skrif-
vit; drog dervid stundom litet mysande på munnen, och sade slutli-
gen: iiJag, för min del, kan icke deruti finna något som vore farligt;
„endast en dum, och korkad, polis-tjensteman kunde kanske möjligen
„hiiruti ana skuggor och spöken. Det enda man ser, är — att det är-
„skrifvit med ungdomens känsla och värma, och af en ren foserlands-
„kärlek; — jag finner dervid ingenting att anmärka."

Sedan denna anmälan blifvit kringspridd i Finland, haglade
derifrån bref, både från höger och venster, hvilka alla stämplade
mig med förakt och smälek; och hvari jag både ansågs och kallades
för en ..stolle"; ty samma förakt man förut visade språket, fick jag nu upp-
bära pa, min del. Dock var det i hopen en och annan, som äfven talade i
enmild ton, och i enförsonligare anda, och som meddelade mig sina goda
och välmenande råd. Såsom bevis härpå, vill jag anföra ett bref från
en gammal och med mig jemnårig ungdomsvän, hvilken bland annat
skrifver:

— u Såsom din gamla ungdomsvän måste jag uppriktigt
säga dig min tanke i ämnet, du må sedan blifva ledsen på mig eller
icke. Hvarken din ålder min egen Broder, eller dina framsteg på vet-

enskaplig eller Embetsmanna väg, äro sådane, att du med fördel
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häraf; af skäl (som det föregafs) att allmogen derigenom
möjligen kunde få en viss missaktning för sjelfva bibeln, om

»kan beträda den vådliga författarebanan. Gör dig först känd så-
„som en nitisk och kunnig Einbetsman, du må sedan välja hvilket
„stånd som helst; då kan du möjligtvis vinna allmänhetens öfverseen-
„de, ja måhända dess bevågenhet; ehuru mången braf och snäll karl
nrcdan strandat på denna farliga klippa; men nu, då man ej anser dig
„för annat iin en yngling, uppfylld med öfverspända idéer, alstrade af
„en barnslig fåfänga (förlåt niin egen Bror, mina uttryck, men de äro
~målade efter verkligheten") skall du aldrig finna någon afsättning på
„dina arbeten; oberäknadt att ämnet är sådant, att det icke låter rea-
„lisera sig, aldraminst på det sätt du går till väga med saken. Låt
„försl våra gamla infödda Finnar sinsemellan, småningom, gräla; så
„skall språket gradvis stiga i odling; men aldrig må du tro, att sådant
„geuast låter verkställa sig; ännu mindre går det ann, att \i unga i
~I'örlid vela göra oss ett namn på den vägen. Låt det här försöket
„vara det sista; Du bortslösar dina fä tillgångar, utan ätten smula gagna
„dina samtida eller efterverlden, och kommer på dina gamla dar att inom
»dig finna samma tomhet och förebråelser, som åtfölja alla dem, hvilka
»bygga luftslott. Jag besvär dig, min gode Bror, gå med första in i sta-
„lens tjenst; försnia ej ett råd, som gifves dig icke efter egna utan
»efter allmänhetens åsigter. Det är entillåtlig egennytta att i Statens
»tjenst skaffa sig bröd, men en barnslig ja oförlåtlig äregirighet, att i
»förtid beträda författarebanan. Glöm ej din vän! ....

Helsingfors d. 18 Febr 1826. Paus.
(Jemf. härvid O t a v a 1 D. Föret. s. XXVII, not. m)

Man förebrådde mig då - att jag var för ung, nu deremot
heter det — att jag är fiir gammal. Alltid liar nian någonting att hacka
på andra, för att derigenom undskylla sig sjelf. Allmänhetens omdö-
men i ull ära! Men den som skall rätta sig derefter, han skall sjelf
vara allmänheten lik, och icke en mån bättre; hvilket blott väcker
afvun cl och förtal, hat och förföljelse. (Otava 1 D.
Föet. sid. XXVII). Nu åter skall en vän deremot säga: (om jag neinl.
mera äger någon sådan; ty de flesta liafva, före mig, redan dragit
hädan): ~Kära Gottlund — der ha vi det! Hvad var det jag sade
„dig? Hvilken tack hade du nu för all din möda och ditt besvär?
„Du har gjort nog, för din tid! Lät nu äfven andra försöka sig, och
„verka — hvad de förmå."- . .

. Att jag emellertid icke gjort det tor
vinnings skull, eller för någon enskild båtnad, intygar bäst en
allt detta oaktadt - 40 årig fortsatt verksamhet. Ty man behöfver en-
dast noga genomläsa företalet till l:sta Delen af Otava, för att finna att jag
redan då, och redan 11 år förut, hyllade och offentligen utvecklade samma
idéer, och åsigter, som nu; eller att jag ännu, såsom en 70 års gubbe, hyser
samma tänkesätt som vid 30 och 20 års ålder; och att jag således ef-
ter en lång och dyrköpt erfarenhet, under en tid af 40—50 år (utan
att förändra) troget följt mina principer — till ett bevis att de icke
härllytit hvarken af fåfänga eller egenkär/ek, likaså litet som af öfver-
spända idéer, eller af lusten att vilja bygga luftslott. Erfarenheten har
emellertid nu visat — huru det gått, och — hvartill det föranledt.
Hvad som då allmänt ansågs (oren dårskap, och galenskap, är nu blif-
vet ett föremål för folkets och hela landets hyllning. Det är då för-
underligt, att man alltid skall tillskrifva fåfäng an, egenkärlcken,
och äregirigheten såsom moliver till handlingar, hvilka utgå från
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man erfor att den var bekajad med så många fel och bri-
ster. u) Emellertid åtgick det, i Anländ, ännu flere år — innan

den rena menniskokärleken, och helgas af den sanna foster-
lands-känslan, — handlingar, som åsyfta förståndets upp-
lysning, och hjertats förädling, och med ett ord — hela na-
tionens andliga bildning; och hvilka tvärtom åvägabringa
den sålunda handlande personen — ej blott arbete, besvär, och
kostnader, utan niedmenniskors ovänskap och ni isst r o-
e n d e, fiendskap och förakt. Annars är det verkligen besynner-
ligt, att redan mina första steg, såsom pojke, på den bana jag sedan
fullfölj t, och som den tiden bestod endast i upptecknande och sam-
lande af finska folksånger, ordsliif, fabler etc. etc. — blefvo, redan i
min hembygd, misstydda och misskända (jemf. Otava 1 Del. Föret,
sid. XI). Dock är det kanske icke så underligt, om man närmare be-
traktar saken. Det ovanliga, man i detla fall trodde sig varsna hos
mig, redan såsom gosse, jeiuförd med andra af bygdens pojkar, trodde
man sig endast kunna förklara såsom föranlcdt af ovanliga motiver;
hvarvid man likväl tillgrep hvad som i tankarne närmast fanns för-
handen. Men hvarigenom de, tvärtom, blefvo de — mest vanliga. Jag
har kanske relaterat här något omständligt tillgången vid de första
stegen på finskhetens bana, måhända skall det intressera mången i en
framlid att känna dem, och de svårigheter och motgångar, af många
slag, jag dervid haft att bekämpa. Och jag vill härvid endast tillägga:
det min fullkomliga öfvertygelse är, att nationaliteten och finsk-
heten hos oss aldrig tagit den fart, som det nu likväl gjort, om
man icke (frän en viss annan sida) påbjudit, och påtrugat oss, ry-
skan. Ty det är intet o n d t, som icke har sitt goda med sig; och
af tvenne onda ting väljer man dessutom vanligtvis det minsta; — så
tänkte den tiden, nos oss, troligen mången, och så tänka de kanske
ännu litet — en och hvar.

") Anförandet att allmogen skulle förlora all aktning
för Bibeln, om den erfar att den varit bekajad med allehanda slags
fel — är ett gammalt svep s k ä 1;., troligen för ntt undandraga sig
besväret med att ombearbeta den. Äfven jag trodde härpå ännu för
43 år sedan; hvarföre då jag 1822 lät gratis utdela, på Finnskogarne i
Sverige och Norrige, en mängd exemplar af min lärd 1821 utgifna
„Försök lill en omarbetad finsk tolkning af Aposttarncs sändebrep' — jag
lät, i början af boken, inbinda ett i Upsala tryckt, och d. 24 Okt. 1822
dateradt, finskt, till allmogen — under rubrik: „Niillen Norin rajoilla
asuville Suomalaisille" — adresseradt hcrdebref, dei i jag sökle förklara sa-
ken, för att derigenom förekomma allt missförstånd. Innan remissen
af böckerna, som upptogo en stor packlåda, afgick — roade det mig
att förut, perposto, sända ett ex. häraf till bonden Paul Pedcrsen
Räisäinen, å Brandvolds finnskog i Norrige. I sitt svar härå, af
d. 21 Dec. 1822, stiger han: „Se Isääs tekemä kirja, se on hyvin oikaislu,
etta se on paljo sdccmpi mejiiinni puhen jälkeen kuin Bibbliassa; lälä kir-
joa ois jo moni mulla oslanna, vaan mina meinoan sen ile osloa. Täta esi-
puhetta, jonka työ ootten itlc trykkyyttännä tiihään kirjaan, oon mina mo-
nelle lukenut, hyö on sitä niin miellellään kuunellu sillä kuin siinä on niin
koreat lerveyxet meile kaikille, ja övat sanonna, Jumala häntäkiin pitiikiin
teroennä." Häraf finner man att allmogen i allmänhet ej är så enfal-
dig och dum, som man vanligen föreställer sig den. Uti samnia bref
förekommer på ett annat ställe — i anledning af de utaf mig på finn-
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man ändteligen, i strid emot det finska presterskapets många
protester, fann sig befogad att — i anledning af Professo-
rerna Geitlina och Akianders 1852 utgifna anmärkningar
emot den gamla texten — ombesörja en ny, och förbät-
trad, finsk bibelversion; hvilket verkställdes af II:r Kapella-
nen (numera Professorn) In gman. Men underligt förefaller
det mig likväl, — och jag vet icke om jag skall tillskrifva det
såsom ett bevis på en stor tillförsigt till sin egen förmåga,
och ofelbarhet, eller såsom ett tecken till en viss grad lik-
giltighet för sjelfva saken — att man vid en så vigtig fråga
som denna — icke ens (om ej annars, så om också ej — för att
rådfråga; men åtminstone — för jemförelsens skull) brytt sig om
att taga den ringaste kännedom om min aflidne faders tvenne
särskilda gånger gjorda, behörigen censurerade, och redan
1821 — för att tryckas — till Abo insända finska öfversättnin-
gar af hela gamla testamentet. Ty han var ej blott en stark
tinne, och en (på sin tid) stor orientalist, utan dessutom en
stor vän af bibeln, som han mod förkärlek studerat under
llere decennier, och hvaraf han kunde större delen, af den
hebräiska texten, äfven utantill. i5)

Såvida det är för on förbättrad finsk bibelversion — oj
blott med afseende å språket, utan äfven med hänseende till

skogarnc utdelta 100 ox. finska helbiblar, och 100 ex. Nya Testamen-
ten, hvilka Kcjs. Finska Bibelsällskapet — i anledning af min, genom
Bokhandlaren Bruzelius framställda anhållan derom — varit af den god-
heten och förärat dessa finnar, bland annat: ~Kirsti Mattsdotter Anlinaho,
joka sen liiiien Biblian sai, sckiin käyv teiillä sgxgllä. Mina oon unliot-
tanna hanen asiansu; jota pygsi juuri itkusuulla minna lekemän, ellä teille
kirjiiltainan kos/jitina/tit IHldiasta jonka hän sai. Hän sanoi puhutellesa
iniehiii Tii/piiassa, niitii jolka Pipetlöitä oil suaanna, ellä ois suaanna nii-
hen kanssu kiiloksen liiltiitteii, vaan ne oil vaslanna ej hyö tajia. Niin lästa
tiimii köi/ha eainio oil sttruisstittn. ja kiiyo tiimiin pitkän lien. (Obs. att hon
sålunda gått 4 mil, om midvintern — bara för att framföra sin tack-
samhet) Tiimii ininiistii. käyv niinkuin enncn vapahlajan ajkaan, kyinine.nen
piihastettiin, vitan ej ollu jos yx joka palais lakuisin kiilosta iinttimaan.
Niin o/e sits kiitettij moiniin kerroin hanen etestä. Kylläpä sina lianen sy-
täinincn ginniiirit t." Jag har här, och öfverallt, begagnat mig ordagrant
af hans egen ortografi; ty uni den ock någongäng på sina stallen är
afvikande, eller (enligt vårt skrifsätl) mindre korrekt, är den deremot
(på andra ställen) enligt allmogens uttal, mera trogen efter det Icf-
vande språket.

»») Jemf. Otava 11 D. sidd. 292—294.
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öfversättningen — som jag, såväl som min far, ifrat före; och
i hvilket afseende den gamla texten således borde under-
kastas en genomgripande ny revision, eller rafistulation; men
huruvida detta skett — lemnar jag osagdt, i6) helst äfven de
män — som nu skola granska, och bedöma, den nya upplagan
— icke heller, i detta fall, efterfrågat min fars finska bibel-
version. Denna s. k. Gransknings-kondté har flere gånger,
år efter år, fått prolongation på sitt värf; men detta oak-
tadt vill ingenting deraf förspörjas. Jag har ännu sedermera,
ej blott — i Suomalainen 1846, n.o 18, vidare utvecklat detta
ämne, utan har jag dessutom — i Suomi 1847, n.o 2, särdeles
med afseende å språket — bevisat den Finska katekesens skrö-
plighet, liksom jag, i n:o 23, klandrat språket i den finska Psalm-
boken — allt obotfärdiga synder, hvarigenom jag (i mångas
ögon) torde hafva samlat glödande kol på min hjessa; helst
den af Hans Majt. redan för mer än 40 år sedan nådigst
nedsatta komitén för ombearbetandet af den finska kateke-
sen — ditintills, mig veterligen, icke gjort ett strå i kors. *7)
Lika uselt har det gått med den på samma gång (1817)
nådigst nedsatta s. k. liandboks-komitcn, som pä denna långa
tid (d. v. s. på 40 år) ännu icke fått ordet ur munnen;

46) Åtminstone tyckes man, äfven i detta fall, icke sakna an-
ledning till skäliga anmärkningar. Så heter det t. ex. i den Ingman-
ska öfversuttningen (i likhet med den gamla) af Pauli Epistel till
Corintherna 1 Kap. 25 vers. u Sillä Jumalan hulluus (sic!) on tiisaampi
kuin ihmisel; ja Jumalan hcikkous on väkevämpi kuin ihmiset; ehuru min
Far — redan 40 år förut, i sin kritik öfver, och i sin tolkning af,
Apostlarnes Sändebref — ej blott anmärkt detta fel, jemte flere
hundra andra, utan äfven rättat det, 'och (medelst en parafras)
ganska riktigt öfversatt detta ställe, sålunda". „Si/lä se kuin Jumalalda
on, chkä se näkyis tyhmyydeksi, on suurembi viisaus kuin ilanisten viisaus;
ja ehkä se kuin Jumalalda on näkyis heikoksi, on sillä kultengin suu-
rembi voima kuin kaikille mitä ihmisildä on." Vi åter skulle på vackrare
finska återge dessa ord sålunda: „si/lä mikä (monellcn ehkä) nägtliiiksen
hiilliiksi Jitina/iil/a, on tiisaampi ihmislen viisautla; ja mikä ninjltäikscn hei-
koksi Jumalalta, on ihmislen voimaa voimalliscmpi. Ty man måste obser-
vera att denna vers utgör eftersats en till meningen i den föregående.

") Ändtligen utgaf Domprosten Borg, i Kuopio, år 1858 (å Ko-
miténs vägnar) sitt som det heter, förslag till en förbättrad finsk katekes,
under rubrik: Dold. Martin Luthers lilla Katcches, jemte avisnim; att för-
stå dess innehåll. Hvaraf. den finska öfversättningn är tryckt iAbo 1859.
Men, såsom vanligt, har han härigenom endast framkallat antagoni-
ster; utan att någon af dessa förmått frambringa något bättre.
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hvilket föga rekommenderar arbotarnc i vår Herres vingård,
och väktarne på Sions murar. Dock ändtligen år 1859 utgaf
Prosten D.r Estlander i Vörö, å komiténs vägnar, sin
Kirkko-kiisikirjan csitys (tryckt, i Åbo 12 ark 8:o); hvilken
ännu ej blifvit behörigen granskad. Nästan på samma sätt,
och föga bättre, vore förhållandet med d. s. k. Kyrkolags-
komitén, om icke Prof. J. J. Nordström först utgifvit:
„ Förslag lill Kyrkolag i Finland, jemte motiver och betänkan-
dena; (ILfors 1845, 27 ark 8:o) hvilket förslag ådragit sig
anmärkningar isynnerhet af F. J. Ekman, som dessutom
utgaf en: »Systematisk samling af utdrag ur Ecclesiaatika
Författningar' 1 (Åbo 1860—1865; 160 ark 8:o); Sedermera
utgaf Professor S c h auman 1863 (i Komiténs namn). För-
slag lill Kyrkolag för den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Sorfur-
slcisdömet Finland. JemteMotiver och Reservationer. Och har der-
före nu åter blifvit nedsatt en ny komité att, med an-
ledning häraf, granska den förras åtgöranden. Äfven
med d. s. k. Finska l^salmboks-komitén har det varit klent
beställdt; ändock flere nitisko män, enskildt, med en beröm-
värd verksamhet egnat sig åt detta håll. *8) Sedan denna
komité, nu i nära 50 år, verkat så godt som — ingenting, har
nu (1863) en ny komité, i detta fall, blifvit nedsatt på
spillrorna af den gamla. Jag tviflar dock om härvid före-

48) Den första af dessa, var Prosten D.r B. J. Ignatiusi
Halikko, som år 1824 utgaf sin: Uusia Suomalaisia Kirkko-virsiä (Åbo,
23 ark 8:0). Den andra, var Prosten i Pöyttis, D:r Carl II e 1 c n i u s,
som år 1826 utgaf: ljudet Suomalaiset Kirkko-virret, uuden Ruotsalaisen
virsikirjaii jälkcen, (Åbo, 16 ark 8:0) och 1837 utgaf han likaledes en
Uusi Suomalainen rirsikirja, Ruotsin uuden virsikirjaii mukaan, (Åbo, 22
ark B;o). Likaså hade Joh. Frosterus, förstnämnclc år (182(5) ut-
gifvit: Muutamia Christillisiä rirsiä, (Åbo, 5] ark). Äfven Kyrkoher-
den P c s olliti s, i Mäntyharju, skall hafva författat finska Psalmer,
ehuru jag icke sett dem tryckta. .Men äfven ännu sedermera ur 1836
utgaf Kyrkoherden i Klemis socken, Jak. Ro se bier, sin: Psalmi-
kirja, Ruotsisla Suomeksi käätlg, som dessutom innehöll en mängd egna
nva Sånger, (Alm, 27* ark). Och samma år utgaf Psalmkomitén, till
följd af Erkebiskop Tcngs t r ö m s verksamma förtjenst, och med
begagnande af dessa källor, ett slags förslag till en Profpsalmbok, un-
der titel: Uusia cirsiii, kirkosa ja Icotona veisattavia. Joita ensin Suomen

papit Ignatius, Ilelenius, Pesonius, Achrciiius ja mitul oval kirjoillanecl;
mutto si/ten glidistänyt, itudistanitt ja lisännyt Arkkipiispa Jac. Tengström,
ja nyt Virtikirjan-Seurasto pränltiin antanut. (Åbo 2:nneDelar, 67| ark)
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finnes alla de reguisita som dertill erfordras, d. v. s. att för-
fattarne (för att tala i bibelns språk) l:o skola hafva den
heliga andans ingifvelser, d. v. s, till hjertat vara djupt
och religiöst stämda; 2:o erfordras det dessutom der-
till nödvändigt att de äro födda skalder (för att kunna stäm-
ma „Psaltare och Harpa") och härvid poetiskt stäm-
da; 3:o böra de äfven, till en viss grad, vara musici, åtmin-
stone känna takten och melodierna; och 4:o måste de hafva
(det lefvande) språket helt och hållet i sin makt. Det var
dessa lyckliga omständigheter, som förenade sig i Wallins,
Franzéns och Chorwi personer, och som i Sverige gaf fart
åt den nya Svenska Psalmboken. Åfven jag
var, för cirka 50 år sedan, betänkt att (på grund af andans
svaghet, och språkets skröplighet, i vår finska Psalmbok)
kasta mig äfven åt detta håll. Och jag tillkännagaf det re-
dan offentligen, uti den i Stockholm 1825 tryckta anmä-
lan till Otava, att denna bok (bland annat) äfven skulle
komma att innehålla — för det 7:de: imitationer
efter Bdlman, och andra Svenska Skalder; äfvensom pvofc
öfversäilningar från nya Svenska JJsalmboken.a Också iir det,
af mina handlingar, ingenting som jag så mycket ångrar,
som att jag icke fullföljde detta mitt uppsåt. Men den köld
hvarmed man först mottog, och den motvilja hvarmed man
sedan bemötte mina första steg inom den inhemska littera-
turen, verkade på mitt sinne, och på hela mitt lynne, en — mera
polemisk riktning; ty jag insåg att man här endast hade att
kämpa, och strida, om man ville vinna målet, och —

behålla segern. Derföre har jag — och särdeles med hänseende
till den liknöjdhet vid nyttiga (eller „verldsliga") kunskapers

hvarvid språket, och metern, blifvit rättad af Renvall. Men med allt
detta tror jag att ännu mycket återstår i detta hänseende, isynnerhet
om man afscr den ~bildade och mera upplysta klassen", af åhörare.
Annars har redan, af äldre Psalmister, flere försökt sig i den vägen,
och ibland.dcm isynnerhet Prosten i Nousis, Anders Achreni us, som
utgifvit; Halullisten sicluin hcngcllisct laulut (Åbo 3J ark), hvaraf redan
1790 åtminstone 19 upplagor utkommit; äfvenså har Kyrkoherden i
samma församling före honom, Abr. Achrenius, bland annat, ut-
gifvit: Muutamia Chrisliltisiä virsiä, tryckta i flere upplagor, och 1732
under namn af: Sionin Juhlavirret (Vasa 4J ark 8:o).
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kringspridande ibland allmogen, för hvilken flere af ståndet
gjort sig kända — ej kunnat undgå att i n.o 6 af Suomi för
1848 (och ännu mera iJumalasta, ja Hanen monenai-
sesta nimittämisestä, sidd. 78—86) beklaga mig öfver
en del af det finska presterskapets, i detta afseende, visade
motvilja och afvoghet, liksom öfver de många komité-
ernas ådagalagda 1o j h e t och senfärdighet.

Då jag, i det föregående, omtalat det förhållande hvar-
uti jag (till följd af mina skrifter, såväl som med afseende
å mina handlingar) kommit att stå ej mindre till Veten-
skapsmän (både inom- och utom-lands) än till Laici,
såväl som till K1 eric i e t här i landet, torde jagväl äfven —

med några ord, böra omnämna det förhållande hvari jag
stått till landets Regering, eller kanske rättare sagdt —
huru, och på hvad sätt, Regeringen betraktat, och behand-
lat, mig? Och bör jag det såmycket mer, som jag redan
förut omtalat det förhållande hvaruti jag kommit att stå till
tvenne Regeringar utom landet (nemligen till den Svenska,
och till den Ryska).

I allmänhet måste jag med en skyldig tacksamhet er-
känna, att Kejserl. Senaton för Finland — åtminstone i sed-
nare tider, vid åtskilliga fall, varit mera gynsamt stämd emot
mig, och någongång till och med visat mig ett större för-
troende, 40) hvilket jag äfven, å min sida, sökt motsvara.
Äfvenså är jag öfvertygad att om detta dess mig visade för-
troende — fortfarit, eller varit äu större,skulle äfven den dere-
mot svarade nyttan hafva varit det, i den mån man nemligen
— mindre lyssnat till de obotfärdigas råd, utan i det stäl-
let — mera följt hjertats röst, och förståndets
vink. 50)

*•) Så t. ex. då mig 1859 beviljades ett mera rundeligtresunder-
atöd, för att närmare undersöka åtskilliga af landets fornlemningar —

fullgjorde jag det. icke blott, utan inlemnade ett sakrikt, och intressant,
resultat —i anledning af detta uppdrag. Qcnnf. sid. 209, 210). Skada
blott att jag icke haft medel att, genom tryck, göra det offentligen.

"") Jag har ofta förut nämnt, och jag nämner det ännu en gång,
att Universitetet visserligen, såväl som Regeringen, årligen, utkastat
stora penningesummor — i hopp att dermed vinna något godt och ngt-
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Detta bar väl dock icke alltid varit fallet! Och jag
har derföre äfven härutinnan nödgats genomgå en slags
skärseld, och utstå en press, som få (före mig) fått pene-
trera. Jag vill nu icke mera tala om huru jag (oskyldigt-
vis) blef i Petersburg arresterad, derifrån relegerad, och till
Finland åter-remittorad (se sid. 300); ty detta skedde icke
af den finska Regeringen, utan skedde redan under den tid
jag ännu var bosatt i Sverige. Men äfven sedan jag var
öfverflyttad hit, hade jag många motgångar att bekämpa,
och många svårigheter att öfvervinna. Först blef jag, nem-
ligen 1836, af Styrelsen förbjuden att i Kuopio få anlägga
ett Boktryckeri (se sid. 303). 5l) Icke desto mindre anlade
jag ett sådant år 1845, sedan jag nedsatt mig här i Hel-
singfors, i hopp att derigenom kunna befordra till trycket
— åtminstone en del af mina många,'och olikaslags, arbeten.

tigt ändamål; men om man just derföre alltid vunnit det? blir — en
särskild fråga. (För att ej här t. ex. tala om guldvaskerict
iSibirien och Lappmarken; och mycket annat). Dock månne nian der-
före, å andra sidan, alltid förstått att draga nytta af redan gifna, och
vunna, resultater? d. v. s. af de frukter, andra — antingen efter myc-
ken möda och besvär, eller medelst uppoffring af långvariga, och stora,
kostnader — redan, enskildt, förskaffat sig? Detta är en fråga, som
framtiden må besvara.

61) Då nu skälet till detta förbud icke angafs, frågade jag — vid
min ankomst till Helsingfors 1840 — en af Kejserl. Senatens Ledamö-
ter, verkliga Kammarherren Geheimerådet Klinkowström — hvad som
kunde vara orsaken härtill? Och hvartill han svarade; ~vi voro, alla,
rädda för Herrn"! — Nå jag måtte då säga! För mig? — som aldrig
gjort (eller som aldrig åtminstånc sökt alt göra) annat än god t.
Ja jag hade svårt att härvid hålla mig för skratt. Det är verkligen
besynnerligt, hvilken spökrädsla stundein påkommer mertniskan, äfven
den tappraste och oföiskräcktaste, och det till och med på det nieu-
skliga samhällets högsta höjder. Ej blott den Kongl. Svenska Rege-
ringen, utan Konung Carl XIV Johan var, personligen, sjelf rädd för
rnig, till följd af hvad vissa ögontjenare, och örontasslare, haft att be-
rätta, och misstänkte det jag, i polititisk afseende, var en hemlig rysk
emissarie, som ville ställa till oreda i hans rike (se sid. 120, 300). Och
på samma sätt ser det ut såsom icke allenast denKejserl. Regeringen,
utan som specielt Kejsar Alexander I, sjelf, skulle hafva trott — att jag
måhända var en farlig man, en politisk kannstöpare, och rumonnakare,
som sökte kringsprida de frisinta, riksförderfliga, och revolutionära
idéer, jag troligen insupit i Sverige (se sid. 300). Och nu vardt
äfven den finska Regeringen rädd för mig! Hvarföre? — Ja det vet
jag icke. Var det då underligt att äfven Universitetet, och dess sty-
relse, fruktade mig; och arbetade emot mig med händer och tänder,
för att stänga vägen för mig till en Profession, som tycktes enkom
vara stiftad för min räkning.
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(Ehru detta — i brist på erforderligt rörelsekapital, och till
följd af den tidens censurtvång — icke lät sig göra; hvar-
före jag ock slutligen såg mig tvungen att åter bortsälja
mitt boktryckeri). Ty huru gick det? Min första Finska
Tidning (kallad Suomalainen) blef 1846 — till följd afen oskyl-
dig fabel om .Uskon kauppias" (intagen i n:o 18) ej
blott indragen, utan — på Kejserlig befallning, med anledning
af den Heliga Synodens deremot väckta åtal — helt och hål-
let förbjuden. 52) Icke dess mindre utgaf jag straxt derpå
(1847) en annan Finsk Tidning (kallad Suomi). Men äfven
denna hade den olyckan att —• på tredje året af sin tillvaro,
och på grund af en annan lika oskyldig fabel, benämnd
„Talon k ukko" (i n:o 11, för år 1848) - icke falla ve-
derbörande Censor på läppen. Måhända trodde han, hvad
andra kanske inbillade honom, att den innehöll en slags al-
lusion på honom sjelf; hvarföre han ock sedermera impro-
berade, och kasserade, den ena Numern af sagde Tidning
efter den andra; och jag må nu hafva skrifvit hvad som helst,
så trodde han att det förskref sig ifrån kylästä,
Ilamantschin pitäjästä"; på grund hvaraf han nekade mig sitt
imprirnalur, till dess jag slutligen, sålunda missnöjd och
utledsnad — nödgades härmed upphöra; ty en rättelse
stod i detta fall ingenstädes, den tiden, att vinna. Och dock
är det ju under form af „Fabler", som det allt hitintills va-
rit tillåtet — och det äfven i länder som styras efter abso-
lutistiska idéer, och enligt de mest despotiska principer —

att, liknelsevis åtminstone, framställa vissa sanningar,s3)
hvilket dcrstädes svårligen, under annan form, låtit sig göra.

•*) Också ansågs saken så vigtig, att målet samma dag (d. 30
Juni 1846) föredrogs, och handlades, ej blott uti tre skilda instanser
(i Senaten, i Censnr-Öfverstyrelsen, och i Censur-Komitén) utan kom-
municerades delta förbud dessutom iifven med mig — allt på samma dag.

") Det heter ej förroskull: Veritas odium parit. Man har
derföre också, allt ända hitintills, ingenstädes i verlden åt san-
ningen upprest ett t c m p c 1, eller helgat henne en gudomlighet;
ty man vet att hon iir en främling och flyktinge på jorden. Detta
hindrar dock icke att hon ju ej någorstädes kan finna en fri st a d,
uti ett trofast, och behjertadt, bröst — såsom varande hennes palladium.

Totuutla on tottumatak sanoa, ja kuulla,
Kehumista uskolaan, ja — rehellislä luullaan.
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Äfven mitt första Professors-spccimcn (nemligen Ju-
malasta, ja JJänen monenaisesta nimittämisestä, m. m.) ett, i sitt
slag, troligen sällsynt vetenskapligt arbete, blef väl icke (så-
som någongång händer) af fakulteten, eller af konsistorium,
ogilladt; ehuru det, såsom författadt på Finska, icke god-
kändes af Dekanus; men i det stället blef det af Censur-
Ofverstyrelsen åtaladt, seqvestreradt, konfiskeradt, kondem-
neradt och makuleradt; hvilket — till stor skada, ej blott
för mig, utan äfven för den ännu svaga, och späda, hos oss upp-
spirande finska litteraturen — godkändes af Regeringen.
Och hvilket är något i sitt slag, som (i fråga om akade-
miska specimina) jag åtminstone icke vet att någonsin förut
hos oss hafva inträffat. Likväl afskräcktos jag icke härutaf,
utan — i stället för ett, utgaf jag i det stället — tvenne nya
specimina för samma tjenst; dock allt — förgäfves.

Jag skulle väl ännu kunna uppräkna åtskilliga andra
motgångar; men jag vill hellre glömma, än påminna mig
dem; helst jag icke om dem kan säga — olint meminisse,
juvabii. Ar det då underligt — om jag, mer än en gång, varit
frästad att lemna ett land, der allt gått mig emot, och som
endast påminner mig om obehagligheter af många slag; och
att jag, i det stället, hellre önskat återvända till Sverige;
der jag med tiden hoppats kunna bbfva en slags skydds-
patron (eller verka något godt) för derboende koloniserade
finnar. Men fäderneslandskärleken har härvid allt hitintills
fjättrat mina steg. Och nu då jag, enligt naturens ordning,
snart torde komma att nedlägga d. s. k. "vandringsstafven,,,
har jag derföre ansett mig skyldig att än en gång bevisa
fäderneslandet en tjenst, och härmedelst på sätt och vis
gifva det den „sista väl signelsen" (eller —■ u smörjelsen").
Också har troligen aldrig i Finland förr utkommit en bok,
hvilken — i anseende såväl till sak, som språk — torde
kunna jemföras med denna; och föga nog torde äfven fram-
deles en sådan hos oss vara att förvänta, d. v. s. som, i trots
af den allmänna opinionen (i så många fall) framställt —

sanningen, å ena sidan (och det i så olikartade ämnen) och
— saken, å den andra. Hade jag gjort detta, såsom ännu
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un g, skulle mången kanske deraf funnit sig sårad och
förolämpad. Den svenska Läsningen för Finnar
hade troligen, i detta fall, liksom den finska (i Otava) på
många håll endast väckt vedersakare och motvilja. Men då
jag nu, sine ira et studio, d. v. s. fri från alla passioner, och
enskildta afsigter, gör det vid grafvens rand, torde mina ord
icke spårlöst (eller ljudlöst) förklinga. Jag hoppas åtmin-
stone att de hos den förståndiga, och mera eftertänksamme,
skola qvarlemna ett intryck, ett minne, som icke bortblåser
med vinden, 54)

Innan jag slutar dessa anmärkningar, som redan svullit
utöfver sina breddar, vill jag ännu engång erinra; att der
ingenting är att ges, der är ock ingenting att fås; och har
Finland (ellerdess målsmän) således, i detta fall, sig sjelf att
skylla, om man ej bättre förstått taga tillfället i akt, då det
sjelfmant engång erbjudit sig, eller om man ej vetat att draga
nytta af mina många, mer än en gång gjorda, vetenskapliga
anbud. 55) De torde minsann icke mera en annan gång så
lätt stå till buds.

") Då så många andra vanligen sysselsätta sig med att till-
fredsställa den vetgiriga och läsningslystna publikens allt-hungrande
begär efter dagens nyheter (hvilka redan bortblåsas — med
morgondagen) så har jag dcremot, i allt, sökt i minnet återkalla den
fortina, och den redan längesedan förflydda tiden: emedan jag trott
att densamma har ett vida varaktigare värde. Ty om t. ex. en sjuttio-
urs gubbe, någongång, skulle sätta sig ned — ibland barn af sednare ge-
nerationer, för att förtälja dem saker' från sin ungdom, eller allt från
den gråa stignas tider, skall nian säkert med begärlighet, och med en
odelad uppmärksamhet, icke blott lyssna till hans ord, utan deraf
beinia sig mången sann lärdom för framtiden, månget intressant och
lärorikt minne, och det—för hela sin lifstid; tv hans berättelser (eller
sjelfva händelserna) äro redan gcnomluttrade af tidens våg, och stämp-
lade med dess insegel; hvarigenom de fått ett visst värde, som under
tidens längd icke skall förlora sig, utan snarare — förökas, än för-
minskas.

") Jag har någorstädes förut redan anmärkt Konsistorii (enligt
mitt omdöme) skefva åsigt, att — t. ex. hvarje gång det gällde min
person (— annars, icke) vid fråga om vetenskapliga företag,
vägra mig — från d. s. k. „fonden för litterära arbetens lrgckninga

—

ej mindre (såsom förlag) den dertill erforderliga trycknings-
kostnaden (jemf. sid. XIV) än ock då man likaså, af d. s.k. „Aka-
demiska resestipendierna", nekat mig att. i vetenskapligt afseende, draga
deraf den fördel, hvartill de äro anslagna (jemf. sid. XV, 21, 24, 27,
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Ja mången annan skulle kanske i anledning häraf, och
med stöd af hvad sid. 2SO blifvit sagdt — gå ännu längre,
och säga kanske vida mera än jag, såsom t. ex. „att det är
„både synd och skam, ja — att det är verkligen en stor
„s ka m för hela landet, att sjelfva Seniorn vid dess Uni-
versitet, — en man, som ej blott är den första, utan
„den äldsta, såväl Lärare som ifrare ocb befordrare af
u Finska språket, och hvars många i dettafall sanna, och verkli-
gen stora, fosterländska förtjenster (om de

uvetenskapliga vill man icke ens tala) samtiden (d. v. s. Fin-
land) i så måtto ännu hvarken vet värdera eller ve-
„d er gä Ila, d. v. s. med andra ord: — att en man, som,
nmed uppoffring af alla enskilta fördelar, egnat hela sitt lif,
„och all sin tid, för ett allmänt, stort, och vackert än-

nemligen för realiserandet af en h ö g,- och i sanning
„honom värdig, idé — en idé, som hans landsmän, före ho-
„nom, icke ens kunnat uppfatta, mycket mindre utföra och
u genomdrifva; eller mod andra ord: — att en man, som
„vctenskapligen uppoffrat sin tid, och sin arbetsförmåga, för
u sina landsmäns väl, och under en tiderymd af hela f e m-
utio år, oegennyttigt, lika rastlöst och verksamt, som troget

62), — förebärandes att dessa reseunderstöd endast voro stiftade för
den Akademiska ungdomens räkning, och icke för de redan till en del mog-
nade vetenskapsmännen. Och allt detta — under pretext, att sålunda
vilja draga vexel på framtiden; ehuru det troligen är af
de sistnämnde man endast, i detta fall, kan vänla sig någon reel nytta;
hvaremot det synes mig absurdt, att — fordra det af ungdomen. En-
ligt min tanke deremot, sörjer man bäst för framtiden — deri-
genom att man väl, och klokt, begagnar sig af den närvarande
stunden, och söker draga all möjlig fördel deraf. Perditur in puncto,
quod non reparatur in anno. Att endast anticipera, eller vilja draga
vexel på framtiden, utan att först honorera de förbindelser man
fir skyldig den närvarande — är en dårskap; och att utan skäl, och
omdöme, favorisera ungdomen — under det man förbiser den, eller
dem, som redan, sjelfmant, uppoffrat sin ungdom — för folkets väl, oeh
landets bästa — bevisar en hög grad af oförstånd. Också kunde man
i anledning biiraf, fråga: hvad har väl blifvit resultatet? d. v. s.
hvaruti besticker sig den egentliga nyttan, af de många, och stora,
resestipendier, som Universitetet, årligen, bekostar — isynnerhet
om de fallit på händer som dertill hvarken äro mogna, eller för sa-
ken varmt intresserade? De torde också derföre vanligen
användas såsom en muntrations-resa utrikes — för att endast fara litet
ut, och roa sig, i främmande länder.
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„och uthållande, offentligen arbetat på det finska språ-
kets uppkomst, och för den finska historien,
uhäfdeforskningen och litteraturen (och det,
„snart sagdt, — i alla riktningar) — hvarigenom han ej blott
u sökt gagna sitt fädernesland, utan gjort det finska
„a p r åk e t (och derigenom äfven det — finska folket,
„och det —finska namnet) mera kändt ibland Europas
„öfriga nationer: — att han, som icke (liksom många andra)
„i tjenstemanna-väg på^ något sätt dervid ens blifvit ihåg-
„kommen, mycket mindre hyllad och uppmuntrad, ,56) oak-
„tadt han nu sednast redan i 27 år, i egenskap af Lektor
„i finska språket, tjenstgjort vid Universitetet, och det —

uför en ringa lön, och dessutom (derunder, och derjemte)
„
— ils år förestått Translatorstjensten i samma språk, och

„det — utan lön; och ej nog dermed! utan hvarvid, och
uhvarunder, han härtill ännu (änskönt han icke behöft det)
„iiibesparat Finska statsverket en summa, eller en onödig
»utgift af 8,000 llubel, och ännu allt fortfarande, årligen, in-
„besparar staten 800 Kubel, derigenom att han ej begagnat
„sin rätt till af s ke d med full pension, hvartill lian kunnat
„bli berättigad redan 1856: — att han, nu stadd vid den höga
»ålder af fyllda 70 år, allt detta oaktadt, icke bekommer af
»staten på långt när ens en lön, motsvarande Lektorernas vid
„landets gymnasier,s7) eller livad mången bodbetjent och kon-

*') Jag talar icke här om hvad jag betraktar såsom leksa-
k e r, eller — om titlar och sljernor (om dem har jag redan talat förut
sid. 299) uton talar jag här om befordringar i tjensleväg; hvarmed det
iifven ofta hos oss går rätt lustigt till. Så t. ex. pojkar — som ännu
gingo i kolt, då jng kom till universitetet — sitta nu här som Pro-
tes sor e r; hvarvid jag åtminstone icke förmår inse hvad som syn-
nerligen dertill qvnlificerut och legitimerat dem, om icke den gamla
rutinen hos det, i sina fördomar, till en del redan ruttna Europa
alt mera fästa sig vid s. k. „synipatier", och „antipatier", än vid
sjelfva saken, — mera vid diverse „konsiderationer", d. v. s. vid
persvasioner, insinuationer, relationer och „rekommendationer", än vid
talande fakta, och lefvande handlingar.

") „Nå huru stor iir då den Finska Lektorns lön, vid Uni-
versitetet? (frågar måhända härvid någon) efter han alltid tyckes lik-
som gnälla på den strängen." Jo den var (enligt 1828 års stat) i 14års tid
(cl. v. s. 1839—1852) 416 Rubel (nemligen 200 Rb. kontant, och 48
Rb. i indelta räntor). Det iir derföre icke här något „gnällande", utan
det ar blott fråga om lag och rätt, eller åtminstone om billighet
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— äfven i denna väg. Icke heller iir det såmycket för min egen del,
jag härom väckt fråga; ty hvad jag kunnat umbära i sju och tjugu
år, torde jag väl äfven kunna det — i de få som återstå; men jag har
ansett mig skyldig att, med afseende å mina efterträdare i tjensten,
här äfven bevaka deras rätt, och upptäcka undersid' — om de någor-
städes förefinnas. Men om nu en sabeskaffad lön möjligen kunde för-
slå för en ung och ogift person, vid dess första inträde på tjenstc-
manna-banan, och med utsigt att framdeles vinna befordran, eller att
med tiden härvid, i tjensten, iin vidare avancera, så var den deremot,
på långt när, icke tillräcklig för en hel, eller för en stor, familj — af 11
personer (oberäknadt tjenstefolk); hvarföre jag ock 1854, genom Kon-
sistorium, ingick till Kansler — med anhållan: att — enär jag redan
tvenne gånger (och utan afseende å hvad jag redan förut verkat för
finska språket) blifvit förbigången vid besättandet af Professionen i
nämnde språk ■— mig då åtminstone nådigst måtte tillerkännas ett löne-
tillskott af 300 Rubel (i likhet med hvad som sedermera blef — äfven
utan ett sådant skäl — beviljadt åtskilliga af Lektorerna vid landets
samteliga gymnasier). Men hvarvid Konsistorium, i sitt härvid bifo-
gade betänkande, nedprutade summan till 200 Rb.; hvilket också der-
före endast blef mig beviljadt.

På en sedermera af Regeringen (år 1847) väckt förfrågan: hu-
ruvida ej Lektorerna i Finska och Ryska språket — hvilka, emot de
andra Lektorerna, räknade dubbla tjensteår (i prestvägj — ville (med
anledning af Domkapitlenas derom gjorda anhållan) sillera denna de-
ras tjenster åtföljande förmån, emot ett (såsom Kamereraren tillsade
mig) årligt vederlag af 100 Rubels lönetillskott (ändock man seder-
mera blott beviljade mig 84 Rb.); så (enär jag, för min del, gick in
derpå), hade min lön, naturligtvis, bort blifva 100 Rb., eller åtmin-
stone 84 Rb. större än hvad den var förut, (är icke det så?)
eller — större än de andra Lektorernas vid Universitetet; hvilka, cn-
hvar, räknade en lön af 416 Rb., med undantag likväl af Lektorn i
Ryska språket, som (jag vet icke på livad grund?) allt ifrån 1828 år-
ligen uppbar en lön af 470 Rb., eller 54 Rb. mer än någon af oss an-
dra; och, dei till hade han ännu—■ årligen (såsom Translator i samma
språk) härföre ett särskildt extra-honorarium, i likhet med hvad som
äfven förr tillkom (såsom Translator) Lektorn i Finskan; men hvilket
salarium man genast i början, på sätt som sid. 304 blifvit nämnill,
fråntog mig. Men (oberäknadt detta afdrag) blef min lön nu, tvärt-
om, mindre än hvad den var förut, och mindre än de andra Lek-
torernas. „Nå huru var väl detta möjligt, eller — huru gick då detta
till?" frågar den nyfikne läsaren. Jo, delta skedde derigenom, attman
— jag vet icke af hvad skäl? eller — med hvems rätt? (men förmod-
ligen på Konsistorii tillstyrkan och förslag) — härvid beröfvade mig
de i min lön förut ingående s. k. „i nde 11a" Räntorna; i det (från
och med år 1847) den linska Lektorslönen bestämdes, i ett för allt, till
500 Rubel kontant — hvarigenom den, i stället att blifva större, (hvil-
ket dock var meningen) — blef som sagdt, tvärtom, mindre; så att
den t. ex. sistledne ar (1865) var 95 Mark och 53 penni mindre än de
andra Univ. Lektorernas (i Tyska, Franska och Engelska språken).
Denna reduktion tyckes dessutom vara verkställd på ett siitt, stridande
emot Regeringens förordnande. Ty i Kejserl. Senatens skrifvelse
härom till Alex. Universitetet, af d. 30 Juni 1847, heter det härom ut-
tryckligen: „Såvida (Ryska och Finska) Lektorernas nuvarande in-
„komster bero af de årliga markegångspriserna, och således icke kunna
„på förhand till bestäm dt belopp beräknas, kommer sliilnaden
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„emellan dessa inkomster och det, nu nådigst (till 500 Rubel) för-
,,h öj d a lönebeloppet, att — efter behörig uträkning, och reqvisition —

„såsom tillskott afstatsm edlen, årligen, utbetalas." Då man
nu vet att penningevärdet af de indelta Rnblarne årligen stiger, eme-
dan de utgöra en säkrare grund, och gradmätare, för beräkningen af
penningeförhällandct, så var således ett — motsatt förfarande, ett eget
sätt här i landet, att — med afseende å tidens kraf, och en stigande
dyrhet — föröka, eller förbättra, de lägre tjenstemännens lönevilkor,
jeiiiföielscvis med hvad som hos oss varit fallet vid andra tjenstebe-
-I'attningar. Också är meningen med dessa anmärkningar, icke såmyc-
ket att klaga öfver härvid, i llere år, lidna oförrätter, som ieke mera
att — vädjande till nationens hederskänsla (såvida den äger en sådan)
— visa det man, i så måtto, hutlat med mig. Ty liksom man förut
beröfvade mig den finska Translatorstjensten åtföljande e.vlra-
löncn (ty val fick jag tjensten, men icke lönen) så förlorade jag nu
härigenom äfven en del af den finska Lektos tjensten åtföljande
ordinarie-lönen; mycket annat, denna gång, att förtiga. Dock hvem
skulle väi här vilja klaga, då här sitta fyra Juris Professorer i Fa-
kulteten ? Det kostligaste var, att liksom man vid 1852 års statuter
fråntog Lektorn i finska språket hans räntor och indelta lön (hvilket
allt de andra Lektorerna deremot fingo behålla) så gaf man dessa
räntor deremot, i det stället, åt Lärarne i musik och teckningskonst,
hvilka förut icke ägde några sådane, utan endast hade en bestämd
kontant pcnningclön. (Men det der allt torde höra till den „nyare"
eller — till den „högre" juridiken?).

Vid den år 1859 Universitetsstaten beviljade löneförhöjning
(hvarvid Professorerna ytterligare erhöllo ett lönetillskott af 215 Rb.
till de förut från besparingsfonden, i samma afsigt, dem beviljade 286
Rb. — jemf. sid. 304) lilldclles ändtligen Lektorn i finska språket
(liksom de andra Lektorerna) — hela 100 Rubel. Detta är ock
den enda lönetillökning, som allt sedan 1828, eller på en tid af
närmare 40 år, blifvit honom förunnad. Sålunda utgör hans lön nu, i
ett för allt, 600 Rb. (utom det nyss omnämnda — icke lönen tillfal-
lande, utan det mig enskildt, och personligen, beviljande — tillskottet
af 200 Rb.; eller — in allés således 800 Rb.). Men hvad vill viil detta
säga i det dyra Helsingfors? med afseende å dessa olikaslags tidsför-
hållanden af år 1828 och 1866, eller under dessa kritiska och penninge-
fattiga tider — isynnerhet om meningen dermed är, att man dermed
ej blott skall lefva, (hvilket för mig åtminstone icke låtit sig göra)
utan iifven att man derjemte skall gagna vetenskaperna, d. v. s.
bekosta vetenskapliga företag; (hvilket jag dock gjort — mera kan-
ske än mången annan). Eller — skall väl detta kanske vara lönen
för en 50 ång oafbruten, och sednast vid Universitetet — för merän en 27
årig produktiv, intellektuel, och vetenskaplig verksamhet? enär Lekto-
rerna vid våra gymnasier hafva mer än dubbelt större löner än jag,
Bäsoni Lektor vid Universitetet.

„Huru är väl detta möjligt"? frågar läsaren. Jo derigenom att
Komitéerna och Direktionerna för landets elementar-läroverk haft en
berömvärd omtanka för lärarnes utkomst; hvaremot patres vid Univer-
sitetet, under en tid af 31 år (i detta afseende) tänkt på inga andra
— iin på sig sjelfve. Är det då underligt, om jag anmärker det? helst
jag icke kunnat subsistera, utan —andra medel, d. v. s.utan min pennas
tillhjelp; hvarigenom mig åter beröfvats en dyrbar tid, för en mera
vetenskaplig sysselsättning. Så t. ex. hafva Lektorerna vid Viborgs
gymnasium (enligt Gymnasii- och Skolordningen af d. 7 Apr. 1856) 700
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Rb. i lön, och dertill 250 Rb. i ligresmedel; hvartill de äldre af dem, frän
och med den 1 Okt. 1861, ännu ytterligare (enligt 11. M:s nådiga för-
ordning af d. 30 Januari 1862) fått ett lönetillskott af 300 Rb.; således
hafva de (en hvar) in allés 1,250 Rb., hvilket är något mera än 600
Rubel. På sådant sätt liafva de en flere hundra Rubels (och mer än
dubbelt) större lön än Lektorn vid sjelfva Universitetet, oeh liafva de
haft det redan i flere år; utan att de derföre — hvarken i å1d e r, i
tjensteår, i litterära eller andra medb orgerliga meri-
t e r, äga, mig veterligen, något företräde; tvärtom måhända öfvertriif-
fas de — ej blott uti ett, utan i alla dessa afseenden — af den först-
nämnde. Äfven Lektorn i finska språket vid Kongl. Norrska Univer-
sitetet i Kristiania äger i lön 760 Specie Daler, motsvarande (enligt
finska Bankens sednast i n:o 4 af Hufviidstadsbladet 1866 noterade kurs
k 5 Mark 60 penni) — 4,256 Mark, eller 1,276 Rb. 80 kp., och således
mer än dubbelt upp, hvad som i detta fall bestås hans vederlike hos
oss. Är det då icke en skam att Lektorn i samma språk, vid sjelfva
Kejserl. Alexanders Universitetet i Finland, skall vara i detta fall så
vanlottad, och i alla afseenden uselt aflönad?

Och gå vi nu t. ex. att efterse huru förhållanderna, i detla af-
seende, gestalta sig i grannriket Sverige, hvarifrån vi hemtat våra
föredömen i så många andra vigtiga frågor, så finna vi t. ex. att (en-
ligt uppgift) till uppmuntran, och crkänsamhet, för Universitetsstatens
för fäderneslandet, och dess framtid, vigtiga tienster — dess lön, efter
uttjenta tio år, ökas med fierdcdelen; efter femton år — med halfva;
efter tjugu år — med trefjerdedelar; och efter tjugufem år — med
hela lönen i s. k. l( lönetillskott"; hvarigenom den således blir fördub-
blad, eller dubbelt större än hvad den ursprungligen var. En förman,
som hos oss endast lär hafva kommit Provincial-Läkure till godo, och
kanske till någon del äfven Länsmän och Forstmästare. Detta är en
åtgärd, soin i många afseenden (och särdeles vis a vis vetenskapliga
tjenstebefattningar) är ganska vis och klokt beräknad, — ej blott
såsom utgörande en slags billig uppmunlran och belöning för redan
tillryggalagda mångåriga tjenster, utan derjemte såsom ett medel att
förmå vederbörande att — med bibehållande af sin innehafvande tjenst
— icke, onödigtvis, fika eller eftersträfva en annan, om ock för dem
sjelfve, i ekonomiskt afseende, kanske förmånligare; men deremot må-
hända för samhället, såmycket mera kanske, skadligare; om t. ex. (som
det ofta händer) de härvid inkasta sig på nya, och för dem främmande,
vetenskpliga banor; hvarigenom de i dubbelt afseende kunna tillfoga
staten, och vetenskaperna, skada och förlust; nemligen l:o om de
skilja sig från en tienstebefattning, der de (genom långvarig praktik)
voro fullkomligen vuxne sin plats (ty ju längre de qvarstanna på sin
post, och ju mera de sysselsätta sig med sin sak, desto bättre böra
de väl äfven kunna sköta den) och 2:o om de placeras på en annan,
der de icke äro, och måhända aldrig blifva, riktigt hemmastadde.
Föröfrigt torde det ej behöfva anmärkas, att de „lägre tjenstemännen",
med sina små och otillräckliga löner, ofta i det hela liafva både mera,
och svårare, arbeten att utföra och verkställa, iin d. s. k. „högre em-
betsmännen"; af hvilka många, måhända endast för den toma ran-
gens skull, äro bättre, ja stundom — nog dyrt aflönta.

Redan långt förr än ens någon Lektor i finska språket blef ut-
nämnd, gjorde Prosten Ehrströin uti Petersburg (i Mnemosyne 1821.
sid. 121) Regeringen uppmärksam på vigten, och den stora betydelsen
deraf — att den blifvande Läraren i finska språket, med afseende å
sin utkomst, måtte försättas i det predikament, att han — ober o-
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„torist, hvad mången verkmästare och maskinist, enskildt, får
„af sin principal, eller af ett bolag SS) — detta är verkligen
„någonting, hvilket man svårligen skulle tro, och troligen
„icke heller skall anträffa hos någon nation, som aldrig så
„litet gör anspråk på hyfsning och bildning, eller på ett er-

ende af alla yttre ekonomiska om sorger — måtte ute-
slutande kunna egna sig åt sitt betydelsefulla kall. Än mera, och en
— ännu större vigt lade Arvidsson på denna omständighet (hvilket
han utvecklade i Åbo Morgonblad för samma år, n:o 33) i det han
framhöll: att den finska Lärarens löningsvilkor ingalunda måtte lik-
ställas med andra Lärares i de moderna språken; utan borde han för-
sättas i tillfälle att o b c h i n d r a cl t få uppoffra hela sin intelligenta
verksamhet åt detta håll, såsom ett för hela folket vigtigt hufvudända-
mål; och borde vi följaktligen, i detta fal), uppskatta hans såväl veten-
skapliga som medborgerliga värde — så högt som möjligt, om vi vilja
hoppas att han i språkligt afseende skall verka hvad man fordrar af
en akademisk lärare, —ja än mera! Ty såvida han, med afseende å
det finska språkets kultur, ensam, hos oss, skall motsvara hvad man
i andra länder, och t. ex. i Sverige, uppdragit enkom åt en hel Aka-
demi (neml. den Kongl. Svenska Akademin) bestående af 18 de ut-
liiärktasto, lärdaste, och berömvärdaste män i riket — så borde man
väl kunna inse vigten af hans kall; i hvilket fall Lektorerna och Lä-
rarnc i andra språk härmed ej ens kunna komma i någon jeinförelse.

Att vederbörande icke tagit detta råd ad nolam,kan icke blifva
vårt fel; också bör nian kanske icke så mycket förundra sig häröfver,
såvida Finskan då ännu utgjorde ett h jern spö k e, som skyggade,
och stirrade, snart sagdt för allas tanke. Men nu är ju förhållandet
helt annat! Vigten af språket är allmänt insedd, och erkänd; men
icke deremot vigten al" språkets ledare. Dock har iifven jag (i Suo-
mi 1847, n:o 4) härpå fästat Regeringens uppmärksamhet, ehuru som
det synes — hittills förgäfves; liksom jag ännu sednare, i en artikel
om de lägre tjenstcinäiinens aftöning (införd i Tidningen Viborg 1856,
n:o 96 och 97) härpå äfven riktat den allmänna uppmärksamheten.
Slutligen har jag (enär ingen lyssnat till mina ord, och då det icke
torde fordras mycken eftertänka, för att inse sanningen af hvad jag
sagt) enkom, vid slutet af år 1864, ingått skriftligen —med en erhin-
ran härom, till Kejserliga Senaten för Finland; deri jag upplysande
förhållandet, och motiverande skälen dertill, underdånigst hemställde
snken till Hans Majestäts nådiga bepröfvande. Men som hfirå, tills
dato, intet svar ankommit, eller (mig veterligen) någon åtgärd blifvit
vidtagen — anser jag mig här böra ytterligare relcvcra förhållandet,
och det offentligen, för att visa — det felet till detta missförhål-
lande, icke åtminstone bör läggas mig till last, eller hviilfvas på den
nuvarande tjenste-innehafvarens skuldror.

<"") Såsom ett exempel, ehuru sällsynt i sitt slag, förtjenar kanske
nämnas, att — ~första kontoristen" (Herr Hall) vid Heikkilä sågbolag,
liar en årlig lön af .9000 Rubel Silfvcr, och dessutom ännu 1000 Rubel
för bokslutet — in summa således 4000 Rubel om året; hvaremot den
„andra kontoristen" på samma kontor (Herr Siljeström) endast har
800 Rubel.
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„kännando af hvad billigheten och tacksamheten skulle for-
„dra. Ja än mer! att han blifvit ej blott nedsatt, och sedd
„öfver axeln, utan hatad och hånad 39) af dem, hvilkas sanna
„bästa, och intellektuela väl, eller hvilkas moraliska och po-
litiska sjelfbestånd, d. v. s. hvilkas högre menniskovärde,
„han (så vidt möjligt) sökt befrämja och befordra. Ja, man
„kunde säga ännu vida mera, och man hade ändå icke sagt
„annat än — rena sanningen. Man det är (gunås, så
„visst!) som den Romerska oratorn säger: „ea virlus esse vi-
„detur praestantis viri, cjuce est frucluosa aliis, ipsi autem la-
„boriosa, aut penculosa, aut cerle guiden gratuitaS'

Sedan jag numera löst isroblemet, och skrifvit i di-
verse, olika slags, blandade, fosterländska ämnen — återkom-
mer jag ännu en gång till den finska Högskolan, hvarifrån
jag först utgått, och den jag äfven sjelf ännu tillhör. Och
derföro — då Konsistorium förklarat: att mina skrifter väl äga
värd e,men icke vittna om lär do m eo) — hvilket jagaldrig hel-
ler påstått, — troligen derföre att jag icke, likalitet som min Far,
låtit (liksom Konsistorii ledamöter) hallstämpla mig med ett
vanligt s. k. doktors- eller magister-diplom; hvilket vis-
serligen gäller mycket i de okunnigas ögon, men deremot
ganska litet inför förståndets domstol, — så tror jag att
han, likasåväl som jag — såväl med våra handlingar som
med våra skrifter — visat hvad vi dugat till.

Och då nu åtskilliga af Konsistorii ledamöter, inför
Majestätet (i protokollet för d. 9 Maj 1863) anmärkt, bland

"•) Så t ex. läser man i Tidningen „Tähti", för 18G4. n:o 41,
en artikel under rubrik: „Herra Gottlundin v aivannäösta ja
siitä saadusta palkasta", deri det, bland annat, heter: „Hän on
„kirjoistansa saanul. niiden yminärtämätlöinggdcn tähden, sulaa vahinkoa,
„ja tylijun toimi/uksestansa on hän niilänyl Suomen yslävillä ylenkatselta.
~... Tämä esimerkki olkoon varoiluksena kaikille olemasla tyhjän toimillajia "

Detta kan vara nog, såsom prof, för att visa karakteren af vår tids
fennomaner. Conscia mens reeli famce mendacia ridel. (Ovidius).

*°) Det är då besynnerligt! att Konsistorium, hvarken ser, eller
hör, att jag — äfven uti dessa „Slutanmärkningar", talat latin som en
häst (såsom man säger) ehuru tyvärr! för döfva öron, och toma
väggar. Men så har ju äfven, före mig, mången annan gjort; och för-
gäfves varit en ropandes röst — i öknen.
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annat, det jagredan kommit till den åldern — „vid hvilken
ingen vetenskaplig utveckling vore att för-
vän t a," 6l) så får jag nu här — såsom ett tacksamt
vedermälo för deras välmening, och klara uppfattningsför-
måga, och tillika såsom en ringa gärd af min återtjenst,
— nedlägga detta lilla rökverk, såsom ett tackoffer, på Uni-
versitetets altare, i hopp att (om allt går bra) 2:dra och
3:dje Häftena skola följa, så fort det sig göra låter.

Det skall föröfrigt få bero pä det sätt hvarmed allmän-
heten emottager denna skrift, och den uppmärksamhet jag
dervid röner — huruvida jag vidare kommet" att fortsätta den-
samma, eller icke. Eller om det skall gå med Läsnin-
gen för Finnar, nu, som det gick dermed för 50 år se-
dan — då den nemligen torkade in. Förs ö k c t är emel-
lertid gjordt; u t g ä n g e n skall bestämma — resultatet.

") Jemf. sid. 81. Då jag, i det föregående — ej utan skäl, miss-
billigat åtskilliga af Konsistorii beteenden vis å vis mig, — anserjag
mig så mycket mer skyldig alt här, äfven, (å andra sidan), göra ve-
derbörande ull rättvisa, der saken det förtjenar. Och gör jag det med
såmvcket större nöje, som man — åtminstone i ett fall, låtit mig ve-
derfaras samma rätt som alla andra, deruti nemligen: att mig (såväl
som andra) blifvit beviljade pcnningelån ifrån Universitetets fonder,
(naturligtvis — emot flerdubbel säkerhet). Afven en annan vacker
handling anser jag förtjent af att komma till allmänhetens kunskap,
— den nemligen.- att sedan Konsistorium (jag vet ej — uf livad skäl?)
prejudicierat vice-Bibliotekarien D:r Ebngrén, vid besättandet af den
vid Universitetet anslagna, ledigvordne, Bibliotekarie-tjensten, har
Konsistorium likväl sedermera (måhända — af samvetsqval och ånger)
sökt i så måtto — åtminstone den gången — godtgöra sitt fel, der-
med att nian föreslagit honom, till erhållande af ett 600 Rubels årligt
lönetillskott, utom hvad honom förut i detta fall blifvit beviljadt; och
hvarvid han dessutom, för besväret, blifvit dekorerad med en orden.



Tillägg.
Ännu ett ord om Finnarne i Skandinavien.

(I anledning afde Svenska och Norr ska Tidningar-
nes sednaste clamamus öfver hvad Skog man yttrat

angående Finna me i Norrbotten).

Väl har jag redan tillförene, i en artikel:
Finnarne i Sverige och Norrige (sidd. 104— 124.) — äfvensom
i en annan: „om del finska språkets forntida öden, och när-
varande ståndpunkt, såväl i Sverige som i JJ/orrigeu (sidd.
1—14) meddelat några för tillfället korta upplysningar om
dessa i sjelfva hjertat af Skandinavien, ännu i denna dag,
bosatta finska kolonier, — upplysningar föranledda af en
svensk tidningsskrifvares obetänkta uppmaning — det Re-
geringen måtte söka till att, så fort som möjligt, denatio-
nalisera dem; hvarmed han menar i— att utrota deras finska
tungomål; och det (såsom han förmenar) — till förmån för
det svenska. Och ehuru jag tror mig redan förut, iså måtto,
mer än tillräckligt liafva utvecklat ämnet, så — enär jag nu
nyligen läst huruledes t. ex. Svenska Tidningen „Norrbot-
tens Kuriren" och Norrska Tidningen „Tromsö Stifts-
tidender", sökt i åtskilliga artiklar— hvilka sedermera blif-
vit intagna, och aftryckta, i en mängd såväl Svenska som
Finska, ja till och med i Tyska Tidningsblad — att ej blott
gifva H:r Skogman dementi för hvad han i enskildta bref
till sina vänner här i Finland yttrat om dervarande Finnars
s t y f mo d er 1 i g a behandling — med afseende å det fin-
ska språket (såsom sitt modersmål) under det man, å: an-
dra sidan, låtit påskina den omta nk a och vä 1V iljas
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hvarmed oj mindre det Svenska presterskapet än den Kongl.
Svenska Regeringen, äfven i detta afseende, omhuldat dessa
sina finska skötebarn, utan då man härtill ännu, genom falska
och försåtligen framkastade politiska ansp eglingar, sökt
vanställa, och misstyda, afsigten med Skogmaiis resor — så
anser jng mig såmycket mer skyldig, för sakens och sanningens
skull, att än en gång uppträda mot dessa flattörer, för
att rycka dem masken — från ögonen, och ordet — från
munnen. J)

Det torde kanske redan (se sid. XV) vara bekant, att
då Kejserl. Senaten, med anledning af min derom gjorda
anhållan, visade sig beredvillig att vilja understödja utgif-
vandet af mina redan för 50 år sedan vidtagne resor, och forsk-
ningar, på de Svenska och Norrska finnskogarne, och här-
öfver infordrade vederbörandes betänkande, så framkom
Konsistorium vid Kejs. Alexanders Universitetet ej blott
med en hop lumpna invändningar, utan ville det härvid tillvälla
sig en slags husbonde-befattning, eller en slags makt och
myndighet vid att vilja bestämma vidden och gränsorna för
dessa mina forskningar m. m., och det oaktadt jag hvar-
ken i Universitetets namn, eller med dess medel, tänkte ut-

') Väl har Skogman redan sjelf (uti det i Kristiania utkom-
mande Morgonbladet) mycket facilt, och med undseendc, besvarat
dessa tidningsartiklar. Men när man ansattes ej blott af uppenbara
utan iifven af hemliga fiender, som begagna sig af hvilka försätliga
medel som helst, för sina syften och sina planer, då är skonsamheten
icke mera någon dy g '1, det är en — svaghet. Nej då skola de lä
— med fulla lag. Så gör åtminstone jag! Jag finner mig härtill
så mycket mer föranledd, som ofvnnnämnde tidningsskribenter härvid
iifven gifvit mig en släng af slefven — i och för hvad jag (för mer
iin 40 ar sedan) sökt verka till fromma för dessa finnar. Så t. ex.
heter det i „Norrbottens kuriren" (aftryckt i Aftonbladet, och seder-
mera i Iliifvudstadsbladet 18115, n;o 220, m. fl. st.)" Men det är ej för-
sta gången finska nationalitetens ifrare göra sig skyldiga till här
påpekade öfverdrifter." Och i „Tromsö Stifts Tidender" (jemf. Huf-
vudsl.bladet nio 226) säges det att finska Litteratursällskapet (genom
Skoginan) „utsiitt vår finskblandade befolkning för oberättigade
och oförsvarliga påverkningar af en utaf feunomanins
ifrigaste förkämpar, eller ock att nämnde sällskap lånat sitt namn till
förberedande af planer, om hvilka vi ej sakna antydningar från
förflutna tider. 1- (.Sat sapientil). Nåväl! vi skola då iin en gång omtala
dessa planer, efter det roar Svenskarne att höra dem. — De torde
för dem blifva en hård nöt, att bita på.
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gifva mitt arbete. Det var naturligt att jag, i sådant fall
ej skulle inlåta mig i ett företag — på några såbeskaffade vil-
kor, utan att jag beslöt, inom mig sjelf, att i dettafall afstå
från hela företaget, emedan jng i så måtto hade ingen lust
att ställa mig under konsistorii ytterligare beroende; hvaraf
jag redan förut haft — mer än nog.

I anledning häraf beslöt nu Finska Litteratursällskapet
— troligen för att på något sätt kunna gå detta mitt förte
hafvande i förväg (ty jag hade för ingen yttrat denna min
föresats, att numera afstå derifrån) att, på sin bekostnad,
(enligt hvad sid. XV blifvit nämndt) utsända någon — föratt
taga en närmare kännedom om Finnmarkerna såväl i Norr-
land och Vermland, som i den högsta norden, (på det mitt
arbete sålunda skulle komma post festum) — ett värf, som
slutligen föll på prestmannen Da v. Skogmans lott.

I ett bref från honom till någon af sina härvarande
vänner, dateradt "Wittangi d. 8 Juli 1865, och beställsamt
infördt i några af våra tidningsblad, 2) hvarifrån det seder-
mera inflytit, och blifvit aftryckt, äfven ide Svenska — oin-

talar han, bland annat, de i Sverige boende finnarnes stora
brist på finska böcker; hvarföre han, med de några
hundra han haft med sig — grundlagt (låne?) bibliotekor i
Ha apa randa och Gellivaara socknar, samt dermed för-
stärkt Ofver-Torneå lånebibliotek. Dessutom hade han
åt enskilda utdelat några böcker 3), som öfverallt med on
obeskriflig fröjd blifvit emottagne, och hvarvid man frågat
— hvarest de kunna stå att köpas? Han hade derföre sökt

2) T. ex. i Hufvudstadsbladet 1865, n:o 180, äfvensom i några
andra Tidningsblad.

3) Äfven då jag 1821 vandrade genom de Svenska och Norrska
finnmarkerna, utdelte jag — såsom en välfägnad ibland dem, eller som
ett barndoms-minne från deras fordna hemland — 1000 ex. af minapie-
niä runoja; hvilka jag enkom för detta behof låtit trycka i Upsala;
och som af finnarne emottogos med den hjärtligaste tacksamhet. Der-
före då „Noirbottens kuriren" söker (i anledning af Skogmaiis yttran-
den) förlöjliga, och begrina, den slags tacksamhet, hvarmed finnarne
der emottogo skrifter, frykta på deras eget språk, få vi såsom beviß
härpå, endast här citera det finska brefvet (sidan 347) och dervid
blott tillägga — det vi högeligen tvifla, att mau finner ctl såbeskafiudt
prof af tacksamhet, — ibland Svenskarne.
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förmå någon af invånarne att blifva bokhandlare; 4) „men de
stiga sig icke våga göra emot regeringens ön-
ska n"; denna skall (enligt Skogmans utsago) bestå deruti
~att på allt sätt förmå finnar och lappar att tala sven-
s k a." Hvilket ock på många ställen, till en del, lyckats
(såsom t. ex. i Öfver- och Neder-Torneå) — på andra ställen
ej (t. ox. i Gellivaara). Det är nu dessa rader som satt hela
den Skandinaviska tidningspressen i rörelse. Nå hvad skall
man då icke säga? när man nu äfven här får läsa våra tira-
der, och — små notiser.

Redan straxt som jag läste innehållet af sagde bref,
anade jag nog att det, bland svenskarne, skulle väcka ljud i
skällan, och buller i lägret. Också var det ett onödigt fi.asco, att
offentliggöra Skognians skrifvelse i Tidningarne, —entalträngd-
hct, som nuförtiden tyckes'karakterisera vår, på squaller och
nyheter allthungrande, tidningspress. Jag har sjelf icke förro-
skull bott hela 18 år i Sverige, och tror mig således, bättre
än mången annan, känna den svenska karakteren, särdeles i
detta hänseende; der jag dessutom talar af en dyrköpt —

egen erfarenhet.
Också dröjde det icke länge, innan man både i Sven-

ska och Norrska Tidningar fick läsa en skarp protest emot
dessa Skogmans yttranden; hvaraf ett utdrag, eller referat,
äfven blifvit intaget i våra finska Tidningsblad. Författa-
rens åsigter, i Stockholms Nya Dagl. Allehanda n:o 254
och 227,- angående Finnarnes behandling högst upp i den

*) Äfven jng inrättade år 1822 en finsk bokhandel ej blott å
sjelfva Finnmarkerna; dit jng skickade allt det dugligaste, af livad den
finska bokpresscn den tiden presterat, eller livad som fanns å Frenckell-
ska bokladan i Åbo, till salu af finskt tryck; bestående af 99 olika-
slags skrifter, eller arbeten; utan jag gjorde iin mera. Jag lät nemli-
gen i Upsala trycka en katalog öfver dem (daterad d. 8 November
1822) med utsatta priser, hvilken upptog J ark, och hade följande
rubrik: Suomalaisia kirjoja jotka kaupaksi löy/yy Talonmichen Poavo
Riiisäisen luonna, Öijerin kglässä, Bergon Suomalaisissa, Norissa, (Hinta
on ulospantu Ruotin Rikselin rahoissaj. Denna bokkatalog, hvilken, så
vidt, jag känner, iir den första som på finska språket blifvit utgifven,
kringspriddes i en mängd exemplar öfverallt på Finnskogarne. Också
tillriiknades mig detta, vid Riksdagen i Stockholm 1823, af det sven-
ska presterskapet — såsom en stor verksynd.
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yttersta norden, äro, till stil och hållning, ehuru i en mot-
satt riktning — ungefär af samma halt som Aftonbladets
politiska fanfaronader i ifrågavarande ämne (jemf. sidd. 104
o. följ.). Och då vi redan förut blottat skröpligheterna i det
ena bladet, skola vi nu äfven framhålla dem — i det andra.

Det vill annars vara en nog vansklig ära, att (såsom
den svenska tidningspressen) söka försvara en dålig sak; hvar-
igenom man icke förbättrar, utan endast förvärrar
den, och tillskyndar sig sjelf—hugg, på hugg, och — slag, på slag.
Det hade i sanning varit ärligare tänkt, och vackrare hand-
ladt, att rent ut tillstå hvari felet ligger, än att försvara och
bemantla det. Väl är det sant att jag icke sjelf besökt de
Norrbottniska Finnarne (hvilkas tillstånd, och förhållanden,
jag likväl lärt mig känna —genom andra); men så har jag så
mycket mer, i det stället, undersökt de sydligare, d. v. s.
Finnmarkerna i Helsingeland, Gestrikeland, Dalarne, Verm-
land, Vestmanland, och flere trakter i Norrige; och i hvilket fall
jag således icke vill tro det svenska folket handlat i mot-
sats emot sig sjelf, d. v. s. förnekat sin egen karakter; icke
heller att Regeringen behandlar Finnarne i norr annorlunda
än den behandlar dem i söder.

Vi förbigå, till en början, alla de invektiver hvarmed
artikelförfattaren från Haaparanda kryddat sin uppsats an-
gående Skogmans personlighet, och deri det om honom he-
ter: att han, „emot bättre vetand e", gjort det „p å
sanningens bekostna d", eller för att „g i f v a 1 us t
åt förut fattade fördomar", m. m. 5). Allt sådant
snack — gäller mindre än intet, och betyder här således ingen-

*") Se Hufvudstadsbladet 1865, n:o 219. Å andra sidan har man
icke heller försummat att, om möjligt, ridikylisera och förlöjliga Skog-
mans person; hvari man likväl helt och hållet misslyckats, med af-
seende å hans alltid allvarliga och redbara karakter. Så t. ex. an-
märker en spefågel i Tromsö Stifts-tidender, det Skogman för finnarne
skulle hafva omtalt det de varit landets uräldsta invånare „r e da n
under Pytheas' tid," men blifvit fördrifne (eller nnderkiifvade) af
Norrmännen. I ett muntligt samtal, der man ej alltid så noga väger
på orden, kan man ofta komma att tala mycket, soin skulle kanske
tåla att litet närmare belysas, meddeladt offentligen i skrift. Men
apropos — angående Thule, får jag derom hänvisa till hvad jag sagt
sid. 323.
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ting. Likaså gå vi förbi alla de episoder (t. ex. uti episteln
i Nya Dagl. Allehanda), hvilka alludora på Ryssarnes (af
Svenskarne förmenta) förstoringsplaner; (bearbetade natur-
ligtvis genom Skognian). Ha, ha, ha! (så befängdt!) man
måste ju skratta. Har då Ryssarne intet annat att tänka
på, än på en kontingent af den norrska Lappmarken? och
dertill sedan — intet bättre redskap, än — Skogman? Äfven
detta hör således icke till saken, utan har det endast af dessa
spyflugor blifvit anfördt för att vanställa, och misstyda, af-
sigten och ändamålet med Skogmans resa. Samma visa
sjöng man, då jag för något mer än 40 år sedan — likaså
af verkligt vetenskapligt intresse — besökte de södra Finn-
markerna, och som äfven då — ehuru jag med förtroende
härvid vände mig direkte både till H. M. Konungen af Sve-
rige, och till Riksens i Stockholm då församlade ständer (och
dessutom hade sjelfva Kronprinsen härvid till min före-
språkare) — gjorde en alldeles förfärlig verkan; enär man
om ljusa dagen härvid trodde sig se spöken i luften. Ja
jag tror verkligen att Svenskarne (och Norrmännen) liafva
i allmänhet en större ryssfruktan, än gudsfruktan;
ty få de bara se, eller höra omtalas — eu R y s s e (d. v. s.
en rysk undersåte) så tro de att han kan vända upp och
ned på hela riket. Nå, nå — raljeri apart! förstås. Men
nog är det sant, att redan blotta namnet är ett hjern-
spöke, som ej blott hos den förståndigaste, utan äfven hos
den modigaste, kan injaga en panisk fruktan, och förmår
den rättänkande att tveka; hvilket jag nog, af egna rön, fått
dyrt erfara. Det är derföre ganska slugt och välberäknadt,
(ehuru lågt tänkt, och — nedrigt handladt) af de svenska
tidningsskrifvarno — att slå an på den strängen; ty deri-
genom söka de ej blott nedsätta, och misstyda, utan
äfvon vanställa och omintet göra, mensklighetens ädla-
sto handlingar. Icke heller tänka vi, å andra sidan, fästa
just mycken vigt vid de granna loford, hvarmed förf. i detta
afseende prisar, och rosar, den svenskaRegeringens för-
farande; och der det, bland annat, heter: „att det ieke hör
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Jill Svenska Regeringens maximer °) alt uppträda hämmande
vwt, någon kultur, vare sig finsk eller svensk, och allra-
minst att söka undertrycka någon individs fäderneärfda språk.

har hon gjort allt, hvad som billigtvis kan begäras,
aför att låta Sveriges finnar p>a deras eget modersmål komma
i åtnjutande af de undervisnings- och bildningsförmåncr som

JJlifvit skänkta åt landets öfriga inbyggarej' ni. ni. Detta
låter visserligen mycket vackert; men dårar numera ingen
af oss. Ty det är det vanliga Svenska skrytet och skro-
deriet, och utgör litet snömos, eller några sockergryn, hvar-
med man endast kan undfägna små barn. Folkets förtryck,
med afseende å språket (det finska — n. b.) och Regerin-
gens handlingar vittna, i detta fall, någonting helt annat.
Vi tala nu icke mer om gamla saker; då finnarne — för att,
enligt sin lefnadsart, kunna hafva sitt lifs bergning — frid-
lystes för hvarje svensk (sid 116) eller för det de icke kunde
tala svenska — dömdes att gå i landsflykt, och att från riket
förvisas (jemf. sid. 9). Nej, låt oss gå till sednare tider! då
t. ex. flere tusen finnar, både på norrska och svenska sidan,
anhöllo 1823 såväl hos Konung som hos Riksens då försam-
lade ständer, att få utgöra egna församlingar; hvarvid de
sjelfve ville löna sina prester, och bygga sina kyrkor, m. m.,
så — hvad gjorde Regeringen då? eller — hurudane voro
hennes s. k. ~maximer"? Jo, hon tillät dem det icke. Hvar-
före? Emedan de anhöllo att få förrätta sin gudstjenst på
sitt „f äd e r n e-ä rf d a s p r åk", d. v. s. på sitt finska mo-
dersmål, hvilket de alla förstodo, då blott en del förstod mer
eller mindre svenska (jemf. sid. 6). Nå huru hampar detta
sig nu ihop med den ovanstående granna elogen?

Men innan vi gå att närmare skärskåda fakta, eller de
skäl och grunder man anfört till stöd för dessa af den sven-
ska tidningspressen berömvärda åtgärder, böra vi först upp-
lysa 1.0 att i Norrbotten, ned i sjelfva bygden, och således
oberäknadt d. s. k. „Finnmarkerna", finnas ej mindre än — 5

8) Vi hafva redan förut (sid. 116 o. följ.) mer iin tillräckligt
talat om Regeringens maximer i detta fall, och torde längrefram ännu
få tillfälle att derom omorda.
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församlingar, eller socknar — jemte 2:ne kapeller, bestående
af finnar; i hvilka den allmänna gudstjensten förrättas på
finska språket; och hvilka socknar egentligen äro att anses
såsom en b ö r j a n till, eller en fortsättning af, sjelfva
finland; en omständighet som gjort, att kyrkospråket förblifvit
finskt. Dessa äro nemligen 1) Neder- Tomeå Landsförsamling,
2) Matarengi (eller Ofver-Torneå socken) jemte sina båda
underlydande kapeller, liietaniemi och I'aajala (eller Kengis),
3) Karungi (eller Carl Gustafs socken) och 4) Neder-Kalix
församling, der finsk gudstjenst hålles endast 4 a 5 gånger
om året, och 5) Uaaparanta stadsförsamling. 7) 2:o finnes
det högre upp i landet, eller (såsom det räknas) i Lapp-
marken — 4 socknar, i hvilka gudstjensten likaledes förrät-
tas på finska, nemligen: 1) Muonioniska Socken (förr kapell
under Ofver-Torneå); 2) EnonlekU (eller Karisuvanto) och 3)
Jukkasjärvi. Dessutom anträffas ännu en finnkoloni långt in
i Luleå Lappmark, nemligen 4) Gellivaraa socken 8). Oberäk-
nadt alla dessa, anträffas mycket Finnar, (eller som de i

1) Korrespondenten från Haaparanda låter sig högeligen för-
trytas deröfver att i „llaaparanda,som uteslutande bebos af svenska ijen-
slcmän (hvilka tala finska) sam! af svensklalande köpmän, (hvilka äfven
tala och förstå finska) förrättas gudstjenst (såvida befolkningen är finsk)
två gånger hvarje söndag på det finska språket; men deremot hålles guds-
tjenst på svenska språket blott engång hvar tredje söndag, och det på de
svensktalande stadsboernas egen bekostnad." Men man besinnar icke
härvid, utt hela den stora allmänheten i församlingen är pur finsk,och
torde löna sin prest, likasåväl som den svenskatalande sin.

*) Gellivaara Socken, med en vidd af 150 qvadrat mil, ägde
1823 ej mer än 1,300 invånare, hvaraf 650 voro Lappar, 370 finnar,
och 330 Svenskar, eller såkallade nybyggare och Bruksniun; och hvilka
sednare nästan alla förstå det finska språket såväl som det svenska;
metl deremot kunna de mindre Lappska. Finnarne åter kunna tem-
meligen viil hjelpa sig fram i Lappskan, men af Svenskan förstå de
flesta deremot icke ett ord; och Lapparno åter förstå till större delen
finska, och kanske till någon del äfven litet svenska. Således är Fin-
ska och Lappska språken de egentligen rådande. Ingenting tyckes
således vara naturligare iin att den allmänna gudstjensten borde hål-
las, turvis, på någotdera af dessa språk; nemligen ena söndagen för
det ena folket, och andra söndagen för det andra, liksom det ännu
sker på flere ställen hos oss, der församlingen iir delad emellan tven-
ne olika nationaliteter. Eiler ock, om folket vid vissa tider (t. ex.
vid större högtider) inträffar på engång vid kyrkan, så kunde ju den
ena gudstjensten hållas först, och i sin ordning den andra sedan. Nu
deremot blandar man om det ena med det andra, allt på engång;
hvarom mera länge fram.
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Norrige kallas — Qvener) äfven i NorrskaLappmarken (eller
i den egentliga s. k. Finnm ar k e n); der finnar numera
nästan öfverallt anträffas, boende vid de inre fjcrdarne af
Porsanger- och "Warangerfjorden; då norrmännen deremot
hålla sig mera till den yttre skären. Äfvensom de påträffas
vid Alten- elf, Karas-jock, Tcuo- eller Tana-clf, La.rfiorden,
m. fl. st. Dessa finnar utgöra (enligt uppgift) den större
delen af befolkningen i följande 8 Socknar, nemligen: — 1)
Alati (Alten, eller Talvig), — 2) Juukee (eller Sjöbotten),—
3) Raisi (eller Reissen), — 4) Omasenvuonno (Omasesfjord),
— 5) JSavuonno (Quenångorsfjord), — 6) Kautokeino, med
Aviovaara annex, samt — 7) Skjervöe, och — Sj Tjyngen,
m. fl. st.). Således finnes det, fiir det närvarande, i norra
Skandinavien icke mindre än 17 finska församlingar (oberäk-
nadt åtskilliga kapeller) hvaraf oss veterligen, åtminstone till
namnet °) endast i 9 hålles finsk gudstjenst. Utom alla dessa

8) Väl heter det i en korresp. artikel från Kristiania, införd
i n:o 224 och 227 af Nya Dagl. Allehanda: — ,en lära re i del fin-
ska språket är anställd vid Universitetet (i Kristiania) och de som
underkastat sig examen i dessa språk (i Lappskan och Finskan) blifva
företrädesvis skickade dit upp, såsom presler, domare, och fogdar." Detta
låter väl litet grant, men erfarenheten bevittnar helt annat. Vi vilja
såsom exempel t. ex. omtala huru det går till vid gudstjensten i K a u-
tokeino, eller huru det gick till der ännu åtminstone 1823. Vår
sagesman är f. d. riksdagsmannen, Bonden Mörtberg, från Öfrn
Torneå, som ofta i handelsatlarer varit ditrest, och föröfrigt en gam-
mal bepröfvad man, som nian i allt kan lita på, och som sade sig
sjelf, flere gånger, hafva varit ett åsynavittne till denna slags andakt
och kristliga uppbyggelse. Tillgången härvid iir sådan, att när pre-
sten stiger upp på predikstolen, sträfvar klockaren vid samma tid
fram till koret, för att der skaffa sig rum bland den församlade menig-
heten; der han, framför skianket, vänder sig utåt den stora gången
emot församlingen. Och i samma ögonblick presten helsar henne, ifrån
predikstolen, i samma stund gör ock klockaren för henne en djup bug-
ning, framför koret. Nå nu börjas predikan. Presten uttalar nu
en mening på norrska, och om den är mycket lång — endast en half;
och gör dervid en paus, för att derigenom gifva klockaren tid och
tillfälle att tolka densamma på Lappska (eller på Finska? om frågan
gäller Finnarne). Och hvilken nu således, med hög stämma, framför
den stora gången, improviserar sin öfversättning, för den församlade
menigheten; hvilken lika lilet förslår prestens språk, som presten fol-
kets, livarefter presten fortsätter följande mening, hvarmed fortares
på samma sätt; och på det sättet mening för mening, hela predikan
igenom. Om klockaren förstår presten, eller om församlingen förstår
klockaren, derpå lär man ej vara så nogräknad; cjhellcr lär det vara
klockaren betaget, att sjelf' göra sina reflexioner öfver texten (liksom
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af oss nu här uppräknade finnsocknar finnes det ännu långt
ned, och nästan i sjelfva hjertat af Sverige, d. v. s. i pro-

fallet (enligt hvad Porthan och Ganandcr berätta) äfven fordom skall
hafva varit uti Kemi socken, i Finland; hvarvid, då presten omämnde
att frälsaren var född „af Jessero!" klockaren öfversatte det dei med att
han var född Jianlien jalasla." Och då presten (som härvid anade ett
misstag) hostade, och såg på honom — blef han mankerad, och skrek:
jos ei ouk hanhen jalasla — niin ollcoon varpahasta). All s å n g deremot,
vid gudstjensten i Kautokeino, sker på finska språket — till ett bevis
att det förstås gemensamt af alla, både af Norrmän och Lappar.

Nå tror läsaren nu då kanske att det går bättre till på den
Svenska sidan? Vi vilja i detta fall t. ex. omtala huru den allmänna
gudstjensten utöfvas i Gellivaara Socken, i Luleå lappmark, eller
huru den der utöfvades åtminstone ännu 1823. Min sagesman, i detta
fall, är Pastorns i (iellivaara egen son, Studeranden vid Upsala Uni-
versitet 11. F. Björkman, hvars fader i4O år tjenstgjort såsom
Kapellan der i socknen. Der går gudstjensten sålunda till, att vid alla
stora Högtider, såsom Jul, Påsk, Pingst, Midsommar, Jlikaeli, äfven-
som alla Böndagar, predikas heia åttesången på Finska språket,
äfvensom mes s a n och sången hålles pa detsamma; emedan vid
dessa tider vanligen en stor myckenhet af Finnar inträffar. Hö g-
mes s a n deremot börjar med svenska språket, på hvilket förtsättes
ungefär till hnlfva pir odi kan, eller till dess presten läser „Fader
vår"; men icke längre. Undertiden få naturligtvis finnarne och lap-
parne, som härvid äfven äro tillstädes, och inbegripne i sin gudstjenst,
sysselsätta sin andakt på sätt som de bäst gitta och förmå; — äfven
om den ieke skulle bestå i annat än att grina, eller att sitta och titta
och koxa på hvarandra. Derpå begynner nu presten att öfversätta
på Lappska - denna predikans första del. — Under den tiden sitter
uter den svenska (äfvensom den finska) delen af församlingen alldeles
sysslolös, så framt ej någon af ungdomen vill roa sig åt det lappska
tungomålet. Med sednare häften af predikan förfares sedan all-
deles i å samma sätt. Först predikas den på . Svenska, och sedan
öfversältes den på Lappska. Men alla böner förrättas antingen på
Lappska eller Finska, till ett tecken att iifven Svenskarne första dem.
Lysningar ne uppläsas först på Svenska, och sedan tolkas de än på
Lappska och iin på Finska. Och sjelfva Sången då? — den ar den
märkvärdigaste. Den ena sjunger lappska, den andra sjunger finska,
oeh den tredje sjunger svenska — allt på engång. Och alla skola de
likväl med hvarandra instämma. Skriftermålet pålyses särskildt
för hvardera af dessa folkslag. Döpelse, Vignings och Be-
gra fn in g s-a kte r n a m. m. hållas på det språk föräldrarne eller
slägtingarne tala. Marknadstiderna deremot predikas Högmessan
både pa Lappska och Finska, växelvis, fiån det ena språket till
det andra, och då hålles igen Aftonsång på Svenska. Underligt,
går det således till. Men allt detta kan vara godt och väl, om
nu presten (hvilket då åtminstone var fallet) verkligen kan, och
förstår, alla dessa tre språk; men om, som det stundom händer i des-
sa församlingar, han blott kan tala svenska — huriidant blir
viil förhållandet då? Vi kunna troligtvis inse det alla. Att ett så-
beskaffadt förhållande ännu existerar i 19:de århundradet, och det i
ett kristligt land, bland ett folk, som gör anspråk på bildning och
civilisation — väcker i sanning någonting mor än förundran; och
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vinserna V ermland, Ve st ma niand, Dal a me, G est rike-
land, H elsin geland, Medelpad, Jämtland, Änger-
maland och Härjedalen, äfvensom i det intill Vermland
stötande Norrska landskapet Hedermarken, i Fögderierna
Österdalen, Sollöcroch Oudalen — icke mindre än om-
kring 116 (säger hundrasexton) Socknar, hvilka, till större eller
mindre del, bestå af såkalladeFinnmarker eller F i n ns k o-
gar, d.v.s.der allmogen ännu talar (eller talte åtminstone 1821)
det finska språket; och det oaktadt alla do förföljelser den i
detta afseende nödgats utstå, under en tid af åtminstone —

2 å 3 hundra år. Detta högst märkvärdiga faktum bevisar att
förhållandet än i dag är, nära nog, detsamma som för när-
mare 2000 år sedan, då finnarne ■— under det Asarne tillegna-
de sig vattudragen, och de bördigare trakterna — likaledes
innehade de inre skogstrakterna i Skandinavien, endast med
den skilnad att de nu äro föraktade, och hatade; men då
voro de estimerade och högaktade, efter de nästan öfverallt
omtalas, genom giftermål, beslägtade med landets konungar
och Regenter (jemf. Försök att förida) a Tacilus. Dedikatio-
nen sid. XXVII, o. följ.). Då utgjorde de troligen den
öfvervägande delen af landets befolkning, nu deremot —

den undervägande.
Nu anföra de svenska tidningarne T0) såsom talande

fakta, hvilka skola vittna om den Svenska Regeringens rätt-
rådighet, och omhuldande om dessa sina finska talande un-
dersåter —■ att „för folkskole-undervisningcns befrämjande
(ja — på svenska språket kanhända?) hafva lämpliga läro-
böcker, dels i kristendom och dels i Historia och Geo-
graji, blifvit öfversaliau (på Svenska? eller på finska? — derom

öfverensstämmer föga med de förut omtalta maximerna. Och vill jag
härvid endast tillägga, att det icke roat mig att härom prälla i Tidnin-
garne; hvaremot jag 1823, med en med denna ordagrant lika lydande
beskrifning, upplyst Riksens ständer och Regeringen härom, vid det
finnarne i Vermland, och deras grannar i Norrige, anhöllo att få upp-
bygga sig egna kyrkor, m. m; men att det hörde till Regeringens
omtalta nmaximer", att härvid icke alls fästa något afseende.
(.jemf. sid. 6, 118).

,0) Norrbottens kuriren, Aftonbladet, m. fi. a. (den ena
efter den andra) och slutligen äfven de finska Tidningame, dribland
Hu f v u d s ta d s b 1 a d e t 1865, n.o 213, 220.
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namnes det naturligtvis icke), „oi7i till trycket befordrade på
statsverkets bekostnad." Hvarefter det vidare heter: „Atskilliga
skrifter till befordrande af kyrkosång (troligen således
finska Psalmboken?) och enskild andakt (kanske Evangeliebo-
ken?) hafva likaledes genom statens försorg tid efter annan
blifvit gjorda tillgängliga för den finska befolkningen.'' Då man
nu vet att i Norrbotten finnas flere församlingar, hvilka ren
från uråldriga tider (d. v. s. från reformationstiden) —

liksom Finland, hvarmed de sammanhänga — förrättat sin
gudstjenst på finska, så var det väl naturligt att de äfven
måste hafva, och begagna, samma slags finska religionsböc-
ker, liksom vi, (såsom t. ex. Psalmbok, Kyrkohandbok, Ka-
tekes och ABCbok). Och torde det för Svenska statsver-
ket således vara en vinst att hellre sjelf förlägga dem, än
att nödgas köpa, och införskrifva, dem från Finland. Vi se
således häruti icke, hvarken några — stora uppoffrin-
gar, å statens sida (helst som denna finnallmoge nog, i sin
tur, torde få inlösa dessa böcker) eller — synnerliga åt-
gärder. Men under det vi med skyldig aktning lemna
Svenska Regeringen (i detta fall) all rättvisa, nödgas vi an-
märka: att det icke är så mycket om dessa, redan från ålder
organiserade, Finnsocknar som vi här egentligen tala, som
icke mera om de otaliga trakter, hvilka, befolkade af finnar,
varit i flere sekler utsatta både för ett timmeligt ocli an-
deligt förtryck.

Härefter läser man vidare i de svenska tidningsbladen:
u För bildande af finska folkskollärare äro stipendier till icke
obetydligt belopp anslagna, Tl_) hvaraf i närvarande stund fyra
vid seminariet i llernösand studerande ynglingar äro i åtnju-
tande. nJ Den finska prestbildningen har pä mångfaldigt sätt

~) Skada att dessa föregifna stipendier hvarken, till sitt be-
lopp, äro uppgifna — ej heller de personer, som äro i åtnju-
tande al" dem; hvilket förringar värdet af, och förminskar förtroendet
till hela uppgiften.

") Beloppet iir väl icke uppgifvet; men om dessa uppgifter
vore sanna, (hvarpå vi tvifla) så måste de höra till gårdagens nyheter.
Tvärtom minnas vi oss, för några år sedan, i de svenska Tidningarne
hafva läst, att 3 af definska församlingarne i Norrbotten (eller egentli-
gen deras Presterskap) inkommit (genom Konsistorium) med en be-
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uppmuntrats I3j. »Så t. ex. lnig?iadts för icke så många år
sedan en i finska språket kunnig studerande med flere hundra

gärnn till Regeringen, att undslippa all finsk folkskola. Detta mäster-
drag var för stort, för att ej väcka uppmärksamhet. Nu fick Regerin-
gen upp ögonen; och följden blef att Konsistorium i Hernösand lick
sig en välförtjent läxa, (d. v. s. en -„skrapa'') jemte befallning att
noga undersöka förhållandet. Den enda finska skola i Sverige och
Norrige, hvarom vi ryktesvis fått underrättelse, iir den (om jag rätt
minnes) som — enligt Direktören öfver Kaafjordens kopparverk, En-
gelska Generalkonsuln Crowes rapport af 1843 — blifvit af Engels-
mannen derstädes stiftad, och hvarvid några hundra finska barn njöto
undervisning. En handling, som på ett lika vackert som hedrande
sätt karakteriserar den Engelska nationen.

I3) Huruvida den s. k. finska prestbildningen i sednare tider
blifvit uppmuntrad i Sverige— känna vi icke; men vi tvifla högeligen
derpå. Ty ännu år 1834 visste man ingenting derom. Under min
tid fanns vid Upsala universitet åtminstone 12 ynglingar, alla sven-
ska undersåter, från trakterna af Haaparanda och Torneå, kvilka alla
talte perfekt finska. Af dessa ingingo 4 vid Hof-Rätterna (nemligen
en Magister Wijkslröm, och Paul Fredr. Clemenieoff, Fredr. Halén, och
Er. Aug. Curtelius) 2:ne blefvo ordinerade till prestcr (neml. Jak. Joh,
Grape och Zach. Grape) 6 voro ännu vid Universitetet nävarande (neml.
bröderna Carl Gust. och Joh. Erik Wijkslröm, Fåle Rurman, Carl We-
stergren, H. F. Björkman, och Josef Hcnr. Hoffstedt). Dessutom har un-
der samma tid ej mindre än 44 ynglingar, såsom födda i Finland, va-
rit inskrifne i d. s. k. ~finska nationen". Af hvilka blott 4 qvarstannat
i Sverige (hvaraf en ingått vid militären, en vid Landtniäteristaten,
och tvenne vid Kongl. Kommerse Kollegium) hvaremot alla de andra
återvändt till Finland, utom de 9 som ännu då voro närvarande vid
Universitetet, och af hvilka ingen tänkte i Sverige qvarstanna. Vid
Upsala Universitet var icke, hvarken af Regeringen eller Domkapitlet
— nej icke ens en önskan antydd, att de norrbottningar, som voro
det finska språket mäktiga, skulle egna sig till prester i dessa finska
församlingar. Såsom exempel huru den finska prestbildningen upp-
muntras af Regeringen, förtjenar nämnas: att sedan jng först, på min
enskilda bekostnad, uppfostrat tvenne af dessa Norrska fmn-gossar,
(bröderna Räisäincn, jemf. sid. 119, 223) ända till dess de togo be-
hörig student-examen i Upsala, så vände jag mig 1826 till Kanslirå-
det af Tannslröm, som egentligen ledde ii osynligt måtto) Kanslers
{trenderna vid Upsala Universitet, med anhållan — att dem skulle med-
delas något stipendium, för att kunna uppehålla sig vid Universitetet;
helst meningen var att de, såsom mäktige det finska språket, skulle
egna sig till religionslärare ibland sina landsmän. Och hvad som
annorstädes icke kunde hända, det hände likväl här — det afslogs.
Dock är jag öfvertygad, att om jag härmed vändt mig direkte till
H. K. H. Kronprinsen, så hade han aldrig kunnat undgå att behjerta
saken. Parempi peätä palvella, kuin hänleä. I sammanhang härmed
torde förtjena nämnas, att flere af dessa finnars barn, från de b. k.
„Svenska finnskogarna", hafva älven förut ej blott studerat i Upsala,
utan blifvit till prester ordinerade. Men i stället, att, såsom sådane,
betjena sina finska medbröder, hafva de tvärtom förskjutit dem, i det
de — sedan de atlagt sina genuina finska slägtnamn, och antagit an-
dra, svenska — sökt sig Pastorater ned i de svenska bygderna. Af
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7<_c/rs understöd, för att sä mycket snarare kunna fullborda
sina theologiska studio; 1i) och a/tvändas till Ijcnsttjörande i de
finska församlingar nej" Läsaren torde här förlåta oss om vi,
efter alla dessa ampla och pompösa meningar, sätta flere
stora frågetecken (????) ty, uppriktigt sagdt — vitro derpå
icke, lika så litet som på många andra af korrespondentens
från Haaparanda, i ISTya Dagl. Allehanda, meddelade kostliga
uppgifter, såsom t. ex. „i finska gränsestaden Torneå predikas

såbeskaffade renegater lefde ännu några under min tid. Men ej blott
prester - äfven mången annan, af rikets ryktbara och vidtfrejdade
män, har vuxit upp i dessa Finnmarker. Så t. ex. Amiralen för Flottan,
Ledamoten af Kongl. Vetensk. Akademin i Stockholm, och af Kongl.
Fysiografiska Sällskapet i Lund. m. ni. Daniel Persson Thunberg var i
sig sjelf t, ursprungligen, intet annat än en finnpojke, hemma från byn
Thunsjön (hvaraf han sedan antog det svenska namnet Thunberg) _,

Finnmarken i Dals annex af Thorsåkers socken i Ångermanland; hvars
utmärkta hufvud och snillegåfvor, redan på hans lille år, fastade
Pastorns i församlingen uppmärksamhet, och det till den grad att han,
på sin bekostnad, sände honom till Hernösands skola, hvilken han
med heder genomgick, såvälsom Gymnasium, hvarefter han, inskrifven
vid Upsala Akademi, först vinnlade sig om studium af de österländ-
ska språken; men slog sig sedan på de tekniska vetenskaperna. Och
hvarvid han redan, som student, (då han konditionerade i Falun)
gjorde sitt mekaniska hufvud kändt, genom uppfinningen af en egen-
shigs sånings- och liarfningsmaskin, hvilken han här sammansatte.
Efter att i tvenne år liafva begagnat sig af Polheims enskildta under-
visning, blef han en af dess bästa och förtroligaste vänner, samt snart
af Regeringen utsedd att vara den enda, till hvilken man kunde lemna
fiirtroende att, under Ehrensvärds öfverinseende, bygga och uppföraskeppsdockorna, för flottans eskader, på Sveaborg. Hvilket arbete,
sedan han det till allas förundran och nöje fullgjort, evigt skall till-
skynda honom sina landsmäns ära. Härefter genomreste han Finland
i många direktioner, dels i afsigt att forthjelpa åkerbrukets upp-
blomstrande, dels att med höjd- och vattenmätningar åväga-
bringa vattendragens sammanledning genom kanaler och gräf-
ningar. Af Riksens Ständer förorclnad att, efter Polheims planer,
fortsäUa, och fullborda, arbetet vid Trollhettan, —var han slutligen den,
som p_f Carlskrona skeppsdocka sin nuvarande form och lör-
trii ITlighet. Kanalgrä f n i n g e n vid Söderköping, va 11 ule d-
ning a r n e vid Lgckcbg äro hans verk, många andra att förtiga.
(Se memoria Danie/is Thunbergi, i Math. Nordbergi Opuscula Acad. T.
1. p. 1—39). Dock gällde det om denna Thunberg, och om de svenska
Finnarne, hvad som gällde om oss; ty enligt den allmänna opinionen
föraktade do sig sjelfva, och sitt finska modersmål, till dess de kommo
i beröring ined mig, då lågan hastigt uppflammade under askan, d.
v. s. då de öppnade för mig sitt hjerta, såsom Sundt i sin skrift sid.
206 ganska riktigt anmärker, (jemf. sig. 306).

'*) Äfven denna uppgift låter nog besynnerlig? Huruledes man
i Sverige, medelst penningar, „desto snarare" kan absolvera
sina toologiska studier — förstå vi icke rätt väl.
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deremot reguliert på svenska och ryska (?) men blott undan-
tagvsis på finska (?)" (Helsingf. Dagblad 1865, n:o 232).

Men om Svenskarne gjort litet, och intet, för Finnar-
ne, hafva de i detta fall gjort ännu mindre för Lapp ar ne;
ty för ingendera af dessa båda nationaliteter fanns ens ett
stipendium inrättadt vid Universitetet, för att sätta deras barn
i tillfälle att der kunna fortsätta sina studier. Under min
vistelse i Upsala funnos der tvenne ynglingar från Lapp-
marken, (oberäknadt Björkman och Grape) hvardera väl
hemmastadde i Lappska språket, nemligen bröderna Jjars

£<evi och Petrus Lcestadius, hemma från Arjeplog (hvilkas
fader varit Bergsfogde i Pitheå Lappmark) men båda fattiga
och medellösa. Den yngre, Felrus, kom sednare, och (enligt hvad
jag vill minnas) allt från Gefle löpandes på skridskor ända
fram till Upsala, då han var lycklig nog att der få sig kondition
hos Bokhandlaren Berglund, der han lefde nöjd i sin lilla
vindskammare. Den äldre deremot — det gör mig ännu
ondt, hvarje gång jag påminner mig honom — var så me-
dellös, att han icke engång, om vintern, hade råd att elda
sin kammare, der han — insvept i lappskor och lappmuddar,
nödgades förvara sitt bläckhorn dels i barmen, dels i sjelfva
armgropen, för att kunna begagna det; och som till sitt up-
pehälle endast hade att förtära det frusna renkött, han slä-
pat med sig hemifrån; hvaraf han vid behof, med sin knif,
karfvade åt sig några bitar, — dem han stekte på elden af
några små stickor. Båda blefvo de likväl ej blott framstå-
ende män (hvardera, med starka karakterer) utan derjemte
godkända vetenskapsmän, och — prester. Men i stället att
nu begagna sig af tillfället, för att betjena Lapparne, hvar-
till de varit lämpliga, blef t. ex. den äldre brodern, på re-
kommendation af Konsistorium i Hernösand, befordrad till
Kyrkoherde i Karesuvando finska församling, — utan att kunna
ett finskt ord — till skada, och men, både förLappar och Fin-
nar. i5) Och äfven den yngre brödren, Petrus, blef icke

«) I ett äldre bref, till mig, dateradt Arjeplog d. 12 Mars 1826,
skrifver han hfirom, bland annat: uMen värre var del, att jag blef ut-
nämnd till Pastor i Karesuando, ända i Torneå Lappmark; om jag nu kunde
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bättre använd, än att han fick sig en plats i en — svensk
församling, såsom utnämnd kyrkoherde i Pitheå.

Dessutom fanns det den tiden vid Upsala Universitet —

en veritabel Lapp (såsom någonting högst sällsynt) vid namn
Anders Fjellner, hvilken — född 1795, af genuinaLappska för-
äldrar, i Härjedalen, IC)— af egen drift börjat studera; och
hvilken, sedan han under stor fattigdom dragit sig fram, och
efter det han genomgått skolan och Gymnasium i Hernö-
sand, — 1818 blef student i Upsala; der han likaså lefde i stort
armod. Genom honom hade troligen regeringen kunnat
verka mycket godt för detta vanlottade folk. Men äfven
för honom gjordes der ingenting, utan lemnades äfven han
åt sitt öde. Och gick det med honom, som medLaestadierna.

finska, som Du, så ville jag gifva uf mycket: ty der måste mest hållasguds-
tjenst på finska."

"") Fjellners far, Thomas Jonsson, var s. k. <,/)'«//-Lapp", hvarföre
också sonen adopterade namnet Fjellner. lian hörde till den,
bland Lappar, beryktade slägten Peiviö. Härom skrifver han till mig
i bref dateradt Karesuando d. 26 Maj 1839, (hvari han talar om sin
kärlek, och sin lycka) bland annat: „I Januari 1837 gifte jag mig med
(,011 fjällapp-flicka, och jag slår mig ut bra med henne, hon spinner,
jjVftfver, och syr så att det duger väl i Lappland. Åtminstone har jag
u härmed hyllat en af min Farfars sagor. Han berättade sig vara af-
ukomma efter Peije (peive) neilä, hvilken Lappen har att tacka för
u det att hon lämdo Willrens-kalfvar, och först mjölkade Renen. Den
u första dag af hvarje sommar, på hvilken bctslet (hinder för dining)
uknöls i kalfvcns mun, firas i Härjedalen under namn af Raanäpeiwe;
u den dagen ansåg han för merkvärdig. Han berättade, att eu gren
„af (Peiwadsja netton maddo) Solens dotter-afföda fanns i trakterna af
„Torneå och Enara fjäll. Här fann jag slägtnamnet Pciwädz (Päi-
„V ain e n, Päi v i ö). Lapparhe .veta ingenting berätta om Pciwencitä,
(l eller annan anledning till slägtnamnet, än ntt det så varit ifrån ur-
uminnes tider. Men de ha ändå ett ordspråk: ils päiwalädz, när de
(I vilja utmärka någon des po t i sk. Vare huru det vill; jag har
u iindå fått tag i „Solens dotter", hon har skänkt mig en Son. Hvad
„var Kal c v a för en man? I min hemort berättas: att, förr än fin-
„ncn lemnades qvar, skiljdc sig ifrån sin broder Lappen, och lade ett
plirade öfver sitt hufvud, (?) hade Kalla tamt Elgen, Kallas söner
u gjort sig skidor, dresserat hunden, och rände efter Elgar. Månne
„K a1 c v a 1 a och Ka I e v a n po j at? Lapparne visa Stjernor (äfven
jiär) och säga.- att Kallas söner skida efter Elgar (Särwäh). Hunden
u är före Sönerna — efter Elgarna Man har sagt min-
..att Savolaxskan inte skall förstås af oss här i norden; men jag har
uBammanspråkat med finnar „vanhalta voittomaalta", och tyckt att de
utala förträffligt, åtminstone iir klangen skönare, uttalet dristigare och
„manligare, än vid finska hafskusten." (Om denne Fjellner, se OtavaII Del. sid. 217).
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För att kunna lifnära sig, blef han Kateket. Han blef visser-
ligen slutligen äfven prestvigd, och en slags kringvan-
drande missionär i Torneå Lappmark; men lemnad der utan
allt understöd, flyttade han öfver till Norrige, der han för
sin framtid hade ljusare utsigter. T7)

Nå hvad hafva vi då gjort för detta, af den civiliserade
verlden bortglömda, nomad- och polarfolk—upp i den högsta
norden? Ja vi liafva gjort nästan ingenting — åtminstone
bra litet. Då detta folkslag tyckes vara dömdt af ödet att,
äfven till namnet, småningom helt och hållet försvinna ifrån
jorden, der det i flere sekler haft att modigt bekämpa ett
hårdt klimat, så tyckes redan denna omständighet, ensamt,
bort hafva väckt oss till medlidande för ett folk, som dess-
utom varit ett af nordens ursprungliga invånare, och hvars
lefnadshistoria har sina ganska egna, och intressanta, sidor.
Vi hafva prester, som i åratal lefvat och bott ibland dem,
vi liafva haft vetenskapsmän (språkforskare, åtminståne

17) Emellertid hade denne Fjellner — under sin vistelse, såsom
missionär, uti de finska socknarne i Lappmarken — inom en ganska
kort tid, lärt sig perfekt tala (och skrifva) finska; hvilket språk lian
dessutom älskade af hjerlans grund; hvilket skonjes af ett ulaf hans
äldre bref till mig, dateradt „Jukkasjärvcstä s. 19 p. Huhtikuusa 1826";
hvaremot de svenska presterna, som hatat och förföljt finskan, icke
lärt sig ett ord af detta språk, ehuru de med finnar haft att göra un-
der hela sin lifstid. Fjellners bref, aftryckt ordagrant, lyder som
följer:

Veli kuldani!
Mina tiedän sinun mielellästi suovan, etta Suomen kunniaxi, Suomen

järjen juoxu ilmannuis, cltä muulkin nautitsisil sitå verratoinda onnea, saa-
daxensa osan Suomen oppennuitten löislä, saadaxensa naulila ravinnon ja
ydimen Suomen Sananlaskuisla, vanhanaikaisista ju/uisla, Hunuista, Lau-
luisla, ja muisla huciluxis/a. Veli kuldani'. aula minua vaivaista. Anna
minun östa sinulda senkaldaiscl kalliit tavarat. Sgdämcn kchrästä mina
niitä halajan, net oval miitulle otollisct ja painaval. Niistä mina janon;
mu/la ei net ole mulle saatavilla. Veli kuldani! Veli kuldani! älä jätä mi-
nua autamata. Sinuun mina lurvan, Sinulda mina toivon. Ilse sina par-
haitlen arvat, mitäs nunulle toimilat. Sangen suurella ilolla, ihasluxella,
ricmulla, ja hämmeslgxella ölen mina lukennut sinun lahjasli, Suomen sa-
nanlaskut ja Runul, jotka övat lähteneel omasia pajastas. Hinnan niistä
mina sinulle lähelän kohla kuin saan knalla niitä he maxaeal.'" Detta bref
torde mer än tillräckligt bevisa den kärlek, och stora åtrå efter fin-
ska böcker, som förefanns uti de finnska försandingarne i Svenska
Lappmarken, och hvarom Skogman talar ännu 40 år derefter; liksom
det, å andra sidan, föga tyckes öfverensstänima med den ymmärlämäl-
tömggs, och tghjän-toimillainuus, — hvarmed fennomanerna söka stämpla
mina skrifter, (jemf. sid. 362).
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till namnet, Ilistorie- och Häfdef or skare, Fornfor-
skare, m. m.) Sjögren, Castrén, Lönnrot; Fellman, Skoginan,
m. fl. (för att här ej tala om en mängd naturaliesamlare)
— hvilka, i olika direktioner, genomkorsat deras land; och af
hvilka en och hvar haft något litet att förtälja oss; men
ingen enda af dem tyckes liHigt, och klart, liafva skildrat
deras närvarande lefnadsförhållanden — eller, med forsk-
ningens fackla, djupare inträngt i detta folks historiska forn-
tid; mycket mindre intresserat sig, eller gjort och verkat,
för kulturen af dess språk och tungomål, såsom utgörande
sjelfva väckelsen för deras andliga lif. Vid vårt Universi-
tet finnes icke, för unders skull, en onda — hvarken bland
ungdomen, eller dess lärare, som studerat, eller egnat sig
åt deras språk — ei silcsi nimäksikään. Ar det då underligt
om ett folk, hos hvilket icke kärleken till sig sjelf, och mo-
dersmålet, vaknar, och hos hvilket i allmänhet ingen högre
nationalkänsla vtickcs — slutligen är hemfallet förglömmel-
sen och — den eviga förgängelsen.

Väl äro vi fullkomligen öfvertygade, att den Svenska
Regeringen vill alla sina undersåtares väl, och således äfven
de fiiisktalandes, — detta ligger ju redan i sjelfva sakens
natur. 18) Men huruvida hon förstått sig att härvid äf-

18) Dessutom tyckes det. icke just behöfvas någon särdeles fin
politik, för att finna att det måste ligga i hela rikets odeladeintresse,
att hafva befolkningen vid riksgränsen till sina mest tillgifna vänner,
och icke (såsom nu skett) genom obilliga beteenden göra dem sig
afvogtsinnnde. Då man läser förslaget i Aftonbladet, hvarigenom Re-
geringen offentligen uppmanas att oförtöfvadt denationalisera den i
riket varande finska befolkningen (så kloka råd, siiges det att Rege-
ringen, förr i tiden, iifven skall halva fått emottaga — med afseende å
invåiuirne i finland) eller då man läser den norrska fogdens i Sonjens
och Tromsö fögderi, Titnlus Dr ej ers tryckta cirkulär till underly-
dande vederbörande (se Ilelsinfors Tidningar 1865, n:o 247) hvario-c-
-noni hvarje finne, hvilken, inom 2 år efter sin ankomst, af en norr-
man begär någonting (vare det hvad som helst) rubriseras såsom en
tiggare (äfven om han icke erhåller livad han begärt) och skall, så-
som sådan (enligt en traktat med Ryssland af år 1860) öfver gränsen
återsändas, liksom den — som, innom 3 års vistelse i landet, understår sig
att oron eilcr taga liandom laxfisket — anses för en förbrytare, sombör laudsfiirvisas, (jemf. Helsingf. Tidn. 1865, n;o 247). — så häp-
nar man. i sanning, öfver det nationalhat — för hvilket det fin-
ska språket, och det finska folket, är utsatt - i norden. Icke mindre
anmärkningsvärdt är ägarens af Reisenskow stränga förbud för sin
fogde, ej blott att tala finska, utan äfven att höra finska talas,
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ven begagna det rätta medlet — lemna vi derhän. Men
å andra sidan kunna vi icke neka, att det svenska prester-
skapet (likväl med många berömliga, och stora, undantag --

förstås) i detta fall visat sig vara det illiberalaste pack —

liksom många af deras bröder i andra länder, de der varit
antingen skenheliga, eller fannatiska, pietister, eller ock Härd-
fulla hvardagsmenniskor; hvilket vi snart, medflere exempel,
skola bevisa. 19) Och ehuru det just tillhört dem, att — lifvade
af en sann, kärleksrik, och kristlig anda— befordra guds rike
här på jorden, hafva de — af en illa- eller missförstådd med-
borgerlig pligt — mest af alla — arbetat tvärt deremot.
A andra sidan måste man väl medge, att då de (såsom okun-
niga i språket) fordrade att folket skulle lära sig deras språk,
i stället för det de sjelfve bort lära sig folkets, så kunde
de icke heller på finska betjena den finsktalande allmän-
heten; men deraf följer allsicke, att de skulle förfölja dem
som kunde det — såsom de, på många ställen, likväl gjort.
Ja de hafva gjort än mer! De liafva icke blott borttagit deras
finska biblar och religionsböcker, 20) utan då finnarne någon
och att emottaga finnar i sitt arbete; hvaraf allt man klart kan inse
att svenskarne — utan att af historien hafva tagit någon lärdom,
eller inhemtat någon erfarenhet af sednare dagars händelser — tänka
införa samma taktik som Danskarne i sina tyska gränsprovinser,
(hvarigenom den stark e tror sig vara född att, opåtalt, kunna ku-
junera den svage). — Måtte det blott ei leda till enahanda resultater!

10) Så t. ex. huru intrigerade icke den svenska församlingen,
och det Svenska presterskapet äfven i St. Petersburg, på 1740 talet,
emot dervarandc finnars önskan att få egen kyrka — och egen prest,
(Otava 1 D. sid. 388); och likaså beröfvade de svenska presterna i
Amerika de derboende finnar, redan 1696, både finska religionsböcker
och religionslärare, under pretext att de kunde svenska, eller borde
åtminstone lära sig det (jemf. sid. 8); och det samma göra de i Sve-
rige än i denna stund. Presterskapets protokoller vid riksdagen 1823
företer ett rätt vackert exempel derpå, liksom deras både öppna, och
anonyma, angifvelser emot mig, —för det jag tagit dessa finnars rätt i
försvar. Jag har i det längsta, och allt ända hitintills, undvikit att
blotta detta deras sednare tiders förfarande; men numera kan jag det
icke längre; och då jag här i finland ifrat för sanningen, i ett fall,
hvi skulle jng då icke äfven göra det —i ett annat? Ty är det då viil,
att någon helst intresserar sig, för att åt historien, och efterverhlen,
förvara — åtminstone några spår af tidernas många tilldragelser, an-
gående det finska fölklifvcls olika faser.

20) Jag har redan förut (sid. 7, 8, 9 m. 11. st.) omtalt huru sven-
skarne i allmänhet, men presterna isynnerhet, trakasserade finnarne
med afseende å deras språk, i akt och mening att de derigenom slut-
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ligen skulle tvingas att lära sig svenska. Följden deraf blef atl, på
många ställen, svenskan blef munnens språk; men fin s k a n för-
blef hjertals språk. I sådant ändamål borltogos ej blott alla finska
böcker, hvarhelst de kunde öfverkommas, utan anställdes det, på mån-
ga ställen, efter dem — en formlig räfst; hvarvid det alltid hette, att de
skulle sålunda hindras att „f ö rf i n s k a b ort g u cl s or d." (!) Och
liksom man fordom trodde sig göra gudi en tjenst, derigenom att man
utrotade hvarje spår af den hedniska tron, så utrotade man nu äfven
hvarje minne af den kristna. Finnarne ville naturligtvis ej ro fram
med sina böcker, ty dem höllo de kära; men då fanns det alltid nå-
gon, i granskapct, af det svenska bygdefolket, som händelsevis vid
något tillfälle råkat observera en sådan, och som genast skyndade
sig att inrapportera det till presten i församlingen. En finsk bok,
eller den finska bibeln, ansågs i detta fall såsom hin onde sjelf. Nu
hör det till saken, att jag pa en P. m. hade upptecknade åtskillio-a
kardinalfrågor, hvilka jag i finnmarkerna framställde i hvarje stuga jag
inträdde. Deribland var ej blott den: om de ägde i behåll några
gamla handlingar och skriftliga u r k u n cl e r? utan äfvenden: huruvida de ännu ägde i förvar någon finsk bok? eller visste
om en sådan stod annorstädes att finnas? Härigenom inhetntade jag
en fullständig kännedom iifven hvad denna sak beträffar. Och hade
presterskapet så väl förstått att bortsopa alla finska böcker, att t. ex.
på alla de många finnskogarne i österdalarne och Södra Helsino-e-land, hvilka jag besökte, fanns blott på ett enda ställe ännu qvar°en
finsk bok, hvilken jag anträffade, den 15 Juli 1817, i byn Viitalg (på
Svenska kallad IBj örnmossa n) å Svärdsjö Sockens Finnskof,i Öster-
dalarno. Det var Ericus Erici lilla katekes på finska, tryckt 1629 hos
l-initiiis Meurcr i Stockholm, och kvilken ägdes af Bonden Johan

Knutsson Makkoinen (då 70 år gammal), som uppgaf att hans farfar
Johan Makkoinen — hvilken hit öfverkommit ifrån Finland, och som
dött vid 102 års ålder — skulle hafva medfört densamma hit. Och
på samma sätt var förhållandet å Finnskogarne i Vcster-Dalarne. Ty
då jag om söndagen, cl. 24 Aug. 1817, i byn Tyngsjö på Malungs finn-
skog tillfrågade en till betydlig mängd der församlad Finnallmoge: om
de ägde någon finsk bok? nekade de först dertill; men sedan flertalet
skingrats, och deribland några af det svenska bygdelblket, som hän-
delsevis befann sig i hopen, kom bonden Nils Mattsson Kcäriäincn så
vänligt till mig, och berättade det han ägde en finsk bok, hvilket han
icke vågade omtala i Svenskarnes närvaro, och hvilken han hade
gömd under trappan till sin stuga, ty i stugan vågade han icke hålla
den. Det var Joh. Arnds „P arad i s i n Yr 11 i-T a r h a", tryckt i
Stockholm 1732; och hvilken bok han sade sig hafva bekommit af en
linne, benämnd Anders Kalainen, som kommit från Finland, och 1782
var fiskare på Uddeholm; men som icke, utan i största löndom, tordes
Lisa deri. Enahanda var förhållandet på Vermlands talrika finnskoo-ar
dcr jag på Gräsmarks finnskog träffade rudera af en gammal Finsk
Psalmbok, och på Fryxände vestra linskog ägde bonden Malls Hämä-
läincn eu defekt finsk Bibel (den enda jag såg under alla minaresor).
Då jng cl. 13 Dec. 1821 kom till byn Ni k kar i la (på svenska kal-
lad, ll_ilakkartjärn") belägen på Dalby Sockens Södra Finnskog, bekla-
gade sig för mig min värd, som ieke kunde tala ett ord svenska, detpresten i församlingen, Adjunkten L. Modin, (under förevändning att
vilja deruti litet studera) för 3 år sedan, borttagit hans finska Bibel
(den enda som då ännu fanns å dessa skogar) utan att han seder-
mera återfått den, oaktadt han flere gånger derom anhållit. Då jag
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söndagsafton kommo tillsammans, för att på sitt „fädernc-
ärfda språk" (som det heter) helga sabbaten, med förrät-
tande af en huslig bön, hafva presterna —ej blott stört deras
andakt, utan låtit fängsla och bötfälla dem. 2l) Detta är
den tanke- och religionsfrihet, hvarom man så högt
skryter i sverige; än sedan — den liberalitet och bil d-
ning, hvaröfver man der så stolt bröstar sig. Några så-
beskaffade drag — anträffas icke i Ryssland; der man, för språ-
kets skull, skulle förfölja f r e d 1 i ga undersåtare. —Härmed
kan nu historierna om S kogm an, och hans vedersakare,
för denna gång taga slut. Afven som angående finnarnes
i Skandinavien behandlande, Svenskarnes sig sjelf be-
römmande, och Ryss ar nes förmenta stämplingar, intrige-
rande och agiterande.

sedermera d. 30:de i samma månad besökte prostgården, fann jng verk-
ligen underst på prostens bokhylla, öfvertäckt af dam, sagde bok; och
sade han, i anledning af min förfrågan, det folket (som i nyssnämnde
by, voro purfinnar) gerna kunde lära sig att sugerna läsa den sven-
ska Bibeln, (hvilken de ej förstodo) 60m den finska. Jag förskaffade
dock, redan inom några månader, ifrån Finland, ej blott en ny finsk
Bibel i den saknades ställe, utan dessutom många flere — öfverallt på
Finnskogarne.

21) Så t. ex. blef en viss Halfvard Weltander — för det han
predikat i byarne Bogen, och Mörtsjöhöjden, på Gunnar skogs
finnskog — af Kronouetjeningen gripen, och insänd till Carlstad; der
han dock — såsom oskyldig — genast försaltcs på fri fot. — På sam-
ma sätt gick det med studenten Anders Vestling, hvilken — för det
han 1818, i byn Stensgårdsutskog, predikade å Fry xän d c vestra
finnskog — blef gripen af dåvarande adjunkten i Fryxände (Altliar)
som, med handräkning nfKronobetjeningen, fasltog honom i byn Borgs-
äng, ock fängslad insände till Carlstad, der han fick sin frihet. Hem-
kommeH instämde han presten inför rätta, som (enligt berättelse) blif-
vit bötfälld till 150 Riksdaler. — Äfven en Tullvaktmästare, i Bogen,
benämnd Harald Bengtsson, blef 1819 af f. d. Pastorn i Gräsmark
Malachias Hasselström förbjuden — för det han höll bön, och predi-
kade i sitt hus för byns församlade folk — och nf Länsmannen, på
prestens befallning, nekad att vidmakthålla den husliga andakten bland
sina grannar. Dock fortfor han dermed iinnn — emedan man ej, genom
lagen, kunnat förmena honom det. — Likaså blef bonden Matts llii-
mäläinen, i byn Lekvattnot på Fryxände vestra finnskog — för det han
'i sitt hus, om söndngarne, höll bön på finska med sina grannar, och
dervid uppläste ett kapitel från Bibeln — förbjuden af presterskapet
att göra det; af orsak, som det hette, att det skedde — om sönda-
game. Jag skulle kunna åberopa ännu flere såbeskaffade exempel,
men de anförda torde väl redan förslå, för att visa det svenska pre-
sterskapets — intolerans.
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Såsom ett ytterligare Tillägg, till det af mig förut
(sid. 249 —259) omnämnda Manuskriptet, får jag upplys-
ningsvis nämna: att, sedan sistnämnde uppsats redan under
sistlidne December månad blifvit tryckt — förtröt det mig, att
jag, på så många år, och efter flere skilda försök, hvarken
kommit till ett eller annat resultat — angående denna sak.
Jag beslöt derföre att än en gång försöka hvad den goda
viljan förmår. Med ett ord, jag skref återigen (och således
efter 18 års förlopp) ett bref härom till munken Klanius,
och lät öfversätta det på ryska. Men nu åter visste jag
icke mera — hvarken om han numera lefde, ejheller hvar han
bodde; dock förmodade jag, i anledning af hans sednaste
bref, att han åtminstone icke borde vara okänd i Kieretti.
Men till hvem derstädes skulle jag nu väl härvid vända mig?
enär jag icke, ens till namnet, der kände en enda person; ej
heller visste on Ponomareff efter sig lemnat någon arfvinge.
Dock blef jag derföre icke rådlös. Jag uppsökte nu här i
Helsingfors — qvestionerade, och tillfrågade, alla möjliga, under
namn af Archangeliter, hos oss kända, och kringvandrande,
landthandlare — om ej någon af dem närmare kände till fol-
ket i Kieretti, högt upp vid Hvita hafvet? Och slutligen
lyckades det mig äfven att finna en, som visste att berätta
det Ponomareff efterlefdes af en son, med namnet Fedor
Wasillewitsch Sawin, en välmående man, som var kyrkovärd
der i byn. Nå så skref jag då till honom ett bref (hvilket
jag likaså åter lät öfversätta på ryska) relaterade deri sa-
ken, och frågade — huruvida han, eller någon annan der på
orten, visste att ett såbeskaffadt manuskript fordom funnits,
eller ännu möjligen förefinnes, der i byn? Och vid det jag
begärde af honom svar, så fort som möjligt, inlade jag i hans
bref äfven Munkens. Detta afgick härifrån med posten den
6:to sistlidne Mars, och redan den 9:de Maj ankom hans
svar, dateradt: „Byn Keret, i Archangelska guvernementet
den 5 April 1866 (n. b. gamla stilen), hvilket i svensk öfver-
sättning lyder:

Högtärade Herre!
Jag är icke, Starost, ejheller son till aflidne borgaren Po-
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nomareff, utan bonde i Keretska byn, Feodor Wasilleicitseh Savin.
Observerande de sista orden å omslaget af Ert bref, har jag
vågat bryta eder ärade skrifvelse, som jag bekommit den 23
Mars.

Innehållet observerad!. Och får jag till svar dera med-
dela, att munken Pia Klanius för länge sedan aflidit; hvarföre
det i mitt bref lagda till honom adresserade brefvet, af mig och
några andra hamrande innevånare uppbröts, och med upp-
märksamhet genomlästes.

Ponomareff', som icke var borgare, utan bonde, i härva-
rande by, har för icke längesedan aflidit lJ jemte sina barn;
och för närvarande lefver endast en dotter efter honom, som är
gift. Såväl hos henne, som hos andra bofasta bönder, har jag ef-
terfrågat det ■manuskript på latinska sjjiåket, som skulle fun-
nits i Peisehenska klostret; men alla liafva svarat sig ei äga
någon kännedom härom, ~J och sjelf har jag allrig hört omla-

') Denna Ponomareff (som var bonde) tyckes således hafva va-
rit son till den af Klanius omtalta, ("som var borgare).

2) Peisehenska, Petsjenga eller Peljcnga, klostret hade först, enligt
en gammal slavonsk fölkbeiättelse, blifvit stiftadt af en rysk munk,
Trifon, hemma från Nowgorod, eller (enligt andra) från Torschok i
Twerska guvernementet, som varit dess — första aposlel; och hvilken
— efter många utståndna vedermödor, och sedan han från Kola, såsom
medhjelpare, medtagit en viss prestvigd munk, benämnd Ilia, för att
inviga kyrkan i Peljenga — sedermera, i Moskwa, utverkade sig af
Tsaren Iwan Wasillewitsc.h, år 1556, ett gåfvobref på alla de derunder
lydande länderier. Denne Trifon dog i December 1583 och fnära nog
ansedd såsom ett helgon) ligger begrafven i Petjenga; då, 7 år efter
hans död, det af honom anlagda klostret blef utplundradt, uppbrändt och
i grund förstördt af ett finskt ströfparti; hvilket skedde om sjelfva Jul-
dagen 1590 (enligt Karamsin 1591), hvarvid 56 munkar, och 65 afbe-
tjeningen, förlorade lifvet. Och hvarvid endast de blefvo räddade somdårå-
kade vara frånvarande. Karamsin åter, som isin Ryska historia åberopar
en klosterlegänd från den Rostofska krönikan, omtalar att inbyggare
från hafskusten, och Lappar från Kandalaxska viken, vid Hvita hafvet,
redan 1526 ankommo till Moskwa, och bönföllo hos Tsaren om prester,
för att inviga en kyrka hos dem, och upplysa dem genom det heliga
dopet; då Erkebiskop Makarij fick befallning att, ifrån Kafederalkyr-
kan i Nowgorod, ditsända en prest och en Diakon, hvilka äfven i
sådant afseende ditreste, och invigde en kyrka åt Johannes döparens
födelse. Hvarefter det likaså heter, på ett annat ställe, att år 1532 an-
lände till Nowgorod lappar ifrån Murmanska hafvet, ifrån floderna
Kola, m. fl. st. — i samma ärende; då Makarij återigen skickade från
Katedralkyrkan en Prest och Diakon, som reste dit och invigde Marie-
bebådelse- och den heliga Nikolaikyrkan, uti Filipsfastan, och döpte
många af Lapparne, bakom „Helga näset." (Akiander, sid. 172).
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las en såbeskaffad bok, hvilken jag ej heller ägt i min värjo
Med Högaktning och UUgifvenhet har äran teckna min Herres

Ödmjuka Tjenare.
Födor Savin

Således står på den vägen numera ingenting att fås.
Och det enda möjliga vore ännu, att — om Klanius seder-
mera, och före sin död, möjligtvis öfverkommit ifrågava-
rande manuskript, utan att derom hafva underrättat mig;
(och hvilket allt kunnat förblifva grannarne i Kieretti obe-
kant) — vända sig härom med förfrågan till den på Tuoppa-
järvi holme ännu qvarlefvande enda munken — huruvida ej
han möjligen härom äger sig något bekant? Men jag kän-
ner icke ens honom till namnet. 3) Möjligen skulle denna
urkund, sedan Fellman såg den, också kunnat (med någon
munk) vandra till Solowetska klostret; der, vid en arkiwforsk-
ning, dessutom torde förekomma flere intressanta dokumenter
för de tiderna. Historien står emellertid här för Prosten
Fellmans räkning; och, såvida han ännu lefver, önskade jag
gerna — att han ville vara god och offentligen komplettera,
eller korrigera, sin år 1831 mig i Stockholm härom medde-
lade muntliga berättelse. Föröfrigt hvad mig beträffar (oak-
tadt do små motsägelser hvilka deri äga rum) tviflar jag
allsicke på sannfärdigheten deraf; och hemställer härvid en-
dast — huruvida nemligen hos oss, (n. b. i en bondgård) yt-
terligare, i flere decennier, möjligen skulle kunna förvaras
ett gammalt manuskript, på ett för folket alldeles okändt
språk? särdeles der sterbkuset består af qvinliga personer,

Hvarvid kan tilläggas: att Arkimandriten Fcodorit, munk från
Solowetska klostret, och den heliga Alexander Sxoirskis vän, fullbor-
dade omvändelseverket hos Lapparne, predikade Christus för dem på
Tulomas ständer, lärde sig deras språk, uppfann för dem skriftecken,
och grundlade nära Kolas utlopp ett kloster, (jemf. Sjögrens an-
teckningar om församlingarne i Kemi Lappmark; Helsingfors 1828 sidd.
374—381). Hvem har väl någonsin, bland det svenska presterskapet —

hört omtalas något sådant? Det är icke utan att ej namnet Tutorna här
tyckes antyda en viss liten erinran om ordet Thule (jemf. sid. 323)
oeh låter som det skulle heta Tuulen maa (på svenska: „landet Thule").

*) Dock, för att gå till botten med saken, vill jag ännu äfven
försöka vidtaga denna åtgärd — på det man ej må beskylla mig liafva
tröttnat redan på halfva vägen.
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för hvilka papper (såsom allom bekant är) äger intet värde.
Jag har här enkom velat, fullständigare än hvad saken an-
nars kanske förtjenar, relatera tillgången och omgångarne
vid alla dessa operationer, för att visa vederbörande — huru
mycket onödigt bråk, och besvär, man ofta gör sig, och huru
lång tid det ofta fordras, för att i forskningsväg komma
helst till de ringaste resultater; och att fornforskningens vert"
således är en vetenskap, som erfordrar ej blott den största
ihärdighet, utan äfven den skarpaste ansträngning, i syn-
nerhet der den bekämpas af en hop yttre, missgynnande,
omständigheter.

Såsom Tillägg tillhvadsid. 145 och 147 blifvit nämndt
om Finnarne i Cherson, kan jag meddela: att äfven under kri-
get med Ryssland 1788, blefvo omkring 40 karelska bönder,
— stadde (såsom „matkamiehiä") på en s. k. stadsresa ned
till Lovisa, eller Borgå, hvarvid de kommo att passera nog
nära den ryska gränsen — uppfångade af ett parti Kossac-
ker, och bortförda i fångenskap; hvarvid de blefvo trans-
porterade allt ända ned till Cherson; hvarifrån dock, efter
flere års förlopp, några af dem lyckades återkomma hem,
och bland dem en torpare benämnd Luukkoinen, hemma från
Kesälaks socken; hvilken, såsom dåvarande torpare un-
der sjelfva prestgården, ofta berättat om denna sin äfven-
tyrliga resa för Postinspektorn H:r Hofrådet Alopasus
(af hvilken jag blifvit meddelad underrättelsen härom) och
dervid tillagt att de, i Cherson, befunnit sig ganska bra;
hvarföre ock de flesta stannat der quar.

Såsom Tillägg till hvad sidd. 6G och 302 blifvit
yttradt angående min Samling at finska fornlemningar från
d. s. k. „S t enåldern", *) kan jag ytterligare omnämna:

) Jag begagnar mig här af tillfället att med skyldig tacksam-het omnämna den välvilja, och tjenstvillighet, hvarmed jag i detta
tall blifvit omfattad, isynnerhet af vår finska allmoge, som (med högstfå undantag) — under mina 1859 i fornforskningsväg anställda resorgenom åtskilliga trakter i Finland, med afseende å våra fornlemnin-gar — gerna, och med nöje, till mig öfverlemnat såväl sina i förvarännu ägande runstafvar, som sina fornminnen från stenåldern, och brons-
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det jag nyligen haft bref, af d. 9 Mars 1866, från „An-
tropologiska Sektionen", af Sällskapet
kunnighetens vänner", vid det kejserliga ryska Uni-
versitetet i Moskwa (undertecknadt, i egenskap af Direktör,
af D, P. Sontzow, och, såsom Sekreterare, afA. P. Fedschenko)
deri jag underrättas det man der är sinnad att — vid den
år 1867 i Moskow blifvande ryska etnografiska ex-
positione n (hvartill ett tryckt program dessutom med-
följde) — äfven uppställa en „K ollektion af antehi-
storiska saker och f o rn minn en", bestående, bland
annat, af vapen, och verktyg, m. m. hvilka förskrifva
sig från Stenåldern, de der blifvit funna i Ryssland, eller
dess underlydande länder — i afsigt att derigenom göra
publiken bekant med de resultater arkeologin vunnit angå-
ende menniskoslägtets förr-historiska lif i Europa;på
grund hvaraf Sällskapet framställde sin önskan, att få inlösa
min samling af såbeskaffade fornsaker, för att sedermera
ingå i Moskowska Universitetets antropologiska museum.
Eller ock, om detta icke skulle låta sig göra, det jag åtmin-

åldern, m. m.; och hoppas jag äfven — såvida jag tänker (om jag
neml. lar lefva*) öfver dem framdeles ufgifva en närmare beskrifning,
att då, om icke förr —_ blifva i tillfälle att, i så måtto, göra en hvar
af dem full rättvisa. Afven hos några af landets ståndspersoner och
Herremän (ehuru de — för att säga sanningen — till antalet icke ut-
göra llere än två) står jag, i detta hänseende, uti förbindelse. Många
af dem hafva deremot gifvit mig sitt löfte, att — för min läkning —

vilja insamla, och ihopbringa, såbeskaffade antiquiteter; men — lupa-
ukset luiliahtaavat, käkegkset keikahtaavat — tills dato har jag ännu icke
sett fill någon enda af dem, under alla do sju år, som sedan dess
passerat. Måtte dock ingen af dem bära sig sä åt som presten Lind-
si röm\ (jemf. Finl. Allm. Tidn. 1862, n:o 193) hvilken — sedan jag
dertill först formligen invigt och uppmanat honom, emot vilkor att
framdeles återgälda mig sin gärd, d. v. s. att sedermera, såsom fornsam-
larc, medelst sitt, biträde, härvid vara mig behjelplig — i stället att (enligt
sitt löfte) tillställa mig hvad han möjligtvis, i detta fall, kunde erhålla —

troddo sig handla både klokare, och förståndigare, i att skrinlägga sina
små smulor uti Universitetets etnografiska museum -- der de få hvila,
i ostörd ro, kanske till domedag; utan att härvid besinna, det de utgöra
föremål — icke så mycket vigtiga för sjelfva stället, och rummet, som
icke mera — för vetenskapsmannen, för fornforskarn, och för det varma
och lilliga, ännu ständigt fortlefvande, fosterländska intresset. Ty om
otacksamhet, äfvensom om brutet ord och aftal, — vill jag
här icke ens nämna, helst jag haft rika exempel derpå — äfven pa
andra håll.
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stone, för min del, ville samverka, och bidraga, i att
befrämja åvägabringandet af en såbeskaffad kollektion —

medelst att, före d. 1 December 1866, insända dessa slags
föremål till expositionen, för att dervid allmänheten förevisas;
och — emot löfte att, sedermera, återbekomnia desamma —

i behörigt skick.



Tryckfel, Tillägg, ocli Rättelser.

Sid. 11, rad. 8 står försodo, (läs: förstodo) — sid. 21, rad. 14
(endifr.) st. jemf. sid. 45 (läs: jemf. sid. 51) — sid. 32 rad. 4 st. betai
(läs: beali). — sid. 53, rad. 18, och sid. 61, rad. 8, st. 800 år (läs: mer
än 700 år) eller som det heter på finska: kaheksalta satua, å. v. s. på
800:de årtalet. — sid. 65, rad. 19 nedifr. st. Apilresa (läs: Aprilresa).
— sid. 81, rad. 17 nedifr. st. p röfva (läs: pröfva). — sid. 82, rad. 5,
st. oförmögen (läs: oförmöget) och rad. 17, st. med det (läs: men del). —

sid. 129, rad. 5 nfr. st. Örtman (läs: Othman). — sid. 143, rad. 11 nfr.
st. stäckt (läs: slräc/ä). — sid. 212, rad. 11 nfr. st. subsunösa (läs:
supsonnösa). — sid. 254, rad. 16 nfr. st. Brithish Museum (läs: Briiish
Museum). — sid. 316, rad. 22 nfr. st. Mamsell WoinofF (läs: Mamsell
Maria Woinoff). — sid. 318, rad. 2 nfr. st. gågon (läs: någon) —å sid.
347, rad. 21 bör ordet Såvida utgå — sid. 362, r. 11 st. qidden (läs:
quidem).

Då jag haft ingen att vända mig till, vid ombesörjandet af
korrekturläsningen, utan då jag nödgats göra det sjelf, ensam, och
det vid mina år — och ännu till under de mörka årstiderna, vid sti-
lar så fina som dessa — torde väl ingen förundra sig, om ett och annat
mindre bokstafs- eller stafvelsefel insmygt sig, helst mig icke lemnats
tillfälle att genomögna sjelfva d. s. k. revidersnrket. Dock som dessa
fel icke äro desto större, än att enhvar, sjelf, lätt kan inse, och rätta,
dem — har jag ansett det onödigt, att här behöfva uppräkna dera.

Dessutom anser jag mig, i sammanhang härmed, böra anmärka:
att ehuru censuren, 8 sidan 290, utdömt den B:de noten (det enda vid
hela arbetet, hvarvid den fästat sig) så, då denna censur numera hos
oss är upphäfven, och då jag icke kan finna att denna not — hvarken
strider emot goda seder, eller angriper någon personligen till ära, namn
och heder, mycket mindre innebär någon vanvördnad emot religionen,
eller på något sätt förnärmar Majestätets helgd, så inser jag icke heller
hvarföre jag icke här skulle kunna intaga densamma i sitt ursprung-
liga skick, — så mycket mer som jag just derigenom ville bevisa hvad
jag (ifvnnföre, i texten, påstod; nemligen attUniversitetet, genom sin öm-
tålighet för de minsta anmärkningar, sjelf derigenom förblifvit oefter-
rätteligt, i det det tillbakavisat dem, på ett sätt som haft till påföljd
— att de visserligen, för en tid, uteblifvit; men också, i det stället, nu
återkomma — så mycket skarpare.

Denna not var ursprungligen som följer:
„Huru oändeligen ömtåligt Universitetet hittills, i detta fall, varit

— kan kanske bäst skönjas deraf, att då t. ex. Doktor Polen, i Tidningen
M e h i 1 ä i n e n (Jemf. Hels. Tidn. 1861, n:o 39) omnämnde: att Jråga,
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angående finska skrifters emottagande, i Konsistorium förekommit såsom
öfv e r lii ggning sä mn c", i stället för att det rätteligen bort heta: atl
„e.i sådan fråga i Konsistorium för e fallit", så gaf denna lilla omstän-
dighet Universitetets Rektor anledning att (i Hels. Tidn. n:o 44 för samma
år, ej mindre än i Finl. Allm. Tidn. n:o 52 och 58) inkomma med en skarp
apostill, — liksom konsistorium, genom en såbeskaffad „rådji/ägning", hö-
geligen hade försyndal sig, — för alt tillbakavisa en så stor förgripelse, eller
en i alla afseenden så o/tcimil beskyllning. Och likaså då t. ex. Magister
Schauman, i Tidningen P ap-p e r sly ki a n, (för 1801, n:o 15, jemf. n:o
17) yttrat: del Ull del Utlämnade Kemiska Laboratorium vid
Universitetet, redan blifvit lagd", i stället för det rätteligen bort heta:
„att en del af det dertill hörande förarbete! redan blifvit verkslälldt",
så gaf detta Universitetets Rektor Magnificus anledning a/1 (i n:o 48 af
Helsingf. Tidn. för samma år) strängt apostrofera detla lilla misstag, uti en
artikel under den honnetta, och betecknande, rubriken: — „T idni ng s-
s k oj,"
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V än n e i, och älskare, af fosterländsk Litte-
ratur — kunna, genom undertecknad, ännu
erhålla exemplar af följande utaf mig utgifna
Skrifter; hvarvid vid requisition af de äldre
— uppgående till ett värde af 20 mark, eller
derutöfver — lemnas 25 procents rabatt. Af
de Skrifter, som äro utmärkta med ett kors (f)
återstå blott några få exemplar, och äfven dessa
— endast för offentliga Bibliotekers räkning.

t 1. Finland, och dess Invånare, (af Fredr. Riihs)
Recension. Upsala 1817. (Ofvertryck från
Svensk Litteratur-Tidning för samma år). ffJhf Ju.

2. De Proverhiis Fennicis. Dissert. P. 1. Upsala
1818 1: —

3. Pieniä Runoja, Suomenpoijillen raioksi. 1 Haft.
Upsala 1818; II.

________
Upsala 1821, a 40 p. — 80-

f 4. Prosten och Kyrkoherden Mag:r Jak. Boethii
Bref om Finnarne i Grangärdet. Med noter
och Tillägg. Åbo 1821. (Ofvertryck från
Mnemosyne för samma år).

5. Väinämöiset. Yksi kokous meijän nykyislen
Runojoin virren-teoista. I. Haft. Stockholm
1828 2: 8.

6. Otava. Eli Suomalaisia Uuvituksia. I Del. (Jemte
12musikbilagor,fac simile, och 74 antiquariska

figurteckningar). Stockholm 1828 och 1832. 16: 50.
D:o II Delen. (Med 4 illuminerade planscher).

Stockholm 1832. 12: 32.
7 Kustroff och Woronitscheff. Eller debåda brott-

slingarne. En rysk berättelse från förra år-
hundradet. (Of oersättning från Finskan).
Stockholm 1833 1: 4.
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8. Försök att förklara Caj. Corn. Taciti omdömen
öfver Finnarne. Jemte en Ofoersigt af deras
fordna vidskepelse. Amnadt såsom ett Bi-
drag till upplysning i Finnarnes histonaka
fornhäfder. Stockholm 1834 4: 32.

f 9. Tidning för Bonde-Ståndet 1834. N:o 1— 17.
(Jemte „S upplem et blad). Stockholm 1834.

f 10. Bihang till Tidning för Bonde-Ståndet 1834,
(utgörande en Tidskrift för Barn och
Ungdom). N:o 1— 17. Stockholm 1834. .

11. Förteckning öfoer en Alanuskriptsamling, be-
stående förnämligast af gamla Handlingar
och Dokumenter (såoäl i afskrifter som i origi-
naler), hvilka innehålla vigtiga bidrag till upp-
lysning i Storfurstendömet Finlands, Herlig-
dömet Estlands, och Provinsen Tngermanlands
äldre Historia; till större delen utgörande hit-
intills okända och obegagnade Historiska Käl-
lor, och Urkunder, till dessa länders häfde-
forskning. Beledsagade med sum?nariskt in-
nehåll öfver hoarje mimrerad urkund, jemte
vidfogade korta Biografiska underrättelser
om Författarne. Arrangerad i alfabetisk
ordning. Helsingfors 1838 i) 2:

12. Eunola. Helsinfors 1840 1: 50.
13. Tidningen Suomalainen 1846. 2) Helsigf. 1846. 2:
14. Uusia Suomalaisia Lauluja, n:o 1—6. Helsing-

fors 1846 — 25
l) Då af denna Katalog redan 95|a ark blifvit tryckta — upp-

tagande 256 Numior, och utan att ens afsluta första bokstafven afalfabetet — insåg jag att, enligt dennaplan, hela arbetet skulle komma
att upptaga omkring 200 tryckta ark; en kostnad som (enär de i tryck-
ning kostade per ark 15 Rub. B. A.) vid närmare besinnande, vida öf-
vcrsteg ej blott mina tillgångar, utan äfven det mig härvid lofvadc
understödet — utan att bär tala om mödan, och besväret, att icke al-
lenast taga kontenta af alla dessa akter, utan dertill ännu författa flereluindra biografiska eskisser — hvarföre jag också, i god tid, såg mig
tvungen att afbryta tryckningen häraf. Denna samling, beståenda af
4,093 Numror (den äldsta af år 1340), inköptes sedermera 1860 tillKejserl. Senatens arkiv — för 5,000 Rubel.

') Så mycket som deraf utkommit.
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15. Sampo. Runollisto vuonna 1847. (Jemte 7 st.
musikbilagor) 2: —

16. Tidningen Suomi.2) (Årgångarne 1847, 1848,
och 1849. Helsingfors 1847—1849. .

. . 8: —

"J" 17. Jumalasla, jaHanen monenaisesta nimittämisestä
moailman erinäisillä kielillä; niin myös hei-
jän synnystä ja suousta, m. m, (Den full-
ständiga Titeln, se sid. 78, 79). Helsing-
fors 1850

18. Försök att förklara de finska stamordens upp-
komst. Och (med anledning deraf) kan man
— från studium af det finska språket —

leda sig till ett, för alla tungomål, i veten-
skapligt afseende, ganska vigtigt, och högst
intressant, resultat? Helsingfors 1853 .

. 2: —•
19. Några historiska notiser om den i Finland

fordom så celebra familjen Zurck. (Ett bi-
drag till upplysning i Finlands häfder). Hel-
singfors 1862 (Ofvertryck från Finl. Allm.
Tidning för samma år) 1: —

20. Forskningar uti sjelfva grund-elementerna af
det Finska språkets grammatik. (Efter före-
gående anmärkningar om språket i allmänhet).
Helsingfors 1863 2: —

21. C. M. Fredmanin Lanlnja ja Loiluja. Käytet-
ty Suomeksi, ja Suomcnmoahankisovitettuna.
(Jemte musik-bilagor) I Haft. 1863;
II Haft. 1864; — III Haft. 1864. Helsing-
fors 1863—1864, å 2 mk. 3) 6: —

Tryckta under den gemensamma Titeln:
C. A. Gotilundin llunoilemia. Ensimäinen
joukko. Suomennoksia Bellmanista.

22. Läsning för Finnar, i blandade fosterländska
ämnen. I. Haft. Helsingfors 1S64. . . . 6: —

'j Exemplar å gröfre papper, och utan musikbilagor, kosta
hälften billigare.



Äfven några öfvertryckta exemplar, af
diverse utaf mig nedskrifna tidningsartiklar,
kunna (om så önskas) stå libhabrar af dessa
ämnen till buds.

A) I Fornforskningsväg, eller af antiquariskt innehåll.
1) Runstafven. En vägledning till finsk fornforsk-

ning. (Finl. Allm. Tidning 1857, n:o 126—129, 139). — 2)
Hällristningen i L ampis socken; jemte åtskilligt
om våra fornlemningar i allmänhet, och sten-inskriptioner isyn-
nerhet. (Finl. Allm. Tidn. 1857, n:o 172—175, 180, 183
184, 186, 187; jemte figurteckning 4). — 3) Hällrist-
ningen vid Kaukela by, i Padasjoki socken.
Såsom ett litet bidrag till Häfdeforskningens Historia i Fin-
land. (Finl. Allm. Tidn. 1858, n:o 282—284, 295, 296; jemte
figurteckning). — 4) Hällristningen å Podaska-
v a ar a bys ägor, i K i d e s socken. Den första Run-
sten funnen i Finland; (jemte en litografierad illustration.
Finl. Allm. Tidn. 1859, n:o 126—128, 130, 131).

B) I Häfdeforskningsväg, eller af Historiskt innehåll.
1) Yåra Historiska källor, och deras öden.

(Finl. Allm. Tidn. 1860, n:o 62—64, 66, 68, 69, 72, 74, 76
— 78). — 2) Ännu ett ord angående Socknenamnet B i r le-
ka la; dess betydelse och etymologiska upprinnelse. (Finl. Allm.
Tidn. 1861, n:o 263, 265, 266). — 3) E n finsk Kriga-
res meritförteckning, från medlet af 1600-talet.

*) Omtalar äfven Hällristningen vid Nokia gård, i Birkkala soc-
ken, med bifogad Figurteckning.
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(Papperslyktan 1860, n:o 47). — 4) Också ett bidrag tiä
CarlXILs Historia. (Helsingfors Tidningar 1862, n:o
204, 208). — 5) Våra Historiska minnen. (Ilel-
singf. Tidn. 1862, n:o 226, 242, 245). — 6) Bam-likksislor,
undangömde på Ka lm o-s a ar i holme. Ur ett blad från min
Bagbok. (Papperslyktan 1860, n:o 34).

C) Biografiska uppsatser.
1) Arvid Eriksson Stå larm. (Finl. Allm.

Tidn. 1839, n:o 6<S, 69). — 2) Anto n Eeguly. (Borgå
Tidning 1841, n:o 48, 49). — 3) Herr E. F. Wiegand.
(Tidningen Wiborg 1859, n:o 11). — 4) Silmä-Rouva. Hel-
singf. Morgonblad 1842, n:o30 5). — 5) Ad o If Fr e d r.
J a akkola i nen. (Suometar 1859, n:o 11).

D) Litterära meddelanden.
1) Litterära underrättelser. (Helsingfors

Tidn. 1841, n:o 115). — 2) Finsk Litteratur. Uuvi-
lauluja Hämchestä. 1 vihko. (Helsingf. Tidn. 1842, n:o 23, 25,
26). — 3) Finska Litteratörer, bedömda i en Rysk-
Tidskrift. (Helsingf. Tidn. 1841 n:o 2). — 4) E n fr åga
t Finsk Ititteratur. (Helsingf. Tidn. 1843, n:o 14). — 5)
Finsk Litteratur utom Finland. (Borgå Tidn. 1843,
n:o 35). — 6) Be sednaste underrättelser om Re guly och
hans litterära verksamhet. (Hufvudstadsbladet 1865,
n:o 44). — De litterära premierna. (Hufvudst.bladet
1865, n:o 47).

E) Belletristiska ämnen.
1) Julmorgonen på Vermlands Finnskogar. Eller

Eremiten, och dess koja. Ett minne från min Dagbok.
(Hufvudst.bladet 1864, n:o 17). — 2) En episod ur Ät-

ter b oms lefnad. Ur ett blad ifrån min Dagbok. (Hel-
singf. Tidn. 1855, n:o 66, 67). — 3)VidErikFors-
bloms gr af, den 17 April 1851. (verser).

*) Äfven fortsättningen af denna artikel — blef af Censuren
förbjuden, på grund af en viss Läkares insinuationer, som trodde att
hon „fuskade" i hans handtverk.
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F) Angående Statistiska och Stats-ekonomiska frågor.
1) Hvad förstås egentligen med d. s. k. Bonde-stå n-

det? (Helsingf. Dagblad 1862, n:o 27). — 2) De Båda
Husen. (Papperslyktan 1859, n:o 5). — 3) Vasa? eller
Nikolaistad? (Helsingf. Dagblad 1862, n:o 25). — 4)
Också ett ord om Brandförsäkring. (Helsingf. Mor-
gonblad 1841, n:o 26). — 5) Om de lägre tj ens te män-
nens a f 1 ö n i n g. I anledning af IF.i—n—a:s uppsats rörande
denna fråga; i Helsingf. Tidn. 1856, n:o 83. (Tidningen
Viborg 1856, n:o 96, 97).

G) Angående Språkfrågor.
1) Den Finska språkfrågan, och — Yrjö Kos-

kinen. (Finl. Allm. Tidn. 1864, n:o 219). — 2) Mitenkä
No r i n moassa suomea puhutaan. (Suomen Julkisia Sa-
nomia 1857, n:o 46—48).

H) I Naturalhistoriska ämnen.
1) Ett litet bidrag till Gökens historia. (Pappers-

lyktan 1860, n:o 35). — 2) Ben förlorade stenen. (Åbo
Tidning 1859, n:o 46).

I) Skämtsamma uppsatser.
1) Ödmjukaste protest af stadens Hundar.

(Helsingf. Tidn. 1857, n:o 64), — Kreaturens suckan, eller
Boskapes supplik. (Helsingf. Tidn. 1857, n:o 60). —

Att stå p å brädet. (Hufvudst.bladet 1865, n:o 21).

K) Polemiska Artiklar.
Lilla Sakari Sakarinpoika. (Hels. Tidn.

1843, n:o 19). —2) Borgå Tidnings ha igt i Finsk
Litteratur. (Helsingf. Morgonblad 1843, n:o 28). — 3) Nei-
j on Laulajallen, Oulun Wiiko-Sanomissa. (Sanan Saat-
taja Viipurista 1834, n:o 6, 7). — 4) Kära Metropo-
litanus! {angående „puheen aluksi. 1'') (Papperslyktan 1860,
n.o 51). — 5) Papperslyktan blef„arge r." (Pap-
perslycktan 1860, n:o 52).



Ehuru jag offentligen redan förut förgäf-
ves tvenne gånger — (såväl i Företalet till
2:dra Delen af Otava, som i slutet af Eunola)
och det endast emot ersättande af tryckning s-
och förlagskostnaden (beräknad minst till
500 ä 1,000 Rubel om året) — erbjudit fä-
derneslandet, vännerna och befordrarne af den
inhemska litteraturen, åtskilliga af mina dels
i material, dels i färdigt manuskript, för-
varade (och på tryckning endast beroende)
arbeten, vill jag dock ännu en gång (och för
tredje resan) i detta fall göra ett försök —

helst jag märker att det börjar lida emot af-
tonen; och vänder jag mig nu derföre, denna
gång, uteslutande till Styrelsen, och Begerin-
gen, 6) som i sednare tider visat ett beröm-
värdt intresse ej blott för vetenskaperna i all-
mänhet, utan äfven — mer än tillförene —

behjertat enskilda sträfvanden inom den in-
hemska litteraturen. Och får jag derföre, i
sådant afseende, till tryckning här anmäla föl-
jande skrifter:

1. Läsning för Finnar, iblandade fosterländska
ämnen. — 2:dra Häftet.

°) Att jag, i flere fall, ocb tid efter annan — redan förut, i en-
skild väg, skriftligen härmed vändt mig ej blott till Universitetet
(sid. XIV, 27, 62) och till Landets Generalguvernör (sid. XIV, 65, 284)
utan äfven till Kejserl. Senaten (sid. 21, 65, 209), och till Kans-
lersembetet (sid. 209, 283) bevisar åtminstone att jag haft allvar med
saken. Men då dessa auktoriteter icke trott sig böra bedöma frågan,
utan att icke först härvid infordra Konsistorii betänkande i saken, så
är det följaktligen hos Universitetets Konsistorium som nationen står
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2. Otava, eli suomulaisia huvituksia. — 3:dje Delen,
(hvaraf redan åtskilliga ark blefvo tryckta i Stock-
holm 1832).

3. C. M. Fredmanin Laulujaja Loiluja, käy-
tetty suomeksi, ja Suomenmoahanki sovitettuna. —

4:de Häftet.
4. Vandringar, om sommaren 1817, genom Finnmar-

kerna i Öster- och Vester-Balarne, en del af Helsinge-
land, Härjedalen, och norra delen af Vermland och
Vestmanland. (Jemte karta). 7)

5. Vandringar, åren 1821 och 1822, genom Finnsko-
garne såväl i vestra delen af Vermland, som i åt-
skilliga tillgränsande socknar inom Sollifiers och Ou-
dalens äfvensom inom Osterdalarnes Fögderier i Nor-
rige. (Jemte karta och figurteckningar).

6. Handlingar, upplysande — angående de Svenska
och Norrska Finnskogarne. Ett bidrag till samtidens
Historia.

7. Förteckning, jemte en kort öfversigt, å alla
do skilda, inom de båda Konungarikena Sverige och
Norrige — än i dag befintliga Finnskogar, beledsagad
med en litografierad kar ta, som (medelst utsatta
numror) upptager, och anvisar, dem alla. (Hvaroid
jag t. ex. får nämna, att blott och endast inom Soei-ige
fuines — oberäknadt de finskaförsamlingarne i Norr-
botten, äfvensom i d. s. k. Soenska och Norrska
B app marken — eller fanns åtminstone 1823 —

icke mindre än 110 Socknar, 8) hörande till 30 olika Hä-

i tacksam förbindelse, för det de män som bort befordra kunskaper
och upplysning i vetenskapliga frågor, tvärtom fastmera sökt att i
detta afseende motverka, och nedsätta, dessa mina sträfvanden, och be-
mödanden, till förmån för den inhemska och fosterländska litteraturen.

'J Detta nibele — inlemnadt, redan för 20 år sedan, att behö-
ricren censureras — blef af Kanslirådet Rein (å Censurkomiténs väg-
nar) enligt påteckning af den 15 Januari 1846 (under signaturen n:o
3. I. L. I).) gilladt, och godkändt, til! tryckning.

") Sedan den tiden ha ytterligare n\ a Finnsocknar uppkommit,
genom delning af några bland de gamla; så t. ex. (inom Vermland)
Norra Finskoga, och Södra Finnskoga församling (båda på Dalby Sockens
norra finnskog), och Hvi/sand (på Fryxände Sockens östra Finnskog.
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rader, och belägna uti 9 skilda Provinser — nemliqen i
landskaperna Vermland, Vestmanland, Balarne, Gest-
rikeland,\ Helsingeland, Medelpad, Jämtland, Ångerman-
land, Härjedalen, och dessutom i d. s. k. Asele och Lyksele
Buppmark; — hvilka alla, till vidden stora och vid-
sträckta, äro till större eller mindre del befolkade med
„finnaru, och deras ättlingar; och hvilka socknar —

så otroligt del kanske för mungen än låter — sam-
manräknade, än i denna stund, upjitaga [inom Svea
landamärcn) en yta — i areal, fullt ut motsvarande i
vidd — lika stor som hela F,andskap>erna Skåne, Små-
land, Halland, Blekinge och Bohuslän, (alla tillsam-
mantagne) — ulan att likoäl här tala om alla de Sock-
nar, och trakter, i hvilka det finska namnet alla redan
härförinnan hunnit dö ut),

8. Förteckning, ej blott på alla de skilda Finskafa-
miljer, med olika slägtnamn, som (mig veterli-
gen) hit till dessa skogar, först, ifrån Finland in-
flyttat, utan äfven hvarest de först nedsatt sig, och
hvarifrån de sedermera, åt olika håll, utbredt sig;
(d. v. s. hvilka platser de först up>p>odIat, bebyggt, och
befolkat, och hvilka de ännu i dag innehafva och bebo).

9. Diverse af dessa Finnars, från olika orter, (såväl inom
Sverige som Norrige) till mig på Finska s k r i f n a
Bref. (Med hvilka finnar jag allt sedan den tiden,
d. v. s. i mera än 40 år, stått i en fortfarande bref-
vexling; till ett bevis på en, ömsesidigt, länge profvad
vänskap, och trofasthet; något hvarpå man äfven bland
slägtingar och anförvandter, eller emellan gamla bekanta
och ungdomsvänner, torde finna få exempel. 9)

Likaså skall äfven i Norrbotten (enligt uppgift) uppstått Korpolambolo,
ett nytt kapell under Öfvcr-Torneå.

*) Dessa Bref, som i flere afscenden — och det såväl mod
hänseende till språk som sak — äro ganska lärorika och intres-
santa, skola (isynnerhet i en framtid) troligen blifva högst vig-
tiga urkunder, såsom det ojäfakligaste bevis ej blott på tillvaron af
detta folk — hvilket ännu (liksom under Sturlesons, och de Nordiska
Sagornas tid) anträiTas, snart sagdt öfverallt, i de djupaste skogar och
ödemarker, — utan äfven (med anledning af den hos dem ännu bibe-
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10. Försök att närmare och historiskt utreda, och b e-
1 y s a, ej blott hvad de gamla Isländska Sagorna
(och nordens äldsta historia i allmänhet) förtälja om
Jotart Jättar, Thussar, rTroU, Birkebeningar etc. etc.
(oin hvilka Skandinaviens moderna Historieskrifvare —

på sin kammare, och utan att sjelfve närmare under-
söka förhållandet — ofta gjort sig de mest olika före-
ställningar och begrepp); utan äfven att — med an-
ledning af de historiska m o n u m e n t e r, och forn-
tida ålderdomslemningar, som ännu före-
komma i dessa skogstrakter (jemförde med ena-
handa slags fornm innen, kvilka anträffas hos
oss) — söka bestämdt utreda den länge, och isyn-
nerhet i sednare tider, omtvistade frågan: Jivilket-
slags folkslag fordom, och ursprungligen, bebott den
Skandinaviska norden ?"

11. Fornforskningens första framsteg i Finland;
och karaktoren af våra fornlemningar i allmänhet.

12. Resa, under sommaren 1859, genom åtskilbgatrakter
i Finland, för att forska och närmare undersöka
naturen, och beskaffenheten, af diverse våra ålder-
domslemningar, (Jemte bifogade figurteckningar).

13. En närmare undersökning, om somrarne 1860 och
1861, af en mängd fornminnot, förekommande i en
del af don Nyländska skärgården. (Beled-
sagad med en mängd Figurteckningar).

14. Bidrag till en Historik öfver de finska stamorden
jemte deras s a m slag ti n gar, och koadequata,
i andra språk; och det såväl i den gamla som i den
nya verldon.

15. Kan man genom djupare forskningar angående d. s. k.
Runstafven, eller af de forntida trä- och benkalen-
drarne — såsom utgörande fordomdags den äldsta
folk-litteratur i de flesta länder — komma
till vissa (äfven i historiskt afseende) v i g t i g a och

hällna spåk-idiomenj såsom ett ovedersagligen det kraftigaste intyg, ut-
visnndo från hvilka provinser i Finland — de ursprungligen förskrifca sig.



406

intressanta resultater — särdeles med afseende
å Finland? (Jemte flere illustrationer).

16. Soldatens vid f. d. Generalen Grefve And. Ludv. Le-
wenhaupts Tremännings Regemente, Erik Dahl-
grens, egenhändigt förda Bagbok under CarlXILs
fälttåg, åren 1700—1709. (Med Figurteckningar och
Bilagor l0)

17. Valaistaja, eller Handlingar till upplysning i Finlands
äldre Historia. (Jemf. sid. 303, och Företalet
till Otava 2:dra Del. sid. XHI).

18. Bapin Otava, eli tiijustuksia riiistå Venäjässä löyty-
vistä (sekä muinoisista etta nykyisistä) kielensäk puo-
lesta, vähempi tahi enempi, Suomalais-suvullisisla kan-
soista. (Jemf. Otava 2:dra Del. sid. XIII).

19. Muinoislen Ruohtalaisten ja Norilaisten {eli entisten Skan-
dinaoilaisten) vanhoissa sota-tannoissaan iavaitavia lau-
seita, jakertomuksia, Suo m e s t a ja Suomalaisista.

20. Suomen Papp i. Eli Rovasli Math. G o ttlundin
vainajan vuosillisia Juhla- ja Sunnuntaki-saarnoja.
(hvaraf skulle finnas flere årgångar; jemf. sid. 282).

21. Den Finska Presten. Eller framlidne Prosten och Kyrko-
herden i Jockas, Math. Gottlunds, årliga Hög-
tids- och Söndagspredikningar (flere årgångar, de
der icke utgöra öfversättningar af de föregående).

22. Pyhä Raamattu, eli Va nha T e st amentin kirjoja.
Uuestaan toimitetlu, oijaislu, japerustus-kielensäkmukaan
suomennettu M ath. G ottlu ndilta.(Ota,va,Y\s.293)

23. Också ett ord i laget, angående folkskole-väsen-
det i Helsingfors. (Med tillämpning på folk-
skolorna äfven i landsorterna)

I0J Se härom Helsingfors Tidningar 1862, n;o 204, 208; och
Otava II D. sid. XIII.

Mången skall måhända anse uppräknandet af dessa många, i
manuskript förvarade, arbeten — endast såsom ett to m t skry t; men det
går ju an att försöka — för den som har lust dertill! Och i hopp
att en hvar af dessa skrifter är förtjent af en vetenskaplig uppmärk-
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samhet, får jag derföre uppmana vederbörande, eller föröfrigt hvem
som helst — och det såväl inom som utom Finland —allt efter be-
hag, att af de här omnämnda arbeten — välja hvilket som behagas, för
ntt, emot ofvanstående vilkor, läggas under pressen. Dock borde n.o
4—10, följa i den ordning som do här stå efter hvarandra upptagna.
Föröfrigt har jag från denna Förteckning uteslnlit att uppräkna icke
blott några af de arbeten, hvilka jag redan för 34 år sedan (under n:o
7, 8, och 12) anmälde i företalet till 2:dra Delen af Otava (emedan
de numera torde komma post feslum_) utan äfven åtskilliga andra, såsom
t. ex. _ tÄnnu élt ord i fråga om Bränvinet. (Med anledning af den deremot
sednast väckta agitationen". Ett arbete, hvilket (såsom jag vill tro) i
många afseenden lika originelt som intressant — redan år 1853 blef
(i afsigt att tryckas) censureradt afProfessor Baranowski.— Likaså en
annan skrift, med rubrik: „Etl ord, sä godt som två, angående Finska
språkets emancipation". Elt arbete — äfven af ett visst, och ganska eget,
historiskt intresse; bvartill manuskriptet redan for omtrent 20 år sedan
blef behörigen censureradt af Hr Kanslirådet Rein; men hvilket allt
hittills förblifvit otryckt, af samma orsak som alla de andra. Slutligen
skulle jag ännu kunna nämna en skrift, kallad — Lindström, och
hans Iiirkarlar'"; (af polemisk riktning) hvilken jag redan nedskref 1862,i
anledning af hans sednaste expektorationer, i den med honom vexlade
polemiken angående Kurckska slag ten; men hvilken skrift blef
för vidlyftig för att kunna i någon tidning införas. Jag skulle kunna
uppräkna ännu flere; men — hvartill skulle det väl tjena? Dessutom
har jag, just i dessa dagar — för det Moskowska Universitetets räk-
ning, och med anledning af den Antropologiska afdelningens begäran
— nedskrifvit en längre Uppsats, innehållande: anmärkningar,
och reflexioner, angående min samling af finska antiquiteter från d. s. k.
Sten-åldern." Och vill jag härvid hoppas att det kejserl. ryska univer-
sitetet, i detta fall, skall erkänna kunskapen om Forntiden —ett
högre värde, och bevisa F o r n f or sk n i ng en — ett varmare in-
tresse, än livad jag hittills varsnat hos det finska, eller funnit hos det
finska Litteratursällskapet och dess historiska sektion.

Slutligen bör jag kanske nämna: att Finland får måhända länge
och väl söka, och torde likväl sällan (om någonsin?) ibland sina lands-
män finna en yngling, hvilken — redan såsom ung student, ej blott
utvecklat den vetenskapliga energi och verksamhet, som under-
tecknad, och det — utan andras understöd, eller uppmuntran; — allt
på egen bekostnad, och af en egen högre, inre, kallelse. Hvaraf att
sluta, man bort kunna inse att han — engång mognad till man —

skulle, mer än mången annan, bort kunna gagna sitt fädernesland, om
man aldrig så litet gått hans sträfvanden till mötes. Och det så myc-
ket mer, som han härvid, och härunder (äfvensom ännu allt jemt se-
dermera) haft att bekämpa svårigheter, motgångar, och missöden af
många slag, som tillföljd häraf blefvo hans lott; utan att han dock der-
före liärvid förlorat modet, eller låtit afskräcka sig af dem, och den
otack hvarmed han härföre blifvit belönad. Derföre, om det finnes
ett land, som förglömt hvem man ursprungligen haft att tacka för
den första väckelsen af folkets nationela lyftning, och förgätit de
många enskildta lidanden nian dervid uppoffrat, så är detta ju icke
annat än verldens vanliga gång, eller hvad erfarenheten och all Hi-
storia dagligen bevittnat. Och likaså — om ett folk antingen icke
förstår, eller icke vill, begagna sig af hvad som i detta fall, af
en varm fosterlandskänsla, erbjudes detsamma, så förtjenar det troli-
gen, i så måtto, icke heller det. Hvarföre ock — om det är sant, att
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erbjuden tjenst blir alltid försmådd, så ur det lika sant att — det är
enfaldigt tänkt, och oförståndigt handladt, att truga sin väl-
mening på menniskor. Och på det, efter mig, ingen mer må kunna
missbruka en förspilld välvilja, som i tal af år blifvit försmådd, tän-
ker jag — i likhet med forntidens Sibylla — småningom förstöra och
uppbränna, eller makulera, alla mina samlingar och mina maniiskrip-
ter — det ena, efter det andra; såsom jag ock redan gjort en början med
Kritiken öfver Kalcvala; hvarpå man således, härefter, förgäfves skall
vänta. Och vill jag endast härvid tillägga; det jag icke är den, som
brukar prata i vädret; utan att jag är en karl — Bom förstår att hälla
ord. Min penna skall sålunda, om den hittills icke varit någon till
gagn och nytta, icke heller härefter blifva någon till skada och
förderf. Och skall förebråelsen, för.det ena såväl som för det andra,
af cfterverlden (roligen — icke skrifvas på min räkning. Det är också
icke numera så mycket till upplysning för samtiden, som icke mera
till en vägledning för framtiden (för att, något så när,kunna bedöma
mitt lif och min verksamhet) som jag funnit mig nödsakad att här,
vidlyftigare än jag önskat, och hvad saken annars kanske hade för-
tjenat, detaljera — åtminstone en del af mina handlingar. Också är
det ofta just i de små detaljerna, som stundom sjelfva det storar-
tade ligger.

Helsingfors (på min 70:de födelsedag) den 28 Februari 1866.

C. A. Gottlund.

Öfversättningen på finska, förbehållen.


