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I

JJen sista klippan af Sverge var försvunnen; hon heter Svonska Björt»
och ligger-som på Utkik åt finska segelleden; -— man såg nu intet annat
än himmel och vallen. Vinden var förlig; ångfartyget hissade segel.
Passagerarne, finnar allesammans, nedgingo gäspande i hylterna och sa-
longen. Författaren, som reste titan sällskap och för förslå gången öfver
hafvet, stannade ensam qvar på däck. Inter-yltre föremål är väl mera
egnadt alt skingra enskilla sorgliga betraktelser, än anblicken af det
gränslösa hafvet: milt sinne, nedtryckt af skiljsmessan från anhöriga och
vänner, intogs af elt lugn, som jag ej kan påminna mig utan förundran.
De fyra timmar hafvet passerades skulle, jag önskat varit lika så många
veckor. Men snart blef en mörk rand synlig vid horisonten, och vi hade
Ålandska kusten i sigte; den är låg ochtskogbevexl, medklippor brunfärga-*
de af hafsskummet. Passagerarne? uppstego åter på däcket; en af dem
yttrade, med mycken hjerllighet. »Se Finland, som öppnar sina armar
emot oss!» Vid dessa ord strålade glädjen och en varm fosterlandskänsla
från allas ögon. Man hämtade punsch och driack för Finlands välgång.

Jag måsle bekänna, med elt slags förlägenhet, all jag hade lemnat
Sverige ulan någon egentlig saknad i och försjelfva landets skull, men
när jag såg finnarnas glädje vid återseendet af hembygdens stränder,
vaknade jag som ur en dvala, kände lifligt hvad jag förlorat, och hvad or-
det »fädernesland» har alt betyda; som elt straffför min liknöjdhet greps
jag i samma ögonblick af hemsjukans demoner, hvilka icke lemnade mig
förr än jag efter lång lid återsåg svenska kusten. Hela den öfriga dagen
kände jag mig isolerad och missnöjd; hafvet, som jag nyss älskat och be-
undrat, tycktes mig elt oändligt, förfärligt svalg, hvilket för alllid skiljt
mig från del dyrbara Sverige, dit jag föresatte mig att återvända så snart
som möjligt. Det är först sedan man lemnat fäderneslandet, som man lär
känna rälta värdet deraf.

Då vi efter en stund stannade Tid Degerby, kunde ingenting förmå
mig alt beträda den främmande jorden;den såg hiskligt tråkig ul, byggna-
derna skräpiga och fula, gräset förtorkadl och nedtrampadl, allraden kro-
kigt och förryckt vuxna; några flickor nedkommo till bryggan, de likna-
de alarne; hela Iraklen var ödslig.. Den återstående vägen tillbringa'
de jag i salongen med ryggen vänd åt Finland. Då man berättade alt
Åbo slott var synligt, nedlal jagmig att stig^upp för all betrakta den-
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na hemska, sorgliga figur: uppreste på en kal kulle vid stranden gifva
sjelfva de yttre murarna tillkänna att aldrig någon lycklig menniska der
varit bosalt.

På Aura-åns småkrusiga vågor fördes vi sedermera in till släden,
hvilken hon skiljer i tvenne delar; slrandgalorne äro planterade med träd
framför rält vackra boningshus; der hade nu samlats flera grupper, hel-
sande sina hemkommande landsmän. En trollslända var den enda lef-
vande varelse, som tog notis om mig; hon kom surrande och sat-
te sig ned på min axel; jag såg på henne, hon såg på mig; vi voro bekanta
se'n gammalt. Jag igenkände henne för min sångmö, elt magert kräk;
med mindre solidité än elt halmstrå, äger hon fyra långa vingar, icke för-
ty flyger hon lågt, mycket lågt, och inom en liten krets, aldrig uppnår
hon den högre almosferen. Efter hon var kommen, fållade jag min lyra,
och sjöng:

Jag är helt ensam
och far och flackar,
än hit än dit.
i den vida verlden.
Mig ingen saknar
då jag är borta,
och ingen längtar,
och ingen önskar,
och ingen gläds,
att jag kommer åter,
ty jag är ensam.

Jag är helt ensam,
och uppå stranden
har ingen själ,
mig gått till mötes,
och ingen bjuder
mig der välkommen!
Och ingen ömmar,
och ingen tröstar,
och ingen ser,
att jag fäller tårar,
ty jag är ensam.

Jag är helt ensam,
och om det händer
att mänga ting
blott mitt löje väcka,
hvem skulle fägnas
åt mina infall?
Ack! ingen, ingen!
Jag skrattar solo,
liksom en gast
uti ödemarken,
ty jag är ensam.
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Ja det är rysligt
att vara ensam!
Ah nej, tvertom
det är rätt roligt,
att ej slå rötter
i någon jordmån,
men fri och ledig
och glad som göken,
man sjunga kan
uppå torra qvistar,
då man är ensam.

Jag är helt ensam
och ingen båtnad,
det skulle bli
till att vara flera.
Jag trifs och plågas,
som det sig faller,
men smärtan gitter
jag icke dela.
och glädjen får
just sitt rätta tycke,
då man är ensam.

Jag är helt ensam,
och ändå bättre,
jag ledig är
från allt bekymmer
om gods och pengar,
och hem, med mera.
Af fantasier,
och vers, och platthet»
rätt angenämt
jag se'n kan lefva,
ty jag är ensam.

Abo siad presenterar sig ganska ordentlig och reel, med mycket
breda och snörräta gator; de flesta husen af timmer, äro blott en våning,
men lagda på en hög stenfot, panelade och målade i bjerla färger, alla
nästan jemnhöga och uppbyggda efter samma modell; till och med skor-
stenarna äro stöpta i samma form. Taken, som äro låga, beslå af bräder
eller papper, många och mycket höga fönster, ingen brisl på ornamenler,
prydnader, pelare af alla ordningar, — det hela ser rält bra ut, men har
elt fel: man ledsnar snart vid detla evigt enahanda. Våra irreguljära
städer äro mycket Irefligare, der hvar och en bygger efter sin smak och
sina tillgångar, der en liten koja med torflak befinner sig midl emot elt
tvåvåningars praktfullt hus; der misantropen, om han vill, kan ställa
gafveln ål gatan, ulan en enda glugg, då deremot andra, mera menskligt
sinnade, tillåta hvem som helst kika in uti deras glada, snygga hemvist.
I de rikas boningar, i städade prydda rum, äro höga fönsterlufter nog
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passande, men hos en fallig arbetskarl eller handtverkare är del många
ting som la sig illa ut för slark dager; deraf få deras rum, ide finska stä-
derna, nästan alllid ett stökigt, motbjudande utseende, ehuru folkel sjelf-
va tycks vara välbergade och flitiga, hra klädda och bra födda: ibland
finnarne fins intet så många lättingar, slarfvar af alla stånd, som hos oss.

Man ser i Åbo hoptals ryska soldater, de äro små, magra och mörk-
lagda; deras släpdrägt är en grå kolt, med ett bälte om lifvel; mycket
höfligt stiga de ur vägen för alla menniskor, taga af mössan, då de gå för-
bi elt hus der en officer bor, stanna orörliga om de se en skymt af honom
•sjelf, och bocka sig ödmjukeligen för sina långskäggiga, brunbekåpade
..prester.

Trakten omkring staden är ful, ingen skog, släta ängar och låga
berg. Några så kallade villor ligga der ute, för del mesta omgifna af
sandgångar och planlager för grönsaker. Stora fäll, som borde vara löf-
rika trädgårdar och parker, äro der endast hvitkålsland och gurksängar.
Hvem kan förtänka en främling, om han leds i en stad ulan någon pro-
menad eller större trädgård, med elt vackert teaterhus, men ingen som
spelar, ett vackert observalorium, men förvandladl till rjsk kyrka; han
är ju nästan tvungen att, i likhet med författaren, fortsätla resan till Hel-
singfors, med samma ångfartyg.

Utanför Åbo åt sjösidan ligger Runsala, landshöfdingens sommarbo-
ning, besjunget af Choraeus, och beskuggadt af den enda ekskog Finland
har att uppvisa. — 1808 i Juli månad stod en drabbning vid dessa strän-
der mellan svenska och ryska skärgårdsflottorna. För öfrigt hafva dessa
trakter mångfaldiga krigiska minnen: vid Sandström och Grönvikssund
gjorde den tappre Sölverarm isynnerhet heder åt

o
svenska flottan. Efter

att hafva passerat Pargas port, ungefär 8 mil från Åbo, far man öfver sto-
ra fjärdar af hafvet, har ständigt till venster ett skogrikt land, hvarifrån
ofta höga rökpelare ses uppstiga, men sällan upptäcker man några be-
byggda gårdar. Hangöudd består af några kala befäslade klippor vid
kusten; sedan man lemnat dem, är tillfälle, så mycket nian vill, betrakta
Finska Viken, hvilkens vågor fåfängt sökle hindra ångfartygets snabbhet.

Vid inloppet till Helsingfors har man på venster sida en bergig ut i
liaTvet skjutande udde, på hvilken äro anlagda stadens berömda helso-
brunn och badhus, jemte många verkligt vackra sommarställen; de få blott
några flygtiga ögonkast, ty på högra sidan synes Sveaborg, belägen på
några mindre holmar. Fästningen äger ej något stort imponerande torn,
endast höga, gröna vallar, hvilka tyckas likasom uppvuxna ur hafsboltnen.
Den största af holmarna, Vargön, liknar en liten befäst stad. En annan,
Gustafsvärn kallad, sjelfva hufvudorten, dit ingen får komma utan ser-
skild tillåtelse, ser också rätt mystisk ut; man upptäcker der intet annat
än vallar, terrassfoTmigt lagda öfver hvarandra, och allra öfverst sväfvar
vidrig och hemsk den bredrandiga ryska flaggan; nu utvecklade hon sig
ej, ty vinden hade lagt sig, modfälld hängde hon långs med stången, lika-
som skulle hon besinnat det mindre ärofulla sätt, hvarpå hon här tagit sin
plats. Anblicken af Helsingfors från hafssidan är rält lyster, i synner-
het då stränderne med sina husrader spegla sig och synas dubbla i den
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lugna vattenytan. En azurblå kyrk-kupol med förgyllda sljernor stråla*
de yppligl mot himmelen, som denna afton hade svept sig i en purpur*
färgad slöja. På galorna hörde man språk från alla verldens slaler, fin-
ska, ryska, estlandska, svenska, tyska. Le beau monde åkte och vandra**
de fram och tillbaka, talande franska. En störande kontrast deraf var
den mängd af förbrytare, hvilka smidda i jeril drogo lunga lastvagnar,
och voro klädde i svarta och gulrutiga kläder; med förvåning såg man
denna brokiga personal handla i hamnarna» i sällskap, med do hederli-
gaste madammer, och inträda i bodarne tillika med de elegantaste damen
Här i landet ha de handlande rättighet att sälja allt hvad desjelfva beha*
ga och deras kunder kunna åstunda; derföre är också Helsingfors en
stad immerfort tillvexande, blomstrande, framskjutande, hoppgifvande,
jnteressant, såsom ungdomen, i och för sin ungdom, en siad dit bygg?
nadskonslen, som säges blifvit husvill i Sverge, nu tagit sin tilldygl. Allt
hvad som blifvit sagdt om Åbo,som nybyggd siad betraktad,kan tillämpat
pållelsingfors.-samma likformighet hvad träbyggnader beträffar. Den som
selt en sådan, har sett alla, och ändå älskas denna modell till den grad,
att de som bygga på sina landlgårdar, följa den med yllersta noggranbet»
Men hvad palalserna och stenhusen i Helsingfors vidkommer,kan den, som
förslår sig på saken, derom skrifva en hel bok. Förfallaren kund* blott
se derpå med en enfaldig beundran, och när man betänker all delta allt
uppslån inom några få år, är del i sanning ett féeri, — ja, féeri är just
rätta ordet. Efler del blifvit nedskrifvet, kan författaren icke förtiga «n
sak, som under tysthetslöfte blifvit honom anförtrodd i detta afseende.
Vid de förskräckliga kanonaderna under sisla finska kriget, bäfvade både
menniskor och djur, sjelfva trollen framkröpo från sina gömställen, der
de suttil allt sedan fordom limma, då svenskarne voro en slor nalion, då
de drogo Öfver hafvel och tvungo finnarna alt antaga Ghristna läran: se-
dan det var ulträtladt, folket lät döpa sig, och det blef fråga om alt upp*
bygga kyrkor i landet, togo de sluga bönderna berglroll till hjelp, och
arbetet led otroligt hastigt; då kyrkorna voro färdiga, stego de ändå siar-
gare presterna fram, stänkte vigvallen på trollen, och dessa foro då för
hm i våld — Men af förskräckelse framkommo de, som sagdt är, åter i
slor mängd under krigsåren; några kloka män igenkände dem, de enga-
gerades ånyo, och med deras tillhjelp bygges ännu i Helsingfors. För-
fattaren har med egna ögon selt slora, rara stenhus uppföras der, på
mycket kortare lid, än som åtgår all lägga en liten stentrappa i Stock-
holm. Finland borde väl, i anseende till den förbindelse det, i alla fall,
slår uti hos Sverge, skicka hit några af dessa troll; tvenne af dem äro i
synnerhet berömda sedan forntiden, den ena heter Nalle, den andra
Killi; Nalle kunde stanna qvar, vi borde få Killi.

Trakten omkring staden kan ej gerna af en Stockholmsbo få namn
af vacker, men genom grannskapet med hafvel har den en storartad ka*
raktär. Trädgårdar och vackra anläggningar saknas ej: nöjen ej hel-
ler, ehuru de icke just ofla innebära någon näring för själen- Eli stort
snille har sagt: »Om man ej i norden lockades af mal, skulle man kunna
glädja hvarann med ädla och varaktiga foster af nöjen»» Vi svenskar
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och finnar kunna dervid taga hvarandra i hand, den dårskapen åtskiljer
oss icke: lyx och modsjuka i kläder icke heller, i det sednare fallet öfver-
träflas vi till och med af finnarna, och för att tillställa sina kalaser behöfva
de alls icke gå i skola hos sina grannar; må den som bjuder en finne på
en liten hvardags frukost, sälla fram tolf till femlon små rätter, den värde
gästen skall ej anse det som något öfverflöd, ulan just derafkänna sig
hemmasladd.

Societetslifvel har i Finland (agil en egen orientalisk riktning, som
kanhända icke är så tokig; herrar och damer ha särskilda samqväm. De
förra spela kort och dricka rätt försvarligt; de sednare fördrifva liden
med prat, hvilket de dock försötma och förljufva med alla slags läcker-
heter som oupphörligt kringbjudas; då båda könen äro tillsammans dan-
sas det. Hvad den rådande sällskapstonen angår, erkänner förfallaren
att del hvarken anslår eller lyster honom all derom orda: salongernas luft
är öfveralll konstlad och tryckande för en del naturer.

Vid första påseendet synes del, som vore Finland hemfallet åt nyk-
terheten inga näringsställen, inga källare; emellertid råkar man ofta öf-
verlastade personer på gatorna, någon gång äfven af den såkallade bätlre
klassen, men nu uppenbarar sig den skillnad, alt de som möta en full
arbetskarl eller bonde, vända sig bort med afsky, hans rus är ju bara fin-
kel, och hur han går och går, faller han slutligen i armarna på polisen
och får plikta. Är den raglande deremot en guldbroderad herre, små-
ler man och säger: Champanjenl Champanjenl Hans vänner och kamrater
läfla om äran att få leda honom och deltaga i hans snedsprång, på det folk
skall Iro all de komma från samma ställe, och på della säll hedra sin gäst-
fria värd.

Som ett vänligt moltagningssätt är något oskattbart fér en främling,
torde någon fråga, huru finnarne bemöta dem som besöka deras land.
Notabla personer, lyckans barn, som med buller och bång slanna vid de
stora hotellerna, försedda med rekommendationer, bekantskaper och vän-
ner, blifva i Finland och öfver hela verlden bemötta med kruserlighet
och fjäs: alla skynda att uppfylla deras minsta önskningar, alt vända mot
dem den vackra sidan. Annorlunda förhåller del sig när vi andra obetyd-
liga, af ingen aktade, kringtåga; åt oss sjelfva lemnade, misskända och
gåtlika, få vi ofta trampa en främmande jord på nog steniga stigar, men äf-
ven den obemärkta har sina förmåner; mot honom visa sig menniskorna
utan smink, de finna ej mödan värdt alt bruka förställning, derföre bemöta
de honom ibland »intet alls», och ibland rätt illa.

Då min afsigt var alt qvarslanna en längre tid, beslöt jag af ekono-
miska orsaker alt söka rum i ett privat logis, skaffade mig några adresser
och marscherade först till en enkling; efler öfligt bruk slod hans namn
skrifvet öfver porlen, nyckeln satt uti, jag inträdde i ett stort rum,
varmt som en bakugn, såg ingen, men hörde en grof röst ropa: »Dörrn
fast». En lång stund derefter visade sig en liten tjock herre, med stilla-
stående ögon och rynkad panna. På min fråga om der fans ett rum alt
hyra, svarade han intet etl ord, men betraktade mig länge från hufvud
till fot; återvände sedan till sill inre rum, och derifrån hördes han mum-
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lande säga: »Man is inte hyra ul annat än våningar här i huset.» Jag
gick och glömde naturligtvis ej atl lemna dörrn öppen. Sedan fördes
jag af min olyckliga sljerna till en enka, — hon är det väl ännu så framt
ej enklingen friat till henne, — de äro beslämdt skapade för hvar-
ann. — Frun slod ute på sin gård och öste välten i gistna laggkärl; hon
var en lång, mager gestall, med ögon som pekade åt olika väderstreck.
På min fråga efter rum svarade hon genast med en annan, »om jag var
Sverges-bo ocb från Stockholm?» Icke ulan liten stolthet jakade jag
derlill. Enkan genmälte barskl, alt hon hade rum nog, men, alt hon
ingalunda lemnade något ål en svensk. Då jag höfligt bad få veta orsa-
ken till elt så gryml beslut, svarade frun: alt hon inte ville ha något
uppträde i sitt hederliga hus, och sådana ställa alllid svenskarne till. Nu
begynle hon mångordigt omtala en i hennes tycke oerhörd tilldragelse;
hennes vältalighet liknade en uppretad ström, hvars häftighet ökades i
hvar minut; vallnet strömmade tillika ur laggkärlen. — Jag flydde, kom
till en grannt målad gård och framställde min fråga till en tjenslflicka,
nyss kommen från bondlandet. Hon svarade, sägande: »Nej, få intet
rum her, para vinsk få po her, rj ssen ha pott her å plivi tö, måtte pe-
grafva honom, kan inte ligga stilla, kå igen alla natl.» Jag bad henne
säga sitt herrskap atl jag var svensk, skulle ej vara Lill besvär, ärnade
icke dö, allraminst gå och spöka. Hon gick in, och jag hörde henne öf-
versälla mina ord, »nu är vensken her, villa po her, plivi tö också, men
kå port, pegrafva sig sjelf, inte komma igen.» På sådana villkor fick
jag nu elt rum, blef om natten nedrigt störd af insekter, ibland andra ett
slags skalmaskar, torrakaner eller rus^akor kallade; de sitta om dagar-
na hoptals på väggar och murar, framkomma om naderna, äro mycket
hastiga och oroliga i sina rörelser; de eröfra länder i sällskap med rys-
sarna, hvarifrån de äro oskiljaktiga. I Finland bafva dessa odjur nu ta-
git så öfverband, all de aldrig kunna ulrolas.

11.

Någon tid derefter drog författaren ut genom en af Helsingfors' tul-
lar och kom åter i Guds fria natur. Det var vår, marken började grön-
ska, löfven voro ännu icke fullt utslagna, en kall vind slrök om aftonen
genom nejden, hvilken synles mig likna södra delen af Upland, faslän
mindre bebodd. Som afsigten med resan var alt studera finska folklifvet,
togo vi natlherberge i en enstaka bondgård, belägen på en liten torr ängs-
fläck vid en sjö. Familjen var samlad i stugan; värdinnan, eller som fin-
narne säga: »mor i kulla», salt vid spisen och kardade ull. Hon förekom
mig, atl börja med, en smula träaklig; jag visste icke då, alt elt utmär-
kande drag i folklynnet är, alt aldrig göra väsen af en ringa sak, hon lät
derföre ej på minsta salt störa sig af vår ankomst. Vid yttersta ändan af
samma spis salt en gammal gråhårig gubbe, med elt gladl, fryntligt- utse-
ende; del var farfar i gården. Han log på länge ingen del i samtalet, men
rökte flitigt ur en liten lerpipa; då han fick höra alt en svensk var ibland
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4<é främmande, steg han upp, räckle mig handen, sägande: att han också
i sina unga dagar varit i Sverge, och kunde ännu tala svenska om det
gälde (svenskan är för finska allmogen hvad fransyskan är för oss, ett be-
vis på finare bildning). Den hittills orörliga värdinnan framsatte nu en
björkknubbe till stol åt farfar, nära intill min; — ifrån den stunden fann
hon mera nåd för mina ögon.

Såsom finnarne, f allmänhet, ha en inbiten tro på obotlig fattigdom
och nöd i Sverge, blef gubbens första fråga om der allt är lika stora utla-
gor och dyrt att lefya. Jag försäkrade honom om motsatsen, men vet
knappast om det lyckades mig alt rubba hans förutfattade mening. Jag
betalade honom med samma mynt, då han började skildra Finlands lycka
och fälslånd under ryssen; »men,» tillade han strax derpå, »jag är ändå
af gammal vana svenskt sinnad, jag.» Sedermera då samtalet tog en
djupsinnig politisk vändning, glömde gubben alla närvarande förhållan-
den och upprepade immerforl: »vår kung, vår kronprins».

Det är ett särdeles nöje alt i en finsk bondstuga iakttaga huru få
menniskans verkliga behofäro; man nödgas dervid fråga sig sjelf, hvar-
till tjena alla dessa oräkneliga småsaker, som för oss blifvil ell behof, en
stor nödvändighet, vår andra natur? Och hvarföre veta dessa lyckliga
menniskor inte något derom. — Suigorna äro stora, man ser der ingen
förirrad bråte af skräp och slok; rundt omkring väggarna sträcka sig bre-
da, fasttimrade bänkar, ett stort, aflångt bord slår fram uli rummet; i
hörnen äro väggfasta sängställen, spisen är mycket rymlig och låg, bräns-
let består alltid af gröfkastved, som lagges korsvis och högt; det öfriga
husgerådet är ganska enkelt; några kokkärl och tallrikar, träskedar, m.
m. På väggarna hänga verktyg och fiskredskap: i taket ligga spjelkar af
tallved eller så kallade pertor, som nyttjas i stället för ljus.

Aftonmåltiden framsaltes ål husfolket, uti tvenne näfverlådor; den
ena innehöll saltade, spickna aborrar; den andra surdeg, genom jäsning
tunn som en välling: dagen derpå skulle af samma slags välling bakas
bröd, sedan mera mjöl blifvil irördt; all alltsammans förlärdes med god
aptit, behöfver väl knappast tilläggas.

Innan vi begåfvo oss till hvila, måste vi nödvändigt bädda, och gjor-
de det så godl vi kunde, på de breda bänkarna. Farfar gaf åt mig en
svensk flagga i stället för lakan och en grann ryja, i hvars botten årtalet
1807 stod inväfdt. Gubben såg derpå och sade, med en sorgsen, tank-
full min: »På den liden hörde vi ännu inte till ryssen; men hvad min
flagga beträffar, är det inte mänga som få se'n, ändå mindre låna'n.»
Han gaf den således åt mig som en gärd af sin kärlek till Sverge. Gub-
ben var i detla ögonblick en rörande representant af bitter saknad, hvil-
ken i mitt hjerta fann den djupaste ålerklang. Äldre personer af allmog-
en tillhöra ännu Sverge med en nästan trotsande fasthet: herrfolket äro
för det mesta belåtna med sakernas nuvarande ställning, de hafva derlill
sina förträffliga skäl, och bland det uppvexande slagtet veta många knappt
huru det varit hafver. Så, till exempel, frågade en gång en liten mam-
sell författaren: »om icke svenska soldater också kallas för ryssar?» Emel-
lertid var del i denna bortgömda hydda jag för första gången såg prof af
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(finska folkets trofasta tillgifvenhet för sinafordna landsmän— sedermera
%ar jag se.lt ffgon bräddfulla aftårar.

Sverge och Finland likna au för-liden ett par franskiljda äkta ma-
»iar, hvilkas intressen blifvit belt och hållet olika, som Väl känna byaran-
dras svaga sidor och icke föijtiga dem-*-nej, tvärtom «^», men hvilkas »lör-
ftta glädje ändå är allse en slfymtaf ömsesi(i|g saknad: decöti iligger .ett
frötill ömhet 50m►.....

Allmpgen i Finland, tillbyars orfäder man räknar Hurtners Hungarer
(»eller Ungrare, hafva i den grå forntiden .bebott Uralska ibetgsåseo, ett
-föga bördigt land, men folket lefde tarfligt, -och Itnöjdesig med den en-
klaste spis, och deruti likna deras efterkommande dem. ännu. Ståndsper-
sonerna, deremot, äro (fast de nu ej gerna vilja erkänna del) -af svenskt
eller rättare sagdt gölhiskt ursprung. Som hvar man vet, voro götherna
glupska och frossande, egenskaper hvilka äfven tyckas gått i arf till deras
efterkommande. Sverges olycka är alt bönderna höra till samma stam:
åls k a vållefnad, äro förmycket prosaiska, finna icke, i likhet med finska
bonden, ett nöje uti alt brottas med nöden: de skulle då, såsom han, åt-
npja sig med saltlake till sin gröt i stället för mjölk, s_\lja silt smör för 8
skillingar marken; en orre eller en hare 6 skillingar, o. s. v. I brist af
säd skulle de med lugn taga till bark, renmossa och tistel. Bet är rikligt
sorgligt, när man betänker huru annorlunda hos oss herrskaperna kujide
ha, om vår allmoge förde elt mera reflekterande lif, fördjupade sig i ab-
strakta ämnen. Men genom deras egennyttiga spekulationer har poesien
längesedan galt förlorad för landet, och med detsamma försvunnit från
folkets karakter, ty det sednare är endast elt återsken från det förra.

Deremot ligger ännu Finland försjunket i en vänlig stillhet; men hu-
ru länge skall det dröja innan handelsintressets och industriens alla upp-
finningar äfven hit banat sig väg ? Efter några tiotal år skall den täckhet
sjöar och floder nu erbjuda vara försvunnen; på dess stränder skola upp-
stå jemmerliga, illa luktande fabriker, med sina oroligt smällande hjul;
vattnets skygga invånare skrämmas af pustande ångbåtar, och jernvägar
gnissla i de ödelagda skogarna; farväl då med fågelsång, dufvolåt och ve-
stansus! Betraktar man tingen ifrån en ljusare synpunkt, har kanhända
industrien äfven sina förmåner; när allt kommer omkring, torde i en
framlid de stackars bönderna alldeles slippa arbeta, deras små stugor för-
vandlas till brokiga jagtslott, omgifna af hvilkålsplanlager och regelräta
sandgångar, å la Russi. Landels döttrar kunna då lefva ien förtjusan-
de, absolut overksamhet, eller draga ut på äfventyr, och sedan, liggande i
asiatiska divaner, skrifva sina memoirer. — I stället att gå i vall medkor,
skola bygdens pigor, som gjort stora steg framåt i kulturen, sitta vid låga
häckar, knäppa harpor och sjunga: »Hvad önskar jag; hvad vill jag; bvad
tänker jag uppå?» Dock — vi lemna detta, hvad bekymrar oss framti-
den; vi hafva med den egentligen ingenting alt skaffa, i synnerhet som
det närvarande nog lar vår uppmärksamhet i anspråk.

Alltsedan jagkom ut på landsbygden, hade jag med fruklan och be-
dröfvelse grubblat på en resandes skyldighet alt noga iakttaga naturali-
erna, jordmånen och klimatet i elt främmande land; åsåg derföre oftat
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med synnerlig uppmärksamhet luften och dess invånare. Ibland fåglarne
blef jag varse en högst märkvärdig species, hvilken slundom satte sig ned
på marken, stundom flög upp igen: äfvenledes betraktade jag några får,
och räknar dem till den qvadrupeda klassen. En gång hade jag den lyc-
kan alt få se en liten spindel, som spann de första trådarna af sitt nät
mellan tvenne gärdsgårdsstörar; det var ett präktigt exemplar af gillrare-
flockens tredje slag, som kallas linneväfvare (Texlores). Thunberg upp-
täckte trenne stycken af samma art på Goda Hoppsudden; vår berömde
Hasselqvist såg en dylik i Egypten 1749, och har lemnat en utförlig be-
skrifning derpå. Med giltiga skäl kunde man antaga alt denna finska
spindel härslammar från de afrikanska: dock hemslälles delta till efter-
kommande lärdes utrönande. Vid detta tillfälle utbeder jag mig frihet
förslagsvis få nämna, att den som önskar studera väggjungfrurnas nalural-
hisloria, aldrig skulle finna en deriill mera lämplig plats än Finland.

Ehuru sjelfva landet för det mesta beslår af vallen, undersökte för-
fallaren ofta jordmånen, och fann, att den innehöll sand-, ler-, rödmylla,
svartmylla, elc; någon gång förekommo de enskilt, men för det mesta
blandade huller om buller; markens yla var på många ställen beläckt
med större och mindre gråslen, mellan dem växte Gnaphalium dioicum
(kattfot); längre fram på sommaren såg han stå nära landsvägarna stel,
styf och taggig Cnicus lanceatus (Hornlistel), på finska Ondakke. — Men
i stället att längre plöja vetenskapernas hårdbrukade fäll, öfvergår förfat-
taren Ull en rimmad beskrifning om klimatet.

FINLANDS ÅRSTIDER.

Ett land jag vet, nej, snarare en öcken,
der solen skyms af ett beständigt töcken,
och ingen skillnad är på ny och nedan.
De klara stjernor hafva längesedan
försvunnit, och af dem fins intet spår.

Den tid af året der, som kallas vår,
nödvuxna tallen utmed träsken står;
ej siskan täcks uti dess krona qviltra,
ty barr och grenar jemt af rimfrost glittra;
blott korp och kråka skrika mot hvarann.

Den sköna Maj på denna öde strand
ej tusen blomster har uti sin hand;
men pors, och starr, och mossa vittne bära
dock med sin färg att sommaren är nära,
och jorden tinar upp, blir fri från is.

Se'n firas midsommar på lustigt vis,
i skinnpels klädd man sitter vid en spis,
åt brasan fröjdas, sig rätt lycklig finner
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att ve'n är torr, att pertan riktigt brinner,
att regn och takdropp upphör litet grand.

Om hösten, då i alla andra land
fins frukt och bär, man rofvor fick ibland,
och sura lingon plockades ur skogen,
och frusen råg der släpades till logen,
och hummel-knopp och brun potatis vann.

Ack, dyra kokkonst! aldrig än du hann
till detta land, der surdeg man, försann,
med skedar slukar, der ur kärl af näfver
man äter mömma, trötta, pölsa — lefver
ett uselt lif, vid kalja, svamp och lök.

Om vintern bo ju bonden och hans ök
i samma pörte uti qvalm och rök,
då grymtas, rårnas, braks och talas finska,

allt om hvartann, ej trefnan det lär minska,
att tupp och kyckling gala i hvar vrå.

Ett land jag vet, der nöjet plär bestå
i dricka kaffe och i bastu'n gå,
att spå i kort, att stöpa och att sålla,
der ingen gumma fins, som ej kan trolla;
o perkel grål galant du der lär må.

Somliga bilder uti ofvanslående rader kunna kanhända i vissa drag
erinra om sanning, ehuru framställd på elt öfverdrifvet salt, men hvarje
sak har tvenne sidor, så äfven Finland, det kommer blott an på alt välja.
Jag skyndar mig derföre att uppdraga en behagligare bild, följaktligen
mera sann; föreställande mig derunder en af landels barn, såsom svaran-
de mildeligen:

Om du har varit en gång
i våra urgamla skogar,
skyhöga tallarna sett
liksom pelare stå,j
uti de mörkgröna hvalf;
sett, vid en blick utaf solen,
skugga och halfdager mjukt
falla på gångstigen ner.

Om du ej språket "förstår,
som här sjelfva tystnaden talar,
blir ej dess heliga lugn
dig outsägligen ljuft.
Gå då till björk-kullen hän
vid viken, se lummiga stranden
doppa i glittrande våg
sommarens ljusgröna drägt.
Sök se'n på jorden ett land.
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der sådana ta Hor natureni
oftare, målnri och dcc
de mera osedda bli.

Fåglar- du, saknar hos oss,
och blomster som, ängarne pryda;
kanske af sippornas mängd
ej alla arter vi ha.
Ti sakna dem tåligt, och se
på åkerhärsblomman den täcka;
hon uti norden blott trifs.
derför vi älska den mest.
Men gå ej Linnea förbi,
med vällukt hon skogarna fyller,
då talltrastens svärmiska sång
ljuder vid midnatten än.
Förgät-mig-ej blickar så mild
ur daggfriska gräset vid elfven,
då morgonens herrliga sol
helsas af lärkornas drill.;

Bleknadt blir gräset, och snart
aflöfvas lunden och stormen
ryter kring dalar och berg,
snömoln på himmelen far.
Följ då till ringhetens tjäll
bonden, som bort ifrån svedjan
frostiga årsväxten kör —

nöjd med sin torftiga del.

Hans omtänkta hustru har re'n
tändt brasan; den rymliga stugan
är angenäm, treflig och ljus.
Med snabbhet sin slända hon för.
Se, huru hans glädtiga barn,
nyss komna från ångande badstu'n,
ha strålande ögonen fäst
på fadren, som glad och förnöjd
betraktar sitt fredliga hem,
dem, och den älskade modren.

Kom ock den arme här in,
som saknar bäd' hemvist och föda-
Hur sällan i riker mans hus
tiggarn förunnas en plats —

nog såg du att vänligt och godt,
den fromsinta värden straxt räckte
åt honom sitt syrliga bröd
— fast ringa hans eget fönråd —■Men ej såg du tanken sora steg
till himlen, från gifvarens hjerta^
den redliges suckar till Gud*
blott englarna. se den — och gläd'&
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III.

En gudomlig morgon resle vi in uli Tavaslland, som har namn för
alt vara det mest romantiska landskap i Finland, och säkerligen är ingen •

ting mera sant: naturen har, vid danandet af dessa nejder, varit i hög
grad poetisk, och ännu äger hon der full frihet att smycka sina förtjusan-
de ängar med oskyldiga hvitsippor och liljekonvaljer, alt befriad från
»konst-elände» låta sina vattenrika åar och elfvergöra mångfaldigasprång
och bugter, att gömma dem i trädens svala skugga,eller,efter egen smak,
låta dem sola sig på blomsterbäddar. De vackra insjöarna hysa ännu en
otalig mängd fiskar och sjöfågel; och Finlands rikedom, furuskogarna,
fröjda sig,ty ännu växa de i oslörd ro, och i deras dunkla, allvarliga hägn,
går begrundande tavaslländaren, klädd, lik forntidens vise, i en lång hvit
mantel, och

»Lyssnar till den granens susning,
vid hvars rot hans bo är fästadt.»

Finskt ordspråk.
Det är först sedan man någon tid vistals i det inre af landet man

börjar förstå finska runans sköna, men kanhända något enformiga toner.
Hur väl öfverensstämmer den icke med tallskogarnas eremiliska, under-
bara lugn, dessa naturens storartade, melankoliska dikter, der ögat ej
ser andra föremål än höga majestätliga trän, slående stam vid slam:
några tunnland af denna mark skulle vara den yppersta prydnad för en
kunglig park, och här är en sådan skog flera mil i omkrets. Del vore
fåfängt alt söka beskrifva behaget af de små inbjudande gångstigar, som
nästan bilda sig sjejfva på den släta marken; man vore färdig att Iro dem
anlagde och begagnade af vissa hemlighetsfulla väsen från sagornas verld,
ty då man följer dem, förlora de sig merändels uli ensliga trakter eller
vid skogssjöar, der intet spår efter menniskor är all finna, och der man
har tillfälle studera naturen uti sin vilda, ursprungliga skönhet. Elt folk
som bebor sådana nejder måste läll glömma eller förakla den öfriga verl-
dens buller och gny; hafva en djup känsla för sången och blifva omed-
vetande verkliga skalder, hvilkas ingifvelser förtjenalika så mycket all hö-
ras som deras bortgömda landskap att ses; delta folk måste vara, hvad
det säges all finnarne äro, af elt saktmodigare och mildare sinnelag än
Skandiens öfriga innebyggare.

Ulmarken inhägnas icke i Tavaslland till beteshagar, boskapsdrif-
terna vallas af barn eller unga personer. En dag hade vi tillfälle göra
bekantskap med en den lackaste vallflicka, som någonsin trippal efter en
gethjord ; en finsk Esmaralda, smärt, brunett, med Ulliga ögon, men öf-
ver de barnsliga dragen låg redan en Ilagt af svårmod. All hon på föt-
terna hade skor af spilkar, som liknade korgar, är del enda författaren
kan påminna sig af hennes högst enkla kostym. — Men hvar fanns väl
ännu en skönhet, som icke blifvit ulsall för utomordentliga äfventjr, och
dessa mer eller mindre väl besjungna?
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VALLFLICKAN.

I Tavasteskogen en mö växte opp,
i torpet helt nära vid vägen;
om sommarn med gettern på bergen hon lopp,
om vintren då spann hon så trägen
vid brasan som sken genom skogen.

Den fagraste ros ej sitt värde förstår,
ej flickan sin skönhet kan ana,
der bortgömd för verlden hon ensammen går,
på stigar dem getterna bana,
långt in uti villande skogen.

Men sorgfri och glad, som en fågel på qvist,
sjöng hon uti aflägsna dalar;
och ljufvare toner hör ingen förvisst
i slott eller gyllene salar,
än Flickans i Tavaste-skogen.

En höstafton hemåt med hjorden hon kom,
af getterna då fattades tvenne,
de största och bästa. »Nu genast vänd om,
»sök upp dem!» röt husbon åt henne,
och suckande går hon till skogen.

Förgäfves hon söker — ej mer något hopp,
re'n natten på fästet framskrider.
Det stormar och hviner i tallarnas topp,
af kölden och regnet hon lider.
Då for det en vagn genom skogen.

Nu fullmånen hastigt ur skyarne sam,
och Anna Ii 11* gick långs vid vägen,
då stannade vagnen, en yngling sprang fram,
till flickan, som rädd och förlägen
ej hinner att fly inåt skogen.

Han upptäckte genast hur skönheten sig
med oskuld och fromhet förenar.
»O flicka!» han ropar, »jag älskar re'n dig;
»att blifva min brud du förtjenar.»
»Förtjenar»: sad' eko i skogen.

»En ömklig brud du då skulle få»,
*å Anna hörs tvekande svara,
»det passar mig bättre med getterna gå».
»Nej I genast med mig du skall fara,
»långt bort ifrån den ödsliga skogen.»

Och ömsom med böner och ömsom med hot,
förstod han dess bifall att vinna.
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Hon steg i hans vagn, men med darrande fot,
som skulle hon faran besinna,
ty ufven skrek högt uti skogen.

Och tvärt öfver vägen nu getterna språng,
och skrämde de fålarna yra;
hu! hur det bar af öfver sten, öfver spång,
ej ynglingen kunde dem styra,
och vagnen slogs sönder i skogen.

Vallflickan kom oskadd på marken igen,
— visst himlen henne bevara' —

men död låg dess brudgum, och AnnMill alltsen
skall sorgsen och modfällder vara
och gråta då hon går i skogen.

Sedan jag under vägen formerat bekantskap med en f d. guldsmed
och lians fru, stadda på en resa in ål landsbygden för all helsa på sina
släglingar, ell rikt bondfolk, önskade jag ingenting bättre än all vara dem
följaklig dit, och min önskan blef uppfylld. För att gifva en idé om så
kalladl bondherrskap i Finland, vill jag lemna en mera detaljerad beskrif-
ning på vårt vistande hos dem.

En egenhet i finska naturen är, all alla dess vattendrag, de större
så väl som de smärre, bilda sig lill långsträckta sjöar, förenade eller sam-
manbundna genom åar och floder: högst sällan ser man en ensam insjö.
Vi hade lemnat stora landsvägen,' trakten lifvades på högra sidan genom
en af dessa vackra vattensamlingar, hvilka sällskapslikt höllo hvarandra i
hand; till vensler hade skogen dragit sig undan, och lemnat rum för od-
lade fält, höjder med gamla resliga björkar och täcka ängar. Del var en
lördagsafton; öfver alla byar i landet hvirfla då tjocka rökmoln ifrån bad-
stugorna *), belägna i små skogsdungar, något aflägsnade från de öfriga
boningshusen. Tavaslländarnes renlighet kan just icke i allmänhet lof-
ordas, deras stugor kunna ej i det fallet jemföras med Nylänningarnas
och hafskustens inbyggares, hvilka häruli hedra sitt svenska ursprung.
Man påslår lill och med atl det för finnen är något vidrigt och småaktigt
alt se allt omkring sig putsadt och fejadt, derföre hafva de ej heller in-
stängda gårdar. Marken inuti byarna är en gemensam ladugårdstomt, som,
då den blir öfvermåtlan svår, belägges med grofva granrisqvistar, som efter
vissa år ulköres alltsammans på åkem. Skulle ell bröllop under liden
inträffa, gå tvenne qvinnor framför bruden och sopa en liten väg; eljest
faller det aldrig någon in att göra så. Sjelfva badet kan man betrakla
som elt nalional-divertissemenl; om man säger att de gå dit med samma
lätta gång, och samma förnöjelse, som svenska allmogen lill sina dansslu-
gor söndagsqvällarna, är del icke nog sagdl; badet är för finnen lika så
nödvändigt som solens ljus; det ulgör hans största nöje, helsa, halfva lif.
I och för sig sjelf är del också en inrättning som aldrig kan berömmas
för myckej.

*) På vissa orter eller vid sommararbetet badas hvarje afton.
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Det blef midnatt innan vi hunno vår resas mål; vid bullret af vår
vagn, då vi foro genom byarna, kommo de badande ut, alldeles som från
paradiset, och salte sig otvunget ned på stockar och klippstycken bred-
vid vågen: folkels lugna, allvarsamma anletsdrag, den tysta töckniga
sommarnatten, den ensliga halfsofvande naturen, alltsammans passade
förunderligt väl till, och utgjorde en äkta finsk idyll.

Byn dit vi anlände, låg på en höjd, vid hvars fot en sumpig ängs_j
mark utbredde sig; genom dimman antog dennamängdaf gråa stugor ka-
stade härs och tvärs om hvarandra, med en skogsbacke i fonden, det mest
sällsamma, fantastiska ulseende. Jag hade förr anmärkt ett töcken och
dimma spelade en stor roll i Finlands landsskapsstycken, här hade jag ett
förträffligt tillfälle alt beundra det förtrollande färgspelet, de dagar då
dimman höjde sig och solstrålarna genorabröto några partier och lemna^
de andra i skuggan; hela trakter förbylles då till främmande mystiska
nejder, konturer uppdrogos till palalser, lundar och haf med tusentals
omvexlande öar, hvilka försvunno endast för att lemna rum ål andra än*
nu mera beundransvärda. Men, fantasier och töcken i all ära, verklig-
beten var den, alt vi blefvo hjerlans välkomna, och införde uli ell rosen-
färgadl Corps de logis för främmande, hvars elegans utvecklades allt mer
och mer, då man passerade en sal, tvenne förmak och en sängkammare,
der man fick fägna sig åt brandgula tapeter, himmelsblå dörrar, bruna
fönsterposter och mycken annan grannlåt. Salen pryddes med 14 por-
trätter af Vasa-ätten; hvarom ann' sulto i förmaken kejserliga ryska och
kongl. svenska familjerna. »Ty, yttrade sig värden derom: »det är ju
bara tjocka slaglen». Söndags morgonen visade sig vår värdinna och
hennes döttrar, i all sin glans, de ämnade fara till kyrkan, och hade stof-
ferat ut sig med svartd, rutiga och randiga sidenklädningar, dyrbara
schalar, armband, hvita handskar, smycken i pannan, blommor, spetsar
och allt möjligt bjäfs. De lillbjödo oss atl göra dem sällskap; då vi skulle
begifva oss på väg, uppslego regnmoln vid horizonlen, man lät i största
hast sälta före en kursläde och fästa en ringklocka uti selen; klockan
var ingenting ovanligt för mina ögon, det är brukligt i Finland alt åka
med klockor om sommarn, men kursläden förklaras lätt, då man besin-
nar att vägen till kyrkan gick öfver de sumpiga ängarna, alt vagnar på
medar der voro de tjenligaste; allmogen nyttjade heller aldrig hjuldon för
att föra in hö och säd.

När husets damer ärnade stiga i sitt ekipage, anlände till gården elt
främmande fruntimmer till häst, en amazon i tvärsadel: författaren aih-
håller alt hans läsare icke vid dessa ord föreställer sig en ung skönhet,
snörd och smal, med en liten karlhall kokett satt öfver sina lockar, nej,
en mycket mer sällsynt person, en figur från treltonhundratalet, elt styc-
ke Sanctßrita; sådan har åminslone alllid förfallaren tänkt sig henne. På
en liten qvick häst salt en medelålders något lång magerlagd qvinna,
med en djup, drömmande blick, och en viss förnäm min och hållning,
hvilka man ej sällan finner just der de minst väntas, och som ovilkor-
ligl bjuda vördnad. Hennes drägl var enkel och ändamålsenlig, ett häll-
regn skulle icke skadat det ringaste drag; hon bar en mörkblå vadmals-
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kjortel och tröja af gammalmodig snill, ett svart kläde knutet omkring
pannan, och på hufvudel en slor hvit duk, fästad så, alt alla fyra hörnen
hängde ulåt ryggen. För öfrigt var hon en sysler till vår hederliga
värd, och hade den förmån att bo på elt hemman, dit en banad väg
ledde.

»Således ha vi alt tacka landsvägarna för all den lyx och osmaklig-
het som förföljer ossl» suckade förfallaren vid jemförelsen af Sanct Britas
okonstlade, lediga maner, emot vår stela pråliga värdinnas* kalkonhönsak-
tiga svängningar; det var ej ledsamt £då hon och hennes ungar kröpo
in uti sin bur, och i hvarl steg stupade i sina långa kjortlar. Sanct Bri-
ta sjetf drog på munnen, sleg lätt upp på sin häst och galopperade fram-
för oss andra till kyrkan. Vårt välvilliga och gästfria värdfolk önskade
alt jag, som en främling och vandringsman i landet, skulle bese deras
nybjggda grafchor. livad skulle jag der? Eli slälle, »ledsamt till och
med för en död»; långt heller tog jag i ögonsigte de ogement brokiga
och granna bondflickorna och bondsprällarne som åkte i eldfärgade
chäsar med långa svarta tofsar. Samman ringdes, och vi gingo in.

derefter ankom äfven socknens förnämsta adelsherrskap, en baron
med sin friherrinna, och deras gemensamma triumf, en lång smal dotter.
"Del var lärorikt, ömt och uppbyggligt för våra själar, alt se pastorn stiga
fram i choret och kyssa hennes nåd på hand; han ville visa fröken samma
artighet, men hon tillät det icke. Förfallaren var atl beklaga som icke
förstod elt ord af hvad den Gudsmannen talade under sin predikan, för-
modade blott, att den handlade om jemnlikhet syndiga menniskor emel-
lan, ly vid utgåendet från kyrkan nedlät sig hennes höga nåd alt tilltala
vår värdinna, och gaf sin dotter fröken en vink alt på samma sätt lyck-
liggöra bondmamsellerna. Men fröken behagade svara sin fru mor på
frans}ska, all hon inte hade något att säga dem, och att hon inte kun-
de tala finska. Hennes nåd underrättade sin dotter alt de kände svenska
lika så bra som hon- Fröken fortfor att tala fransyska, sägande, med en
föraktlig min: »Har ni glömt, min fru, hur motbjudande och simpelt jag
äfven anser svenska språket?» Den sista meningen hade en stark finsk
brjlning Sedan det var sagdl, gick hon med släpande steg till vagnen,
och intog der en maklig halfliggande ställning. Man har af ålder tillå-
tit sig många kostliga historier på fin>ka fröknarnas bekostnad, de hafva
deruli alllid uppträdt såsom i hög grad okonstlade och naiva. Aber diese
Zeil isl avs. Nu äro de så ytterst förfinade, ömtåliga och konstlade alt
det är lust och glädje deråt. — Men, som det ej ingår i författarens plan
att tala om annat än obetydligheter, återvända vi genast till bondgården.
Mot aftonen af denna märkvärdiga dag utbröt ovädret med åska ochregn;
vi måste derföre inomhus roa oss så godt vi kunde. De unga fruntim-
merna sjöngo en svensk visa, och hade valt »Korset på Idas graf», en äng-
slig entonig melodi, hvilken, såsom de sjöngo den, nästan öfvergick till
tjut. Då jag tyckte mig ej längre kunna uthärda detta »öron-qval» bad
jag all få höra en finsk visa. De sågo missbelåtna ut, och svarade alt de
icke brukade sjunga sådana. Nu kom ordningen till värden i huset alt
bli stolt, han talade finska och sade: hvad, vet jag ej I — men följden
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blef alten af döllrarnesökle en stund bland sina tryckta visor och fann,
Korset på Idas graf, öfversall på finska, innehållande några trettio verser.
Nu blef den repeterad från början till slul med ändå mera hängifvelse
och tjut; jag glömmer aldrig hvad det lät vackert då de slutade. Guld-
smeden, en läng och krokig gladlynler man, med hvila ullstrumpor och
skor af röda och gröna klädlistor, hoppade upp på ett bord, hof upp sin
röst och sjöng, temmeligen bra, Frithiofs sånger. Det bästa kom till sist,
då vår värd, hvilken vi hädanefter kunna kalla för Halonen, började be-
rätta reseäfventyr och sagor; långt inpå natten underhöll han oss der-
rned. Många af hans sagor hade jag förr hört i Sverge, men den som be-
rättade såg så trovärdig och redlig ut, att intet Ivifvelsmål kunde uppslå,
det icke lokalen var just den han uppgaf. Han hade varit ända till Wi-
borgsstad, gjort sjöresor i Päjäne och Saimen. Uti Päjäne påstod han skul-
le finnas en holme med intel mindre än 12 små insjöar, och uli en af des-
sa hade han fångat en braxen som höll fulla 5 qvarter i bredden. Sai-
men, hvars storlek, slormar och häftiga sjögång han med starka färger
målade, ägde många märkvärdigheter, ibland annat en liten kal klippa
i en af de större fjärdarna, som på orten har namn af Förlofnings-stenen,
och der alla resande offra en slant, för att undvika ett så olyckligt öde,
som här fordom drabbal tvenne älskande. Historien påminner om den
klassiska Pyramus och Tisbe. Christi himmels-färds-dagen och mid-
sommar afion, brukar finska allmogen upptända så kallade fröjde-eldar.
Vid en sådan höglid, som bevistades af ungdom från fleri kyrkosocknar,
öfverenskommo en flicka från (här uppgaf llolonen namnet på socknen och
byn) och en gosse från en annan by i samma socken, emedan de älskade
hvarandra, alt mötas vid nämnde klippa. Föräldrarne voro ovänner, och
något samtycke å deras sida till föreningen mellan de unga var icke att
hoppas. Ej förr än emot hösten yppade sig tillfälle all råkas enligt af-
talet midsommarsaflon. Den utsålla dagen kom, väderleken var blid;
vid solnedgången var Saimen lugn som ett glas, löfven sutlo ännu qvar
på träden, men hade börjat skifta i alla färger, och stränderna som speg-
lade sig i det klara vattnet företedde ett af höstens skönaste skådespel.
Ungefärligen en half mil hade de unga från sill hemvist att ro till den
ensliga klippan, der de landade, i hvar sin lilla båt, nästan på samma
gång. Månen hvilken nästan i alla lider låtsat dellaga i älskandes väl
och ve, lyste dem vänligt under färden. Betagne af omålllig glädje upp-
slego de på klippan, i deras ögon skön som lycksalighetens ö. Der
voro de ändtligen förenade, der kunde de ostörda med förljusning uppre-
pa ömsesidiga löften om trohet i döden, omtala sina hjertliga önskningar
att aldrig behöfva åtskiljas, tusende gånger försäkra att hela den öfriga
verlden glömdes, blott de sågo hvarann, och sljernorna voro, som alltid,
tysta vittnen till alla dessa löften, alla dessa försäkringar, all denna säll-
hel. Pilsnabbt gick liden, de blefvo ej varse den förändring luften inom
en liten stund undergått, att himlen svartnat, att en förfärlig nordan-
Storm var i annalkande. Men när skummet började slå mot klippväggar-
na, vågorna krossas mot den kala hällen, som lodrätt nedöleg i djupet,
då, som det slår i visan:
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»Dpt liven så hemskt, som ur en graf,
det blef ett Herrans väder af»

då lyssnade de, — med glädje, och afbrölo för en stund sitt joller,för
alt höra på stormens dånande röst, hvilken tycktes dem en skön musik,
ly nu var det ju alldeles omöjligt alt så snart länka på återfärden.

Allt mer och mer tilllog stormen och i daggryningen sågo de med
förskräckelse, att begge båtarna blifvil lösryckta och förts borl af vin-
den. De betraktade hvarandra stumma och förfärade, men voro än-
nu långt ifrån alt misströsta, uppstaplade en stor hop af sten, och i lop-
pen deraf fastade de ell hvilt kläde, för att blifva bemärkta af förbifaran-
de. Ingen kom. I sju dagar rasade stormen, och deras klippa låg som
nedbäddadblandsvallvågor och bränningar. Låga och tunga flögo skyarna
deröfver: ingen klar luft, ingen sol fingo de se: någon gång om natten
blickade kanhända en stjema ned på de olyckligt lycklige, men drog sig
åter tillbaka i molnen. Huru bittert förlängd blef icke deras mötestid;
hrad hade de förbrulit?

Så snart de blefvo saknade i sina hem, uppbådades i byarna stora
folkhopar, för alt genomleta skogarna, mossarne och bergsklyftorna,
naturligtvis förgäfves; då hvarken föräldrarna eller någon annan kände
deras förbindelse eller aftal, kunde ingen länka all de voro tillsammans,
och ännu mindre föll det någon in att söka dem bland Saimens klippor.
Andtligen lugnade vädret, och menniskor lockades dit af del hvila tyg-
stycket från stenrucklet. De älskande voro döda. Efler förnuftets klara
och kloka beräkningar var deras dödssätt förfärligt, om man föreställer
sig den hårda, jordlösa klippan, der intet grässtrå, ingen mossa växte, och
intet skydd fanns mot stormen; utanföre en uppretad sjö, tom och ödslig;
de sjelfva darrande af hunger och köld, öfvergifna af hela skapelsen, öf-
verlemnade åt en säker död, ägande blott sin kärlek, endast kärlek;
men hvem kan känna, eller ens våga ana kraften af en liflig öfverspänd
känsla, andens makt öfver de jordiska plågorna! Genom berättelser vela
vi, att menniskor funnits, hvilka förhärdat sig mot den kroppsliga smärtan,
att glödande kol af en stark vilja kunnat förvandlas till rosor ; vi vela att
själen äfven har styrka att beherrska hjerlats lidelser. Kanske behöfde
de i sjelfva verket icke mer än öfvermåltet af en brinnande kärlek, för
alt förljufva sitt långa dödsqval, kanhända all de båda älskande döende
prisade Gud för denna skickelse. Lifvel är icke del högsta goda, det ges
en högre glädje som aldrig upphör. Deras fäder kommo för atl afhämta
liken, hvilka fördes till den närmast belägna udden, som än i dag bär
namnet Tingsklippan, af den undersökning man här företog i anledning
af deras död. Föräldrarnas fiendskap blidkades genom deras gemen-
samma sorg; vid sina barns graf räckte de hvarandra handen och förso-
nades för alllid.

En annan af Kaloriens folksagor behöll jag länge i minnet för alt
vid tillfälle uppteckna, men fick under liden läsa den (ryckt uti en ka-
lender. Jag afskref den derifrån ord för ord, till möjlig vinst för mina
läsare.
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IV.

PITHÄ PEINA.

I de första århundraden efler kristna lärans införande i Finland,då
vVehmo sockens moderkyrka nyligen blifvil färdig, lefde i Hollari by in-
vid nämnde kyrka en ung man, som på en gång för sin vilda lefnad och
sitt sköna utseende var vida känd i orten. Hollari by var då kyrkoher*-
dens boningsplats. Den då varande pastorn bjöd derföre dagligen till
alt föra den tygellösa ynglingen till ett baltre lefnadssätt, men han för-
aktade både preslen och dess lära, och fortfor besländigl i sin vildhet»
Denne yngling, hvars namn under tidens lopp galt förloradt, hade en
gång frial till trenne i socken boende unga flickor, hvilka voro kända för
ett gudfrukligl sinnelag och en from vandel. Genom sill sköna utseende
erhöll han snart deras genkärlek, men ålade dem hvardera en sträng
tystnad, emedan, som han föregaf, många afundades hans tillkommande
lycka. Hvar och en af dem trodde sig derföre vara hans enda trolofva-
de och yppade, enligt hans förbud, ej denna hemlighet hvarken för de
öfriga systrarna eller för någon annan.

En tid derefler bjöd han flickorna en dag i all tysthet komma till sig
för alt se de herrliga rikedomar han ägde. De kommo, men enligt hans
bjudning på oltika timmar af dagen, så att de ej kunde sammanträffa. Då
föreslog han dem hvar öch en att qvarstanna öfver nallen, hvarpå den
följande dagen presten skulle tillkallas och bröllopet firas» Efter några
svårigheter samtyckte de väl härtill, äfvensom all ännu samma afton taga
den i orlen brukliga brudbadstugan i hans nybyggda badhus. Detta el-
dades, och då det redan lidit något på natten, underrättade han dem hvar
och en, alt badel väntade. Nu infördes de, men en i sänder i bad-
stugan. Strax slängde han dem inne, itände huset och innebrände dem
obarmhertigl alla tre, döf för deras böner om skonsamhel.

Som både hans tredubbla förlofning och systrarnes besök var en
hemlighet för alla i byn, blef denna hans illgerning icke känd, utan troddes,
allmänt, alt hans badsluga uppbrunnit af våda. Detta skedde i början
af hösten, och Allhelgonadagen om morgonen hell bittida fanns mannen
liggande död utanför dörren af sin boning. Han var alldeles naken och
tyckles blifvit utkastad från sin försluga; kroppen varöfverallt blå, lika-
som hade han blifvil kramad till döds. Denna hans hastiga och besyn-
nerliga död blef väl etl allmänt talämne och föranledde många gissnin-
gar, men rätta orsaken anade ingen, och ehuru hans lefnad varil ogudak-
tig, ville likväl kyrkoherden icke neka honom en hederlig begrafning.
Han begrofs också söndagen derpå, dock invid kyrkogårdsmuren.

Följande måndagsmorgon, då klockaren på kyrkoherdens befallning
skulle gå in i kyrkan, för att afhämla något qvarlemnadl, fann han, till
sin förvåning, liket i sin fulla svepning stående i en nisch vid stora kyrko-
dörren. Detta berättade han för pastorn, som, sedan han erfarit alt så
verkligen förhöll sig, samt all grafven var öppnad, ånyo begrof liket och
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lät igenfylla grafven. Detta oakladt fann man följande morgon den döde
äter i nischen och grafven öppen, och alla försök man sedan gjorde att
Tå liket att roligt hvila i sin graf voro lika fruktlösa. Ben döde blef der-
före slående i sin nisch vid kyrkodörren och ingen vågade sedermera vid-
röra honom; hans kropp blef småningom alldeles förtorkad och sedan
hans svepning bortfallit, stod han vid kyrkodörren som en hög, askfärgad,
hotande skepnad. Många berättelser voro i gång om hans gudlösa lef-
nad, hans förfärliga död och ännu förfärligare oro efter döden. Det för-
torkade liket var i trakten bekant under namnet Pithä Peina.

En lång lid derefter, sedan både den kyrkoherden och hans son,
'hvilken tillika var hans efterträdare, dött, och då en ung man ulan from-
het och allvar, som den tiden fordrades af en andans man, förestod Weh-
mo församling, voro en julafton på prestgården församlade många lång-
väga gäster, för hvilka pastorn vid bordet nog lättsinnigt omtalade de
berättelser, som i socknen voro gängse om Pithä Peina. Flere af de främ-
mande och särdeles de yngre bland dem yttrade sin önskan att ännu sam-
ma afton få göra bekantskap med mannen i muren, och sökte öfverlalaen
på prestgården boende gammal dräng att dilhämta detta vidunder. Men
denne vägrade sådant beslämdt, emedan, som han sade, det icke vore
rådligt att handlera en ogudaklig menniskas lik före midnatten, allra-
minst före den heliga julotlan. Då de öfverdådige nu sågo sig ingenting
kunna uträtta hos den gamle och ingen af dem sjelfve hade lust att våga
försöket, vände de sig till en ung rask piga, hvilken också för god be-
talning lofvade alt utföra deras uppdrag.

Hon gick till kyrkan, såg der i månskenet den hiskliga gestalten
slå som vanligt i sin nisch, nedlyfte honom ulan svårighet och kastade
honom vårdslöst in på julhalmen till de nyfikna. Desse betraktade ho-
nom noga, förundrade sig öfver hans hemskt stelnade anletsdrag och
ovanliga lätthet, samt kastade och slängde honom af och an i halmen.

Slutligen ledsne vid detta nöje, bådo de pigan återföra honom på
sin gamla plats. Hon gjorde så, men i detsamma hon skulle insätta ho-
nom i sin nisch, omfattade han henne med stark arm och utbrast med
grof slamma: »Du har varit nog djerf alt denna natt föra mig från min
femlioåriga hviloplats, för att roa oförståndiga; nu skall du ock straffas
för dill öfverdåd och den smälek du låtit mig vederfaras; jag skall om-
krama dig med mina armar, och du skall i min famn stelna till en lika
ryslig skepnad som jag » Darrande i alla leder af den grufligasle ångest
i)ad flickan om försköning. Då sade dödmannen: »Ell enda kan frälsa
dig. Gå in i kyrkan, dess dörr är öppen och derinne finner du trenne
unga qvinnor som nu fira sin gudstjenst. Dessa hafva i lifvet varit mina
trolofvade, dem jag under mörka natten innebräut. Allt sedan min död
har jag stått utanför denna kyrkodörr för alt tigga af dem förlåtelse för
min illgerning; men ännu har jag ej kunnat erhålla den. Sjelffårjag
icke ingå i Herrans hus; gå derföre du och anropa dem om förlåtelse
för mig, på det mina ben, efter femtioårig vånda och oro, målle få ro i
grafven. Kan du beveka dem alt förlåta mig, så är du fri från dill straff,
i annal fall vet du hvad dig förestår.»



24 BESEMINNEN FRÄN FINLAND.

Flickan gick skälfvande af bäfvan in i kyrkan, hvars dörr hon verk-
ligen fann öppen. Helgedomen var klart upplyst af en otalig mängd
ljus, och en mild melodisk sång mötte henne frän djupet af densamma.
Med vacklande sleg framgick hon, och såg i en bänk närmast altaret
trenne unga hvilklädda flickor sitta, hvilka gemensamt sjöngo ur en stor
bok. Hon nalkades dem och anhöll på del mest bevekande salt om för-
låtelse för den brottslige. »Nej, vi förlåta honom aldrig», svarade de alla
på en gång, och forlforo att sjunga. Med detla svar gick hon tillbaka. »Gå
åter in och bed,» sade dödmannen. Hon gick för andra gången in i kyr-
kan, bönföll gråtande om tillgift för honom, och tillade: »Förlåten honom,
om icke för hans skull,så för min, ty jag är eljest förlorad.» Ett lika strängt
nej blef äfven nu deras gemensamma svar. Skälfvande framförde hon det
till den förfärlige mannen i muren. »Gå ännu en gång, röt han, och ut-
verkar du icke nu deras förlåtelse, så fins intet hopp mera för dig i lifvet
och för mig i evigheten.» Flickan skyndade sig för tredje gången in i
kyrkan, knäföll för de tre och utropade: »Förlåten honom hans brott, om
icke för hans skull, så för min och er dyre Frälsares skull.» Nu ljöd ett
mild t: »Vi förlåte!» emot den bedjande. Sången tystnar långsamt, de irenne
unga qvinnorna försvinna, alla ljusen slockna: den djupa grafven vid
kyrkogårdsmuren hördes med dån igenfalla, nischen var tom, dödman-
nen hade fån ro.

V.

Ed utmärkande drag i finska nalionallynnet är deras samhällighet;
uti byarna förrätta alla, så mycket som möjligt är, sina sysslor på samma
gång: om en bonde skor sina hästar, börjas genast samma knackande i
de andra gårdarne. Går om söndagen någon till en utsocknes kyrka, gå
alla de andra äfven dit, så lika klädda som möjligt; de handla gerna i
samma bod och af samma tygstycke. — Uti en liten stad såg förfallaren
alla damer bära skära sidenhallar och grå handskar, ty man återfinner
ofta drag ur folklynnet äfven bland de högre stånden. En bekant sak är,
alt, om på slagfältet en soldat, med något anseende bland sina kamrater,
går sin vag, följa alla de andra hans exempel; eljest stanna de qvar, faran
må vara aldrig så hotande. Under polska kriget och militär-mölen i
Petersburg har denna enhällighel ingifvit vederbörande en viss fruklan.
Uti en by i Nyland, hvars namn jag glömt, foro en dag alla bönderna till
skogen för all hugga ved. Den som körde förul tappade händelsevis sin
yxa, de andra som kommo efter och sågo den ligga vid sidan af vägen,
slannade, rådgjorde en stund och beslölo alt lägga sina yxar i bredd
med grannens. På ett annat ställe resle alla bönderna till qvarn; under
hemvägen hade en af dem det missödet att köra ner på isen och förlora
sina mjölsäckar, — för att komma jemngoda hem, kastade hans beskedli-
ga grannar sina mjölsäckar i samma vak. Om anekdoternas sannfärdig-
het icke far tagas alltför noga, återstår emedlertid sjelfva anmärkningen.
Ell ändå vackrare karaktärsdrag är den anda af hjelpsamhel mol de nöd-
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ställde, som i allmänhet genomgår detta land. Nobelt och anständigt
sörjer stålen för enkor och faderlösa barn, efter dem som tjenat honom.
En gammaldags slägl kärlek fortlefver ännu inom familjerna, hvilka anse
som en skyldighet alt bistå den af deras medlemmar, som råkat i obe-
stånd. Man fröjdas icke då man hör sina bekanta täras af bekymmer
och förödmjukelser, men bislår troget den som genom verksamhet och
omtanka sjelf bjuder till alt förbättra sill läge: hjelpsamhelen stannar icke
vid halfva mesyrer; man anser icke den betryckta hulpen förr än han
kan lefva efter sina antagna vanor, förr än hans verkliga så väl som inbil-
lade behof äro uppfyllda.

Som en motsats till alll detta tycks den mängd af processer vara,
som de föra sins emellan: finska envisheten tar då ut sin rält. För en liten
kålsäng kunna de processa bort hela hemman: förlusten bära de dock
som män; ty till hufvuddygder räknar delta folk alt med ståndaktighet
fördraga olyckan. Då svensken som fånge ser aflärd och lidande ut, be-
håller finnen silt hull och uppför sig med en lugn värdighet. — Mån-
dagen som efterträdde den förr beskrifna söndagen, hade Halonens hus-
tru och döltrar så i del ena som det andra hänseendet upphört att vara
herrskap. Morgonen tidigt voro de sysselsatte med husliga göromål ide
mest lediga och tarfliga drägter. Ilalonen sjelf såg rält myndig ut, då
han som första man i byn gick ut, åtföljd af alla andra karlar för alt laga
en väg. Han återkom mot aftonen, och hemförde en ny gäst, en kring-
vandrande skolmästare, det vill säga, att han uppehöll sig stundom ett,
stundom ett hälft år på hvart ställe. Det var en sextio års man, svensk
till nationen. Stockholm har för omkring fyrli år sedan sett honom, ung,
rik, qvick och stolt; Finland ser honom gammal, fattig och filosofisk.
Hans kunskaper hade förmodligen kunnat förskaffa honom en lättare ut-
komst, men af missnöje med stora verlden, valde han att undervisa all-
mogens barn, i början endast i svenska språket, nu mera älven i det
finska. Man tror honom vara inföding; klädd i sin enda gråspräckliga
rock och stora becksömsstöflor, reser han alllid Lill fots, bärande i en rän-
sel på ryggen sin öfriga garderob. Mera belåten och nöjd än mången
förmögen man, vandrar han landet omkring utan hus eller hem; välkom-
men öfver allt, stannar han endast på behaglig lid, der han tycker sig
kunna Irifvas. Halonens döltrar hade honom all tacka för sin uppfost-
ran. Han sade sig vara oändligt lycklig alt så oförmodadt råka en lands-
man, frågade med mycket intresse eller Stockholm och dess nöjen, på
hvilka han fordom depenserat 80,000 riksdaler. Jag gaf honom allt be-
sked som i min förmåga stod, målade ned ljusa färger, glömde ingen ting
som kunde förhöja stadens anseende, förskönade, förökade, förbättrade,
uteslöt allt dåligt, talade om det slora som var fullbordad!, det ändå stör-
re som väntades, beskref nulidens spektakler, konditorier, ångfartyg,
Djurgården, m. m. Hans ögon gnistrade af nyfikenhet, hvarenda punkt
var honom bekanl. Jag ärnade just föra honom ned till strömparterren,
då han i en hast, som hade den onde fåll lag i skolmästaren, utropade:
»Fördöme mig, jag det ringaste bryr mig om Sverge och svenskarna! Sju-
dubbell mer tycker jag om Finland och finnarna.» Denna hastiga om-
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kastning var mer än förvånande; jag måste säga om mig sjelf, alt jag såg
helt flat ul. — Borgarståndet, förestäldt genom guldsmeden och hans fror
utbröt i ett mindre behagligt gapskratt, deruti instämde genast bonde-*
ståndet med ändå starkare salvor, en chorus som aldrig ville ta sltit. Ft>?
att rättfärdiga sitt yttrande,började sedan skolmästaren att beskrifva Stock^
holmslifvef, på elt säll — ja, på elt sätt, som han borde få svara före på1

domedagen. Ehuru ifiMg och partisk jag eljest brukade bli',, då det ko nr
an på att försvara fäderneslandet och öka dess heder, hade jag nu emot
hans nästan förfärliga erfarenhet inga kraftiga vedérläggningsgrundér;
iakttog derföre en djup lystnad, och tänkte vid mig sjelf, att dén svage,
gör klokast då han tiger. Emedlertid fortfor han alt obarmhertigt gifva"
Sverge och dess hufvudslad till pris åt de rättsinniga finnames beskär-
melser, ända till dessHaLonen, begåfvad med mer urskiljning än någon af
hans omgifning, började taga Sverges parti. Han begagpade sig af några
sinnrika ordspråk, hvilka finska allmogen alltid har IUI hands, för att på-
minna skolmästaren all han var infödd svensk; alt en ädel nations fel ge*
nom Försynens vishet ofta blir medel til) något godt; omtalade flera ka-»
rakterrstiska anekdoter sedan finska kriget, — alla till svenskarnas för-*
del. Ibland annat hade en ung svensk officer med egen fåra frälst hans
lif, då han en gång som pojke varit på kronskjuts och råkat sjunka ner i
en gungfly. De voro eftersade af ryssarna; många af hans landsmän, så
väl bönder som soldater, hade lemnat honom ohulpen: han ansåg sig för-*
lorad, och beredde sig så godt han kunde till döden, dä den förenämnde'
officern stannade, drog, under gyckel och skämt, icke allenast upp ho-
nom sjelf, utan, det han då ansåg lika maklpåliggande, hjqlpte honom äf-
ven all få upp sin häst. Vackra Halonen! Huru väl förde dn icke dina
ord. Med hvilken oskryjnlad vänskap talade du icke om dina fordni
landsmän.

På mina vandringar i nejden, valde jag företrädesvis de mest obe->
sökta vägar. En afton blef jag i skogen varse en utgammal gubbe, sys*
selsalt att plocka enbär; ansiglet hade elt visst förklaradt lugn, hvilket
somliga gamle få med åren; han smågnolade eller talade för sig sjelf, och*
var så ifrig i sitt förehafvande, att han ej på länge blef mig varse; han-
bar en ovanligt hvit macka. Jag behöfver måhända upplysa att macka
är ett slags ytterplagg, som brukas af Tavastländarne; den är af groft'
lärfl, skuren som en skjorta, räcker ned till smalbenet och fästes omkring"
lifvel med en skinngördel; denna drägt kläder oändligt väl gamla grå-
hårsmän. Den ifrågavarande gubben såg slutligen upp, helsade vänligt;
men då jag tilltalade honom, svarade han endast genom tecken att följa
sig. Jag gjorde så. Vi nedslego snart ifrån skogshöjden och kommo till en
vacker, glad ängstrakt, der en liten å slingrade sig, men såsom åarne
endast i det vattenrika Finland förmå; med fulla bräddar och i otaliga
krökningar. En gångstig ledde mellan högt gräs och blommor; sedan
vi på en kullfallen trädstam gäll öfver ån, stodo vi alldeles invid några
små stugor, undangömda bland träden; den största af dessa byggnader
kunde ungefärligen hålla 6 alnar i fyrkant, fönsterna hade knappt storle-
ken af ett halfl ark papper; dörrarna stodo öppna, ingen menniska var



RESEMINNEN FBAN FINLAND. 27

synlig, men ell litet stycke derifrån, hade den skälmakliga ån svängt sigw

nästan rundt* omkring och formerat en* halfö, som fullkomligt liknade en*
liten salong? väggarna beklädda med allrän och blommande nyponbu**
skar, golfvet med den lenaste gräsmatta. DerrsuttO mi ttenne gamla'
gummor vid sina spinnrockar -och sprakade muntert; aldrig såg man an*
sigten som> uttryckte mera tillfredsställelse. En af dem taladelilet sven-
ska, och berättade att denlilla kolonien utgjordes af Irenne qvinnor, öga»
rinnor till hvar sin sluga; gubben, som var stendöf, fick*bb hos dem, se*"
dan en rik man, hvilken han länge tjent, visade bort honom då han blef
gammal och sinnesslö/ Kojorna voro invändigt lika såtrefliga, som derr
yttre omgifningen var läck. Ställets gudomlighet hette snygghet; också*
gick ju ån utanför tröskeln: sängkläderna voro en slags fin mossa; parad4-
täckena, ett tyg väfdfaf-halm, det enda husgeråd som kunde anses äga
något penningevärde voro jerngrytorna, som slodo blankskuradé i spisen.
De hade några getter,- hvilkas mjölk utgjorde deras förnämsta föda; mjöl-
ken förvarades i näfver. Finnarne begagna sig med samma fördel deraf,»
som indianerna af kbkos-skal. Då jag frågade efter deras inre hushåll*-
ning, hörde jag att några pund mjöl för dem ägde elt oskattbart värde, de
utblanda mjölet med bark, renmossa och flera slags vilda bär. Af rys-
sarna har finska allmogen lärt att nyttja svamp till föda, de anse den nu
som en läckerhet, och insalta deraf så mycket de kunna. Gummorna vi-
sade mig en grop i jorden kringsalt med pålar, der de om hösten samla
alla slags blad af kålväxter, ärtstänglår, m m., nedlägga denr gröna hvarf-
läls med salt; sedan del frusit bryta de stycken deraf, förvälla och tillaga
det såsom spenat. På detta sätt kunde dessa gamla lefva utan att falla
allmänheten eller sina grannar besvärliga. Fattigdomen visade sig hos
dem på sin mest älskvärda sida; visade huru hon befriad från feghet och
flärd kan lefva elt ekonomiskt oberoende lif, då hon af verldens goda in-
tet begär mer än litet mjöl och några alnar grof väf.' Lefvande och i det
behagligaste skick såg jag här en bild af jordisk lycka, befriad från det
föraktliga högmodets och rikedomarnas tryckande ok. Barndomens bort-
glömda drömmar omsväfvade mig äter och jag var färdig alt gråta som
ett barn, då jag besinnade, all denna lycka ligger obemedlade menniskor
så nära, alt derlill blott fordras ett raskt beslut, en bestämd vilja, alt vara
och lefva som det egnar en fattig. Alla liders vise hafva sagt oss: del en
klok man bör af de största motgångar hämta ämnen till högre förnöjelse.
Om denna lärdom tillämpades, skulle de torftige af bättre klassen hellre
draga sig undan från verlden, med spillrorna af deras fordna välstånd, än
som nu sker, dådetillgripa alla medel alt förkläda eländet,göra sig all upp-
tänklig möda att öfverskyla sin fattigdom, nästla sig in öfver allt, och nä-4

ra sig af högmod och dåliga spekulationer: då deremot deras intellek-
tvela bildning och få lefnadsbehof skulle göra dem eftersökta och afun-
dade af sjelfva lyckans gunstlingar. Den rike har rätt då han undviker
dessa halfgranna, efterhängsna stackare, som öfverallt äro honom i vä-
gen: lika så väl som han många gånger har rält, då han stänger sin port
för osnygga lättingar, med beständiga anspråk på bistånd. Illa förslå vå-
ra statsmän det nordiska lynnet, då de förlägga sina välgörenhetsanstalter
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midl uli yppighetens sköte, der utrymme, frisk luft, vatten och> en glad
natur saknas. Hvilka välgerningar de sedan må slösa derpå, fortfara
dock nödens barn all se gulbleka, otrefliga och framför allt missnöjda ut;
att dväljas hos dem fem minuter är redan en uppoffring.

Hos de älsklige gamle jag denna aflon lärde känna, skulle jag ha ön-
skat kunnat qvarstauna, till det minsta ell år; förmodligen hade der varit
mera att inhämta, än på otaliga andra ställen.

Getterna hemkommo och mjölkades: och supéen, Ull hvilken jag bjöd
mig, intogs i salongen. Hade jag varit en skicklig målare, skulle den
skönaste tafla sell dagen. Huru förträffligt var ej originalet ularbeladt
och grupperadl af naturens smakfulla hand! Mellan tjocka löfmassor, som
nedhängde öfver ån och den friska gräsvallen, flöt ell matt purpurskim-
mer från aftonhimmeln: jag trodde knappt mina ögon, då jag såg gubben
Abrahams barnsligt fromma ansigte af delta sken antaga en nästan öfver-
jordisk, helgonlik skönhet, under det han sillande vid åbrädden, doppade
ett stycke barkbröd i dess silfverklara vatten. På hufvudet bar han en li-
ten rund mörkblå mössa, och långt hvilt hår föll i lockar omkring hans
axlar: han hade aftagil bältet, och mackan låg i lediga veck omkring ho-
nom, fötterna voro bara, men öfverskylda afgräs och små gula blommor.
Genom en öppning mellan träden syntes en del af landskapet åt skogssi-
dan, det hade en stilla, sublim karakler, men upplifvades af getterna,
som hoppade på en vackert formad klippa.

I en framlid måste från Finland komma alt utgå slora landskapsmå-
lare: folkels artistiska sinne uppenbarar sig vid anläggande af deras torp,
backstugor och ängslador, men i synnerhet vid kolkojorna i de djupa sko-
garna; de bygata dem med omsorg, och glömma aldrig alt åt dem gifva
ett poetiskt målande läge. Byarnes platser kunna ej alllid bestämmas
af smaken. Nationen har mycken känsla för musik; den inhemska är nå-
got svårmodig, men melodiös. För ingen af de sköna konsterna visa de
mindre fallenhet än för dansen; sedan man setl bönderna dansa, förslår
man tydligare än förr olikheten af finska och svenska lynnet. Finnarna
älska mesl menuetten; denna så svåra och graciösa dans öfverensslämmer
genom sin långsamma takt med deras temperament; högtidligt och all-
varligt gäcka de dervid alla konstens reglor; de förvandla sig, ulan alt
sjelfva äga minsta aning derom, till fullkomliga karrikaturer. Del vore väl
omöjligt alt, till exempel, på en teater föreställa en sådan menuett; hvar-
jfrån få de djupsinniga, godmodiga fysionomierna? Men skulle det lyc-
kas, vore det vådligt, publiken skulle få skraltsjukan. Dans, gyckel,
munterhet, kurtis, qvicka infall, äro ej inhemska hos detta redbara och
tänkande folk.

Halonens syster, den så kallade sankl Brita, hade då hon reste, bju-
dit oss samteliga på besök till sitt aflägsna hem. Hennes bror och vi
främmande anlogo bjudningen och foro dit, alla dagar derefler. Sedan
vi passerat elt land, genomskuret af vattendrag, och der vi blott sparsamt
sågo några mindre byar och enstaka gårdar, voro vi komna till den oba-
nade vägen, måste lemna vårt åkdon och fortsätla resan till fots. Vi gin-
go länge på en sumpig mark, beväxt med albuskar, men derefler vidlog
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en timmerhög, herrlig skog; dessa dunkla nejder utgöra i alla fall den
väsendlligaste prydnaden ech de vackraste grunddragen i ett landskap,
ehuru många ekonomer anse elt bördigt slättland för långt skönare; de
önska framför allt se Guds välsignelse spira upp ur jorden i form af ax,
fclöfver och potatis. Men en viss sort drömmare, fantasier om man så vill,
älska deremot de ändlösa skogarna, som tillåta dem blicka in i en verld,
der någonting högslämdt och samladt tilltalar dem, der naturen ser så
mild och skyddande ut, att menniskan, i likhet med de vilda djuren, kan
få lust all bygga sig ett litet bo och, lika som de, ställa sig under hennes
omedelbara vård.

Med ständigt tilltagande förnöjelse och i glad sinnesstämning fort-
satte vi vår vandring. Utan Halonen till vägvisare, hade vi aldrig kom-
mit dit vi skulle, ty vägen utgjordes stundom af blott en smal gångstig,
som på mångfaldiga ställen utgrenade sig. Väderleken hade hela dagen
varierat mellan solsken och smått regndugg, slutligen blef solen den rå-
dande. De vilda blommorna, fåglarnas omrexlande sång, den friska aro-
matiska luften, några skogsströmmars brusande, — allt, allt var hanföran*»
de: vi gingo tysta, ett samtal skulle ha slörl våra romantiska fantasier. I
en hast ljusnade skogen och mor Britas bostad blef synlig. Den var henne
värdig, låg på sluttningen af en kulle, på den ena sidan några frodiga
kornåkrar, på den andra en liten sjö,alltsammans omgifvet af skogar, som
liknade en jättehög mur, dock icke mörk och otillgänglig; genom de hö-
ga, raka stammarna, hade ögat en ansenlig synvidd, och inbillningskraf-
ten fritt spelrum. len god tallskog växa inga små buskar, marken är
slät och bär intet annat än ljung. Tio stycken vackra kor och många
ullrika får stodo utanför den smala grinden, som förde in till en grön, väl-
sopad gård. Boningsrummen voro i högsta måtto snygga, men strängt
tarfliga, alla möblerna voro timrade på samma gång som väggarna. Ko-
jans invånare hade ingenting hämtat från andra sidan skogen; ingen
målare hade någonsin förirrat sig ända hit,trävirket var betsadt och blankt
af tiden, alla hårda kanter afrundade genom nötning — Värdinnan fram-
satte åt sina gäster elt slags små fisk, stekt i smör, som kallas mjukkor,
en förträfflig pann-ost, palfva-köd, sura limpor och en enorm filbytta.
Från badstugan uppsteg en mörk rök. Hvad kunde vi mera önska?

Under måltiden kom mor Britas lilla qvicka häst instigande, man såg
ganska väl att han var hemmasladd der inne; ogeneradt nästan som en
herreman, böjde han och slog på nacken, gjorde en komplimang midt på
golfvet och blef utvisad.

Mor Brila var enka och hade tvenne söner. Den äldre, Benjamin, ha-
de sin mors djupa, allvarsamma ögon, och ett vackert ansigte, såg ut som
elt ämne till runosångare; den yngre, Mattis, en särdeles lustig sälle, var
blott sju år gammal. Båda gossarna voro ute på ägorne då vi ankommo.
Oförmodadt fingo de se oss, de slannade tvärt, den yngre kastade sig i
ögonblicket, med mycken vighet, öfver en gärdesgård, och liggande ne-
danför densamma, betraktade han oss; den äldre sprang några steg åt si-
dan, men blef strax derefler stående orörlig, med ryggen vänd åt vägen
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der vi voro, man skulle tagit honom för en afhuggen trädstam. jSTär gos*
sarna sedan råkade sin morbror och förmyndare, lingo de barmor för sitt
folkskygga uppförande; men ändå skarpare förebråelser, då han blef var-
se att de uppbrutit och bortburit en temligen stor slen, som af ålder le-
gat under en af gårdens gamla björkar; han gaf sig ingen ro förr än den
återkom till sill rum ;en sägen låg till grund derför. Lycklig den, som
ej behöfver se sin barndoms älskade jord i främmande ägares händer, som
i likhet med Halonen kan tillse all ingenting der rubbas och förändras.
Andra dagen kom Maltis hemspringandes och berättade gladt, alt han ha-
de selt Ivå små trollflickor i svedjelandet, dit han gått, för all plocka smul-
tron. Hvarken hans mor eller morbror syntes tvifla derpå, men vi stads-
boer misstrodde gossens utsago högeligen. Vi frågade emellertid Halonen,
såsom en ganska klok och skarpsinnig man, om han verkeligen trodde
det gafs varelser af en lägre ordning, en hemlighetsfull länk emellan oss
och djuren? Han svarade sig vara fullt öfvertygad derom: äfvensom att
dessa varelser icke äro ulan inflytande på vår trefnad och förkofran. Li-
kaså säker var han om kraflen af vissa ord från elt urgammalt, heligt
språk, som äger makt beherrska metaller, djur och jemväl menniskor, på-
stod all förfäderna kände detta språk vida bättre än de som nu lefva, hvil-
ka försvaga sin själskraft och glömma allt ting för bränvinssupande ; af-
lägsnade från naluren, förstå de sig icke heller på skyddsväsenden, och
för dem som icke tro derpå, finnas de ej. Sedan försökte han bevisa sina
satser med små berättelser, som vi åhörde med mycken begärelse; i syn-
nerhet genom det lokala intresse de ägde; han sjelf, hans far och förfä-
der hade sett och erfaril alltsammans på det ställe vi nu befunno oss. Hi-
storier, räll märkvärdiga i och för sig sjelfva, men hvilka författaren ej
vågar upprepa. — Man bör ju icke tro hvad de okunniga säga.

Halonen, som hade företagil resan i afsigl att fiska,sysselsatte sig un-
der tiden dermed. Vi andra, som slagit oss på det underbara, åtföljde
Benjamin, som lofvade alt låta oss få höra Skogsvärdinnan sjunga och ro-
pa sina kor. Han förde oss bort till ed högt berg, och började sjelf sjun-
ga en besynnerlig, vild sång, der han ofta upprepade orden: Kehri kärra,
Hongry terri. Vi hörde i början inlet annat än blåslen som rasade i
trädtopparna, och slutligen ulbröt en hagelskur; men Benjamin var
envis, klef upp i ett träd och sjöng å nyo; då hördes något som liknade
ett djurs läte, »någonting som stötte på varg», efter guldsmedens yttran-
de. Benjamin förklarade: »alt gammelfolkel säkert voro litet blyga för
de främmande, efter de inte svarade rigtigt».

Vi hemkommo sent: författaren, som under vandringen i skogen
selt en trakt, hvilken Ulligt påminte om fädernebygden, plågades denna
afton af en oemotståndlig hemsjuka, besvärades af mörkret på löftet, der
vi voro logerade,afmyggornas surrande,ängs-skärans eviga knarr; kunde
icke sofva; gick derföre ut i den fagra sommarnatten, och fick se
just ingenting, men hörde:
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TOMTEGLBBENS SANG.

Hvad söker du främling i utlandet då,
som du icke skådat förut?
Ser du icke hagel der hemma också?
Och hör du ej vargames tjut?

Har du icke förr sett sommarens prakt,
och röken från Vårdtomteby? *).
På brusande strömmen ej nog gifvit akt
och stormilens dans under sky?

„
Är fader och moder din' lagda i jord?

Är af vänner du sviken och glömd?
Var kölden din gäst? Duka' hungren ditt bord?
Blef logen och källaren tömd?

Men vänner du har i din hembygd ändå,
fast du icke känner dem än,
och tomtar de heta, och elfvor och rå;
tro säket de minnas dig än.

Ty barnen \i älska, som hos oss växt opp,
och uti de menlösas bröst
vår kärlek vi ympa och arenas lopp
förmå ej att kufva dess röst.

Se. derföre mins du hvar sten uti mark,
der lekarne plägade stå;
du trifs icke nu i den grannaste park
så väl som i enbacken då.

Den tiden var solen dig icke för het,
och skuggan var icke för sval
ej björnen dig slog, och ej ormen dig bet,
ej föll du, fast isen var hal.

Och näckgubben log då hans blommor du bröt,
som flöto vid bråddjupets kant;
dä skyddande väsen i famnen dig slöt,
ofärden aldrig dig hänt.

Dock, — mennisko-barnen de >äxa så fort,
deras lif är en \anskelig ting,
och ofta de lemna sin födelseort,
och tåga sä ".erlden omkring.

I främmande land far du skatter och guld,
men trefnaden kan du ej få;

*) Dimman.
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om lyckan dig än är aldrig så huld,
skall tomten dig likväl försmå.

Som sten blir dig brödet, du har ingen ro,
och dagarna bl ifva som år.
Öfver haf, öfver land till sitt torftiga bo
far svalan hvar endaste vår.

Till saknade nejder vänd åter igen,
och tomtar och elfvor och rå,
som fordom de älska och skydda sin vän,
ty trofasta äro vi små.

Låt bädda din graf uti hembygdens lund;
fast bortglömd af menniskors ätt,
skall elfvan den finna i midnattens stund,
och mullen då göres dig lätt.

Och kammarn den mörka skall blifva beklädd
med silfver och strålande ljus,
och torfvor, de gröna, som täckte din bädd,
bli lustgårdar kring om ditt hus.

Efler några dagar lemnade vi med saknad morßrilas fridfulla hem-
vist. Aldrig inträder jag ien mera verkligt förnäm gård: man tyckte
sig vara kommen flera sekler tillbaka. Förmodligen såg del så ul hos de
gamla odal-bönderna, dit de höga skickade sina barn att uppfostras; elt
mod söm förtjenade all upplagas igen. Aldrig får jag se någon husmo-
der med elt mera värdigt uppförande; vår svenska Sanct Brila ingaf väl
knappast sin omgifning mera aktning. Om qvällarne sedan alla lagt sig,
och det blef tyst i huset, läste hon högt; hennes röst uttryckte innerlig
andakt och fromhet; hon läste länge; det okonstlade gudliga sinnet äger
en styrka att sammanhållasina tankar,som vi andra, så kallade bildade, (en
sammansättning af tusende oredor) sakna; vi kunna blott ögonblickligen
fattareligionens höga, enkla sanningar. Alt med eftertänka följa elt bönfor-
mulär är oss näslan omöjligt. Bekantskapen med den godsinta, redliga
Halonen och hans syster anser jag oslridigt för den bäsla under hela min
resa i Finland, och om denna sesa icke skulle medföra något annat resul-
tat, — tror jag mig deraf skördat en slor vinst.

VI.

Nu är det att tala om en färd ulåt de stora landsvägarna; dessa äro
öfverallt ganska goda; häslarna små, men starka och hurtiga; stundom
meddelar sig deras liflighel åt den flegmatiska skjulsbonden, som då be-
gynner hojta, skrika och köra som en besatt. Man åker i allmänhet
mycket fort, ända till 18 å 20 mil på dagen.Rummen på gästgifvargårdar-
De äro bjelpliga, och Öfver allt hvarandra lika; samma bord med draglåda
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der dagboken ligger, samma uppbäddade sängar, samma lada på väggar-
na: en gravyr som föreställer folk hvilka uti en båt upptaga en drunk-
nad person. På vägarna möter man sällan någon mennisko-gestalt, ändå
mer sällan blir man uppehållen af grindar. Reser man då ensam och fåfl
en tystlåten skjulsbonde, har man sannerligen god tidallöfverlemnasigåt
sina egna betraktelser eller att sofva; det sednare rekommenderas, fy säger
skalden: »Den som sofver då han res«r, har både hvila och motion.» Lands-
vägarne äro indelade uti ryska verst, 10 på hvar mil; en ofatt lång påle,
på hvilken är fästad en liten nummertafla, utmärker dem. En svensk
kan aldrig se dem utan harm; äfvenledes får man vid alla korsvägar veta,
mot sin vilja, hur långt det är till Petersburg. Uli en del afTavaslland
slå de fordna svenska fjerndels stolparna ännu qvar;somliga af demsynte»
af ålder darra på sin grund, andra deremot sågo rätt friska och modiga
ut, fastän numrorna voro utplånade, det var som vore de i medvetande af
all ännu fortlefva i folkels mun; ty om en skjulsbonde tillfrågas af den
resande: »Hur långt är hållet»? underlåter han aldrig att svara: »Sex
fjerndelar, en mil och en fjerndel», eller så. Det klingar ändå ganska
vackert. På elt hårdl prof ställdes en gång förfallarens svenskhet då han
blef varse en af fordna lidens vagstolpar ligga, himlen må vela af hvad
orsak, nedfallen, framstupa, vid den odrägliga verstpålens fötter. Behöf-
ver jag säga er, tappre landsmän, alt min vrede uppblossade fruklans-
värdt? Hade jag haft en yxa, skulle, honom till straff och andra till ex-
empel, ingen spån blifvit öfrig af den lågsinnade. Förr att utplåna den-
na smälek af jorden, skulle jag med en bundt strykstickor tändt eld på
honom, på ryssen och på hela skogen. Nu kunde jag icke göra annat än
hålla etl långt patriotiskt tal, hvarifrån jag dock förskonar mina läsare.

Del var en af Juni månads sista och skönaste dagar, vi nordbor för-
slå hvad del vill säga utan alt vidare orda derom; fyra raska sludenter,
som reste genom Tavaslland lill sin hemort, förstodo det äfven, och ut-
tryckte sin förtjusning genom att köra så mycket hästarna förmådde
springa, och uppgifva glädjerop, till den grad oharmoniska och gälla dis-
sonanser, alt alla nejdens sångfåglar tego, förskräcktes, och gömde bäf-
vande sina små hufvuden under vingarna. Dufvorna flydde partals och
hjerparna skocktals längre in i ödemarken, men klippans döttrar svarade
troget de muntra ynglingarna, till hvilkas berömmelse jag vill nämna,
att de stego af ien lång backe. Författaren fick då tillfälle alt på när-
mare håll beskåda deras vida munnar och dugliga (änder, solbrända hal-
sar och vårdslösa gång, deras roliga mössor, som hängde i nacken och
hade fyrkantiga skärmar.

Vid gästgifvaregården hvarifrån de voro bortreste, då författaren dit-
kom, voro alla rum fulla med äggskal, och deras namn stod att läsa
på alla fönsterrutor; att en rimsnidare dvaldes ibland dem såg man af
några ditkloltrade versslumpar. —

— slutligen hittade förfallaren elt
litet konvolut innehållande några längre uppsatser; ulan långt belänkande
stoppade han dem i sin ficka, och i brist af något annat meddelas tvenne
deraf.
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Omqvädet voi voi, i den ena, är ett ord som, så all säga, genljuder
från alla ändar af landet, lika ofta begagnad! af höga och låga, kan uttryc-
ka alla grader af ångest, men äfven en slags belåtenhet. Några andra
talesätt, som torde förekomma främmande, äro likaledes allmänl brukliga
i Finland.

MIN FÖRSTA BES* TILL AKADEMIEN,
i början på Februari månad.

Mor min nitton gånger redan
firat har den sälla dag,
då hon fick en son — och sedan
att den sonen just var — jag,

voi voi! voi voi!
att den sonen just var jag

Ganska visligt nu hon tänkte,
att jag borde börja på
med min framtid — fjerran blänkte
ordnarna jag torde få,

voi voi! voi voi!
ordnarna jag torde få.

Gumman hade ock en piga,
ja så väl, som mången ann,
ofta nog åt henne bliga,
hviska: »månne det går ann?»

Voi voi! voi! voi!
hviska: »månne det går ann?

Frukostbordet hon framduka'
då jag skulle dra min kos.
Rätter som vi finnar bruka
nyrågs-gröt och rofvemos,

voi voi! voi voi!
nyrågs-gröt och rofvemos.

Afskedstårarna de heta
flöt' som vatten utur såll.
Trösten blef att Stina Greta
skjutsa fick till närmsta håll,

voi voi! voi voi!
skjutsa fick till närmsta håll.

Men det tragiska i saken
kommer nu, märk, på en is
kör vi bus i öppna vaken,
der jag dog, på sätt och vis,

voi voi! voi voi!
der jag dog, på sätt och Vis.
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Ned till afgrunden, hvad fasa —

båd med kropp och själ jag sank,
spraka hördes der en brasa,
hetta, mörker, rök och stank.

voi voi! voi voi!
hetta, mörker, rök och stank.

Och så stiger, till min häpnad,
gammal kär'ng från ugnen ut,
eldröd, naken, qvastbeväpnad,
mig hon gaf en dugtig stut,

voi voi! voi voi!
mig hon gaf en duglig stut.

Vänner! det är lifvets gåta,
thy, kom jag till lifs igen;
fägnesamt om er sku' båta
denna underrättelsen,

voi voi! voi voi!
denna underrättelsen *).

Stina Greta jemte Polle
hemåt for — bland pick och pack
satt jag ensam, arma stolle,
suckande båd o och ack!

voi voi! voi voi!
suckande båd o och ack!

»Hon är min i bleka döden,
»hon är min i alla dar!»
Sä hon skrek: »i lusten, nöden,
»skall vi två bli jemt ett par,

voi voi! voi voi!
»skall vi två bli jemt ett par.

Lyckan stod mig sedermera
uppå resan sta Ise bi,
och då jag en stad passera',
slapp jag med på bal-partie,

voi voi! voi voi!
slapp jag med på bal-partie.

Der var ljus i stora kronor,
der var dundrande musik:
flickor, fruar och matronor,
just ett jordiskt himmelrik,

voi voi! voi voi!
just ett jordiskt himmelrik.

Aldrig förr ibland de höga
klef jag i francäs och vals;

*) Uti badstugor återställas vanligen drunknade personer
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min person det prydde föga
krokigt knä och dito hals,

voi voi! voi voi!
krokigt knä och dito hals.

Satt en skönhet uti knuten*)
Snarlik mor mins hvita katt,
och på eviga minuten,
Stina Greta glömdes platt,

voi voi! voi voi!
Stina Greta glömdes platt.

Fjöi så upp — den sköna .'ann'
hon stack fram sin lilla tass,

hon mitt hjerta skullat rama,
om ej ödet had' sagt: »pass!»

voi voi! voi voi!
om ej ödet had' sagt: »pass!»

Oförmodadt ser jag skrida
fram mot mig en svart krabat:
lång mustach, ett svärd vid sida,
mumlande: »Ge björnamat!» **).

voi voi! voi voi!
mumlande: »Ge björnamat!»

Han tog damen — och hon trippa'
falsk och näpen bort från mig.
»Kärlek! kärlek 1 du skall slippa,
»att mig lura idelig,»

voi voi! voi voi!
att mig lura idelig.»

Så jag svor vid nattens stjernor,
svor vid Cato och Sokrat,
att ej se på stadens tärnor,
låta dem bli björnamat,

voi voi! voi voi!
låta dem bli björnamat.

EXAMEN.

Du herrlga Karelen!
med dina betesmarker;
på ungnöt och på get-est
har du ej någon brist.

*) Hörnet på rum kallas knuten.
*"^ Rysk svordom.
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Hur knubbig och rödhårig
sprang jag ej der, slog trissa,
med mina skolkamrater;
för klockaren jag las.

Omsider kom vår pastor,
betygade och sade:
»Den junkern är ett ämne,
»som man kan kalla godt.»

Och på de orden far jag
flux ner till residenset.
att bli student — och verlden
kan fröjda sig deråt.

Att vishetens gudinna
än ungdomen beskyddar,
beviset är mitt lilla
Examens protokoll.

En af de professorer
till orda tog och sade:
»Hvad är det väl som skiljer
oss menniskor från djur?»

Vi svarade i rappet:
»Begäret efter kunskap,
»förmågan att den fatta,
»och att trumpeta ut'n».

Han log så godt, och fortfor:
»I följd deraf, go-herrar,
»hvem tycks er bland de lärde
»i främsta rummet stå?»

»Till primus bland de lärde
»vi ställa må Hm Håle;
»han var det, som med kunskap
»kom menniskan på skam.»

De professorer rodna
i anletet. — Vi fingo
en skarp tillrättavisning;
sen ordades på nytt.

»Moralen, mina herrar 1
»ni läst; — har ni begrundat
»den ljufva pligt oss bjuder
»en evig tacksamhet?

»Hvem är' vi henne skyldig?
»Ho är det Väl som bringat
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»vä'si;nelse och trefnad
»uti vårt fosterland?

Vi svarte: — »Det är Ural,
»den gamla hedersmannen,
»som guldet till oss bringar
»igenom tjufva-hand.»

Voi, voil hvad blixt och dunder
oss omgaf! — Sen vi lofvat
att hafva tand för tunga,
Examinator qvad:

»Nå lapprl då i grufvor,
»och mynt, och bergshandtering,
»Chemin bör ni studera. —

»Hvem bar uppfunnit — bläck?

Vi skreko: — »Det är Tsaren
»Sanct Petter uti Ryssland,
»som bläcket har uppfunnit
»och grundlagt Amsterdam.-.

En paus, — och professoren
tog sig en pris på saken
och sakta till de andra
han hviskade: »Får gå.»

Se'n gick det som en olja,
likt honungs dagg flöt* svaren
från våra unga läppar
så smakfullt och så klokt.

»Hvad är det för en farsot,
»(figurligt till att tala),
»som Europa härjat
»i många runda år?

»Som gjort af stora riken
»ett lappverk, — ja ett intet;
»dem styckat, sönderskurit,
»som bönder skära torf?»

Vi knäppte våra händer
till bön, — och las med andakt
»För frihet, som för pesten,
»bevar* oss Herre Gud!»

Han log så godt och fortfor
»I kraft deraf, go-herrar,
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»hur kallar man på ryska
»en piska med sin snärt?»

Vi bocka oss helt fiffigt,
och svara: »Sehzinbrpaschkator:
»Hon lefve, ingen annan!
»Hurra, hurra, hurra!»

Då skref i full förtjusning
de professorer alla:
Cum laude approbatur,
och dermed var det — stopp,

VII.

1 Tavaslland finnas, — som bekant är, — endast tvenne städer: Ta-
vaslehus och Tammerfors, på ed afslånd af åtta mil från hvarann. En
eftermiddag kom författaren åkande i stickande fyr till Tammerfors, och
när han kom fram, så var der ingen hemma. Sladsboerne hade galt ljU
landet för alt fira en födelsedag hos någon bekant, en sed som iaktta ges
noggrannt af de hjertliga finnarna. Emellertid hade författaren god tid
alt bese den lilla snälla staden, med sina välodlade trädgårdar och sin
forsande ström, — det som vanpryder stället, är en fem våningars hög
byggnad, som jag vill minnas, den enda bomullsfabriken i Finland, an-
lagd och drifven af engelsmän. Fabriker, fattighus och fängelser ha ett
olyckligt syskontycke; en man med författarens sinne gör en lång omväg
för alt slippa se någon medlem af denna ängsliga familj. Man behöfver
en god fjerdedels timma för all genomvandra Tammerfors åt alla håll;
ulan tvifvel är det en af de största förmåner släden äger, omgifven, som
den är, på alla sidor af en rik och omvexlande natur.

Mellan ett och tu på natten kommo de bortgångna sladsboerne åter,
dels åkande, dels gående: då blef det lif och rörelse. En stackars trött
och nykter resande fick ingen ro, måste upp, och åtminstone lyssnande
deltaga ide andras högljudda glädje. En grupp hade stannat utanför
mitt fönster: med något sväfvande målföre och på icke hruten svenska,
höll en af dem elt tal, hvari han sökte bevisa hur prydligt för staden, och
hedrande för dess innevånare del skulle vara, om en ärestod upprestes åt
den vidtbekante, tappre och oförskräckle fällväbel Roth, hvilken han ut-
målade såsom en af århundradets största hjeltar. Detta smickrade nalio-
nalfåfängan. — De muntra bröderna började redan kalkylera kostnaden
och fotställningens höjd. Talaren allt mera upprymd påfann äfven, i
största hast, inskriptionen dera och upprepade den med hög röst. — —

— Dess innehåll var dock till den grad rabulisliskl, all förfallaren, begåf-
vad af naturen med mycken -présence d'esprit, — slängde hastigt och
oförmärkt igen sitt fönster, sprang i säng, och drog lacket öfver hufvu-
det, öfverlygad alt alla åhörarne gjorde på samma säd, ty inom några
ögonblick var det så tyst på galan, all han hörde koskällornas pingrlande
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från skogarne. Sedermera fick jag vela alt den talande var en lands-
man, som reste genom Finland för alt helsa på någon långt bort boende
slagting. En tid efteråt, då samma person uppehöll sig i Helsingfors,
blef han, för oförsigligt prat, skickad derifrån Ull — Siberien, — nej, —

men gifve Gud att så händt 1 — det skulle ändå varit en piquant sak alt
berätta. Han blef skickad till Stockholm, och slapp betala reseomkost-
naden.

Ifrån Tammerfors till Tavastehus har man alt välja på Ivenne vägar.
Jag valde den som förde mig till den ryklbara och berömda Kangasala
åsen, belägen en mil från Tammerfors. Åsen är en smal skogbeväxl
landlhöjd, ungefärligen en qvarts mil i längd, hvilken åtskiljer tvenne
stora vatluleder. Man har således på ömse sidor vidsträckta fjärdar med
olaliga vikar och kringströdda grönskande holmar. Landsvägen fram-
går väl öfver höjden, men en resande bör icke försumma att på en liten
biväg uppstiga till sjelfva spetsen deraf. Ifrån denna punkl, — såsom en
af de mest intagande i landet, — beskådade äfven kejsar Alexander sill
nya furslendöme. Fyra stycken afbrulna pålar synas ännu i marken,
hvilka uppburo en liten paviljong, der han intog några förfriskningar. Uli
min inbillning såg jag honom, den älskvärde, den mäktige och firade, stå-
ende midtibland sin guldsmidda, ödmjuka svit. Månne han blickade
med oblandad glädje på dessa leende böljor, dessa stolta skogar, som han
nu kunde kalla för sina? Fröjdas den rike, sedan han tagit den fattiges
enda lamm? — Ja, hvarför icke, — så framl han finner alt det är vac-
kert, alt det var mödan värdt. Men Alexanders sol är redan nedgån-
gen, — hans staf bruten. — Ett annat historiskt minne upptog mest mi-
na tankar.

Utom en kyrka och en by, ser man på sjelfva åsen några romantiskt
belägna herresäten. En af dem är den fordna kungsgården Ljuxala, der
Erik XIV:s gemål många år vistades och äfven afled. Den ligger lågt, på
en udde eller elt näs, som från höjden sträcker sig öfver fjärden till fasta
landet. Abyggnaden är af rödfärgadt timmer, 2 våningar hög. Ingen-
ting annat än en källare, och en slalsvagn, skall vara qvar sedan gammalt.

Ifrån höjden sedde ha sjöns och strändernas konturer kring Ljuxala
någon likhet af Stockholmstrakten. Mången lugn sommarafton vandra-
de den sköna Catharina på den lilla gångvägensom leder hit upp, åtföljd
af en enda Ijenarinna. — Jag tyckte mig se henne, blek, med en ädel
melankolisk min, klädd i djup sorgdrägt. Denna plats älskade hon säkert
framför alla; hennes upphöjda, känslofulla själ öfverensslämde med en så-
dan natur. Då drottningens tårfulla ögon hvilade öfver nejden, var den
mindre bebodd och odlad, skogarne nedstego på många ställen — när-
mare stränderna, der nu gårdarna framskymta mellan löfven, lågo då om-
gifna af små täppor, några spridda låga kojor, dem hon ofta besökte, der
hon var älskad med en kärlek, som bibehållit sig från slägte till slägte.
Kyrkan, hvilken fordom stod helt nära kungsgården, lät Catharina på
egen bekoslnad flytta längre uppåt höjden; för sjuttio år sedan blef den-
samma ombyggd.
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I hedniska tiden var olvifvelaktigl delta rum invigdt åt gudarna, ocb
Ii it samlades landels innevånare nattetid för att offra. Det ligger poesi
l denna gudsljenst. Folkel trodde då alt gudarne åt sig förbehållit och
ulvalt sådana herrliga platser. I nattens mörka och tysta timma påtän-
de de sina bloss, och uppstämmande sorgliga, vemodiga sånger, framburo
de sina gåfvor. De nyttjade på hufvudet horn af elgar och renar, öfver
axlarna björn- och varghudar.

De unga, nog så nätta flickorna, offrade små blomsterprydda killin—-
gar och skogsdufvor; de gamla fula gummorna kommo med sina mest
©mlyckla kaltor i famnen. — Inbillningskraften kan sväfva vida i delta
ämne, man kan föreställa sig allt hvad man vill från en tid, så aflägsen
och obekant *).

Den dagen författaren tillbringade på Kangasala var synnerligen
liflig, folket var öfverallt sysselsatt med den välluktdoftande höbergnin-
gen, väderleken var kall och blåsig, men aftonen blef oförgätlig, under-
skön, en af dessa qvallar då naturen tyckes, fira någon för oss obekant
fest. — len handvänning, alldeles som på en gifven befallning, blifva luf-
ten, vågorna och löfven fullkomligt stilla, det yppigaste färgspel omskim-
rar och upplyser dem, fåglar och insekter höras icke mer, — allt tystnar
högtidligt och lika som väntar något. Milda rörelser och aningar upp-
fylla hvarje menniskobröst, men vi förnimma ej något vidare af hvad
som föregår, och då natten småningom utbreder sin slöja öfver jorden
sluta vi merendels med att känna oss sömniga, — det torde vara ett väl-
menande och höfligl sätt alt bli af med oss.

God natt då, små löfrika holmar och skärl
Du klippiga strand, som granskogar bär,
och lugna grönskuggade vikar och sund
der andungar simma kring vassiga grund 1

God natt då, små blommor som lian fällt ner,
af nattvindar uppfångas doftet från er,
till himlen de stiga, — och andarna så
från jordiska hem lära helsningar få.

God natt Kangasalas förtjusande ås,
mång' saga du vet, om ditt språk kan förstås;
god natt då, srftå sfjernor i taket det blå,"
af allt som är skönt, är ni skönast ändå.

I morgongryningen fortsalies resan genom en bördig angenäm
Irakl; vid elt hästombyte fick jag till skjulsbonde en äldre man, men glad
till sinnes som elt barn, han sjöng och trallade oupphörligt. Vi reste för-
bi Pälkänes gamla gråslenskyrka, säkerligen en bland de äldsta i landet;
nu var hon öfvergifven, men på det obehagligasle sätt i verlden. Kyr-

*) Ännu lefva de, hvilka i sin barndom sett qvinnor från skogsbygden
med små krokiga bockhorn i hufvudet som en grannlåt.
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kogården, ehuru alldeles uppfylld af minnesvårdar, låg midt i åkem,
ulan nägon stängsel. En af takets prydnader, i form af elt massivt kors,
stod på sned, lutande uppe i den höga rymden; några mörka slrömoln bil-
dade bakgrunden. Denna anblick var bedröflig, nästan hånande, i elt
christligt land.

Jag önskade alt på närmare håll bese del sekelgamla templet, men
gubben låtsade ingenting höra, slog på hästen, skrek och sjöng till dess vi
voro väl förbi. Då vände han sig om, sägande ganska allvarsamt: »Glänta
ej på grafvens dörrar, lugnet älska ock de döda.»

En annan resande har beskrifvit denna kyrkas utseende invändigt, i
följande hemska ordalag: »Himmelens vindar och vandrarens nyfikna
blickar hade nu fritt tillträde genom de öppna fönsterna, från hvilka
man borttagit och försålt de af tid och menniskohand i många skiftande
kulörer målade rulorna. Fritt trängcfe äfven storm och menniskoöga in
i dödens fridlysta boningar inom kyrkan, sedan det gamla golfvet haft
samma öde som] rutorna. Du skulle hafva selt en syn, hemsk redan vid
gladaste solsken, men obeskrifligen ryslig, när månen, skinande genom
brustna skyar, såg med bleka blickar in genom fönsterna på denna stora
öppna grift, graf vid graf, och derinne döda i multnade kistor, ifrån hvil-
ka här och der en svepning, en hand eller ell benrangel gifvit sig ut.
Och när vinden tjutande ilade in genom fönsterlufterna för ad drifva sin
vilda lek med grafvarnas gäster, då skulle du selt huru svepningarna
fladdrade och yrde omkring, och benranglen hackade tänderna och vän-
de sig liksom under oroliga drömmar, och det blef lif i den eviga hvilans
fristad, ett dödens lif, så fasansfullt, all den lefvande betraktaren, slagen
af skräck, med bortvändt öga och iskallt hjerla plötsligt tog flykten, lika-
som hade förgängelsens spöken gripit honom i håret och hånleende ma-
nat honom att nu redan dansa med dem i det dunkla djupet.» Denna
beskrifning är ju så förfärlig man någonsin kan önska. Men vi måste
återvända till min envisa skjulsbonde, som fortfor all prata och vara glad,
ehuru jag visade mig tvär och vid elakt lynne. När han började beskrifva
ödets grymma lek med en ung bondgosse, hans egen systerson, lyssnade
jag uppmärksamt. För liera år sedan, så berättade han, förelogo sig ry-
ska handlande att i Finland värfva ynglingar för ryska arméen, — ett till-
tag som sedermera blef förbjudet; — emellertid hade många unga män
på detta sätl blifvit förda till Ryssland. De värfvades på tjugufem år,
hälften af penningarne fingo de genast, det^friga innestod; hans syster-
son, en utmärkt vacker och reel yngling, var en bland dem; han nedsatte
alla de penningar han fick, för sin mors räkning, ty han hade lofvat sin
döende fader alt troget sörja för henne. Min språksamma gubbe var
ifrån skärgården, således maklig svenska språket, hade en medfödd välla"
ligbel och liflig känsla; hans föredrag var så målande, alt rekrytens histo-
ria, i mitt minne, nästan genast anlog följande form.
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REKRYTEN.

Talande till en af Finlands söner,
sade ryska handelsmannen listigt:
»Kan du ännu längre dig besinna,
»då i lega du får tusen rubel?
»Dubbelt får du då emot de andra.
»Du får plats i kejsarinnans garde,
»högt. berömdt kring hela vida verlden,
»för sitt mod och för sin stolta hållning.
»Med en uniform så grann och präktig,
»får du gå på post i hofvets gångar;,
»det är annat det, än att vid plogen
»stiga klöf om klö{ med trötta oxen;
»eller sitta i ett ensligt pörte,
»äta bark i kapp med magra getter,
»och likt en mask på tufvan födas
»och uppå tufvan dö. — Så tag nu fort
»summan som jag sista gången bjuder,
»ty i morgon skola vi marschera.»

Legan tog den unge. — Då hans moder
(ägande ej ens den minsta aning
om en sådan handel) gick förnöjsam
hemma i sin solbelysta stuga,
lade bruna ärter uti grytan,
ställde palfva-köttet fram på bordet,
uti hvita stopet slog hon kalja.
Log och tänkte: Joel kommer hungrig
hem från kyrkan, aldrig kan ha gissa,
hvad hans gamla moder har att säga.

Snart nog träder genom låga dörren
hennes ståtliga och enda gosse,
hennes glädje, hennes allt på jorden.
Öfver ljusa pannan låg ett sorgmoln;
att det skingra, talar fromma modren:
»Gå till Mämre, Joel, sen du ätit,
»gå så kladd, som du nu är, till Mämre;
»stig du in hos nämndeman Pelvonen,
»och begär hans vackra unga dufva
»till din lifstids maka, till värdinna.»

Svarade med bruten stämma sonen:
»Visst är skämtet bra, men ofta faller
»det som sten på börda. Goda moder!
»Icke tänker jag pä Mämre mina,
»icke eller är hon mig bevågen.»
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»Barn, en pladdrerska kan ofta hälla
»iskallt vatten öfver den som fryser:
»men din moder har dertill ej hjerta.
»Allvarsamt, min son, jag säger åt dig:
»Nyttja tiden medan du har medvind,
»eljest får du framro uti motvind. —

»Denna morgon flickans egen fader
»med mig sprakade — beslutet blef då:
»önskar Joel få min hvita dufva,
»må han komma henne att begära.»

Mörknade i sorg den unges öga,
bäfvade hans bjerta dock af glädje.
Och han gick till Mämre för att fria,
att få ja — och sedan taga afsked.
Ar förgingo — många Ir förflutit
Se'n från Finlands bygder Joel skiljdes.
Han har tjent vid kejsarinnans garde,
gått på post i hofvets långa gångar.
Kriget, faran, verlden honom pröfvat,
men rättsinnad blef han och ståndaktig.
Till uppmuntran får han då besöka
sina fäders land, sin moders hydda,
och sin brud, som utan tvekan lofvat,
troget tjugufem år honom vänta.

Sista dagen af hans långa vandring
nalkades till slut, och vägen aftog,
natten kom, — men uppå kända stigar
närmade han sig alltmer och mera
till sin hembygds kullar, dit han längtat.
Välbekanta toner hör han redan
från sin barndoms vän, den strida bäcken,
som flöt lekande kring modrens boning;
öfver dalen stiger lätta dimman,
undangömmande det dyra hemmet.
Snabba steg tar vandrarn, stannar hastigt,
ser sig forskande omkring och ropar:
»Här är stället, här skall hyddan vara! —

»Hon är nederrifven — hvart, o moder
»har du flyttat? Trifdes du ej längre
»i en koja der du ensam gråtit?»

Intet svar från genljudsfulla klyftan;
ingen hviskning ifrån mörka granen.
Uti dimuppfyllda dälder sväfva
hvita skepnader — men tysta — tysta;
sorlar likväl bäcken oupphörligt,
oafbrutet skyndar han allt nordan.

»Nog, min barndomsvän, du visar vägen
»till en ort der händangångne hvila
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»från sin långa, mödosamma vandring.
»Skall jag der på frågan svaret finna?»
Sade. Och i kulna natten gick han
till Pälkäne gamla gråstenskyrka.

Hon är öde, genom hennes portar
tåga inga högtidsklädda skaror,
bönen, sången tystnat der med allo.
Som en utmark lemnad åt förstöring,
låg den vigda jorden, utan stängsel;
takets prydnad, helga korsen stodo
lutande i luftens dunkla rymder;
och likt dödens tomma ögongropar,
templets öppna fönstergluggar stirra
mot den kommande. — Förvirrad, häpen,
krigarn ryser vid den hemska blicken,
stiger likväl med beslutsam fasthet
in uti den fordna helgedomen,
städse kär och dyrbar för hans minne.

Golfvets tiljor äro dädan brutna,
öppna ligga sekelgamla grifter,
allt dess murkna innandöme synbart:
svarta vålnader — »O, våren stilla!»
Genom hvalfven rusa kalla ilar,
djupa suckar stöna — röster hör han,
klockor ringa, och en dödspsalm ljuder;
trenne dofva slag. — Han vek tillbaka.
Sökte ibland kyrkogårdens grafvar
länge modrens minnesvärd — den finnes
uppryckt från sitt rum, i gruset kastad,
tar den i sin famn, och suckar bittert:
»Fosterjord, hvad har du än att bjuda?»

An en gräsgrön kulle med en liksten
och ett trofast namn hans öga möter.
Aspar susa, nattvioler dofta
kring den hvita dufvans hvilokammar,
den en osedd hand alltjemt har skyddat.
Se, der föll förkrossad ned den starke,
mållös» utsträckt mot den hårda jorden,
sjelf en bleknad hamn i dödens dalar.

Djup förtviflan, outsäglig saknad
gripa vildt det ödelagda hjertat,
tills en sakta fläkt från grafvens blommor
andas mot hans tinning; — milda tårar
smärtan svalka, qvalen dämpa;
ned till bön sjönk undergifvet sinne.
Kom med andetysta fjät då sömnen,
lade lent hans ögonlock tillsammans;
ro och hvila skänkte nygräskullen,
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och en salig dröm hans själ hugsvalar.
Men när morgonsolens strålar glänste
öfver sjöar, dalar, falt och skogar,
lemnade han Finlands sköna bygder,
aldrig mera dit han återvände.

VIII.

Tavaslehus läns hufvudslad är liten, men mycket mera grann och
briljant, än man i allmänhet här i Sverge tror. Få äro kanhända de som
tro någonting alls om den saken, hvilka skicka sina tankar åstad på delta
håll. Men långt ifrån alt deraf låta afskräcka sig, blir det tvärtom en or-
sak mera för författaren all komplettera sin beskrifning så mycket som
möjligt. Allmänheten vet nu för tiden nästan för väl, hur det ser ut,
och hur det går till i Köpenhamn, Hamburg och Berlin, till och med i
Paris och London; men hvem vet något om Tavastehus? En som uppe-
hållit sig på stället tre hela dagar, skall med nöje meddela allt hvad han
under tiden kunnat inhämta.

Släden har liksom Åbo en eldsvåda att lacka för silt moderna utse-
ende. Man återfinner således här de ljusblå, skära, ljusgröna och agat-
färgade boningshusen, med sina höga grundvalar, låga tak, ornamenter
och lister, vackra takrännor af hvilt jernbleck, som stiga ända ned till ga-
tan, målade rullgardiner, m. m. Derlill kommer slottet eller fästningen;
ett kolossalt spannmålsmagasin; residenset,lasarettet,societén och teater-
huset. En kyrka, landets underverk, ritningen gifven af Gustaf 111, un-
der hans vistande i Rom, följaktligen ingenting mindre än Panlheon en
miniature. Man kan förlusta sig på två slora torg, en lång bro med trot-
toirer, breda, rälliniga gator. Den välbygda sirliga staden ligger på en
halfö, omsluten af Wänosjöns vallen, hvilket sammanflyter med Päjäne.
Ögat hvilar med välbehag på vackra, odlade stränder, allvarsamma sko-
gar, höga åsar, långa alléer, trädgårdar, och det förnämsta af allt, en stor
vidlyftig park, nyligen anlagd af länets höfding; men ingen må dervid
tänka sig en nyplanlerad obetydlighet, nej, sekelgammal, skuggrik och
omvexlande, utgången från naturens egen verkstad; endast af smaken put-
sad och ordnad. Det hela är så skönl, så tavaslländskt, det vill säga, så
romantiskt — att, om författaren vore en näktergal, skulle han aldrig
sjunga på någon annan ort. För några år tillbaka, så förmäler historien,
gladde sig de goda stadsboerna otroligt, emedan de tydligt hörde alt en
fågel af delta ädla slägte var kommen Ull deras lundar; de tillbringade
alla nätter under bar himmel för alt lyssna, om qvällarna vågade ingen
i staden bullra eller föra något slags oljud; på gatorna gingo alla pi
tå eller i strumplasten. Den artiga näktergalen, belönande deras upp-
märksamhet, var ej jaloux att låta höra sin röst. Icke dessmindre blef
hans tid likasom hans saga ganska kort.
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NÄKTERGALEN.

Tystna!
Lyssna!

Toner så rena,
ljufva -och lena,

klinga i dunkelskön, stjernbelyst dal.
Sakta, o sakta!
nalkens, men akta,

skräm ej vår afgud, en söt näktergal.

Tjusa,
rusa,

kan denna tunga
gamla och unga.

Suomi *) om sången vet dömma med fog;
tonernas värde
känna de lärde,

då Wäinämöinen på kantele slog.

Mången
sången

länge förnummit,
ingen den funnit

såsom i afton harmonisk och öm:
molltoner veka
känslan beveka,

tårarnas källa blir strid som en ström.

Qvälla,
välla,

rulla och falla
dropparna alla

ned såsom perlor, och marken blir våt;
greto då svenner
och gifta männer;

jungfrur och hustrur förgås i sin gråt.

Stördes,
rördes

af denna smärtan
stenhårda hjertan,

sinnet blef vekt på den Donska kossack.
Ryter med samma:
Pedro, anam na

dej och din pipal — marsch, i din barack **).

*) Det inhemska namnet på Finland.
**) En medlidsam kossack-officer upptäckte hyem fågeln var, se'n sjöng han

aldrig mer.
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I Tavastehus hållas hvarje söndag Ivå predikningar, den ena på fin-
ska, den andra på svenska. Till den förslå infann sig en mängd allmo-
ge, solbrända och lefnadsfriska, de flesla hade vandrat flera mil på nallen
och tillika burit garn för att låta färga; men ingen såg sömnig eller trött
ut. Allaret står midt i kyrkan, bänkarne uppstiga som en amfitealer

rundtomkring.
Ganska få af den fina verlden besökte andra predikan. Författaren

hoppades att få se dem på eftermiddagen, promenerande i de vackra om-
gifningarne, men deraf blef intet. Gatorna voro öde, alléer, trädgårdar,
sjelfva parken stod tom. Ingen, aldrig så liten båt upplifvade med silt
plaskande sjöns yla, solen baddade, de lätta vågorna glittrade, krusades
och rullade sakta mot stranden, hvarest sullo i dödslik tystnad några ryska
soldater och metade löjor. Missnöjd och otålig gick jag i flera tim-
mar än hit än dit, önskande mig fjerran, fjerran. I allmänhet har en
svensk svårt för alt icke långleds i de finska städerna, — och i följd deraf
begå någon dumhet. Klockan led fram mot sju, — samma ödslighet. —

För att få se någon menniska omkring mig väcka någon slags uppmärk-
samhet, beslöt jag att sälta mig ner midt på torget och låtsa sofva, eller
rent af vara död. Då hördes en vagn köra öfver galan; det var en ele-
gant droschka med två eleganta damer; en droschka till — ännu en —

strax derpå en kalesch, och så hastigt på hvarandra ända till några och
trelti ekipager, alla fullpackade med balklädda damer och herrar, hvilka
ämnade sig till societén. Nu blef det fråga om att få entré, och utan svå-
righet erhölls den. Salongen är vacker, inemot så stor som Helsingfors
danssal; likasom der, titulerades fruarna: direklörskan, tullförvallerskan,
apolekerskan, etc; ingen titel är dock mera välljudande än kapitalistskan,
men den förekommer ej så ofta. För öfrigt tillgick allt ganska för-
nämt. »Rangordning, högsäten». Glädjen var måttlig, dansen förnuftig,
alldeles riktig, konversationen betänklig. Man åtskiljdes klockan 10;
efter mitt tycke med lättare sinne och gladare miner, än man hade under
sammankomsten. Jag vill dock icke förhastadt antaga att så förhöll sig,
kanske var det endast en imagination.

Fästningen, i gammal stil slottet, äfven borgen kallad, ärbelägen elt
litet slycke från staden, på en höjd vid sjöstranden; består af en temligen
stor byggnad med tvenne torn, bygd i fyrkant och af mörkrödt tegel, om-
gifven af vallar och grafvar. Nu begagnas den endasl till länshäkte. Som
fästning betraktad lär den aldrig uthärdat några svåra belägringar; in-
gen tapper krigare har stupat under försvaret af dess murar. Fridsamt
och vänligt ha portarna öppnats för vän och ovän; men i längesedan för-
flutna tider, då inga vallar ännu voro uppförda, då den gick och gällde
för ett slott, var tillträdet kanhända svårare. Under Birger Jarls vistande
i Finland, innan han blef utnämnd till riksföreståndare, uppbyggdes slot-
tet. Traditionen förmäler, ad sedan det blef i ordning, han äfven bebolt
det tillika med en af sina systrar. hade fattat tycke för en af
landets söner, och det som värre var, öfvergått lil 1 finnarnas gudalära.
(Säkert gjordes tiden henne lång) Birger, härom underrättad, hotade
henne med döden; men, som hon fortfor uti sin villfarelse, skall han
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obarmherligt låtit inmura henne lefvande. Uli en smal gång i ell af tor-
nen visar man den resande ell trångt rum eller nisch i muren, der prin-
sessan blifvil insatt. Såsom det är tillåtet att tro allt hvad man någonsin
vill, är förfallaren fullt öfvertygad om en del af berättelsens osvikliga san-
ning; men att Birger sjelf lät inmura sin syster, låter illa, och är tvifvel
underkasladt. Ehuru hans ätt icke kan sälta brödrakärleken på sin me-
ritlista, bör man dock hoppas alt de haft blidare sinnelag för sina systrar.
Detta är så mycket mera sannolikt, då man besinnar, att den ridderlige
Birger stiftade lagar till qvinnornas förmån. Hans son MagnusLadulås
är den ende bland våra stora, förträffliga konungar, om hvilken historien
med tydliga ord säger: »att han sörjt för enkor och faderlösa barn»; den
enda, om hvilken står skrifvet: »alt qvinnorna gräto vid hans död». Allt
sedan den tiden hafva de således ej haft orsak till tårar vid sina regen-
ters frånfälle: på sätt och vis en lycka, de gråta nog ändå. — Författaren
afviker derföre från traditionen och befriar Birger helt och hållet från
någon del i sin systers olyckliga öde. Men del fanns en annan makt, lika
så stark och vida förfärligare an hans, der dessa dödssätt hörde till ord-
ningen.

DEN INMURADE JUNGFRUN.

Vid Wäno-sjön susade blågrönan skog,
hvem aktar derpå?

och aftonen dimmiga slöjan drog
kring alla dess stränder och uddar.

I Folkungatiden der restes en borg,
hvem aktar derpå?

den invigdes genast af kl gan och sorg
till bostad för jemmer och smärta.

Då satt en prinsessa i slottet och sang,
hvem aktar derpå?

I månljusa natten vid harpoklang
hon suckande framhviskar sakta:

»sär sparfvarna bygga i lunden sitt bo —

»hvem aktar derpå?
»de våga att älska i oskuld och tro,

»men jag är i dödelig fara».

»Dem stänga ej murar och höghet och tvång —

»hvem aktar derpå?
»O, vore jag fri såsom de — under sång

»jag flöge i skogen att vara!»

I skuggan af muren framsmyger en båt,
hvem aktar derpå?

och roddaren stillade jungfruns gråt
med dunkel och halfqväden visa.
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En troll-runa sjöng han, och månen vek bort,
hvem aktar derpå ?

han qväder en ann, och bommar och skott
från sjudubbla borgportar falla.

Så tyst som en vålnad gick jungfrun sin kos,
hvem aktar derpå?

och kinden var blek — en snöhviter ros,
som följer dit vågorna gunga.

Vid Wäno-sjöns strand var den helgade skog
hvem aktar derpå?

dit folket med eldbloss om nätterna drog,
att Ukko sitt offer hembära.

Ej seglade vinden i luften mer,
hvem aktar derpå?

dock susade skogen och böjde sig ner,
för starka och mäktiga andar.

Gråskäggige trollman besvärjelser gör,
hvem aktar derpå?

På ursprungs-ord, tecken och runor hör'
med vemodigt sinne de unga.

Prinsessan blef tjusad af lundarnas prakt,
hvem aktar derpå?

af sällsamma sugor, och tonernas makt,
och sånger från älskarens läppar.

En hjelte han var, det tyder hans skick,
hvem aktar derpå?

Men skalden blott äger hans lågande blick,
hans ljuft öfvertalande tunga.

I stilla högtidlighet natten försvann,
hvem aktar derpå?

men afguda-läran tog jungfrun an
ack! följderna blifva dig svära.

Den vildaste björn som tallriset sett,
hvem aktar derpå?

långt mildare död åt dig arma beredt,
än den hvilken kyrkan förkunnar.

Hon dömes att lefvande inmurad bli,
hvem aktar derpå ?

blott Gud, som beskyddar oss, nådigst står bi,
när menniskor hota och pläga.
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OTHOHAINENS RUNA*).

Birger, fastän hög och mäktig,
kan ej unga systern skydda,
icke bistå, men i vrede
ropar han: »Tag hit mitt slagsvärd,
»mina sporrar och mitt harnesk!
»Mylla vill jag ner i jorden
»dessa hedning-skallar hårda —

»Tavastländaren förkrossa
»som bedrifvit att min syster
»qvid.nde i muren stängdes,
»hundrafaldigt döden ljutit.»
Öfver hafvets böljor for då
ilbud, att hans vilja tyda,
och från Svea rike skyndsamt
oförskräckta kämpar kommo
stålomgjordade och starka.

Se, nu stunda onda tider,
Suomis folk och Suomis gudar
hota undergäng och ofärd.
Natten om på helga åsar
flamma röda offereldar;
dagen om på svärden slipas,
bälten, spjut och yxor smidas:
jernet glödgas, stålet fräser;
sotomhöljda männer hamra;
tomtar pusta, dvärgar feja,
och mot stenar pröfva klingan.
Utur ökne-skogar framgå
krigserfarna hjpltegubbar,
klubb-beväpnade och trygga.
Landets ynglingar och männer
vandra tutande till kärnad,

*) Är ett försök att fortsätta dikten på finsk runometer; sjelfva ämnet, ti-
den och rummet uppmana dertill, dessutom är densamma mycket tjenlig
till längre berättelser genom det lugn och den enkelhet som der uttala
sig; men just denna osökta enkelhet i formen och tankegången, hvil-
ken utgör finska runans största behag, är naturligtvis det svåraste och
konstfullaste att ernå. Lika så omöjligt det skulle vara för en äldre
person att tillegna sig barnets naiva, träffande uttryck, nästan likaså
omöjligt är det att imitera natur-poesien. Författaren har ej vågat
göra det på annat sätt än såsom man råbråkar ett främmande språk;
enskilta ord, sinnebilder, hela fraser ha måst lånas (de sednare utmärkte
med kursiv stil). Ett arbete, sammansatt på detta sätt, har förmodligen
förlorat allt värde, så framt det ej kan betraktas (sans comparaison
likväl) såsom då en prest skrifver en predikan och hämtar det bästa
deraf från bibeln/
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under spel i svedje-lundar,
öfver tallbevuxna moar.

Men den ypperste bland hjeltar,
den mest rådige och djerfve,
unga Othobainen saknas.
Ej till striden han beger sig,
synar icke sina vapen,
lägger bort sitt spjut och pansar,
går kring borgen och begrundar,
eftertänker och besinnar
hur han borgens ros må frälsa,
ifrån hungersdöden fria.
Såg en kaja uppå taket,
och han talade till kajan:

»Fågel, du som kryssar ständigt
»omkring tornets murar, svara,
»säg mig, lefver än prinsessan?»

Kajan svarar honom fyndigt,
fågel ifrån taket talar:
»Jungfrun, som åt döden vigdes,
»lefver än, och suckar ständigt:
»Othohainen! Othobainen!»

Sade hastigt unga mannen:
»Kaja flyg med dufcans vingar,
»öfver trenne långa sjöar,
»och den fjerde mest till hälften,
»till min moders rena gårdar;
»tag en liten korg af silfver,
»lägg deri af äggets gula,
»utaf unga hjerpar bröstet.
»tag af hvetebrödet smulor,
»ila skyndsamt hit tillbaka,
»låt prinsessan dpraf äta.
»Honung med din lunga hämta
»ifrån åkerbärens blommor,
»som på släta ängen växa,
»der fins äfven gröna blader,
»kupiga små runda skålar,
»som en vattendroppa rymma,
»ita skydsamt hit tillbaka,
»låt prinsessan deraf dricka.»

Kajan lydde Othohainen.
Luftens aldrasämsla fågel,
Korpens frände, svart till färgen,
matade sin hvita unge,
sjutton gånger uppå dagen.
Deraf lefde då prinsessan.
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Gick en liten lid till ända,
ganska ringa, — Suomis kämpar;
äro allesamman redo,
stridens timma är för handen.
Hvem skall ordna och befalla?
Hvem är skicklig att dem styra?
En var unga Othohainen,
Riikonen han var den andra.

Birgers krigsrop höres skälla,
återljuda öfver heden,
och en stor och väldig skara
af hans stolta kämpar nalkas,
uti prydlig vapenrustning.

Othohainen med de unga
på en öppen plats sig ställde;
men i skogens bryn de kloke,
gamle männen än förbida.
Der, med hårdt tillknutna näfvar,
sammanbitna tänder, se de,
huru stridens vågor hvälfva;
se den nya stammens bragder.
Suomis ynglingar väl svigta,
falla ock, — men vika icke
ej ett enda steg tillbaka.
Såsom rotade i jorden,
stå de fast — och skarp är striden,
medelålders männer framgå.

Birger sjelf i vredesmode
fattade sitt stora slagsvärd,
red i spetsen för de sina.

Ljungeldslikt det blixtrar, blänker,
ifrån stålens skarpa eggar;
blodet forsar, hedna blodet
med det kristna sig förenar,
flöt gemensamt utåt fältet.
Många stolta hufvu'n rulla
fiån de breda, starka skuldror
ned i sanden, såsom nystan:
svärden korsas, spjuten hvina,
tusen bjeltar äro dödens.
ildrig hört, ej sett man hafver
sådant slag i dessa nejder.
Ingendera parten vinner,
ingendera parten tappar.
Hatet rasar, hämden störtar
outtröttlig, vild i faran,
slriden tilltar, blir förfärlig;
fasansfulla skri sig tränga
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genom jorden, genom marken,
och naturens alla döltrar,
och de mör som gräset vårda,
ljungens blomster jungfrur häpna,
Gumman som i jorden bodde,
ålderstegna modren vaknar,
vid det stygga dånet ofvan;
ristade sitt gråa hufvud,
upphof sina matta ögon,
denna olat hon ej lider.
Och hon manade ett töcken
snörrätt upp ur jorden stiga,
svepa in i tjocka hvirflar
de ursinniga som slog s.
Deraf tvungos de att sluta;
blodbads-gillet fick en ända.

Efter dagens långa möda
en och hvar behöfde hvila.
Icke hvilar Othohainen,
flera värf han har att sköta,
lämplig synes honom natten
att till slottet sig begifva,
pröfva der de goda runor,
dem hans fader fordom nyttjat,
ord, som sten från stenar skilja,
och som låta murar ramla.
Kanske kunde furstens syster,
den åt döden hädanfallna,
än en gång få solero skåda,
månans anlete bet'akta,
glädja sig åt fria luften.
När dä hjelten slottet hunnit,
birjade han sjelf besvärja,
och sin sångarkonst anlita,
läser ursprungsord grundenligt,
enligt ämnet vishets runor.
Låter då en hvissling ljuda.

Gråstensfoten kännes darra,
takets list sig nederböjer,
muren dock förblifver oskadd,
ingen remna der att finna.j
står orörlig, fast som klippan.

Da af sorg greps hjeltens sinne,
sorg som kunde tårar pressa,
och han hof sin röst, och sade,
talande med dessa orden:
»O di, Ukko, gyllne konung,
»duvdcrmolnets nä a granne,
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»Skapare, se till den vackra!
»Låt den sköna ej försmäkta!
»Ringa är min kraft, min insigt,
»tryter när den bäst behöfves;
»dock, mitt verk vill jag fullborda,
»uslingar må halfgjordt lemna;
»trollord fattas, några endast,
»snart skall jag dem nog bekomma.»

Går så hän till ödemarken,
bort till obesökta trakter,
till de kärr som aldrig lina.
Ingen väg der var att leta,
icke ens en gångstig såg han;
vandrade längs stora sjöar,
öfverst uppå höga fjellar,
gick med lätta steg pä gungflyn,
hastigt genom brokig småskog.
Vargens spår i sanden skönjes,
björnens i den mjuka mossan.
Och på tredje dagens afton
ser han Kalmas mulna himmel.

Blå var marken, träden röda,
kring den gamle Pekkas pörte,
han* som kallades den vise,
som i sju mansåldrar lefvat,
och som alla ord besitter.
Gröna ödlor sprang på trappan;
etter-ormar låg' för dörren;
hundar fanns der fast än tio,
lågan sken från deras ögon,
elden brann i deras käftar,
gräsligt skallet var att höra.

Hurtigt framgår Othohainen,
talar så, inunder gluggen:
»Vise Pekka! runor gif mig,
»hvilka sten från stenar skilja,
»och som låta murar ramla
»ned så tyst, som ull det vore,
»och så varsamt, att en jungfru
»ej i fallet gör sig illa.»

Gubben ryter ofvan ugnen,
gråskägget på muren ropar:
»Bryr jag mig om dina jungfrur!
»Dem att skydda — olycksfödde,
»lins ej ord uti min ägo.
»Usle, vet, den bragd du öfvat,
»hela landets ofärd Yåller.'
»Vara gudar du förtörnat.
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»Vet, att höga makter darra,
»darra för ditt missdåd, niding;
»du en kristnad mö har vågat
»tubba från sin Gud, den starke,
»han som bämnaren sig kallar.»

Sjelf nu unga Othohainen
yttrade ett ord, och sade:
»Slut din mun, och hölj ditt hufvud,
»att de mäktige ej se dig,
»våra gudar dig ej märk»,
»då du dem så ringa anser.
»Sämre män få gifva vika^
»svagare få gå å, sido,
»då en herrligare nalkas;
»kanske mycket kan ju hända;
»men du ganska kloke Pekka,
»låt oss nu ej längre tvista,
»var ej ens på skämt förbitirad:
»gif mig några goda runor!
»Utan guld jag hit ej kommit,
»utan ord går jag ej hädan.»

Gubben ryter ofvan ugnen,
gråskägget på muren ropar:
»Gif dig, vidrige, å fårde!
»Dröj alls icke i mitt grannskap,
»lemna mina gårdar, djefvul!
»Fly, förr än jag börjar orda,
»sinnet mig att tala bjuder,
»och jag trollar dig, förmätne,
»såsom tupp alt lägret uppnå,
»såsom hönans unge borgen.

Häraf vredgas Othohainen,
häraf vredgas han och harmas,
och med pilens fart han rusar
skyndsamt in i gubbens boning,
slungande sitt spjut bak ugnen.

Men den ganska kloke Pekka
kunde sig till annat byta,
dristade förändra skapnad,
och som giftig spindel kröp han
ut igenom mossig springa,
spjutet träffar tomma väggen.

Pekkas hustru till att skratta,
Pekkas hundar Ull att skälla.

Var ett litet barn i stugan,
salt ett dibarn uppå golfvet,
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gpenabarn, som aldrig talat
med sin mor ännu ej jollrat.
Emot främlingen hon sträckte
sina små ocb mjuka armar,
höjande sin röst hon sade:
»Bär mig, gode man, till dopet,
»dopet heliga och rena,
»dit min ande städse trängtar!»

Stort var undret. Othohainen
tvekar icke, tar den lilla
Pekkas allrayngsta dotter
i sin vård — invid hans hjerta
barnet slumrar hela tiden,
hjelten sig ur öknen letar,
och mot tredje dagens afton
har han slottets portar hunnit.

Biskopen, den stränge Bero,
står vid ett af slottets fönster,
ser i fjerran vandrarn nalkas,
ser en utmärkt man vid porten,
och han frågade och sade:
»Hvadan kommer Suomis höfding?
»Hvadan barnet på hans armar?*

Bugade sig Othohainen — -

men den lilla hördes svara,
höjande sin röst begära:
att få döpas och bli kristen,
att i dopets flod få renas.

Deråt fröjdas stränge bispen,
underverket honom gladde.
Och i hast han gaf befallning
låta borgkapellet stråla
utaf många hundra vaxljus.
Rökverk tändas, orgeln brusar,
en förträfflig messa tonar.
Biskopen i högtidsskruden,
följd af sångare och prester,
går åstad att barnet hemta,
sjelf i kyrkans sköte bära.

Porten stängs för Othohainen*
hedningen blir lemnad ute.

Nog ha sorg och tungt bekymmer
månget menskohjerta pressat,
så bedröfvad ändå ingen
jordens son mot himlen skådat.
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Urtids-gudar han förtörnat,
ingen hjelp af dem att vänta.
Mot de nya har han brutit,
intet stöd hos dem att vinna;
lifvets fröjd för honom svunnit.
Landets prydnad, rallnets ära.
Jungfrun, för hvars skull han vakat
den för hvilken han med glädje
kunnat dö och gudar trotsa,
lefvande i grafven stängdes.
Dit, hans kärlek henne ledde,
derifrån kan den ej föra.

Så han tänkte, unga hjelten,
då han lemnades allena,
att sin usla lott besinna.

Månne på hans mörka tankar
någon Gudom täckes svara?
Ty med ens ha molnen svartnat,
skyar röras, stormen hviner,
och den vreda insjCn brusar,
eld och thordön gör sitt värsta.
Luft ej liknar luffen mera;
för de blixtar som der ljunga,
himlahvalfvet är ett eldhaf.
Askans allragröfsta stämma
skallar dundrande i rymden,
klippans fasta hällar dåna.
Jorden skälfver, strålen träffar,
framfar oförväget, krossar,
starka borgens tinnar skakas,
hjelten kastad är till marken.

Småningom han åter vaknar,
regnet honom vederqvicker,
ser omkring sig och bespejar,
tyst är allt i djupa natten.
Något har han dock förnummit,
anar också derutöfver.
Sanden suckar, kalken qvider,
oaflåtlig klagan hör han,
lyssnar noga och betraktar,
gnuggar sina båda ögon,
går kring tornet och beskådar.

O, då varsnar han att muren,
fem fots tjocka muren, remnat,
ifrån taket ner till grunden,
stenar a' från stenar skiljda,
teglet grusad-, sönderspillradt.
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Hvilken fröjd har öfverträffat
Othohainens, då han märker,
att sin önskans mål han hunnit?
Qvad en stege emot muren;
sprang, som skogens täckhet *) springer,
flög som eldens gnista flyger,
upp mot tornet — finner grafven
och prinsessan han befriar.

Så förmår Den Högste bistå;
så Den Maktförsedde hjelpa.

Så från hedendomens mörker,
blef till kristna läran omvänd
Suomis höfding, Othohainen,
Och med honom hela landet.

IX.

Som det aldrig varit meningen att sammanskriiva en tjock lunla,
tråkiga reseminnen och fadda berättelser» isynnerhet nu då både tid och
medel (papper) åtgått att befria den inmurade jungfrun, nödgas jag åt
en evig glömska lemna mina egna irrfärder i Finland, — så går det då
man lägger sig i andras angelägenheter; måtte åtminstone ingen lika så
opåkallad historieskrifvare mura in jungfrun ånyo! — Ulan uppehåll får
jagsåledes äran presentera mig i Helsingfors, elt år sednare, sysselsatt
med anordningar för hemfärden.

När en resebeskrifvare låter förstå alt han kommit till silt land igen,
har allmänheten för den gången ingenting vidare att frukta af hans pen-
na, eljest kan han ständigt ligga i bakhåll med en fortsättning.

Jag hade tillbringat vintren i en af Finlands furubygder, på en öde
belägen landtgård, hos en enkel, patriarkalisk familj, som der förde elt
fullkomligt eremillif, hade nästan ingen gemenskap med den öfriga verl-
den, ingen korrespondens, inga tidningar; de få böcker som furmos i
huset voro tryckta i Örebro på 1700-talel. Vi hade vintertiden fyra mil
till socknek)rkan, skulle kanhända återfallit till hedendomen, så framt
icke presten, klockaren och sjelfva spögubben kommit lill oss, vadande
i snön, en dag på nyårel, för alt hålla läsförhör och uppbära sina löner.
Eljest sågs aldrig något främmande ansigte, umgänget inskränkte sig till
allmogen i närmaste by; men, icke hade vi ledsamt för det, utan just
precist molsalsen. En del af våra anspråkslösa nöjen skulle dock i mån-
gas öron låta barnsliga, — ja riktigt pjåskiga; elt enda exempel må här
anföras. Dagarna för påskhelgen skickades flera häslar till skogen för
alt hämta friskt granris, del aflassades utanför ladugården och utbreddes
många hvarf öfver (med förlof) spillningshögen. I toppen ställdes några så
kallade bockar och öfver hvar och en lades ell gungbräde. De som

*) Ikorn.
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gunga slå på yttersta ändan deraf; då den ena kommer till marken, far
den som befinner sig på höjden långt upp i luften och, om han är skick-
lig gungare, svingar han sig i detsamma rundtomkring, träffar åter spet-
sen af brädet, hvilket då nedsjunker och moitién upplyftes, men det hän-
der äfven alt den som svängt sig djerft och ledigt uppe i luften, kommer
pladask ned vid sidan af brädet; emellertid, som det är så oändligt för-
nuftigt släldt, ske inga olyckliga tillstötar, fallet uppväcker endast mun-
terhet. Jag såg en gång denna lek, som bar namn af hoppbräde, ulfö-
ras i en trädgård af unga sylfidlätta flickor, de hade bocken ställd uli en
gräslökssäng, huruvida det skedde med hushållerskans velskap lemnas
osagdt, gräslök är finnarnas favoritkrydda, hvad som är säkert, är alt
leken för åskådaren var den mest förtjusande man kan önska.

I sanning, icke med glada känslor lemnade jag i början på somma-
ren den förutnämnde landlgården, denna så tysta och lugna hamn, för
alt ullrada i verldsbullret, utstötas i lifvets stormar. Med själen upp-
fylld af nalurfriska föremål och tycken, och efter alt hafva lefval ett från
lyx och fåfänga afskildt lif, återsåg jag med ett slags oro all brokigheloch
grannlåt i Helsingfors. En slor mängd Petersburgare voro, som van-
ligt, ditkomne för att dricka brunn och nyttja Saltsjöbaden. Hvarje mor-
gon fick man, för intet, uli brunns-salongen höra musik och se landets
infödingar och deras beskyddare figurera; del var mycket roligt. Mot be-
talning kunde man på samma ställe och i samma sällskap spisa en ypper-
lig middag, dricka förträffligt vin och spraka helt ogenerad!, om man ba-
ra noga öfvertänkte hvad man ämnade säga. I akademi-lrädgården var
om aftonen tillfälle all beskåda stadens skönheter, i en utsökt toilelt, lyst
och saktmodigt skridande, somliga uppåt, somliga nedåt sandgångarne;
huru animerande, förtrollande om man så behagar. Men som jag snart
fann att min smak blifvit tolall förderfvad och mina begrepp förvända
under mitt långa vistande på landet, beslöt jag alt ju förr ju heldre lem-
na hela slålen och gå om bord på en jakt, som låg segelfärdig till Uleå-
borg och äfven anlöpte Åbo.

Den som vill rå sig sjelf eller lära känna land och folk, bör öfver-
gifva de beqväma ångfartygen med sina bestämda tider, sitt oemotstånd-
liga lopp och sin evigt tröttsamma medgång. På en jakt deremot upp-
slå, om 1} ekan är gynnsam, hinder, dröjsmål, obeqvämlighet, motgång
och äfventyr, ganska underhållande saker på det hela; dessutom råkar
man der en egen samhällsklass, på fransyska petile bourgeoisie kallad,
hvarken herrskap eller bönder, men något af hvardera, roliga menniskor,
oftast verkliga originaler.

En skarpsinnig läsare torde häraf sluta alt författaren ärnar skämta
på sina reskamraters bekostnad, men långt derifrån; för alt icke nämna
godhjerlenhet, fin känsla och dylikt, anmärkes blott, alt man så föga har
lust dertill, öfvertygad all så väl i tal som skrift gifves ingenting lättare än
alt göra narr af sin nästa; men när löjligheten kommer alldeles emot en,
så godt som stänger vägen, måste man väl få stanna och skratta litet;
hvarlill skulle hon eljest vara skapl?
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Fartyget var däckadl och förde tre segel, kapten var en medelålders
man, starkt bygd, med ett bredt fylligt ansigte, och en jovialisk min.
Ibland de resande fruntimren (hvilka voro 14till antalet och alla bodde
uuder däck, dit man gick ner genom en lucka och en liten trappa), ådrog
en lång dam sig först uppmärksamheten. Hon reste i brun slängkappa
och en stor italiensk hatt med brokola band, var rådmanska och hemma
i en liten stad norr om Abo. Språksam och frimodig, var hennes största
Röje alt berätta hur hon, fastän bondedotter född, genom elt rikt och
förnämt gifte kommit i högt stånd och stort anseende, men som ingen
lycka är fullkomlig, hade bon fått en elak man. För alt spela honom elt li-
tet puls och för att muntra sig sjelf, var hon utan hans vetskap borlrest:
nu ämnade hon fara hem igen för all höra hvad han tyckte om den sa-
ken. Näst rådmanskan i rang och äfven så väl som hon förljenl af upp-
märksamhet, var en liten täck enke-fanjunkerska; hennes näsa var kan-
hända för hvass och hakan nog spetsig, men de små bruna ögonen blic-
kade deslo mera vänligt. En liten söt tyllmössa, kantad med rosenröda
blommor, gömde blott till hälften det svarta slätkammade håret och de
s<må hvita örsnibbarna, som pryddes af guldringar och hjerlan. Hon gjor-
de ingen slug på ändamålet med sin uttlygt. Då någon frågade henne der-
om, såg hon menlös ut, och »fällde ned sina ögons gardiner». Fri från
all förbehållsamhet i delta afseende, var deremot en annan passagerare,
en herre, bokbindare till profession. Han ansåg försin pligl alt underrätta
alla, del han varit till hufvudsladen för alt söka en civil syssla. Trodde
han alt den som hörde på honom kunde läsa skrifvet, underlät han al-
drig all framvisa sina dokumenten de innehöllo, utom mästerbref och
prestbevis, en skrifvelse från borgmästaren i den staden han var bosatt,
som vitsordade hans kunskap i lagfarenheten och som orden lydde:
hans »ovanliga bildning». Sedan var det bokbindarens högsta önskan alt
genom sitt tal och sitt uppförande sjelf bestyrka sanningen deraf. Man-
nen hade lungsot och en viss sjuklig häftighet uli alla sina förelag.

Få ling torde kunna jemföras med nöjel att i ett godl väder och med
gynnande vind resa på en jakt, som skjuter god fart, men så tyst och lätt
att den knappast tycks vidröra böljorna: man fröjdas dervid ovilkorligen
ii t sin tillvaro, glömmer både mat och dryck, länder sin cigarr och låter
det gå; de missnöjdaste fysionomier antaga dervid ett belåtet utseende, _
alldeles som vid afhörandet af en vacker musik. Men om detta sätt att^y^^-p^
resa är roligt i ett mindre farvatten, der föremålen ständigt omvexla, bWjrvp iNi_.!
det genom sin storartade enformighet hänförande, då ögat endast har detr _•

~ y* „

gränslösa hafvel till synkrets och en ändelös skog till hvilopunkt. Då ii£v
glömmer man sin egen obetydlighet; tänker stora tankar om jordklotets»\f

■•

ringdans, menniskoslägtels fröjder och sorger, rikens uppkomst och faH^/{
för fantasien sväfva historiens dramatiska uppträden, på rum är ingen*"**"*——**

brist, eller öfverlemnar man sig åt mera abstrakta reflexioner öfver natu-
ren, Gudomen och menniskosjälen- Emellertid framskrider dagen, sce-
nen förändras, solen omgifven af glänsande skyar neddyker hastigt i haf-
vef, hvilket tillika med himmelen skimrar af guld och purpur, synkretsen
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utvidgas, oändliga rymder låta ana sig. Jordklotet försvinner, en ny
verld af ljus och skönhet blir synlig, men blott för några ögonblick. Var
det en skymt af evigheten? Var det måhända diktens verld dit skalderna
ensamma tro sig ha tillträde?

Första dagen af vår färd var synnerligen behaglig, men vid nattens,
inbrott kastades vinden, och vi måste söka hamn bakom ett berg vid ku-
sten; Ivå bela dygn tillbringades der i allt sköns lugn. Ombord på jakten
var äfven en målar-gesäll från Stockholm, som rest till Finland all sök»
någon god plats, men ingen fått; han var ung, väl växt och hade elt hygg-
ligt ansigte; dessa förmåner tjenade dock till intet, då han för sin fattig-
dom skull var tvungen alt visa sig i slitna plagg, endast med återstoden
af en fordom fin habit. AU han på hemresan var tunnklädd betydde
ingenting denna tid af året, då häggen blommade och göken gol; all han
ingen vägkost hade var värre, men jusl häruti låg hans lycka förborgad,
ty knappt hade en af fruarna blifvit varse huru dermed förhöll sig, förr
än hon bjöd honom kaffe och simla, hennes exempel följdes genast af alla
de öfriga, och inom en limme var han således tvungen att dricka 14
koppar kaffe; men ifrån den stunden behöfde han ej vidare grubbla på
sin framlid.

Mera härom nedanföre.
Tredje dagen kryssade vi några mil, och kommo till en hamn om-

gifven af några bebodda holmar. Fyra andra fartyg kastade äfven ankar
på samma ställe, då det blef muntert lif. Sedan om aftonen hvar och*
en fått sitt lystmäte af gröt och mjölk, anställdes bal på en stor slät berg-
häll vid stranden. En väldig, äkta finsk stockeld upplyste platsen, allt
hvad lif och anda hade skyndade dit. Från en ostämd fiol hördes några
långsamma sorgliga ljud och menuetten begynte. Derom kan blott för-
fallaren säga alt, allt hvad han förr selt i dansvag lörsvinner som elt
töcken, och att minnet af denna galna, blåkullsartade menuett, ..vilken
anfördes af vår frimodiga rådmanska, qvarstår. För alt ej bortblandas
i hopen behöll hon på hufvudet sin stora, flaxande italienska hatt. Den
täcka enke fanjunkerskan bröstade sig i full medvetenhet af sina företrä-
den; hennes kavaljer, den ovanligt bildade bokbindaren, visade henne ut-
märkt ärlighet, trodde alt hon var balens drottning; han bedrog sig,
den rätta drottningen var ännu ej kommen, eller blef hon bortskymd
af jemntjocka fruar och madammer, gräshoppslika jungfrur och kutryg-
giga sjömän. Det var först i kadriljen man blef varse en stor, groflem-
mad och axelbred qvinna omkring 50 år, klädd uti en spritt ny *> llekläd-
ning, kort och ganska snäf, en liten bomullsduk på halsen, kort har och
nya jernskodda läderkängor. Så litet understödd af konsten och raturen
fördunklade hon dock genom sin dans alla de öfriga. Att hon höll takt,
förde sig rakt och ledigt var redan en utmärkande egenskap, men hon
dansade äfven med ansats, expression och stort behag; jaha, ty då man
på afstånd såg gestalten röra sig framför brasan, var den symetrisk och
lätt; den renaste glädje lifvade hennes anletsdrag, som förändrades allt
efter dansens eller musikens karakter; kortligen, del var en verklig ta-
lang och som sådan vann hon allmän beundran. — Ju skummare det blef..
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ju mera effektrikt blef ladan, små bi-eldar uppländes der kaffepannor
pultrade, vin och bränvin glödgades, och slutligen hade man ett helt
galleri de skönaste, men tillika de mest befängda nattstycken.

Den nöjsamma aftonen efterträddes af den herrligaste morgon; haf-
vet låg ännu försänkt i en ljuf slummer, på dess yta summo små aborrar
och slogo vida ringar, under det de större fiskarne och vidundren lågoi
sina hålor på botten med tiilslulna ögon. Sjökaptenerna snarkade rysligt
och öboerna sofvo. Men fåglarna, naturens smekungar, voro vakna och
sjöngo hennes lof, allt hvad de förmådde i den unga björkskogen, der
författaren lustvandrade. Fåglarna kunna gerna sjunga och hoppa, mot
inga varelser är naturen mera blid; för att deras bröst ej må taga skada,
få de tillbringa den kalla årstiden i Neapel, de återkomma till norden en-
dast derföre alt hon fruktar deras hjerna kunde lida af solstrålarnas hetta;
hennes skäraste rodnad, hennes friskaste ändedrägl äro endast Ull för
dem. Sedan menniskan, hennes herre och palron, utstått alla vinterns
vedermödor, har naturen ingenting emot att han sofver bort den vackra-
ste tiden af dagen, hon är nöjd bara, fåglarna uppvakta henne. Jordens
högsta goda, den husliga sällheten, tillhör nästan endast dem, af inga
bekymmer tryckas deras glada sinnen, derföre är del väl sagdl: »Ser
uppå fåglarna under himmelen», etc. Så långt var jag kommen uti mina
inskränkta morgonbelraktelser, då jag blef varse två unga gossar som
nedstego på en brant bergväg från en liten stuga, pittoreskt belägen på
höjden; de hade fiskkorgar på ryggen. Vid stugans gaflar voro qvistiga,
torra granar uppreste, på den ena sidan bildades deraf en bod, på den
andra en slags försluga; liera af de yttre träden voro rubbade af slor-
men, kastade om hvarann i vild oordning, det hela liknade ett stort fågel-
bo, och det var så, fastän bebodt af en menniskolik species. En qvinna
kom hastigt ut i dörren och ropade: »Vänta, vänta gossar! hör ni inte era
starar, vänta! Kom upp igen på ett litet ryck!» Och slararna vände om
uppåt. Jag följde dem, ty jag igenkände natlens premier dansös, och jag
var nyfiken alt se henne i sin familjkrets. Hon var nämligen gifl med en
enkling, ägare till fyra pojkar och två flickor; silt stjufmoderliga kall
skötte hon som en dans, ehuru mannen sjelf var en slarf; helt nyligen
hade han supil upp eller låtit rinna bort under målningen en hall tunna
blandsäd, det enda som fanns i huset till brödföda; nu var han utrest att
söka rätt på de loma säckarna. Vid mitt inträde var modren sjsselsalt
att på sina stora stjufsöner profva tröjor af samma ylletyg som hennes
egen sriäfva klädning. J<»g anmärkte med beundran, alt tröjorna voro
mycket tillräckliga, vida och dubbla öfver bröstet, lediga ärmar och or-
dentliga uppslag; hon omtalade med innerlig tillfredsställelse att tyget
räckt till ål alla barnen, och att far sjelf skulle ha ett lifstycke deraf.
Rummet var renskuradt och snyggt, som skärgårdsboer vanligen ha. Om
det verkligen är sannt hvad en viss författare berättar, alt den andliga
verldens inflytande på den naturliga sker medelbart genom andar, hvil—-
ka förbindas med menniskans affektioner; då måste kring denna goda
mor sväfvat glada andar, der hon salt vid det öppna fönstre», sydde flitigt
hela dagen och sjöng quadriller och valser; emellanåt log hon och prata-
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de muntert med de fyra mindre barnen, hvilka, rödblommiga och ljus-
lockiga, lekte i blotta linnet, utanföre i gröngräset. Sådana enkla och
ljufva bilder måste säkert vara i andarnas smak.

Men nu Ull en scen ien helt annan genre. Vi gjngo till segels lem-
ligen fort, en mulen afton. Med fullt förtroende till kaptenens skicklig-
het i sill yrke insomnade jag tryggt — det är bekant hvad man sofver
godt i en vaggande farkost — men uppväcktes hastigt, några limmar der-
efler, af etl slarkt buller; utom hafvets susande och brusande, hördes på
sjelfva jakten etl besynnerligt oljud, mångfaldiga skrikande röster, dofva
skri, nödrop och öfver alltsammans kaptenens starka stämma, som svor
och befallte tyslnad. AU vi höllo på att förlisa var min enda lanke; jag
rusade ut, ropande:

»Hvad slår på?»
»Gomorgon, gomorgon!»svarade kaptenen småleende; han salt helt

tranlilt och rökte sin pipa.
»Hvad är på färde? Hvad är det för skri? Hör inte kaptenen?»
»Jo, gör man så,» svarade han med mycken flegma, »och har länge

undrat på att ej en annan gjort delsamma.»
»Hvad är det?» upprepade jag med otålighet.
»Åh, del är ej annat, än de goda själarna under däck, som hålla på

att slåss.»
»AU slåss?
»Ja, och del dugligt ändå. De ha slagits hela natten; men mot mor-

gonen när jag hörde att det blef ordentlig batalj, lät jag lägga ner luc-
kan öfver dem, och har salt mig sjelf ofvanpå.»

»Lål dem för all del komma upp, det skulle vara roligt alt åse.»
»Nej, fa'n heller, det går alls inte an; de kunde knuffa hvarandra i

sjön, och jag slår i ansvar för dem allesammans.»
Bokbindaren talade och sade: »Men delar ju förskräckligt, all bättre

fruntimmer kunna glömma sig så långt, och fanjunkerskan som är så fin.»
»Nåväl,» sade kaptenen, »fin, hon har en fin hatt på hufvudet, det är

allt ihop; skulle jag som så många år har fört passagerare fram och åter,
icke strax se hvad folk jag har för mig? Jo, lita på det, herre!»

»Man vet hvad man litar på här vid lag,» svarade med stolthet den
bildade.

Oväsendet under däck hade nu stigit till sin högsta höjd. I anled-
ning derafåtertog kaptenen efter en stund det afbrutna samtalet.

»Jag är bara en grof finne, jag, och kan aldrig bli någonting annat
än skeppare; men en ting vet jag, och det är, alt utaf allt olrefligt och
uselt här i verlden, så är gräl det sämsta.»

Och de skrikande rösterna i bottnen på jaktenliksom bevittnade hans
utsago.

Bokbindaren svarade sträft: »Det är ingenting nylt, jag har velat
det se'n jag var sju år gammal och gick i skolan; så mycket mer, som
det stod på min föreskrift: «Kifver icke med hvarandra under vägen.»
För resten skall jag säga kaptenen alt st:idadt, bildadt folk brukar icke
träla och ån u mindre slåss.»
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»Så-å, det är rött bra det,» svarade kaptenen med en enfaldig min.
Då hördes rådmanskaris rösl i trappan, som bad på det bevekli-

gasle all få komma upp, hon ensam, och efter en lång underhandling och
många förbehåll, lät kaptenen beveka sig dertill.

Rådmanskan grel och sade :

»Jag har väl ej blifvil rådmanska för intet! Nej, det
o
har jag icke;

rätlen vet jag. och lagen kan jag, och bara vi komma till Åbo, så skall de
till polisen allihop, och herrarna de skall vittna hur jag ser ut.»

»Ingalunda behöfve vi vittna hur frun ser ul, då hon sjelf är närva-
rande,» svarade den lagkloke bokbindaren.

»Men jag har ju fått så myckel stryk, att jag hvarken kan gå eller
slå; jag är ju alldeles kompakl»

»Ha, ha, ha! Ingalunda heter del kompakt, meningen är väl kon-
trakt; men hvarföre ha de slagit frun?»

»För del alt jag är en hygglig menniska, de rättfärdige få alllid lida*
Hur blef icke Jubb plågad?»

»Ha, ha, ha!» utropade bokbindaren; »ingalunda hette han Jubb;
frun menar väl Job.»

»Sak samma; men kan inte herrn, som sjelf är sjuklig, ge mig litet
linjamenl att floltera mej med?»

»Ila, ha, ha!... Ingalunda heler det linjament, ingalunda heter det
flottera ; frun menar väl ...»

»Ack du, din ömkliga bokbindar-krake!» ropade vredgad rådman-
skan, »menar du ej att jag har lalt vid folk innan jag såg dig? Menar inte
du all jag ser, att du är den tokigaste som här finnes, fast du sjelf tror
dej vara den klokaste; men hvar fan har du vettet, då du springer om-
kring som en narr, som en komedeja och slår folk i näsan med dina pap-
perslappar och din nya syssla; du har ej fåll'n än.»

Den ovanligt bildade, hvilken det tillkommit all med lugn afhöra
sanningsspråk, glömde alldeles sin värdighet; störtade upp och slog råd-
manskan en örfil, under yttranden som ej kunna återgifvas. Rådman-
skan, hvilken, efter egel begrepp, var en dam af högt stånd och stort an-
seende, borde väl till en början ha förlorat alla sina sinnens bruk, men
långt derifrån; med mycken själsnärvaro gjorde hon en frontförändring,
fattade med sina knotiga händer i bokbindarens båda utslående öron, och
ruskade dem med en makalös frimodighet och styrka. Följden af detta
sammandrabbande skulle säkerligen blifvit olycklig för bokbindaren, så
vida icke kaptenen räckt honom en hjelpsam hand.

»Gör loss!» ropade denne med kommandoröst. Det åtlyddes, och
derefter lyfie han helt varligt (ty han var sjelf slark) rådmanskan åter
ned i sin boslad. Med elt sarkastiskt spelöje såg han på bokbindaren,
hvilken var nära att qväfvas af harm och hade stark vålnad af en skol-
pojke, som slår i skamvrån; men snart repade han mod, hämtade en bu-
telj portvin, drack sjelf, och bjöd öfver lag. Man finner deraf, att han
icke saknade edukation och komporlement. Kaptenen satt ännu en stund,
och kanske alltför länge qvar på sin post, emedan tvedrägtens furie rasa-
de under däck. Månne hafvet oroades deraf eller hade det eljest led-
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samt vid vårt sällskap? Alltnog, en orkan utbröt, våldsam och oväntad,
åtföljd af en förfärlig sjögång. Jakten flög som en spån, än framslupa,
än på sidan genom de skummande böljorna. Besättningen skulle refva
segel, men förmådde ej. Kaptenen stod vid rodret, och efter hvad han
sedermera berättade: »länge beredde sig på det värsta». Jag för min del
hörde tydligt, om j viljen tro del eller ej, en röst, hvilken liksom ur af-
grunden vrålade: »Bort skräp!» Och i det samma kastades vi handlöst och
föraktligt in genom Pargas port, hvilken, Gud vare lack och lof, alltid
står öppen. Då var all fara förbi, vi voro inomskärs och togo land för att
laga ett sönderblåst segel.

Somliga menniskor tyckas ha en medfödd instinkt att skicka sig bra
vid allt hvad som händer och sker; andras passioner och dårskaper tjena
dem fördenskull endast till fördel; inom vårt lilla samhälle var den unga
målaregesällen en varelse af detta slag, en mera sedesam och välvillig
yngling såg man också sällan. Under resan hade han vunnit allas vän-
skap; för alt afhjelpa hans slora brist på kläder, skänkte hvar och en ho»
nom något passande, den finska hjelpsambeleri förnekar sig aldrig och
Stannar ej på halfva vägen, om den finner ett värdigt föremål, och malare-
gesällens förträffliga uppförande den nyss omtalta morgonen ådagalägger
ensamt att den ej slösat sina välgärningar på någon otacksam. För all ej
dellaga uti besättningens gyckel, då hans välgörarinnor spelte en mindre
lysande roll, låtsade han sofva tungt; sedan vi nästan genom ett mirakel
undgått del värsta, gick han ned till fruarna, lyckönskade dem alt få räk-
nas till de lefvandes antal. De, hvilkas hjertan ännu lågade af hat och
hämd, gaf han löfte all uppträda som vittne i polisen, afhörde allas kla-
gan, besåg deras blessyrer, narrade genom sina infall de glädtigaste att
skratta. Del bästa var ändå, alt han tog alla kaffepannorna med sig, gjor-
de upp eld på land, och öfvertalade samtliga att stiga upp för alt dricka.
De sutto väl ännu i skiljda grupper och sågo snedt på hvarandra ; men ge-
nom hans försorg såg man dem några timmar derefter mangrannt samla-
de omkring en kokande kiltel färsk fisk, och der på det vänskapsfullaste
sätt dela emellan sig dråpliga braxnar och flundror. Derefter påsattes
kaffepannorna ånyo, och den egentliga försoningsfesten tog sin början.
Från matsäckskorgarne om bord hämtades de läckraste kakor, bakelser,
viner, té, arrack, o. s. v., glädjen och enigheten hade inga gränser. Råd-
manskan och bokbindaren drucko kusinskål, och gingo hand i hand sjun-
gande, den ena en rysk, den andra en svensk visa, och klipporna kring

Pargas port kunna intyga att harmonien var oklanderlig. Oförmodadt
syntes den täcka fanjunkerskan, mera vacker än någonsin, komma från
jakten, klädd ien rosenröd drägt med en liten korg på armen. Blygsamt
afl)fle hon servetten och ställde två dussin nya vinglas på en bricka. Må-
laregesällen, som jag har lust all kalla för Rosenlund, fast han ej helte så,
hjelpte henne att draga korken ur några buteljer rhenskt vin och bjöd
omkring del, sjelf bjöd hon konfekten. Sedan alla tagit sina glas, gaf hon
med några enkla ord tillkänna, att herr Rosenlund och hon ärnade ingå
ett äkta förbund, och bad alla reskamraterna dricka en skål för deras väl-
gång. Allmän förvåning; man drack, gratulerade och tänkte åtskilligt.
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Bokbindaren... men hvarföre alltid tala om andra? Förfallaren sjelf
var olrösilig alt ha låtit det ypperligaste tillfälle gå sig ur händerna för att
hopsälta en liten roman, en roman med sanning till grundval. Alt med
någon uppmärksamhet ha kunnat afskrifva, ord för ord, en kärleksförkla-
ring med suckar och kyssar, i stället för — fördömdt, — ett uselt slags-
mål! Ilvem kunde ana att fanjunkerskan, som var förmögen och både
elt arf alt vänla, skulle kasta sina ögon på den trasiga Rosenlund? Men
sådan är kärleken, oegennyttig, högsinnad, och just derföre ledsnar man
aldrig alt höra talas om honom.

Efter en resa af några trettio mil på nio dygn anlände vi til] Åbor
hvilken nu tycktes mig vara en rätt angenäm ort, luften är der icke så
full af olje-partiklar som i Helsingfors, man får till och med svenskt
butelj öl och svensk sötmjölksost. Jag har förut nämnt alt stadens om-
gifningar öro fula, och det blir dervid; men följer man Aura ån elt styc-
ke utom staden, och vidare några mil framåt, så har man genomrest
en herrlig fruktbar dal, der sädesgärden, i den vackraste ordning, ligga
på ömse sidor, sluttande mot åbrädden, och välbyggda gårdar och byar
ständigt helsa hvarandra från små skogslundar.

Öfverresan till Stockholm skedde på ångfartyg. Jag hade alltid fö-
reställt mig alt den dagen skulle blifva en af de gladaste jag upplefval;
att glädjen tjll en god del kunde förminskas genom saknaden att lemna
Finland hade jag icke betänkt; men jag vädjar härvid till alla, som nå»
gon längre tid vistats hos våra goda grannar, om de ej erfarit att så för-
håller sig? Jag säger med flit en längre tid,ty i allmänhet taladt blir man,
till en början, obetydligt intagen af finnarna i allmänhet; ofta dölja sig
hos dem den redbaraste karaktär och del förträffligaste hjerta under en
förbehållsam och mindre vänlig yta, och en främling med ringa omdö-
mesförmåga kan läll missakta personer, hvilka .roa sig åt alt vara oför-
stådda, och ej låta se hvad de i sjelfva verket äro, förr än de finna det
lönar mödan. Men huru ofta träffar man icke äfven i Finland älskvärda,
artiga menniskor, ..vilkas smakfulla och behagliga skick genast uppväcker
den lifligaste önskan alt göra deras närmare bekantskap; och om jag i
denna lilla afhandling sökt skildra de högre stånden och sällskapslifvef,
skulle det varit en lätt sak alt vederlägga någras förutfattade fördomar
om finnarnas ovänlighet, men författaren lemnar gerna detta, och mycket
annat, åt en mera spetsad penna, och förmäler endast all han på hemvä-
gen salt

»sorgsen och med nedsänkt hufvud,
med åt sidan lutad mössa»,

hvilket, på finska runans språk, är ett stort bevis på nedslagenhet ocb
saknad.

Men när jag såg Svea, lik en skön och leende mor, öppna sin famn
emot den återvändande sonen, när jag såg den älskade, den fria foster-
jorden i sommarqvällens lugna prakt, såg, faslän på afstånd, de saknade
nejderna af min egen hembygd, det välkända berget och vårdkasen,
som bevakar dalen med barndomsminnena och fäderne-griften, — då, —
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ack ! — Men det torde vara öfverflödigt all beskrifva hvad jag er-
for, hvarje svensk, hvarje mensklig varelse erfar eller förstår det så väl
ändå. Jag tillägger blott, all såsom man efter någon lids frånvaro gran-
skar en kär anförvandls dyrbara drag, så granskade jag med pröfvande
blickar den hulda Svea, och fann, — o, mina syskon! — jag fann med
bedröfvelse, att vår sköna, vår tillbedda mor håller på att blifva, — flint-
skallig, all hjessan är alldeles bar, att håret till en betänklig grad glesnat
öfver hela hufvudet, och all hon, — för alt säga allt, — söker dölja den-
na brist med löslockar, ty, som sådana måste man anse de små planterade
lunder och skogsdungar kring boningarna, då sjelfva kärnskogen är för-
svunnen, för att aldrig mera återkomma; äfven i ytligaste hänseende är
skadan oersättlig. Den som hir svärmat i Finlands obegräsande, frodiga
skogar, har öga för denna förlust.

All del fins sanning i ett gammalt ordspråk som säger: »Då en men-
niska är borta glömmes hon», har jag af ni}cken erfarenhet hunnit in-
hämta, ibland annal vid ankomslen Ull Stockholms hamn. Hur jag vände
och vände kikaren stodo idel främmande ansiglen deruti.

Och uppå »tranden
fanns ingen själ,
som gått mig till mötes,
och ingen hvifta'
och ingen nicka'
och ingen ropa'
åt mig »välkommen!»

En del af vännerna voro sjelfva borlvikna, en del af andra tvingan-
de orsaker frånvarande. fch bien! Författaren nämner icke denna baga-
tell i någon melankolisk mening, uppehåller sig ej vidare dervid än,
såsom en orsak, en anledning atl han öfver nallen inaccorderade sig hos
sina hederliga, (rohjertade finnar, och drog andra dagen, i rak linie, öf-
ver till Riddarholmen, steg ombord på elt afgående ångfartyg och nedla-
de efter några timmar sin vandringsstaf i Sigtuna: Sveriges äldsta huf-
vudstad, sladd, som man nogsamt vet, i knappa vilkor och armod i jem-
förelse med andra städer: men lika litet som hon tallar med dem i vin-
ningslystnadens oroliga sträfvanden, lika litet kunna de täfla med henne
i ädel börd. — För hög alt fika efter verldsliga förmåner, eller synas an-
norlunda än hon verkeligen är, är det hennes enda industri atl inskränka
sina behof. Hon sätter stöd under sina lutande kojor, sinkar ihop sina
sönderslagna lerkärl, spritar och kardar yllelappar och andra lappar. I
stället för tomt prål, nöjen och förströelser bjuder hon sina gäster på rui-
ner, täck natur och gudaminnen. Snart såg man också somliga af ång-
farlygspassagerarne satta sig ned ibland snärjgraset och malörlen, med
harm och sorg beundra ruinerna, och grubbla på eld och plundring, silf-
verportar och guldnycklar. Somliga åter dröjde helst uli Aluddens bo-
skéer, och funno dem utomordentligt sköna; det var en lid då kungliga
ekar och famnstjocka tallar susade öfver Siglunalandel, då svanor utbred-
de sina glänsande vingar vid dess stränder, men det är myckel längese-
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dan, nu bjelper man sig godt med några krokiga pilar, syrener och
annat plockgods, och der trifvas tama ankor mycket bra. De af gäster-
na, hvilka sysselsatte sina tankar med gudaminnen, eller att för sin inre
syn framkalla den försjunkna staden, byggd och bebodd af Asa-hofvet,
sågo många herrliga lador, »tusen ämnen, för all sjunga»; en af dem skref
då, halfl vemodigt, hälft gäckande, en liten bil kallad

FHIGGASSPÅDOM.

För många sekler sedan kom Oden till vår nord,
åt sina långa Åsar han sade dessa ord:
»J män, som med mig dragit från Svarta Hafvets strand,
»såg ni på hela vägen ett mera dråpligt land? —

»Här lyster mig att stanna, nu tåge hvem som vill,
»att andra länder _öki, men jag förbli!ver still;
»ty Svitbiod är det bästa vår Herre nånsin skop.»
»Ja, det är ganska riktigt», sk ek då den hela hop.

Och Asarne h^gg' timmer, så hurtigt och så fort,
Sigtuna byggde Oden, och sedan det var gjordt,
Upp-Svearne han lärde att runorna förstå,
att dika och att plöja, att harfva och att så.

En vacker sommarafton, då gläder i sin håg
han gick uti ett gärde, och såg uppå sin råg,
dit kom till honom Frigga, hans undersköna fru.
Hon sade: »Kors, min gubbe, hvi går du här ännu?.»

»Kom skall jag dig förtälja, för ro skull, litet grand
»utaf den stadens öden, den du med egen hand
»vid Logarns stränder anlagt, ditt namn den också bär,
»hon kostat dig tält artigt, och gjort dig bra bestar.»

»Om nittonhundra år till, precist på denna dag,
»ett fartyg dit anländer, rätt eget i sitt slag,
»det seglar utan segel, med bara eld och rök,
»tro säkert för ett dylikt Skidbladner flaggen 6trök.»

»Men ack! då är Sigtuna i största lägervall,
»tre gamla murar qvarstå. som luta till sitt fall,
»och föllo de, gu'niide, den arma staden då
»blcf säkert sönderslagen, så mycket kan jag spå.»

»Mång' ättlingar af Åsar jag ser der palta kring,
»h.ad de ha växt i/rån sig, se ut för ingen ting,
»de korpulenta gubbar, utspökad liten tös.
»och ynglingar så bleka. Men hu, du blir helt bös!»
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»Tig qvinna 1» ropte Oden, »hvad fir det der för snack?
»Kan du då ej begripa, att dvärgar, jutar, pack
»vill stjäla sig i landet? Och tydligt du beskref
»ju den fördömda pråmen, som Muspers trolldom dref.it

»Ett misstag, söta Sigge, det är helt rätt och slätt
»en ångbåt och en justfärd, som vår aimabla ätt
»hit gör allt för sitt nöje. De kunde låta bli
»ruiner att beundra, — men spegla sig deri.»

Begrundande sa t Oden. Hans hjeltebjerta sved.
En tår i ögat samlas, och rinner långsamt ned;
men snart hans snille höjde sig öfver jordens rund,
och tidens skiften inser han klart i samma stund.

»Min stad'den må då falla, om Nornan det så vill;
»men äran skall bestånda: ty hon hör Åsar till.
»Sitt Guda-ursprung jäfva ej tapperhet och vett.»
Sa' Oden. Frigga smålog, se'n teg hen alltför ett.

Slut.


