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Gn blick pä Finlands historia.
Ett land ett fosterland wi sntt.

Runeberg.

Nöjsamt och lärorikt för hwarje inwänare i wärt land torde
det wara att erfara hwarifräu wi erhållit wärt samhällsskick
och wnr bildning, samt hurn de sedan under ärhundradenas
lopp utwccklat sig. Att gifwa wärt lands swenska befolkning en
öfwcrsigt häraf skall ntgiira föremålet för efterföljande korta
nppsnts. Att inga i småsaker tillåter ef utrymmet, hwarföre
wi endast wilja päpeka de mest wigtiga tilldragelscr, hwarur
de öfriga följt. Pä det att det följande ma främsta i den
dager det bör, wilja wi först göra en teckning af Finland så-
dant det säg ut före och wid swcuskarnes inkomst i landet.

Landets urcildsta befolkning utgjordes af Lapparnc, hwilka
omkr. tiden fur Christi födelse måste wika frän kusterna och
lcmna rum för Swearue under deras genomtäg till Swerige.
Frän dessa Swear tros Nylands swenska befolkning härstamma.
Lnpparue fingo ingalunda läuge glädja sig ät sm tillwaro fäsom
cufamma beherrskarc af hela det öfriga Finland; de blcfwo snart
af en inryckande, med dem beslägtad stam drifna frän det land
de kallade sitt, frän fina hem och fäders grafwar till det för
den mcnfkligll naturens utweckliug minst gynsamma land
Lappland. Detta inryckande folk wnr finnarne, delade uti
twcnne stora stammar: tawaster och karclare. Oin finnarnes
seder, bruk m. m. dessa tider har till wär tid kommit högst
fä underrättelfcr, emedan de ej egde nägot begrepp om skrift
konsten, och fälcdcs ej kunde eftcrlemna nägra skrifna urkunder.
Det är endast frän ännu bland folket lcfwandc sängcr man er-
hällit den ringa kännedom man eger oni deras fordna lis, men
äfwen dessa källor äro ej tillförlitliga, ty de sängcr, som till
wära tider bibehällit sig, äro mycket dunkla, och hafwa under
tidernas lopp undergått hwarjchanda förändringar. Inga re-
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gcntee känner man hos finnarnc, utan lydde hwarje hushall un-
der husfadrcns wnldc, hwilkcn icke öfwcr sig och sina handlin-
gar hade nägon högre styresman.

Åkerbruk och boskapsskötsel synas warit dem bekanta;
dock förstodo de ingalunda att sa odla jorden som nu nej
de allenast fwedjaoe och brände. Wid westra och sydwestra

kusten synes man mera bcflitat sig om åkerbruk än annorstädes,
och frän dessa bördiga nejders fwedcr skördade de troligen rika
skördar as det enda sädesslag de tände uemligen korn, hwilkct
äfweu har en egen finsk benämning ohra. Räg och hnfra,som nn sä allmänt odlas, äro införda af swenskarnc. Intet
slag af ädla metaller war af dem kändt, utan fick wid all han-
del dem emellan stinn ga och gälla som skiljemynt. Finnarnes
förlustelser utgjordes af gästabud, der man sedan man blef lif-
wad började sjunga sängcr kallade ruuor, med högst enkla
och cutouiga melodier. Sina sänger brukade man wanligcn
beledsaga med sträugaspel. Deras äldsta musikaliska instrument
är kantele, ungefär Z aln läng, wid ncdra ändan ungefär
aln bred, men i öfrigt nägot smalare, förscdt med twenne
bottnar och räta sidor, och af wanlig fiols tjocklek. Den har
egentligen 5 strängar först af hästtagel men pä sconare ti-
der af mcssingsträd. Om den heter det i en finsk runa:

„Spelet är af sorger fogadt
Biloadt blott utaf bekymmer
Kupan höggs af härda dagar
Stamträd togs af olycksöden,
Strängarna af sorger snoddes
Skrnfwarna af motgäng endast
Dcrför kantclen ej klingar
Ljuder ej i ljufwa toner
Ej i glädje strängaspelct
Att den blef af sorger slöjdad
Af bekymmer endast bildad".

Att gissa gator war äfwcn en kär sysselsättning för dem.
I enlighet med seden hos alla obildade folk, behandlade de
qwinnan med stränghet och bristande aktning; hon twingades
att förrätta alla arbeten, icke allenast de i det inre hnshällct
förekommande, utan mäste äfweu ä handqwaruar förmäla all
den säd som begagnades i hnshällct. Aktningen för qwin-
nan war sä liten att man betraktade henne en handels-
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wara, dcnder ät första kommande kunde föryttras. Wid gif-
termål ncmligen köpte brudgumcn bruden af föräldrarnc. Hu-
rnwida mannen hade fiere än en hustru känner man ej, men
man förmodar det, dä man hos esterne, finnarnes stamför-
wandter, finner denna sed. -

bildadt som helst, finnes som ej dyrkar uägon gudomlighet. De
wilda, seende naturens wälgerningar än dä de uppträda under
form af solsken, an i den milda flägten och det wälgörandc
regnet, än nnder form af den förfärande askan med sin blixt
och owädret, som förstör odlarens förhoppningar, begynna an-
tingen fmnningom dyrka en del af dessa föremal safom t. ex.
solen eller ock bilda de sig föreställningar om nägra högre wä-
fcnden, som, stående ntöfwer menniskorna, hälla elementerna i
fin hand. I äldsta tider dyrkade finnarne liksom före deras
omwändelse lnpparne blott naturliga ting säsom sol, mänc m.
m. Inga tempel eller altare känner man hos dem, men wäl
heliga lundar och träd, wid hwilka hwar och en förrättade sin
andakt och genom framburna gäfwor (offer) wille förskaffa sig
gudarues ynnest och bewägcnhet. I fednare tider dyrkade fin-
narne säfom de förnämsta gudar Wäinämöinen, Ukko, Ilmari-
neu, Hiisi m. st. Finnarne bodde i hus, uppförda af stock. I
midten af stugan woro nägra flata stenhällar, pä hwilka eld
brann. Ingen skorsten fanns utan mäste röken söka sin utgång
dels igenom en öppning i taket dels äfwen genom ä wäggarne
anbragta gluggar. Rummet war följaktligen nästan fullt af
rök. I detta rum inhystes utom menniskorna, för hwilka det
egentligen war uppfördt, äfwen husdjuren, fäsom hästar, höns,
swin m. m. Sädant war tillståndet i Finland dä Swerigcs
tonuug Erik IX Icdwaröson här landsteg för att ät detta
i mörker och afgudadyrkan försänkta land hemta bildning och
Christendom.

Ar 1157 seglade Uppsala konungen Erik IX pä biskop
Henriks uppmaning och åtföljd honom till Finland. Han
landsteg i trakten af nuwarande Abo, der det kom till ett fält-
slag, hwaruti Erik utan möda besegrade finnarne. Nertill bi-
drog förnämligast att de fwenska soldaterna woro wäl bewäp-
imde och stodo under skickliga krigsöfwerstars befäl. De finska
krigarne äter woro ej sä wäl rustade, deras harnesk woro för-
färdigade af själ- och clgskinn, och deras hjelmar af liksom fisk-
fjäll öfwer hwarandra hopfogade elg-, rehn- och orklöfwar.
Efter detta slag nnderlade sig Erik landet, d. w. s. sydwestra
delen af nuwarande Finland, i hwilket han wid fin a csa qwar-
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lemnadc fäsom skydd för den qwarstauuande biskop Henrik en
liten del af sin krigshär, samt twang finnarne att antaga chri-
stendom och lata döpa sig säwida de wille undwika döden.
Man nia ej förundra sig att finnarne hatade nytomlingarnc,
dels emedan de medhemtade en ny religion, den de wille twinga
finnarne att antaga, dels emedan de af religionsnit förstörde
och nedhöggo alla finnarnes heliga lundar, hwaruti de förut
tillbcdt siim gamla gudar och offrat ät dem. Sannt är att i
dessa tider de omwäudc icke af öfwertygelse öfwergäfwo fina
fäders tro, utan genom wäld och hopp om jordiska förmåner
och fördelar blefwo förmådda dertill. Wi fa icke tadla fwen-
fkarnes sätt att gä tillwäga wid detta omwändelscwerk, ty ti-
dens sed war att med korset i ena och swärdet i andra han-
den predika fridens ewangelimn. Finnarne pä detta wis om-
wanda fattade ett stort hat till den nya lärans bäde predikan-
ter och bekännare; och ehuru de ofta måste wika för öfwer-
magten och i det yttre efterhärma de kyrkoceremonier man lärt
dem, blefwo de likwiht i hjcrta och tanke sina gamla hedniska
gudar trogna och tillgifna, och begagnade hwarje tillfälle de
kunde fä att anfalla presterna och döda dem. Uti eu päflig
fkrifwclse frän denna tid läses att de förföljde de christna.
Döpta barn blefwo dödade och pä de sullwäxta utsloto de in-
elfworna och offrade dem sedan ät gudarne: andra twungo de
att löpa omkring ett träd till dch de nedfjönko andlösa :pa pre-
sterna utstucko de ögonen; andra äter blefwo stympade och för-
brända. Ofantliga woro de fwärigheter den nya lärans för-
tunnare hade att kämpa med: fiendernas hat, förföljelser och
anfall, finnarnes bekanta enwishet samt slutligen spräket. Till
Finlands lycka öfwerwunno de dem alla. De hade wid fina
Predikningar den största möda att göra sig förstädda af folket
och riklig tillgäng pä tol>kar, som skulle öfwerfätta till finska
hwad presten predikade pä sweuska, fauns ej. De fä tolkar som
funuos woro obildade pcrfoner och ofta utlade de för folket
helt andra saker än presterna predikade. Dchutom war finskan
ett rätt, obildadt och pä uttryck för djupsinniga tankar fattigt
fprak. Smäuingom började christendomeu wmna allt mera och
mera auhängare och man började tänka, dä man ej helt och
hället wille leuma fina gamla gudar, att de christnas gud i
mllgt dock torde tumma- lita högt som deras egna, och att det
i sä fall wore bra, att, ifall de gamla gudarne fweto i nödens
stund, ha denna gud att wända sig till. De ställde derföre den
trecniga guden och Jungfru Maria i jcmnbredd med Wäinä-
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möincn och Ilmnrinen. I Nyland tyckes omwandelscwerkct
försiggätt mycket fort och stilla utan några strider. Törhända
nyländingarne längt före Eriks tag, genom beröring med fina
stllinförwandter i Swcrige, kände den nya läran och woro den-
samma tillgifne.

Bland dem som mest oroade den nya kyrkan framstå i-
synnerhet tawnstcrnc, hwilka i förening med karelare, ingrer,
ester och ryssar anföllo och plägade de christna. För att göra
ett slut pä detta ofog och i Finland trygga swenska wäldet
beslöt Birger Jarl i medlet af 13:de ärh. ett härnadstäg
hit. Han afscgladc med en ftotta frän Swerge och landsteg i
tawafternas hamn, (kanske i trakten af nuwcircmde Borga),
wändc sig dcrpä mot tawasterne, hwilka han besegrade och
gjorde ett stort antal sängar. De af dem, som antogo chri-
stendom och läto sig döpas, skonades, alla öfriga nedhöggos.
Till befästande af sina eröfringar anlade Birger en fästning
benämnd Tllwastcborg, nu Tawastehus. Aunu ett täg mäste
swenskarne göra till Finland innan de kunde anse sitt wälde
här fullkomligt stadgadt. Den man, som stod i spetsen för
denna krigshär, hette Torkel Knutsson.

Är 1293 seglade han mot karelarne, hwilka icke allenast
jemte ryssarnc plägade de nyomwända, utan äfwcn gjorde Ö-
stcrsjön osäker. Han anlade äfwcn ett fäste eller slott Wi<
borg, hwilket knappt ett är efter des; grundläggning fick i stri-
den mot ryssarne mottaga bloddopet.

Wi se nu att genom detta Torkel Knutssons tag blefwo
fwcnskarnc omedelbara grannar till Ryhland, hwilket hellre sett
att Karelen kommit under deh wälde. I och med detta be-
gynnte de beständiga blodiga fejder, som fuktat Finlands jord
med säwäl wäns som owöns blod och som ändtcligen slutade
med Finlands bortryckande frän det moderliga skötet 1809!!

Genom detta Torkel Knutssons täg kan man anse swen-
ska wäldet i Finland stadgadt, sedan striden dcrom warat i
140 är.

Efter denna öfwcrblick pä tiden innan swenskarne hadeunderkufwat hela landet, skola wi se huru de förhöllo sig, och
hwilka fördelar de beredt dctfamma.

Fråga wi först hwilken utsträckning christendomeu wunnit,
finna wi att, den redan i början pä 1300 talet framträngt till
Kemi elf i Österbotten och samtidigt finna wi den äfwcn ut-
bredd i Sawolax. Dcrigcnom att biskoparnc ärligen mäste
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göra uisitationsresor i sina stift blefwo de i tillfälle att med
uppmärksamhet följa christendomcns ntweckling pä de skilda or-
terna, och att der nägra mitzbmk inrotat sig genast afhjelpa
desamma. Att biskoparue äfwen famwctsgrannt uppfyllt sina
åligganden och allwarligen arbetat pä kyrkans renande frän
hednisk widstepelfe, derom bära de mänga af dem utgifna för-
ordningarua wittnc, hwilka alla äsyfta kyrkoordning och sed-
lighet. I det föregående hafwa wi påpekat nägra af de fwä-
righctcr christeudomcns förtuunare hade i detta land ntt käm-
pa med: till dem sällade sig ännu audra, hwilka ofantligt myc-
ket förfwärade arbetet. Landet war mycket glest bcfolkadt, kyr-
korna ännu fä och följaktligen sockuaruc stora, fa att de fun-
nos som hade 15 mil till närmaste kyrka. En naturlig följd der-
as war att de sällan kommo att besöka kyrkan och derigenom fö-
gakommo i beröring ined sina prester. Biskop Laurentius klagar
just öfwer detta och säger att „de blcfwo olärda i denchristna
tron och lefde som lappar och hedningar." För att afhjelpa
denna olägenhet och befrämja kyrkans tillwert woro biskoparna
allwarligen betänkte pä att genom tlyfning minska pastoraternas
område och nppbygga nya kyrkor. De flesta af wära stenkyr-
kor förskrifwa sig frän denna tid. Oaktadt alla dessa swärig-
heter, är dock säkert att det warit den frän Swcrigc komna
chriftcndomen, som först i detta wärt fosterland bröt hcdendo-
mens räaste fedwanor och utbrott, ibland hwilka de afskywar-
da menniskoffrcn. „Den förenade de skilda i lairdct bosatta ftnska
folkstammarne genom gemensam pä brödrakärlek grundad tro,
mildrade hatet, hejdade wäldsamheterna och krigstillståndet dem
emellan, utrotade sjöröfweriet, och wandc eftcrhMd den räa
ohejdade kraften att wika för högre myndighet, att wörda
lag och sstinhällsordning. Säsom en Gudi behaglig gcrning
ansägo katholska lärans bekännarc") att till kyrkor och klo-
ster göra rika skänker och mängen förärade till dem för sin
själs salighet stora egendomar, hwilka sedan förwaltades afprestcrfkapet för kyrkans räkning. Presterna, hwilka antingen
woro hemma frän Swcrige eller sädana som gjort resor i ut-
rikes länder,' införde pä dessa egendomar ett fullkomligare jord-
bruk genom den kännedom de egde om jordbrukets högre stånd-
punkt i andra länder, och frän dessa egendomar lärde sig se-
dan de omkringboende bönderna att ändamälsenligarc odla sin

*) G. Nein. '*) Lutherska läran infördes i Finland samtidigt som
i Swerige, neml. as konung Gustaf Wasa (1523-15SU).
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jord, än att endast smedja och tytta; frän dem lärde äter de-
ras grannar o. s. w. Äfwen införde prefterskapet pä kyrkans
egendomar flerc ädlare wäzter säsom t. ex. lin, humla m. m.

Den katholska gudstjenstcn som mera talade till känslan
än förståndet, och som willc med ftomp och stat inwerka pa
sinnena, war i yttersta grad praktfull och full af ceremonier.
Som prcsternll ej inom landet kunde erhålla allt hwad de till
gudstjcnsten behöfoe, nödgades man utifrån införskrifwa handt-
wcrkare och byggmästare, hwarigcnom äfwen en finare och
bättre smak i byggnadswäscudet spriddes och gjorde sig gällande.
Frän bebodda trakter måste småningom rökpörtcna med sina
gluggar ge wika och blefwo ersatta af byggnader med störsten
och fönster. Till gudstjenftcn behöfde de widare fremmande
waror t. er. rökelse, som mäste inhemtas frän andra länder,
och derigenom började handel och sjösart småningom uppstå.
Emedan päfweu i Nom betraktades som presteruas högsta sty-
resman, mäste de ofta företaga resor till denna stad, hwarigc-
nom knnskap om Finland spriddes i andra länder och twärtom.
Den första gryning nf europeisk koustflit och bildning i Fin-
land war den frän Swerige komna christendomens wcrt och
förtjenst. „Den beredde," säger Rem, »inträde för den sam-
hällsförfattning, hwilken nu i ärhuudradcn befrämjat det fin-
fkll folkets fällhct, samt jcmnade den grnnd, pä hwiltcn Ewnn-
geliska (Lutherska) lärans förkunncire widare arbetat." Detta
christeudomeus införande war owilkorligcn Sweriges skönastegäfwa till Finland.

Sedan wi nu i korthet framställt hwilka fördelar den
andliga magten bcredt Finland, och de näringar den uppammat,
hwilka sedan under tidernas lopp allt mer och mer förkofrat sig,
skola wi äfwen fe till huru den wcrldsliga magten förhöll sig i
det nyeröfradc landet.

När Erik den IX ellcr den helige, icke af någon werlds-
lig beräkning ej heller af lust att föröka sitt rike utau af ett
med den tidens öfwertygelsc öfwcrcnsstämmande nit för chri-
stendomens utbredning, wände sig med wapenmagtmot läiidcr-
na öster om Bottniska wikcn, fanns ej ett Finland i den me-
ning man nu tager det, utan flere obildade, i hcdnifk nfguda-
dyrkan förfänkte, mot hwarnndra ytterst fieudtliga stammar,
hwilka oupphörligen Plundrade och oroade hwarcmdra. Da
fwcnskarnc med den af Christus predikade försoningsläran in-
loinmo i landet, försökte de allt hwad i deras förmäga stod
att förhindra detta, och lyckades äfwen småningom den. E->
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huru fwcnskarne besegrat finnarne, behandlade dc ej de beseg-
rade fäsom andra eröfrare pä dessa tider, hwilka togo icke al-
lenast landet utan inncwänarneö tropp och själ och spände dem
under träldomcns ok, utan de förforo med Finland säsom med
ett hemland, säsom en med de öfnga delarnc jembördig ochlika del af riket; alla de förmäncr af frihet lag och rätt som
swenskarne sjclfwa ätnjöto lemnade de at finnarne; de förkun-
nade här likasom i Swcrige att ingen skall wara den andras
träl, utan att hwarjc man skall wara fri. Dc lemnade dem af
godhet sädana rättigheter, som de aldrig säsom ett bescgradt
folk kunnat wänta. En af de wigtigaste war den af konung
Hakan Magnusson Finland är 1362 imdgiftm rättigheten att
deltaga i tonuugawalen och riksdagarne. Skatterna som dem
pälades woro sma och dc första tiderna behöfde de cj betala
några utstnlder till regeringen, utan endast tionde till prestcr-
fkapct. Dä kronoutskylderna infördes, woro de helt smä; i
Nyland t. ex. betaltes frän hwarje matlag en mark smör för
hwnrje pcrfon som fyllt 7 är, i Karelen betaltes 2 goda skinn
eller en rågad tarp *) räg. De skinn dc erladc woro antingen
hermelin eller ckorrstinn, af hwilka de förra kallades hwita, de
scdnare bägskinn, emedan man sköt dessa djur med Pil och bäge.
Men tiderna förändrades fmäningom, landet blef mera bcfol-
tadt, mera odladt, de stora skogarna måste lemna plats för
boningar, äkrar och ängar. Följdeu häraf blef att äfwen de
wilda djuren mer och mer förminskades och att finnarne hade
fwärt att kunna betala sina skatter i skinn, äfwensom att det
blef dem bcfwärligt att läuga sträckor forsla sin skatt för att
nflcmnll den ä de närmaste slotten eller fogdarucs boningar.
Swcnska regeringen, som städse ömmade fur dessa nya under-
sätar och wille sä mycket i des; förmäga stod afhjclpa alla dessa
beswärlighcter, tillftaddc dä landets innewanare (är 1407) att
afbörda sig sin skatt i penningar. För att ordna styrelsen i
landet delade man redan 13(16 Finland i tre, stäthallardömen,
hwilkas styresmän bodde pä de tre slotten Abo, Tawasteborg
och Wiborg. Till dessa platser utsäg alltid regeringen ädla
förståndiga män, som styrde mera med mildhet än med wäld.
För rättwisans wärdandc och pä det hwar och en skulle njuta
lag och rätt tillsattes 1324 en lagman öfwcr Finland, mensom man snart märkte att för mycket arbete hopade sig öfwcr
denna ena och han fäledes ej kunde allestädes öfwcrwaka la-

') Korp war ett mätt rymmande ungefär 6 kappar.
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garncs efterföljd och straffa förbrytelserna emot dem, delades
Finland 1435 i twennc lagsagor norr och söder finne lag-
saga. Under dessa lagsagor lydde wissa domsagor, för hwilkll
särskilda häradshöfdiugar blcfwo tillsatte. Som det för fin-
narne i anseende till deras afskilda läge frän Swcrige war
beswärligt att i rättegängssakcr öfwerresa till konungen, inrät-
tade konnng Erit af Pommern 1435 iAbo en fa kallad lands-
rätt, som skulle dämma i konungens ställe. En gäng om ä-
rct skulle dcuua sammanträda och tiden bestämdes till dagarna
före St. Henriks fest (den 18 Juni). Tiden dcrförc war syn-
nerligen lämpligt wald, ty dessa dagar strömmade till Abo en
stor mängd folk dels för den da inträffande marknaden dels
för ntt åhöra mcssorna öfwcr Finlands första biskop, Erik den
IX-8 följeslagare, Henrik, hwilken hade blifwit förklarad för
helgon och wördndcs som Finlands skyddspatron och föresprå-
kare hos Gud. Genom swenska regeringens omsorg blcfwo i
landet befintliga stora ödemarker uppröjda och befolkade, isyn-
nerhet Tllwllstländ. I de nordliga dclarne af landet fnnnos
neniligcn ännu oerhörda fkognr dit inncwannrne frän landets
sydliga trakter Plägade begifwa sig, dels för jagt och fiske dels
för att om tillfället war gynnande swcdjn; de tillwälladc sig
ett slags eganderätt till dcsfa nejder och wille förhindra andra
att nedsätta sig der och göra uppodlingar. Men detta beha-
gade ingalunda regcriugcu, utan bosatte sig här i kraft af en
tuugl. befallning och försedda med ett skyddsbref är 1300 en
mängd nybyggare, och blefwo skyddade mot allt ofredande afandra, som hade förut begagnat jorden under sina utflygtcr dit
till att swedja m. m. Till nyodlingars upptagande uppmanade
konung Magnus 1334 dem som bo i Nyland och Karelen, för-
säkrande dem, som detta göra, att de ej skola lida nägon till-
ökning i skatter pä 4 ars tid. Genom de friheter, som de
swenska soldaterna tilläto sig mot de besegrade Karelarnes hu-
strur och döttrar, sng sig konung Airgcr föranlåten att 1316 på-
bjuda äfwcn i Finland lagen om qwinnofrid. Swcnskarnc in-
förde här wid fin ankomst swenfk lag och samhällsförfattning.
Ma» har klandrat detta, men jag wct ej pä hwad grund, ty
säkert är att simmrnc woro i saknad af alla lagar, hwilket
man äfwen ser af deras språk, som frän swcnskan länat alla
laguttryck, exempelwis fjelfwa namnet pä. lag, som pä finfka
heter „lati". Det är derföre att förmoda det alla ftnnarnc e-
mcllan uppkomna stridigheter afgjordcs antingen efter billighe-
tens fordringar eller ock efter gammal häfd. Swcrige gick wid
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detta liksom wid alla tillfällen skonsamt tillwäga och ädagaladc
här, liksom i alla af swenska kronan eröfrade länder, aktning för
inhemsk sed och folkegendomlighet. Af swcnskll rättssedwanor, i
ett och annat ändrade efter landets' seder, uppstod den finska
rätten och ett sjelfftändigt domarcwäscnde med sina offentliga
ting och folkwalda näinnder, som bewarade inbyggnrncs frihet
äfweu under den tid den högst hotades af adelswäldets för-
tryck. Inst genom införandet af Swcrigcs lag fick finska bon-
den samma odalmanna frihet som den swcnska. Finnarne er-
höllo: '

„Dcnna frihet hwilkcn adlat bonden
Sä längt som sagan minns till mcnniska".

Cygnaeus.

Man har pästätt att swensta regeringen och dcsi tjenste-
män i Finland arbetat pä finska språkets undertryckande. Men
det är falskt. Det är wiht sannt att swenskan blcf det hcrr-
skande språket, blef bildningens tnngomäl, men icke i följd af
nägot rcgeringspäbud utan till följd af fatens natnr. Swen-
sta fpräket intog e,ndast den plats, foin tillkom dctfamma med
den rätt det säfom ett högre utbildadt fpräk hade. Ide flesta
länder har ju fannna sak upprepats ntan att det någonsin fal-
lit dessa länders inncwänare in att skria öfwer inkrättningnr,
sekelgammalt förtryck och förtrampadc naturliga rättigheter.
Twärtom prisa de sin lycka, ty just genom att lära sig det
högre utbildade språket ha de kuuuat tillcgna sig den bildning
det medfört och sedan begynna arbeta pä sitt eget. Swenskarnc
förtryckte ingalunda det finfka fpräket, twärtom lärde sig prcstcrska-
pet och de öfriga tjenstemänncn finfka samt fträfwadc att reda,
ordna och regclbinda detsamma. Nedan 1649 utgafs af Eskil
Pctrcus en finsk spräklära. Man luudc wiht tycka att det war
nägot sent, men man mästc befinna först huru mänga urhnn-
dradcn fwenskarne mäste kämpa i Finland förrän de kunde anse
sitt wälde stadgadt, för det andra sär man ej förbifc den stora
möda den första utwcckliugen af de skilda siuska munarterna till
ett skriftspräk, som alla kunde första, erfordrat, samt slutligen
att swcnska allmogen dessa tider icke war särdeles bättre lottad
i bokligt hänseende. En swärighct till war att fä böckerna
tryckts ty först lUSO fick Finland ett eget boktryckeri. Före
denna tid mäste alla böcker tryckas utrikes, förcträdeswis i
Swcrige.
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Efter reformationens införande (1528), dä katholska lä-
ran affkaffades och den ewaugcliskt-lutherska läran infördes, se-
dan den nsigt begyunt göra sig gällande att folket äfwen borde
sjelft läsa de heliga skrifterna, uppstod inom kort en egen finsk
litteratur. Början dertill gjordes af wär store oförgätlige
landsman biskop Mikael Agricola, genom ntgifwcmdet af abc
boken och katekesen pä sinska 1542. Sex är dcrcfter säg man
äter en ny frukt af hans »verksamhet uti en finsk öfwersättning
af Nya testamentet som dä lcmnndcs i folkets händer, andra
gudctiga böcker att förtiga. Ar 1610 utgafs lagen pä sinfta
och 1642 knude hwarje finne, om endast han hade lärt sig läsa,
taga kännedom om bibeln pä sitt Modersmål. Sedan cngäng
denna början war gjord, ntkommo en myckenhet arbeten pä fin-
ska behandlande alla möjliga saker. Wisade swenska regeringen
genom detta att den wille undertrycka finska spräket? Sä fort-
gick det fredliga arbetet tills de länga krigen kommo och gjor-
de ett litet nfbräck derutinuan. Finlands söner tägadc nu wid
sidan af sina swenska bröder ut till strid mot wäld och förtryck
och uuder wära stora kouungar Gustaf II Adolf, Carl X och
tolfte Carl tillkämpade de sig oförwismeliga lagrar och ewig
ära. Om de ock med sitt blod fuktade Tysklands jord och fingo
en graf i det bördiga Polen, har deras blod ej förgnfwes flu-
tit. För hwarje blodsdroppe, som spilldes, war alltid ett steg
taget närmare till ljusets och frihetens seger. Men swenska
regeringen glömde det oaktndt icke Finland. Midt under brin-
nande krig och hopade swärighcter war den store Gustaf A-
dolf betänkt pä att här inrätta ett uniwersitet. Han sjelf kal-
lad till ett större och wigtigare wärf, att hjclpa sina förtryckta
trosförwundter i Tyskland i striden mot katholieismens wäld
och mörker, hann ej utföra deuna plan. Han kom och gas pro-
testanterna icke allenast en kraftig hjelp utan äfwen sitt unga
lis, ty skjuten i striden utandades han pä Lutzens fält den 6
Nou, 1682 sin hjeltesjäl. Den förmyndarstyrelse, som under
hans dotters Christinas mindcrärighet styrde riket, fullföljde hwad
dcu store Gustaf Adolf pätäult, och stiftade Abo akademi, som
högtidligen inwegs den 15 Juli 164(1. Här möter os; äter ett
stort och nytt prof pä swenfta regeringens kärlek till Finland.
Detta uniwersitet blef och är i denna stund grundwilkoret och
mcdclpunktcu för all högre bildning i wärt land. Kraftfullt
och uitiskt har det äfwen uppfyllt sin bestämmelse att i Finland
upprätthälla standinnwisk (sweufk) bildning' och genom den-
samma nudcrhälla sambandet med den allmänt europeiska. Nä-
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got eget är att de uiän, soin i Finland »verksammast nppträdt
för säwäl folkets som landets bästa, ej warit egentliga ftnnar

ja ofta ej ens födda i Finland, utan swcuskar. Man ma
ej förtycka mig att jag ej kan inga pä att kalla dem, som da
hade swenskau till sitt modersmål, ehuru födda i Finland, och
swcnska regeringens tjenstemän, till finnar, lika litet som jag
tan medgifwa att de, som uu bo här och hafwa fwcuskau till
sitt modersmål, äro det. De äro till. siu nation swcuskar men
tillhöra det finska folket, emedan de lyda under samma rcgcnt
och samma lagar och bo i samma land som finuarue. Deu re-
dan nämnde M. Agricola war ej finne, likaså reformations-
predikanten Peder Särkilax och den utmärkta biskop lusl«m m.
fl. Den om Finland sa mycket förtjente gencralgnuernörcn
Pehr Brahe war ej ens född i Finland. Mänga andra exem-
pel utaf hwartdcrci slaget att förtiga.

Blicka wi uu tillbaka pä det ofwansagda, finna wi owil-
korligcn att den grund, pä hwilkcn wi nu stä, blifwit lagd af
swcnstarne, att allt hwad stort och ädelt skett i Finland, har
haft sin rot- i swenftarnes första arbeten härstädes. Wi finna
att Finland af Swcrige har fatt emottaga fin religion, fina
lagar, sin samhällsförfattning och bildning. Wi weta alla att
det finns en

„Ond som styrer folkens öden
Allsmättig uti alla land"

och det war cifwcn han, som uti sitt allwisa rnd hitlcdde swen-
skarncs steg för att rädda finnarnc undan undergång och förwillclsc
och bibringa dem alla ett bildadt folks fördelar. Swenftarnes
tag hit 1157 war ej nägot inkräktningstng, säsom man welat
kalla det: de tommo ej att förtrampa nägra rättigheter utan
för att meddela dem. Himmclen wälfigne dem för deras ädla
handling!

Jag will sluta denua lilla uppsats med nägra ord af
prof. Z. Topelius just berörande huru man uppfattat detta,
uemligcn att Finland har frän fwcnskarne erhållit de förstafröna' till bildning, och af dem blifwit ledt in pä framätskri-
dandcts baun. Han yttrar: „När ynglingen efter fulländad
fkolgäug utgär i werlden för att Mfstäudigt skapa sig sin fram-
tid, blickar han ej sällan i öfwcrmodet af sin unga kraft för-
aktligt tillbala pä skolans band, och den gamla lärarens möda
wet han ej wärdcra. Det finska folket är i denna stnno en
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sådan yngling och det har inträffat att det nywaknadc mcdwc-
tandet af dch nationalitet i månget finskt finne framkallat en
reaktion (ett motstånd) mot dcu swensla bildningen, ett under-
kännande af den ser och ett hälft århundraden länga skolans
förtjcnst. Man har förgätit att:

All bildning stär pä ofri grund till slutet
Barbariskt war eu gäng allt fostcrläudskt.

Mau har förgätit att med handen pä hjertat fräga sig fjelf
om Finlands fwcnsta dagar:

Hwad wore wi, om de ej warit till?"

W. G.

Helsingfors.
tryckt hos I. Sunelii arfwmgar, >866.




