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Törord.

Alt sedän Gabriel Lagus åren 1866— iB6y utgaf sinä före-
läsningar om »Den finsk-svenska litteraturens utveckling-», har,
om man frånser läroböcker för skolornas behof, någon historia

öfver vår litteratur icke sett dagen. Men på senaste tiden ha
rikliga och betydande förarbeten tili en sadan historia i alt större
omfattning utkommit. Särskildt har Svenska Litteratursällskapet
i Finland på detta område gått i spetsen genom sinä affackmän
utgifna serier af monografier rörande vetenskapernas historia
vid akademin i Abo och den äldre vitterheten under samma tid,
äfvensom genom talrika smärre bidrag tili kännedomen om äldre
och nyare tiders odling i vårt land. Men äfven enskilda litte-
raturforskare ha under de senaste åren med lifligt intresse om-
fattat vår diktnings och vår litteraturs odlingsmän och utarbetat
på nytt och rikligt källmaterial grundade lefnadsteckningar öfver
flere bland desamma.

Alla dessa förarbeten tyckas själfmant uppfordra tili en
sammanfattande redogörelse för vår litteraturs öden under äldre
och nyare tider. Rikedomen på källarbeten möjliggör nu en
mera omfattande och djupgående belysning af vår litteratur än

någonsin förut kömmit den tili del och gifver närmast uppslaget
tili specialhistorier öfver de skilda epokerna i vår odlings häfder.

Det är en sadan uppgift, soin legat tili grund för efter-
följande arbete, som söker gifva en bild af litteraturen under ett
af dess tidigare skeden i vårt land, den äfven på odlingens om-
råde märkliga frihetstiden. För att göra denna bild så allsidig
som möjligt har skildringen utsträkts tili litteraturen på alla
områden, såväl den religiösa som vetenskapliga och vittra, samt
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på alla de språk, hvarpå tidens författare rörde sig, såväl lätin
som svenska och finska. De ofvannämda af fackmän utförda
specialarbetena öfuer den äldre vetenskapliga litteraturen ha
möjliggjort och underlättat äfven en retit litteraturhistoriskfram-
ställning af densamma, och hvad beträffar litteraturen på finska
språket har f, Krohns » Suomalais-en Kirjallisuuden vaiheet» er-
bjudit en god ledning.

Vid utförandet af denna pian har författaren å ena sidan
sökt undvika en blott litteraturhistorisk uppräkning af tidens
skrifler, men å andra sidan äfven eftersträfvat nödvändig kon-
centration af det omfattande materialet. Hufvudvikten har där-

för lagts på en allmän karaktäristik af de litteräraföreteelserna
och författarepersonligheterna; äfvensom på gemensamhetsdragen,
som tyckas förknippa litteraturens olika riktningar tili en helhet,
tili uttrycken för samma sträfvanden och samma mål.

För detta. arbete har tillgodogjorts icke blott nysnämda för-
arbeten, utan äfven otrykta källor, i främsta rummet tidens
brefsamlingar och det akademiska konsistoriets iAbo protokoll m.fi.

Arbetet har lämpligt fördelats på tvänne tomer, af hvilka
den förra handlar om vetenskapernas och litteraturens restaura-
tion efter stora ofreden och deras frigörelse från den karolinska
tidens ortodox-dogmatiska lärdomstvång. Den följande delen skall
i hufvudsak redogöra för den i öfvervägande grad ekonomiska
riktningen i litteraturen under den senare hälften affrihetstiden.
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VIGNETT UR EN AKADEMISK FESTSKRIFT

TJSILEDJUVDE ÖFVETiSIJ(T.

POLITISKA, RELIGIÖSA OCH
LITTERÄRA STRÖMNINGAR 1
BÖRJAN AF FRJHETSTIDEN.

e yttre historiska och politiska förhållandenas in-
värkan äfven på litteraturens gestaltning och ut-
veckling har knappast under någon period fram-
stått på ett så i ögonen fallande sätt som under
frihetstiden. Det tidsskede, som följde efter Karl

XII:s fall, betecknar icke blott en vändpunkt i Sveriges historia,
ett fullständigt systemskifte i politiken, utan var äfven en
nydaningstid på kulturens och litteraturens områden.

Som deu första allmänna stämning i frihetstidens gryning
ter sig entusiasmen för den efter ett så ödesdigert krig vunna
freden. Det randades omsider en morgon af hopp och ljus
efter den långa natten och den stora ödeläggelsen. På båda
sidorna af Bottenhafvet voro uttrycken för denna stämning
starka och varma, men i ingen del af riket kunde dock läng-
tan efter krigets slut ha värit djupare och glädjen öfver den



vunna freden större än i vårt land. som i närä ett decennium
hade suckat under det mest tryckande fientliga ok.

Z. Topelius, så känslig för historiens pulsslag, har på ett
målande sätt skildrat fredsslutets intryck i vårt land. »Man
grät, man skrattade, man skrek, man omfamnade hvarandra,
bekanta och obekanta, vänner och fiender. Alt var glöradt,
alt hvad man lidit, alt hvad man försakat, år af elände, ström-
mar af blod, hundratusende grafvar, armodet, hungern, lands-
flykten, döden, förtviflan, alt, alt var i denna stund förgätet i
den outsägliga, sälla känslan att åter äga ett fädernesland, ett
hem och en framtid». De samtida vittnesbörd man ännu äger
i behåll bekräfta detta. Freden prisades lika mycket i präs-
ternas predikuingar som i skaldernas sånger. Afven i de tor-
raste aktstycken talas om »den lyckliga», »den högst önskeliga»,
»den välsignade freden». En tacksägelsefest öfver fredsslutet
firades på hösten 1721, och man fasthåller ännu år efter år,
decennium efter deceunium vid denna stämning. Konung
Fredriks tid hyllas allmänt som den »fredrika», och det är det
största beröm man med detta epitet gifver densamma. Det
har tili och med anmärkts, att den samtida generationen så
uppgick i sin glädje, att den icke hade ett ord af klagan öfver
huru dyrköpt den sist och slutligen vunua freden hade värit.
Men såsom Gabriel Dagus anmärker, må vi icke förvåna oss
häröfver: »Ett folk, som lidit så mycket som det finska, måste
anse äfven den dyrköptaste fred för en välgärning». Och samma
författare har rätt, då han säger, att »ofredens minne lefde
kanhända djupast i den värme och hängifvenhet, man hyste
för freden». Säkert är, att »under ingen tid har ordet fred haft en
högre klang; det tyckes som detta enda ord värit tillräckligt
att tvinga hjärtat tili högre gång, som om tiden däruti sam-
manfattat det mest heliga, det mest upplyftande den kände».

Man kan icke utan rörelse läsa, huru de landsflyktige från
olika håll skyndade att återvända tili det gamla, kara fäder-
neslandet. De skydde hvarken höstens stormar eller den
stränga vinterkölden. De komrao från väster oeh från Öster.

Inga vedermödor på den ofta långa färden kring Bottenhaf-
vets stränder eller ur den tuuga fångenskapen och träldomen
från djupet af det inre Ryssland förmådde afkyla deras brin-
nande hemlängtan. Den anblick, soin här mötte dera, när de
omsider hunno raålet för sin längtan, af ett ödelagdt, af fien-
den förhärjadt och utplundradt land, af grushögarua af för-
brända byar och städer, öde och människotoma trakter, förvil-
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dade och igenvuxna åkrar och äugar samt förödda och vanhel-
gade kyrkor, kunde ej bräcka deras mod eller rubba deras
framtidsförtröstan. Vid sidan af jublet öfver freden stod nu
det stora framtidsmålet att på nytt bana en väg för kulturen
i det återvunna fäderneslandet. Och så började med feberak-
tig ifver det väldiga nydaningsarbetet, som visar oss flitiga
armar, hvilka utdika ödemarkerna, återuppbygga städer och
byar, lägga frön tili nya skördar och söka ånyo »sprida bild-
ning och välstånd i de förhärjade bygderna».

Men de tili buds stående resurserna förslogo icke för ett
så maktpåliggande värf som landets upphjälpande ur dess
djupa lägervall. Därtill kräfdes ett värksamt understöd såväl
af regering som af ständer, och man finner också att såväl
riksdagens som styrelsens uppmärksamhet i början af frihets-
tiden i hög grad påkallades för åtgärder tili afhjälpande af
Finlands misär. Om man kan tala om någon finsk politik i
början af frihetstiden, så hade den främst i ögonsikte fredens
bevarande och landets återupprättande efter ett så långvarigt
förfall. De hänvändningar, som i detta afseende gjordes från
finsk sida, hade också på båda hallen att räkna på ett stort
tillmötesgående. Åtminstone var viljan att hjälpa och lisa höjd
öfver alt tvifvel. I spetsen för regeringen stod under frihets-
tidens första decennier en finsk man, den berömde Arvid Horn,
för hvars npphöjda statsmannablick hägrade samma fredsideal,
som utgjorde målet för vara landsmäns innersta önskningar,
samma intresse för rikets återupprättande och samma sträfvan
att befordra dess ekonomiska upphjälpande. Hos honomhade
därför landets önskningsmål att påräkna ett varmt under-
stöd.

En god vilja att bispringa och underlätta visade äfven
riksdagen. Under den hornska perioden och särskildt under
den närmaste tiden efter stora ofreden utgjordes de finska
riksdagsmännens inlägg hufvudsakligen af klagomål öfver »lan-
dets stora elände och utmattade tillstånd», öfver hvarjehanda
missbruk och missförhållanden, som inrotat sig under det lång-
variga fiendeväldet samt förslag om nedsättande af särskilda
kommissioner för afhjälpande af det onda och vidtagande af
åtgärder för landskulturens höjande. Riksdagsmemorialen från
denna tid gifva detaljerade och gripande upplysningar om
det beklagansvärda tillstånd, hvari vårt land befann sig efter
fredsslutet, och om alla den föregående tidens laglösheter, som
vändt upp och ned på alla de bestående förhållandena. De
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första resultaten af riksdagsbesvären voro beviljandet af skatte-
frihet för ett visst antal år och nedsättandet af tvänne kom-
missioner för att anställa undersökning och räfst i anledning
af de oredor som under krigstiden inrotat sig. Olyckligtvis
voro landets pröfningar ännu ej slut Redan i början af fri-
hetstiden inträffade flere på hvarandra följande missväxtår,
hvarom det i kongi. maj:ts sekreta proposition tili 1726—27 års
ständer heter, att såväl kommissionerna som landshöfdingarna
i Finland inkommit med »berättelser och bevekeliga föreställ-
ningar om hela landets beklagelige tillstånd, hungersnöd och
brist på sädeskorn, förorsakat af missväxt och boskapssjukan,
anropandes K. Maij:t om hjälp och bistånd uti deras elände».
Regeringen hade också på alt sätt sökt understödja »det arma
folket» dels genom lån ur magasinerna, dels genom vissa han-
delsfriheters beviljande. Men då regeringen själf befarade, att
detta ej skulle vara nog för att »rädda det arma landet utur

en förestående undergång», rekommenderade den tili ständer-
nas skyndsamma öfvervägande »hvad mått och utvägar de
kunna finna deras usle medbröder i den provincen i en sadan
nöd att bispringa». Man finner också att ständerna syssel-
satte sig med de finska kommissionernas förslag rörande hus-
hållningen i Finland, gående bl. a. ut på inrättandet af tjär-
brännerier, sågar, potaskebrännerier och salpetersjuderier. Det
mest vidtutseeude projektet, som i princip godkändes redan
vid nämda ständermöte, var öppnandet af en s. k. durchfart
från Päijäne tili saltsjön vid Björneborg. Knappast något enda
af dessa förslag ledde dock tili omedelbar värkställighet, och
särskildt det sistnämda kräfde altför stora resurser för att
under denna finansiella nödtid kunna realiseras. Men de åter-
kommo altjämt på dagordningen äfven under de följande riks-
dagarna.

Att frågorna om upphjälpandet af landets hushållning
år för år studerades alt grundligare, finner man bland annat

äfven däraf, att riksdagsmemorialen och utlåtandena rörande
denna sak blefvo altmera omfattande. Kort före utbrottet
af 1741—1743 års finska krig, hvilket omintetgjorde alla de
hittils vunna resultaten af ansträngningarna tili landets upp-
hjälpande, hade lagmannen L,. J. Ehrenmalm inlämnat tili 1741
års riksdag ett vidlyftigt memorial angående »Finlands rätta
skötsel och bruk samt värkeliga tillväxt och uppkomst», hvari
frågan behandlades i hela dess vidd, och ännu grundligare voro
de berättelser, hvilka 1738 och 1741 afgåfvos af den svenska
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medlemmen i den s. k. dnrchfartskommissionen Ulrik Ruden-
schöld, som på regeringens uppdrag hade genomrest särskilda
delar af landet och därunder gjort detaljerade studier äfven rö-
rande den allmänna hushållningens förbättrande. Af dessa
memorial och berättelser får man en ganska klar bild af det
rådande tillståndet på den tiden. Det framgår att landet då
ännu ej hade kunnat förkofra sig, att talrika ödeshemman
och ödemarker funnos öfveralt, att folkbristen var stor, men
att en redan talrik uppväxaude ungdom förefans, att bristen
på goda kommunikationsmedel i främsta rummet höll landet i
vanmakt o. s. v. Rudenschöld framhåller nationens naturliga
snillegåfvor, ihärdighet och kroppsstyrka, men säger ock att
lättja och fylleri hade tagit öfverhand och att däremot idog-
het och »husaktighet» voro medelmåttiga.

Efter Horns störtande och hattpartiets öfvertagande af re-
geringsmakten ter sig den politiska situationen mera kompli-
cerad, särskildt hvad beträffar vårt land, hvarpå blickarna åter
riktades i följd af det härskande partiets lättsinniga förbere-
delser tili ett nytt krig med den mäktiga grannen i Öster. Re-
dan därför är det gifvet, att den nya partibildningen äfven om-
fattade vårt lands politiker, bland hvilka man finner ifriga så-
väl hattar som mössor. Man kan kanna sig öfvertygad om,
att den allmänua opiniouen i landet, som ej ännu hunnit
elömma den stora ofredens fasor, var för fredens fortfarande
bevarande. Men på riksdagarna, särskildt inom adeln, hade
äfven krigspolitikeu ifriga finska anhängare, som delade hat-
tarnes chauvinism och i främsta rummet drömde om återta-
gandet af den del af Finland, som genom fredeu i Nystad gått
förlorad.

Efter det olyckliga kriget blef spörsmålet om landets upp-
hjälpande åter aktuelt. Ständernas plenisalar genljuda åter
af de flyktige finnarnes klagorop och besvär öfver sinä lidan-
den under lilla ofredens tid, af anklagelser öfver den uselt
förda kampaujen, livarigenom Finlands välfärd ånyo satts på
spel, af petitioner om nya frihetsår, skadeersättningar och an-
dra förmåner. Icke mindre än 20 memorial nämnas såsom in-
lämnade af de finska flyktingarne vid 1742—43 års ständer-
rnöte, och för behandlingen af desamma tillsattes tvänne s. k.
finska deputationer, af hvilka den viktigare, »deputationen öfver
ärendernesreglerande uti Finland» icke blott föreslog frihetsår och
audra lättnader och eftergifter, utan äfven åtgärder tili landets
upphjälpande, såsom vissa tullfrihetsförmåner, kolonisering från
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Sverige för upptagandet af ödeshemman, tillsättandet af skick-
liga ämbetsmän, som förstode landets språk, samt utseendet af
en särskild ekonomiekommission för Finland för att föreslå
tjänliga medel tili landets förkofran. Äfven vid 1746—47 års
riksdag tillsattes en särskild finsk deputation för behandling
af finnarnes besvär och af frågor röraude det ekonomiska till-
ståndets förbättrande. Också i denna deputations betänkande
upprepas klagomålen öfver landets nöd, dess usla försvarsvärk,
ämbetsmännens förtryck och andra missförhållanden.

Men tili dessa förslag, som påminna om tiderna i frihets-
tidens början, kommo nu äfven andra yrkanden, som visa att
situationen dock var väsentligt förändrad. Det hjälplösa läge,
hvari vårt land hade blifvit lämnadt under tvänne fullständigt
ödeläggande krig, hade väkt insikten om att moderlandet
knappast mera förmådde försvara den stora gränsprovinsen
mot en altmera öfvermäktig fiende. Det visserligen synbara,
men föga värksamma intresset för landets upphjälpande och
många andra såväl politiska som sociala orsaker synas i bety-
dande grad ha stärkt nationalmedvetandet och väkt tanken
på att nationen nu i högre grad än förut borde taga landets
öde i sinä egna händer. Man finner det redan af de uppre-
pade förslagen vid riksdagarna, att landets förvaltning borde
anförtros åt infödde finska män, att dess språk borde beaktas,
att landet borde erhålla särskilda tuli- och handelsfriheter o.
s. v. Redan från Horns tid har man ett vittnesbörd om
denna vaknande själfständighetskänsla i ett yrkande, som fram-
trädde redan vid 1726—27 års riksdag, om en särskild landt-
dag för Finland. Därvid åberopades prejudikat från Gustaf
Adolfs och Karl Gustafs dagar, hvarjämte äfven framhölls Fin-
lands aflägsna läge och däraf föranledda svårigheter och kost-
nader för landets herredagsmän att komma tili Stockholm.
Detta önskningsmål blef väl icke uppfyldt, men man finner
dock från de följande riksdagarna, att de s. k. finska ständerne
i en del frågor uppträdde särskildt för sig. Så anhöllo fin-
narne vid 1742—43 års riksdag att få halla enskilda samman-
trädeu för uppsättande af sinä besvär, hvilket äfven bevilja-
des. Från samma riksdag omnämnes äfven ett separat sam-
manträde af riddersmännen i Finland under ledning af de
båda bröderna Fabian och Henrik Wrede för att protestera
emot det projekterade valet af danska kronprinsen tili tron-
följare i Sverige. Härvid beslöts enhälligt, att man skulle ge-
nomdrifva sin vilja med hot att finnarne i motsatt fall skulle

6 INLEDANDE ÖFVERSIKT.



gifva sig under ryskä väldet. Bröderna Wrede framförde detta
ödesdigra beslut och det med ali önsklig effekt. Det uttala-
des, att mau aldrig önskade skilja sig från den finska natio-
nen, och för att vinna Finland tillbaka, blef man altmer
öfvertygad om nödvändigheten att tili tronföljare väljä den
ryskä kandidaten, furstbiskopen af Liibeck, sedermera konung
Adolf Fredrik.

Denna episod illustrerar förträffligt det kritiska läge, hvari
hattpolitiken befann sig under och efter det oskickligt förda
kriget. Man kände altför väl de lockelser, som utgått från
ryskä regeringen för att förmå finnarne tili affall från Sve-
rige, för att icke låta imponera på sig af de finska adelsmän-
nens resoluta uppträdande. Som bekant spelade under den
närmaste tiden efter kriget Finlands öde in i den förtviflade
kamp, som fördes af mösspartiet för att bringa hattregeringen
på fall. Tili de landsförrädiska mössornas hemliga pla-
ner, hvartill de i främsta rummet föranleddes af sitt gränslösa
hat tili motpartiet, hörde äfven Finlands definitiva lösryckande
från Sverige och inmarscherandet af ryskä trupper i Finland,
för att på denna blodiga väg åstadkomma hattpartiets störtande.
Det var ett högt och förrädiskt spel, men det betraktades dock
af samtiden hufvudsakligen som ett partipolitiskt kampmedel.
Det fördes också främst af partipolitikerna vid riksdagarna, och
säkert är att den finska nationen, enskilda stämplingar att för-
tiga, icke stod bakom dessa planer.

Men man fann dock situationen fordra att nu på allvar
tanka på tillfredsställandet af landets behof och folkets önsk-
ningar. »På det en så härlig del ej nied tiden må blifva sönd-
rad från vår regeringskropp» föreslogos vid 1746 47 års
riksdag en hei mängd åtgärder tili landets förmån, bland an-
nat att tjänsterna sknlle besättas med infödde finska män, ja
att tili och med vid de kongi, kollegierna i Stockholm skulle
finuas åtminstone en ledamot af den finska nationen. Slutli-
genansågs nödvändigt, såväl för stärkandet af Sveriges aukto-
ritet i landet som för att med kraft vidtaga med ekonomiska
reformer, att tillsätta en generalguvernör öfver Finland, hvar-
till år 1747 utsågs riksrådet G. F. von Rosen. Den utförliga
instruktion, hvarmed den nya generalguvernören utrustades,
ålade honom att i främsta rummet söka bringa det förfallna
försvarsvärket i ett tidsenligt skick, men att därjämte äfven
arbeta på landskulturens höjande, hvarvid flertalet af de pro-
jekt omnämnas, som hade framträdt i de ofvannämda många
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memorialen rörande landets fortkomst. Redan häraf måste
man draga den slutsats, att dessa förslag tils dato endast
stannat på pappret och ej ledt tili några värkliga resultat.
Det blef först under den nästföljande ekouomiska perioden
många af dessa förslag värkligen realiserades. Men re-
dan långt tidigare hade vägarna tili vårt lands pånyttfödelse
och förkofring blifvit angifna. Och landet hade dock småning-
om med egna krafter arbetat sig upp och gjort betydande
framsteg. När Adolf Fredrik året efter sin tronbestigning
gjorde sin eriksgata genom vårt land, är det med förhopp-
ningsfulla uttalauden han hälsas af landets egna söner. »Vårt
land är ymnigt på alt det vi tarfva och börjar med märkelig till-
växt ökas genom de eröfringar konsten gjort och vunnit af
naturen», heter det i ett af talen, och i ett hyllningskväde pri-
sar dåvarande ekonomie docenten P. A. Gadd landets natur-
liga hjälpkällor och förutspår i sangviniska ord att det en gång
skall blifva lika flödande af rikedom som Holland. Konungen
fick äfven under sin resamottaga de mest uppriktiga yttringar af
landets trohet gentetnot Sverige.

■:- *

*

Vanda vi oss nu tili strömningarna på kulturens områden,
så skola vi firma att bland tidens ledande andar den tankea
altmera tränger sig fram, att arbetet på landets upphjälpande
och förkofran i främsta rummet borde grundas på upplysning.
Det blef snart tidens slagord. Därför var intresset från första
början icke mindre lifligt för den andliga odlingens främjande.
Huru allmän var icke glädjen, då Åbo akademi återupprätta-
des och den 26 november 1722 ånyo invigdes tili sin höga
uppgift att vara en härd för vetenskap och litteratur i vårt
land. Det ljuder ett eko af deuna allmänna fägnad i det tai,
som den nye prokanslern och biskopen i Åbo stift Herman
Witte höll vid akademins solenna invigningsfest. Redan i sin
inbjudningsskrift tili akten yttrade han att den länge efter-
längtade dag hade randats, då denna berömda akademi, som
för åttatiotvå år sedän första gången hade sett ljnset, nu lik
en ny Fenix skulle uppstå och åter höja sitt hufvud mot stjär-
norna. Hårdt pröfvadt hade detta sånggudinnornas hemvist
i sanning värit. Skakadt af ett af de mest oblida krigs skift-
ningar och ett offer för oräkneliga olyckor, hade det suckat
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i mörkret likt »en änka beröfvad make och barn». 1 Men se-
dän krigsgudens oväder dragit förbi och freden var återstäld,
kunde akademin åter invigas tili sitt höga värf. Den biskop-
liga talaren gifver uttryck åt det stolta hoppet, att Åbo aka-
demi på nytt skulle blifva »den sanna religionens och veten-
skapernas helgedom, alla dygders fristad, ett säte för de lär-
daste män och ett hem för de flitigaste ynglingar, en glans-
punkt för det svenska riket och en prydnad utan like för fin-
narna».

Det var förhoppningsfulla och tändande ord, om man be-
sinnar huru vansklig akademins ställning tedde sig vid iugån-
gen tili dess nya värksamhetsskede. Lärarekrafterna voro tili
största delen nya och opröfvade, byggnaderna voro skadade
och beröfvade alla mobilier och inventarier, det rådde brist på
böcker och undervisningsmaterial, och framför alt var den eko-
nomiska grunden för akademins tillvaro vacklande, i det att
akademins hemman, från hvilka dess underhåll utgick, genom
kriget hade blifvit ödelagda och först småningom kunde gö-
ras inkomstbringande på nytt. Och ändock gaf framtiden den
sangviniske festtalaren rätt. Så småningom arbetade sig Åbo
akademi upp ur sitt lägervall och företedde vid periodens slut
redan en viss uppblomstring. »Här är en så kvick, blomstrande
och flitig ungdom som vid någon annan Academia», skrefkon-
sistorium i början af höstterminen 1746 tili akademins kans-
ler, och äfven lärarekåren var företrädd genom många fram-
stående och utmärkta personer.

Ett skärande missljnd förspordes dock i biskop Wittes in-
vigniugstal, nämligen ett oförsonligt hat mot alla i religions-
frågor olika täukande. Han slutade också med en högkyrk-
lig varning, åberopande den högstes sk)'dd för akademin mot
»irrläror, dåliga opinioner och fördärfvade seder, på det att fu-
rier och helvetesbilder icke skulle skaka och krossa densamma,
och mot satan, de goda lärornas fiende, och alla hans för-
därfliga företag». 2

Detta närä nog krassa sätt att på själfva invigningsdagen
frammana den ondes spökelse för de lyssnande åhörarne hade
utan tvifvel sin förklaringsgrund i de faror, som vid denna
tid begyut hota kyrkan i långt högre grad än förut, sedän

1 H. Witte, Ad festum restaurationis invitatio.
2 Witte, Oratio solemnis.
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densamma genom envåldsmaktens störtande hade förlorat sitt
mäktigaste stöd. Det visade sig då redan många tidens tec-
ken, som tydde på att efter det världsliga allenaväldets fall
kampen nu skulle börja på allvar mot det andliga enväldet.
Och att denna rörelse snart skulle nå äfven vårt land, därutiu-
uan besannade sig biskop Wittes farhågor, ty af den nya ti-
dens omhvälfningar var det striden mot det kyrkliga tros- och
lärotvånget, som först kastade sin svallvåg öfver Bottenhafvet.

Kyrkans främste man hade så mycket större skäl att be-
fara detta, som den antikyrkliga oppositionen redan före den
stora ofreden hade rest sitt hufvud härstädes. Hade det kyrk-
liga tvånget här måhända känts tyngst, så hade äfven miss-
nöjet försports tidigast. Redan i slutet af förra seklet hade ge-
nom Laurentius Ulstadius och Petter Schsefer stormlöpningen
mot ortodoxin för första gången i vårt land tagit sin början.

Utan tvifvel var detta nppträdande här såsom annorstä-
des ett utslag af den religiösa känslans reaktion mot den i
dogmer stelnade ortodoxin. Utbrottet här inträffade endast
några år efter det den pietistiska rörelseu hade framträdt i Tysk-
land. År 1670 hade Ph. J. Spener, denna rörelses grundläg-
gare, begynt sinä collegia fiietatis eller husandaktsstunder, hvil-
kas mål var att väcka den religiösa känslan, trosinnerligheten,
andakten och fromheten. Det var början tili en rörelse, som
snart spridde sig tili vida kretsar och tili alla länder, ett vitt-
nesbörd om huru missnöjet med den officiella lutherdomen
altmera hade begynt gripa omkring sig.

Var det krigstillstånd inom den finska kyrkan redan före
stora ofreden, äro de enstaka symptom af andlig frigörelse,
som då visade sig, likväl endast att betrakta såsom förebud
tili de religiösa rörelser, som utbröto under frihetstidens första
decennier. För de frön, som tidigare hade utsåtts, var stora
ofredens tid en högst lämplig jordmån för vidare utveckling.
De stora olyckor, som hemsökte landet, voro ägnade att väeka
djupare religiösa behof än ortodoxin förmådde tillfredsställa.
Bland de landsflyktige finnarne såväl i Sverige som i Ryss-
land förvärfvade pietismen varma oeh hängifna proselyter.
Det rådande upplösningstillståndet äfven på det kyrkliga
området gjorde, att de i andliga ting lärde sig att undvara
den kyrkliga auktoriteten och att helt och hållet lita på sig
själfva. Under fångenskapens och landsflyktens lidanden var
ett varmt religiöst intresse det enda, som förmådde uppehålla
deras mod och deras hopp om en ljusare framtid. Men den
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officiella dogmkulten kunde icke lisa deras sinnen. De öpp-
nade förbindelser med pietismens andliga härdar i Tyskland,
och det är den härifrån mottagna uppbyggelselitteratnren, som
vinner deras hjärtan och lifvar deras själar. Och när omsider
freden kom och fångar och landsflyktige fingo återvända, med-
förde de denna varma religiösa insats, denna pietistiska, så att
säga frireligiösa riktning, som snart bragte dem i harnesk med
den officiella kristendomen.

Det var som bekant genom tvänne från Sverige hem-
komne landsflyktige bröder Jakob och Erik Ericksson den pie-
tistiska rörelsen åter vann insteg härstädes. Under sin vistelse
i Sverige hade de insupit de nya religiösa lärorna, som då
voro allmänt spridda därstädes. Efter sin hemkomst tili Öster-
botten uppfattade de som sin mission att äfven utsprida de-
samma i hemlandet. Erickssönerna blefvo sålunda de första,
som grundlade en värklig sekterisk rörelse i Finland, hvilken
med förkastande af den allmänna gudstjänstordningen, de kyrk-
liga sakramenteu samt statens altför stora inblandning i de
religiösa angelägenheterna uppenbarligen tenderade tili grund-
läggandet af frikyrkliga försarnlingar. 1

Den ortodoxa finska kyrkan intog från första början en
mycket fientlig ställning gentemot denna separatistiska rörelse.
I Åbo domkapitels betänkanden framställes separatismen icke
blott som andligt högmod, utan som »djäfvulens största stats-
grepp», hvarigenom han bjuder tili att sönderslita den evange-
liska lärans enhet. Ortodoxin synes ej mera haft att räkna
på samma kraftiga understöd från de världsliga myndigheter-
nas sida som under den föregående tiden. Frihetstidens rege-
ring ville snarare i någon mån dämpa den ortodoxa ifvern och
påbjöd därför att prästerskapet med »saktmodighet, ömhet och
försiktighet» borde söka undervisa alla irrlärige om deras vill-
farelser. Men domkapitlet förklarade härtill, att det var på ti-
den att öfvergifva ömhetens och saktmodets väg, ty att längre
»plåstra separatismens galenskaper» vore icke annat än
att »låta en skadlig farsot, på religionens depens, fräta omkring
sig som kräfvetan». Domkapitlet gick tili och med så långt,
att det sökte skrämma myndigheterna med ett hotande »bon-
dekrig» från separatisternas sida.

1 Om Erickssönernas läror inhämtas närmare upplysningar hos M.
Akiander, De religiösa rörelserna, d. I, s. 68 ff. och Pajula, Pietismi, s. 147
o. ff.
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Man får dock det intryck, att tidens ortodoxe kämpade
med slöa vapen, hämtade från intoleransens rustkammare. Och
det visade sig nu som så många gånger, att man med tvångs-
medel ej kan betvinga en andlig rörelse. Det lyckades vis-
serligen för domkapitlet att få bröderna Ericksson dömda tili
landsförvisning, men därmed var målet ingalunda vunnet. Den
en gång väkta rörelsen spred sig i alt vidsträktare kretsar,
särskildt i Österbotten, där den erickssonska separatismen
räknade sinä fleste anhängare. Karaktäristiskt för denna rö-
relse är att den grep omkring sig bland de djnpa leden af
folket, inom hvars kretsar separationen från kyrkan altmera
tilltog och yrkandet på tros- och samvetsfrihet blef alt hög-
ljnddare.

Dessa religiösa rörelser beteckna utan tvifvel en af fri-
hetstidens betydelsefullaste omhvälfningar på det andliga om-
rådet. Genom den separatistiska rörelsen bröts omsider orto-
doxins själfhärskardöme, medan trosfrihetens ideer i stället
vunno allmännare spridning.

Alla tecken tyda på att pietismen liksotn i utlandet äfven här
gick hand i hand tned ett tilltagande rationalistiskt tänkesätt i
andliga frågor. Pietismens böljande ström hade altmera undergräft
själfva grundvalen för den ortodoxa teologins lärobyggnad, den
religiösa känslan hade upprest sig mot det andliga förtrycket,
men på samma gång begynte äfven tanken afskudda sig det
kyrkliga förmynderskapet och arbeta på sin frigörelse och på
sin rätt att icke bindas i några träldomsbojor. Det är ett ti-
dens tecken att de kyrkliga myndigheterna bland sinä ankla-
gelser mot pietisterna äfven upptaga att slutet på alt detta
kätteri hade blifvit ett »entusiastiskt och fanatiskt fritänkeri»,
som förebådade världens sista tid. Tili och med vid riksda-
garna förspörjas genljud af samma klagovisor. Så beklagade
sig IyOJo prosteris prästerskap »högeligen öfver det å orten
tilltagande s. k. fritänkeriet, hvilket jämväl märkes utsprida
sig hos gemene man» \ Om man får tillmäta dessa och dy-
lika klagomål något vitsord, skulle däraf framgå, att det all-
männa tänkesättet redan vid seklets midt hade emanciperat från
det andliga förmynderskap, som ortodoxin tidigare hade på-
tvingat detsamma. Tron på en allena saliggörande dogmkris-
tendom hade öfvergifvits, och friheten var äfven i religionsfrå-
gor proklamerad.

1 Pajula, anf. arb. s. 204.
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Tidens andliga rörelser hade äfven sin Stora märklighet
på grund af den litteratur, som af densamma framkallades.
Visserligen utgjordes densamma förnämligast af religiösa upp-
byggelseskrifter dels af utländska, enkannerligen tyska separa-
tister, hvilkas arbeteu spredos såväl i original som i öfversätt-
ningar, dels af de finska pietisternas egna skrifter och trosbe-
kännelser, hvilka merendels i kopior gingo fråu hand tili hand.
Meu denna litteratur var på sin tid mycket allmänt spridd
och torde kunna betecknas som den första värkligt folkliga
litteratur i vårt land. Att sadan kättersk litteratur förefans,
framgår af de förbud, som tid efter annan riktades mot infö-
randet och spridandet af sådana skrifter. Redan från karolin-
ska tiden har man edikt mot kätterska och andra skadliga
böckers införskrifvande och försäljning. Men ännu under bör-
jan af frihetstiden upprepades dessa förbud i en förordning af
1728 särskildt med anledning af J. K. Dippels »villoskrifter»,
hvilka hade blifvit öfversatta tili Svenskan och utbjudna tili
salu. Dock synes man då redan ha kömmit tili insikt om att
sådana allmänna förbud ej medförde något gagn, utan snarare
skadade, emedan de endast ökade begäret att fika efter de för-
bjudna böckerna.

Äfven i de finska biskoparnes cirkulärskrifvelser påpekas,
att det separatistiska onda inbragts i riket förnämligast ge-
nom »förföriska skrifter och böcker», hvarför prästerskapet i
alla församlingar uppmanas att »med försiktighet undersöka
om ocb hvad misstänkta böcker här eller där kunde finnas,
det de sedän skulle Consistorio notifieera, som vorde dragandes
försorg om siika förbjudna värks indragande på det vidare
smitta måtte afvärjas.» På den tiden synes staden Reval ha
värit en exportort för dylik förbjuden litteratur. Genom ett
kongi, bref af 1727 uppfordrades de andliga rayndigheterna
att efterspana huruvida i landet funnos »sådana i Reval trykta
svenska böcker, som förmenas innehålla allehanda oriktiga emot
Guds rena ord stridande lärosatser». Och från domkapitlen utgick
en anmaning tili prästerskapet att taga reda på sadan littera-
tur och därom anmäla. Längre fram, då vi uärmare ingå på
den tidens kyrkliga litteratur i vårt land, skola vi äfven åter-
komma tili den af pietismen framkallade vidt spridda religiösa
uppbyggelselitteraturen.
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Märklig är äfven den förskjutning, som i frihetstidens bör-
jan inträdde på det vetenskapliga området. Medau den orto-
doxa teologins uppmärksamhet i främsta rummet togs i an-
språk för den separatistiska rörelsens betvingande, begynte de
öfriga vetenskaperna altmera frigöra sig från teologins supre-
mati och själfständigt gå sinä egna vägar. Man kan steg för
steg följa denna de icke-teologiska vetenskapernas småningom
skeende emancipation från ortodoxins förmynderskap, hvilken
omsider blef så fullständig, att teologin helt och hållet trädde
i bakgrunden för de öfriga vetenskaperna. Det är denna märk-
liga omgestaltning, som frihetstidens första decennier förete
på den vetenskapliga litteraturens område.

Den teologin närä stående filosofin hade alt sedän refor-
mationens dagar värit en »regina ancillans eller en tjäuande
drottning», hvars uppgift var att antingen direkt stödja kyr-
kans lärosystem eller ock genom begreppsklyfvande abstrak-
tion och tom dialektik binda tanken i de hårdaste fjättrar.
Denna protestantiska skolastik, hvartill grunden redan lades af
Melanchton, hade i Åbo på i6oo-talet haft lysande represen-
ter i professorerna Anders Thuronius och Jakob Flachsenius,
hvilka aran tillkommer att ha nått längst i logiska abstraktio-
ner och förmåga att sönderdela begreppeu. Denna torra, själ-
lösa, systematiserade filosofi hade fått dödsstöten genom Rene
Descartes' läror, hvilka äfven framträngde tili de skandina-
viska universiteten och icke voro alldeles okända i Åbo, ehuru
visserligen den officiella filosofins målsmän kvarstodo på den
gamla grunden ända tili stora ofredeu.

Emellertid hade på Cartesins följt Christian Thomasius
och Christian Wolff, och det är den sistnämdes läror, som re-
dan i frihetstidens början gjorde sitt inträde vid Åbo univer-
sitetet. Den stora betydelsen häraf skall framgå genom en
kort karaktäristik af den wolffska filosofins betydelse i den
allmänna bildningens historia. Det må då genast framhållas
att det var Wolff, som i Tyskland definitivt störtade den gamla
aiistoteliska skolastikens välde, frigjorde filosofin från teologins
förmynderskap och gaf densamma en själfständig och domi-
nerande ställning bland vetenskaperna. Han var förkämpe för
en friare filosofisk forskning, och såväl hans undervisning som
hans skrifter betecknade en värklig revolution i audens värld.
Denna revolution försiggick icke utan strid, det var samma
kamp mellan den gamla och den nya tiden, hvars efterdynin-
gar äfven framträngde tili vår akademi. Den tyska teologin
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förde en förbittrad kampanj mot den wolffska filosofin och un-
derstöddes därvid äfvea af pietisternas målsmän, som icke
tyktes förstå att de i Wolff hade en bundsförvandt i kampen
mot den ortodoxa teologins tvång. Dessa båda motståndares
anklagelser äro bättre än långa utdrag ur Wolffs skrifter äg-
nade att belysa arten af hans revolutionära värksamhet. Man
spårade i hans skriftställeri en tendens, som stod i strid både
med religion och moral; man anklagade honom för att förneka
den gndomliga försynen i världsordningen, hvilken för honom
endast gälde som en sinnrik mekanism, som hade försatts i
rörelse; man beskylde honom vidare för att ha infört fatalis-
men i filosofin genom sin tillämpning af den leibnitzska hy-
potesen om »harmonia prestabilita». Pietisten L,ange gick
ända därhän, att han anklagade Wolff för att ha kastat öfver
ända bevisen för Guds existens samt fördärfvat moralen och
rubbat tron hos den akademiska ungdomen. Såsom vanligt
vände sig religionsförsvararne tili de världsliga myndigheterna,
påkallande deras hjälp mot kättaren. Wolff blef också afsatt
från sin professur i Halle och landsförvisad från den preussiska
konungens länder. Men denna ovärdiga förföljelse bidrog endast
tili att öka hans rykte och anseende. Antalet af hans lärjuri-
gar och anhängare växte oaktadt alla förföljelser dag för dag
alt mer och mer. Hans skrifter öfversattes tili alla språk,
hans läror tolkades vid tyska och utländska universitet, äfven
de nordiska, främmande länders monarker täflade om att gifva
honom utmärkelser, och slutligen fick han äfven i Tyskland
upprättelse, i det förvisningen mot honom upphäfdes och han
af Fredrik II återkallades tili universitetet i Halle.

Redan denna förbittrade kamp för och emot visar att
Wolffs läror införde någonting nytt och revolutionärt i andens
värld. Wolff var likväl icke någon radikal omstörtare. Där
var en oförmedlad blandning af idealism och realism i hans
läror, man märker ännu mycken halfhet och oklarhet i hans
tankegång eller också sätter han hela sin vetenskapliga appa-
rat i rörelse för att bevisa de mest enkla och alldagliga san-
ningar. Någon religionsförnekare var han icke häller och
ville ingalunda uppträda såsom angripare mot religionen. Men
han ville draga en bestämd gräns mellan den på uppenbarel-
sen hvilande religionen och teologin samt vetenskapen, som
måste bygga på erfarenheten och förståndet. Äfven filosofin
ville han göra tili en erfarenhetskunskap och tillämpa på den-
samma de exakta vetenskapernas, särskildt matematikens och
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geometrins metod. I sitt förhållande tili religionen förnekade
han hvarken uppenbarelsen eller dogmerna, meu han förbehöll
förnuftet rätt att pröfva äfven de religiösa sanningarna och
införde sålunda den rationalistiska kritiken, hvilken han själf
tillämpade såväl på uppenbarelseläran som på läran om undren.
Han förfäktade äfven moralens oberoende af religionen. Mo-
ralen hvilade, enligt hans mening, på naturlagar och han sökte
därför en naturlig förklaringsgrund tili det goda och onda samt
människans handlingar, och samma grundåskådning gör han
äfven gällande i sin framställning af natur- och folkrätten.
Han uppställer på alla dessa områden några enkla, naturliga
lagar, lättfattliga och fria från ali metafysisk spekulation och
teologisk bismak. Den populära framställningen har icke minst
bidragit tili den wolffska filosofins framgångar. Det var också
hans uttryckliga sträfvan att bereda filosofin väg från de
lärdes instängda arsenal tili de stora massorna, och han utgaf
därför ett flertal af sinä filosofiska arbeten på tyska språket
I detta afseende framstår Wolff som en sannskyldig adept af
upplysningstidens ideer.

Under sin förvisniug fann Wolff sin tillflykt hos landt-
grefven af Hessen, fader tili konung Fredrik I af Sverige. Detta
förklarar dennes stora intresse för den tyska filosofen, hvilken
han utsåg tili sin rådgifvare och hvars intressen han på
alt sätt sökte att befordra. Utan tvifvel bidrog detta äfven
tili den wolffska filosofins hastiga utbredning i Sverige. Före-
läsningar öfver densamma höllos vid Upsala universitet, tils
slutligen genom prästerskapets inblandning förbud häremot
emanerade, ehuru för sent, enär akademins filosofi då redan
var fullt genomsyrad af wolfianismen. Äfven den nyinrättade
svenska vetenskapsakademin associerade sig med Wolff, som
öfvade ett stort inflytande på den lärda världen i Sve-
rige. Redan tidigt nådde Wolffs läror äfven tili Åbo akademi,
bland hvars lärarekår den celebre filosofen, såsom vi längre
fram skola få se, hade några entusiastiska och trofasta
lärjungar. Och äfven här gaf wolfianismen den slutliga stö-
ten tili filosofins emancipation från den ortodoxa teologins
kväfvande förmynderskap.

De reformer, som Wolff införde på de filosofiska veten-
skapernas område, trädde dock snart i skuggan, särskildt i
den skandinaviska norden, för den storartade pånyttfödelse,
som ägde rum på naturvetenskapernas område i början af fri-
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hetstiden. Här var det Sverige, som gick i spetsen genom
Karl von Linnes banbrytande uppträdande, hvilket förskaffade
hans land en stormaktsställning i vetenskapens värld tili er-
sättning för den genom Karl XILs olyckliga krig förlorade
yttre maktställningenK Det är den universella betydelsen af
Linnes vetenskapliga värksamhet. Hans naturalsystem omfat-
tades med erkännande och entusiasm af hela den lärda värl-
den och hans rykte som sin vetenskaps omdanare och refor-
mator spred sig i alt vidare kretsar. Alla samtidens natura-
lister satte sig i förbindelse med Linne, och i alla länder be-
gynte man följa hans exempel att samia natnrprodukter och
utrusta expeditioner tili aflägsna trakter. Omkring honom fyl-
kade sig en talrik mängd hängifna lärjungar, som på olika
håll arbetade för samma mål. Själf outtömlig i att gifva im-
pulser. var han ständigt sysselsatt med att fullborda och full-
komna det system, hvars första utkast, hans i Leyden 1735
ntgifna Systema naturce, från tre blad slutligen växte tili ett
arbete omfattande icke mindre än tio volyrner. Det var i främ-
sta rnmmet genom sitt varma intresse för själfva naturen och
sitt djupa studium af dess stora rike som Linne gjorde epok.
Mau må blott erinra sig huru natiirstudierna för det mesta
bedrefvos före Linnes tid. Då ali erfarenhetskunskap i regeln
föraktades, försummades äfven. naturens stora bok, och man
samlade i stället de mest stridiga och besynnerliga uppgifter
om naturföremålen från gamla och nya testamentets grundtex-
ter och de klassiska författarnes skrifter. Kritiklösheten var
så stor, att de mest vidunderliga sagor och hypoteser höllos
för sanning Det är Linnes stora förtjänst att hafva fastsla-
git naturen själf såsom den enda kallan för vetenskapen. Ge-
nom honom trädde naturforskningen ur de lärdes kamrar ut i
det fria, i skogar, på bärg och i dalar. Det blef en lefvande
kunskap, hvars intresse genom Linnes föredöme spred sig från
man tili man och som närmast visade sig i de forskningar
och rön rörande landets naturförhållanden, hvilka i dag för
dag alt större utsträckning begynte idkas af en ständigt
växande skara af naturforskare. Och på samma gång vidgade
sig intresset tili ett brinnande begär att äfven lära kauna och

1 Linnes gynnare, den berömde holländske naturforskaren Boer-
haave yttrade tili honom: »I naturalhistorien är ni en värklig Karl XII,
blott med den skilnad, att ni för alla tider lagt den botaniska världen
under edert välde.»
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studera naturförhållandena i de mest aflägsna delar af jord-
klotet.

Då det längre fram blir fråga om Linnes finska lärjungar,
få vi tillfälle att återkomma tili hans vetenskapliga storvärk,
särskildt hans berömda sexualsystem. Men här må ännu an-
tydningsvis framhållas den stora betydelsen af Linnes framträ-
dande. Naturvetenskaperna trädde nu i främsta ledet och rik-
tade blickarna inifrån utåt, på natureu och fosterlandet och
hela den vida världen. Den dogmatiska teologin och den lärda
humanismen, förra seklets främsta kultiirbärare, fingo nu maka
åt sig för vetenskaper, som stodo lifvet och värkligheten långt
närmare. Den senaste tecknaren af Lanne har därför med rätta
förliknat hans värksamhet vid »en frisk vind, som uudanjagade
dimmorna och lät blicken fritt sväfva öfver ett i solglans strå-
lande landskap». 1

Annu böra vi dröja vid en sida af Linnes värksamhet,
som genom hans lärjungar blef öfverförd äfven tili vårt land,
nämligen hans intresse att bringa naturforskningen i samband
med det praktiska lifvet. Det var tidens stora lösen, och äf-
ven dess främsta andar betraktade såsom en af sinä hufvud-
uppgifter att tjäna upplysningens och den praktiska nyttans
sak. Sålunda framträdde äfven på litteraturens område en
ekonomisk-praktisk riktning, hvilkeu utgör ett af frihetstidens
mest kännetecknande drag. Medelputikten för denna då all-
deles nya riktning blef den 1739 inrättade Svenska vetenskaps-
akademin, bland hvars sex grundläggare Linne var en och hvars
första preses han också blef.

Afsikten med sällskapets inrättande förklarades uttryckli-
gen vara, att »dess ledamöter medels flitiga försök och ali
möjelig uppmärksamhet skulle söka att upparbeta, förkofra
och här i Sverige kringsprida kunskaper uti matematik, na-
turkunnighet, oekonomi, handel, nyttiga konster och manufak-
turer». Men däremot skulle den nya akademin ej taga någon
befattning med sådana vetenskaper och konster, som »dels
äro foster af en öfverjäsande kvick inbillning, dels hafva
sin grund uti en sagolik ålderdom, dels uti det fåfänga nöjet
att se en osäker samling af anor och sköldemärken genom
otalige målade grenar sig utsprida». Härigenom tog den nya
akademin helt och hållet afstånd från den förra tidens mest
gouterade forskningsämnen, den skulle uteslutande syssla med

1 Th. M. Fries, L,inne, d. 2, s. 443.
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de exakta vetenskaperna och därvid halla i sikte icke blott
vetenskapernas utveckling, utan också »den utaf dem och de-
ras application försporde värkliga nyttan i det allmänna lefver-
net». För att bättre genomföra denna praktiska riktning och
sprida vetenskapens resultat i alt vidare kretsar beslöt den
nya akademin äfven att i sinä skrifter begagna det svenska
språket, »såsom det ett fritt folk höfves». Modersmålet be-
gynte nu fratnträda vid sidan af latinet äfven på det veten-
skapliga området och befordrade därigenom spridningen af
vetenskapens resultat tili alt bredare lager af folket.

Med farten af en ilande vårström spredos också de nya
naturvetenskapliga och ekonomiska lärorna öfveralt i Sveri-
ges rike. Redan i medlet af 1730-talet begynte Linnes na-
turvetenskapliga läror att tolkas i Åbo af hans lärjungar, bland
hvilka Johan Brovallius intog det främsta rummet, och äfven
den ekonomiska riktningen rönte här allmän anklang. Också
hos oss blef det svenska språket förmedlaren af denna popu-
lärt-praktiska veteuskap och tillkämpade sig en plats vid si-
dan af latinet i den akademiska litteraturen.

Under denna tid då alla krafter togos i anspråk för lan-
dets materiella upphjälpande ur dess djupa förfall, då den stora
striden fördes mot det kyrkliga enväldet, då föruuftet käm-
pade sig fram tili ledande princip inom vetenskaperna och då
praktiska frågor och samhällsnyttig värksamhet stäldes i främ-
sta planet, frågar man sig hvilken uppgift var förbehållen den
poetiska konsten. Under stormaktstiden hade den haft ett
klart mål och ett noga fixeradt program. Det hade i främsta
rummet gält skapandet af ett poetiskt språk och en svensk
konstdikt i renässansens fotspår. Det hade gått ut på att öfver-
vinna språkets klumpighet sarnt böja och uppmjuka detsamma
i renässansens konstrika metra. Dikten hade då äfven en patrio-
tisk uppgift, den skulle i sin mån bidraga tili höjandet af
Sveriges ära. Man ville visa att norden ej blott fostrade stora
konungar och statsmän, utan äfven lärde och skalder. Poe-
terna skulle prisa Sveriges urgamla kultur, dess stora minnen
och bragder. Detta blef också hufvudinnehållet i tidens reto-
riska och heroiska kväden. De rådande förhållandena påtvin-
gade dikten äfven en annan uppgift, nämligen att tjäna så-
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väl den världsliga som den audliga auktoritetens syften. Uti
långa fägnekväden prisades de världsliga auktoriteterna i de
mest smickrande toner, medan kyrkan tog tidens diktning i
anspråk för flere olika ändamål, dels för att inskärpa underdå-
nighetens lydnadsplikt hos församlingen, dels för att i rim och
meter kläda den torra och ytliga moral, som kännetecknade
detta auktoritetens tidehvarf.

Meu nu hade en ny tid inbrutit, då storhetsepokens he-
roiska ideal förbleknat och hela den gamla ståten hade ram-
lat öfver ända, tron på Sveriges storhet, konungaförgudningen
och den kyrkliga allmakten. Man finner också att dikten vid
denna plötsliga omgestaltning af alla tidigare värden tili en
början stod rådvill och ej fann någon roll i den nya tidens
jäsande vårbrytning. Den rörde sig tili en början i de gamla
gängorna, och åtskilliga epigoner uppträdde som geugångare
från den karolinska tiden, hvars såväl politiska som religiösa
ideal dock ej mera hade någon kurs. Flere af dem kunde ald-
rig frigöra sig från de gamla karolinska idealen, som dock
blefvo alt mera utnötta, ju oftare de malades i poesins tramp-
kvarn. Men hos andra, t. ex. den främste af denna periods
öfvergångsskalder, Jakob Frese, möter man om hvartannat
gamla och nya stämningar. Han visar sig i sin under frihets-
tiden uppspirande diktiiing som en varm anhängare af dess
freds- och frihetsideal. Frese tager afstånd från den karolin-
ska tidens krigiska äfventyrarpolitik, liksom äfven från en-
våldsmakten. Han vänder sig äfven mot den kyrkliga orto-

doxin och ter sig i sin diktniug starkt påvärkad af den pie-
tistiska riktningen. Men längre följde han icke med strömmen.
Tankens och förnuftets frihetsstrider voro för houom främ-
mande, ja rent af en styggelse. Och därför kunde han aldrig
blifva en fullödig poetisk tolk för den nya tiden. Han bort-
gick också redan i frihetstidens början.

Vi ha sett att de flesta af den nya tidens impulser kommo
från utlandet, och det var äfven härifrån som dikten slutligen
fick sin lösen. Hade Tyskland under den förra perioden
värit mest tongifvande, så kora nu turen tili England
och Frankrike. Här hade poesin redan befruktats af de nya
ideerna och funnit ämnen och former, som öfverensstämde
med desamma. Särskildt i England hade äfven den sköna
litteraturen trädt i upplysningens och den praktiska nyttans
tjänst. Det är bland annat påfallande beröringspunkter mel-
lan den då moderna uatnrforskningens mångahanda rön och
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praktiska anvisningar och de i England uppståndna s. k. mo-
raliska veckoskrifternas brokiga innehåll och betraktelser öf-
ver alla möjliga ämnen. Såväl i Richard Steeles »The Tatler»
(1709 —1711) som i Addisons »The Spectator» (1711 —1712)
framstäldes i korta, populärt hållna och lättskrifna uppsatser
frågor rörande »kärlek och äktenskap, koristen att uppfostra,
sällskapslifvets värkliga eller blott konstlade frihet, blygsam-
het, ärelystnad, girighet, stolthet, lyx i kläder och ekipagen,
pryderi och koketteri, oseden att duellera, spelsjuka, lycksöke-
riet i lotterispel, religiositet och fritänkeri, fanatism och tole-
rans, det politiska kannstöperiet, de lärdas pedanteri, författar-
nes okunnighet och smaklöshet, språkets tilltagande fördärf
och hundratals dylika saker». Detta var för tidens allmänhet
någonting alldeles nytt och kröntes också af en utomordentlig
framgång. Tendensen gick ut på att upplysa och förbättra,
förfina och förädla. Det är något af tidens »common sense»
och praktiska lifsåskådning i dessa tidskriftsartiklar. Addisons
enda och stora mål var att »bannlysa okunnigheten ur det
brittiska riket» och han framstår i denna sin värksamhet som
en moralisk lekmannapredikant, som lärde en mera nyttig,
mera tilltalande och mera praktisk moral, än den man hittils
hade fått höra från teologins katedrar och kyrkans predik-
stolar.

De moraliska veckoskrifterna fingo inom kort talrika ef-
terföljare i alla länder. Sverige erhöll i början af 1730-talet
ett motstycke i Olof von Dalins »Then Swänska Argus», som
visserligen ieke uppnådde förebilderna i uppfinningsrikedom,
träffande karaktäristik oeh stilistisk konst, men hvilken lik-
väl måste betecknas som en synnerligen lyeklig efterföljare
och geuom sin stora framgång visade att den äfven här niot-
svarade tidens behof och träffade dess smak. Ämnena och be-
handlingssättet äro merendels desamma, men det är naturligt-
vis svenska förhållanden, som här äro föremål för såväl all-
varsamma som skämtsamma betraktelser. Dalin framstår re-
dan här som en fullständig exponent för den nya tidens ideer.
Visserligen var han ej någon väu af dess politiska frihetsideal,
det framsticker tvärtom en tydligt skönjbar konungsvänlighet
i hans skrifter. Han slutade som hofpoet och deltog äfven i
de misslyckade försöken att stärka konungamakten. Men i stäl-
let afspegla sig i hans skrifter tidens rationalistiska och upp-
lysningsvänliga tendenser. Han var en det sunda förnuftets
man, en religiös skeptiker, som bland annat i sinä berömda
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kalottpredikningar persiflerade det rådande predikosättet. Da-
lin var äfven en afgjord motståndare tili det skolastiska lär-
domspedanteriet och den antikvariska forskningshumbugen,
som stormaktstiden hade uppammat.

Såsom motto i Argus hade Dalin anbragt Horatii allbe-
kanta lösen för dikten: utile dulci. Den var då redan all-
mänt vedertagen, särskildt i den franska vitterheten, som
under frihetstiden blef den tongifvande i Sverige. Det var
ju också ett poetiskt program, som synnerligen väl samman-
gick med tidens kultursträfvanden. Äfven dikten skulle vara
nyttig såsom alt annat under nyttans tidehvarf, men den
skulle foga det ljufva tili det nyttiga, den skulle höja det nyt-
tiga inom poesins sfär och därigenom gjuta ett förklarande
skimmer öfver detsamma. Poesin skulle på samma gång roa
och upplysa.

Detta program fullföljde äfven Dalin i sinä talrika dikter,
men hans poetiska utveckling visade en afgjord öfvervikt af
det roaude på bekostnad af det nyttiga. Genteraot den före-
gående tidens diktning utvidgade hau betydligt området för
den lyriska konsten. Det är hos honom en mångfald af de
mest olika ämnen; han författade om hvartannat andliga dik-
ter, tidsdikter, eloger, pastoraler, fabler, erotiska och bacchana-
liska kvädeu, poesies fugitives, sällskapspoesier m. m. Såsom
hofpoet blef det slutligen hans uppgift att illustrera festerna
och upptågen med småkvicka eller galanta verser. Hans dikt-
ning hade uågot af rococons brokiga och fladdrande skiftning,
och hans versrutin nådde slutligen därhän, att han kunde
skrifva flytande och kvicka strofer om ingenting. Just ge-
nom sinä toners mångfald är Dalin ett uttryck för tidens ny-
vaknande lif pä alla områden. Tidens moralfilosofi med dess
intresse äfven för hvardagslifvets frågor hade synbarligen äf-
ven påvärkat hans diktning. Inflytandet af de genom Linne
tili nytt lif väkta naturstudierna framträder i några vackra
naturdikter, som visa ett öppet sinne för naturens skönheter
och betydligt öfverträffa den föregående tidens försök på samma
område. Dalins diktning har slutligen äfven tidens populari-
serande och folkliga tendens. Den uppfattades och var om-
tykt af alla klasser, och det icke minst karaktäristiska och
tidsenliga var, att Dalin icke säilän stämde sin lyra i den så
länge förgätna folkvisans tonart. Genom Dalin tog äfven den
poetiska språkbehandlingen och den svenska prosastilen ett
stort steg framåt
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En diktning sadan som Dalins behöfde emellertid huf-
vudstadens intrycksmättade atmosfär oeh hofvets solsken för
att utveckla sig och frodas. Den akademiska luften i Åbo
hade inga betingelser att alstra en så lätt och fladdrande ro-
cocoföreteelse som den dalinska musan. Vi taga för gifvet
att såväl Argus som Dalius visor äfven här lästes och allmänt
beundrades. Men lika litet som i Sverige framträdde här några
poeter, som skulle ha följt honom i spåren. Den mate-
riella odlingeu och uppbringandet af landets naturliga hjälp-
källor voro här lifsvilkor, som i ännu högre grad än i mo-
derlandet togo alla krafter i anspråk. Endast en lifligt upp-
spirande tillfällighetspoesi visar att intresset för vitterheten
ej helt och hållet hade dött i vårt land. Under hela denna
period voro dock förhållandena föga gynnsamma för poesins
uppblomstring, och lilla ofreden värkade åter som en förstö-
rande frost på kulturens spirande växtlighet. Under denna
nydaningstid, så rik på löften men äfven på felslagna förhopp-
ningar, föddes emellertid i vara bygder en skald, som efter
seklets midt uppbär ett af de mest lysande namnen bland
den svenska diktningens dåvarande märkesmän.

#

Efter denna blick på de märkligaste rörelserna under frihets-
tidens första decennier och de europeiska kulturströmnin-
gar, som påvärkade desamma, skola vi nu söka gifva en fram-
ställning af litteraturens företeelser under denna tid. Vi börja
med en redogörelse för den religiösa litteraturen under denna
pietismens och de andliga rörelsernas väckelserika tid.
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ORTODOXINS KÄMP MOT SE-
PARATISMEN. UPPBYGGEL-
SELITTERATUREN.

nya tiden hade främst medfört själfhärskar-
maktens fall, men vid sidan af den världsliga au-
tokratin hade den kyrkliga stått närä nog jäm-
bördig i storhet och maktmedel. Då emeller-

angrepp hade begynt riktas äfven mot det
andliga enväldet och alla tecken tydde på att striden mot det-
samma skulle fortsättas, måste det själffallet ligga i den and-
liga hierarkins intresse att anstränga alla sinä krafter för att
rädda kyrkan från att dela den världsliga maktens öde och i
stället söka bevara åt densamma den storhetsställning, som
den haft under det förgångna tidehvarfvet. Också den finska
kyrkans nya män voro anhängare af den ortodoxa riktnin-
gen, och som deras främsta mål framstod därför gifvetvis att
söka återupprätta den under stora ofreden förfallna kyrkan på
den gamla ortodoxa grundvalen.



Att sådana förhoppningar hystes af den finska kyrkans
nya ledare, framlyser ur det redan ofvan citerade tai, som bi-
skop Herman Witte höll vid Åbo akademis restaurationsfest.
Det är 1600-talets renlärighetsanda, ett skarpt genljud från
stortrons tidehvarf, som tager sig uttryck i detsamma. Den
biskoplige talaren ville hugfästa hos sinä åhörare, att Åbo
akademi under dess första åtta lustrer hade värit ortodoxins
högsäte, där man med stor ifver hägnat och vakat öfver den
rena läran samt med mycken stränghet beifrat hvarje afvi-
kelse från det i minsta detaljer formulerade tros- och lärosys-
temet. Teologin hade under denna kyrkans mest lysande
maktperiod obestridt innehaft hegemonin i vetenskapernas och
litteraturens värld, och biskop Witte önskade att det äfven
framgent skulle förblifva sålunda. Enligt hans uppfattning,
och den var ännu ällmän på den tiden, var akademin lika
mycket tili för kyrkan som för vetenskaperna, lika mycket
Guds ords som de fria konsternas hälgedom, och lika som förut
skulle dess främsta uppgift vara att skydda den rena läran
och hindra alla afvikelser från densamma.

Vid detta program från den kyrkliga maktlystnadens och
ofelbarhetens epok sökte också den finska kyrkans mäu i det
iängsta fasthålla. Tili det yttre tyktes kyrkan oekså bevara
sin forna ställning, men alt flere tecken visade dock, att dess
storhetstid var ohjälpligt förbi, att det allmänna tidsmedvetan-
det icke mera uppbar densamma som förut och att kyrkans
nya män ej häller mera voro vuxna uppgiften att upprätthålla
ortodoxins maktställning och hindra densamma från fali. Det
är ortodoxins epigoner, som nn träda oss tili mötes. I jämfö-
relse med stormaktstidens lärde biskopar och utmärkte teolo-
ger framstå kyrkans nya män hvarken genom sin författare-
värksamhet eller genom stora personliga egenskaper. Den de-
centralisation och maktförflyttning, som hade inträdt på alla
områden, kunde ej undgå att invärka äfven på kyrkan. Dess
»summus episcopus» fick dela sin makt med rådet och stän-
derna, hvarför framstående riksdagsmaunavärksamhet och stän-
dernas förtroende blefvo den säkraste befordringsvägen tili de
högsta andliga värdigheterna. Biskoparna själfva förlorade
något af sin papistiska öfverhöghet och framträdde mera i kol-
legial samvärkan med domkapitlen. Man kan därför ej mera
som förut tala om biskoparnas tid, utan nu träda i stället
de allmänna religiösa rörelserna i förgrunden.

Under kyrkans upplösningstillstånd under stora ofreden
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hade äfven församlingsmedlemmarne, på hvilka ortodoxin öf-
vat ett olidligt tryck, återvunnit något af sin andliga frihet.
De trånga kyrkliga polisförbuden kvarstodo väl fortfarande,
ja fingo tili och med geuom det i frihetstidens början utfär-
dade konventikelplakatet tillskott af nya restriktioner, men
oaktadt alla kyrkans försök att npprätthålla desamma och
trots särskilda trakasserier förblefvo de dock för det mesta en
död bokstaf. Församlingsmedlemmarne hade lärt sig att i and-
liga ting lita på sig själfva, och de vågade nu uppträda mot
kyrkans själftagna förmynderskap. Den ortodoxa kyrkans
ensidiga dogmkristendom hade ej häller någonsin förmått tala
tili folkets hjärtan. Man har med rätta framhållit att samma
tid, som med så stolt förhäfvelse framhöll att alla tänkte lika
i gudomliga ting, nödgades utfärda påbud om att kyrkobetjä-
ningen med långa stafvar skulle knacka församlingsmedlem-
marne i hufvudet, då de som oftast föllo i sömn under de
torra och långa, dogmatiskt-polemiska och andefattiga predik-
ningarna! Men när en ny tid möjliggjorde för församlings-
medlemmarne själfva att få hafva en egen mening i religiösa
frågor, trängde den religiösa andan djupare ned tili folkets le-
der och i folkets hjärtan. Man fick bevittna rikare andliga
väckelser och en sannare kristendom. Det lades större vikt
på den religiösa uppbyggelsen än på bokstafstron, och slutli-
gen gjorde denna fromma riktning alt större eröfringar inom
själfva prästernas leder, om också kyrkans ledande män kvar-
stodo på den ortodoxa afvisande och ofördragsamma stånd-
punkten.

I frihetstidens början, innan ortodoxin ännu hade begynt
sin själfbevarelsekamp, återupptogs det länge afbrutna arbetet
på utgifvandet af det stora gezeliska bibelvärket.

Stora ofreden hade vallat afbräck äfven i tryckningen af
detta väldiga arbete, det betydelsefullaste och längst beståu-
dande af alla de storvärk på den kyrkliga litteraturens om-
råde, som hade uppstått under den karolinska tiden, denna teo-
logins glansperiod i vårt land. Det är också ett värk, hvarpå
den längsta tid och de grundligaste förarbeten hade nedlagts.
Två af den finska kyrkans minnesvärdaste biskopar, de båda
Gezelierna, hade ägnat ett helt life möda åt detsamma, raen
ingendera fick skåda dess slutliga fullbordan. Arbetet på-
börjades år 1674, dess sista del utkom år 1728, således en till-
komsthistoria af mer än ett halft sekel.
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2 S

Nya testamentet hade utkommit i två delar (1711 i Åbo,

1713 i Stockholm). Efter flykten tili Sverige var det Gezelius'
afsikt att fortsätta med utgifvandet äfven af Gamla Testamen-
tet, men de trykta ekonomiska förhållandena, myntförändrin-
gen och den rådande allmänna nöden hindrade denna plans
utförande. Vid sin död 1718 hade Gezelius emellertid manu-
skriptet färdigt och lämnade i arf åt sin son, sedermera bi-
skop Johannes Gezelius, samt sin måg, biskop David Dund, att
ombesörja dess utgifvande från trycket. Efter fredsslutet lyc-
kades dessa omsider öfvervinna de sista svårigheterna ma-
nuskriptet hade bland annat på ett underbart sätt räddats vid
tvänne stora eldsvådor i Stockholm och Gamla testamen-
tet utkom i fyra delar under åren 1724—1728 på det i Stock-
holm fortfarande arbetande kongi, finska boktryckeriet. Det
tillägnades af utgifvarne konungaparet som en »välsignad frids-
frukt».

Man finner att Gezelius äfven i detta arbete hade inlagt
tideus ortodoxa nit. Han säger sig i sitt bibelvärk allra mest
ha beflitat sig om att förklara den heliga skrift enligt vara
rena evangeliska lärares och af dem gillade utläggningar, bland
annat för att hvar och en skulle kunna vederlägga hos andra
det som »står emot en hälsosam lärdom» samt bepröfva hvad
de vilsefarande af eget mänskligt förnuft frambära, när de
»förvränga de heliga skrifterna».

Grundtexten i detta bibelvärk är återgifven enligt 1703
års bibelupplaga. Men Gezelius, som jämte sin fader alt se-
dän företagets början intresserat sig för en revision af
den svenska bibelöfversättningen, hade efter hvarje stycke
med annat tryck tillagt en af honom efter originalet oeh Lu-
thers sista tolkning rättad version af den bibliska texten. Så-
väl härigenom som genom de bifogade förklaringarna skiljer
sig Gezelius' bibelvärk från alla samtida. Det är härutinnan
det första i sitt slag i norden och öfverhufvud ett af de stör-
sta bibliska värk, som utkommit i Sverige. Dess spridning
var ej häller ringa. Genom ett kungligt påbud hade faststälts,
att ett exemplar af detsamma skulle inlösas tili hvarje kyrka
i hela Svea rike, och då gamla testamentet utkom, var redan
upplagan af nya testamentet utsåld. Man fann sig därför
föranlåteu att tanka på en ny upplaga, som emellertid utkom
först år 1752, ombesörjd af en J. Loudeen, dock i mindre pryd-
lig utstyrsel än den ursprunliga gezeliska editionen.

Eftervärlden har erkänt Gezelius' bibel som ett ärorikt
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värk, och äfven i utlandet har den väkt uppseende och till-
vnnnit sig ett berättigadt erkännande. J. A. Schinmeyer, som
i ett omfattande arbete behandlat de svenska och finska bi-
belöfversättningarna, jämför Gezelius' bibelvärk tili sitt yttre
med den stora Tiibinger-bibeln af år 1729 och tillägger att
den genom sitt inre värde kan likställas med de bästa sam-
tida värk i utlandet och att Gezelius' bibeltolkuing öfverens-
stämde med de bästa nyare uttolkares meningar. Ett talande
vittnesbörd om det anseende Gezelius' bibel åtnjöt hos en sen
eftervärld, är att Evangeliska fosterlandsstiftelsen ännu half-
annat sekel efter dess första utkommande skred tili utgifvan-
det af en ny upplaga af hela bibelvärket, som utkom i tre de-
lar 1863—1865.

Redan innan Gezelius' bibelvärk fullständigt utkommit,
hade den finska kyrkan inledt sin kamp mot tidens heretiska
rörelser. Den öppnades af den första Åbo-biskopen efter stora
ofreden, den redan nämde Herman Witte 1

, en stridslysten
ande och genom arten af sin teologiska bildning helt oeh hål-
let en gengångare af 1600-talets ortodoxi. Witte ägde många
af de egenskaper, som känneteeknade den ortodoxa riktnin-
gens män. Vid tyska universitet, särskildt det ortodoxa Wit-
tenberg, hade han förvärfvat en grundlig teologisk lärdom,
som han dokumenterade genom flere filosofiska och teologiska
afhandlingar, i hvilka han redan ådagalade sin ortodoxt-pole-
miska ståndpunkt i tidens kyrkliga frågor. I Greifswald, där
han förvärfvade teologie doktorsgrad, hade han tili yttermera
visso kömmit i beröring med den på sin tid beryktade pietist-
fienden J. F. Mayer, hvars inflytande påvärkade Wittes stora
afvoghet mot pietisterna, hvilka i honom hade en lika ifrig
som oförsonlig motståndare. Såsom biskop i Finland fortsatte
Witte sinä företrädares kamp och förföljelse mot denna rikt-
ning. Redan i början af sin biskopsvärksamhet utfärdade han
ett märkligt herdabref tili prästerskapet augående pietismen

1 Född i Diinamiinde 1666. Student 1688 och magister 1691 i Wit-
tenberg, där han 1692 blef adjunkt i filosofiska fakulteten. Kyrkoherde
i Stettin 1695, teologie doktor i Greifswald 1702, superintendent i Ösel
1707. Flydde under kriget 1710 tili Stockholm. Biskop i Abo 1721.
Död 1728.
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(1723). Han varnade prästerna för att i sin ortodoxa ifver ut-
ropa alla fromma, som beflita sig om ett stilla och kristligt
lefverne, för pietister, såsom det vanligen plägade ske. Han
förmanade vidare kyrkans tjänare att icke genom svordom,
dryckenskap, girighet, försummelse och annan last och skam
rättfärdiga de anklagelser, som af »novatores» riktades mot
statskyrkans prästerskap. Men på samina gång uppfordrade
han prästerskapet tili en oaflåtlig kamp mot alla irrläror och
afvikelser från den rena sanningen samt att spana efter »för-

Herman Witte.

föriska skrifter och böcker», hvarigenom det religiösa onda
i hög grad befordrades \ Äfven vid riksdagarna förde Witte
en väldig kamp mot pietismen, riktande angrepp såväl mot en-
skilda präster som mot rörelsen i gemen. Det hjälpte icke
att prästeståndet något sökte dämpa hans ifver. Vid 1726—

1727 års riksdag uppläste han bland annat en af honom tili
svenska öfversatt skrift, som teologiska fakulteten i Leipzig
hade uppsatt mot pietismen. Också mot den kände separa-

IJ. A. Cederberg, Några blad ur den finska pietismens historia, s.
107—iii.
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tisten J. K. Dippel, som då vistades i Sverige, uppträdde
Witte som en häftig vedersakare l

;

Äfven i sin samtids eftermälen framstår Witte såsom or-
todoxins »skarpsinnige hämnare och försvarare». Han hade
»sett hvad fara den lutherska kyrkan stod uti, och han hade
intet sett öfver därmed, ej häller tegat därtill, utan trädt fram
i gapet och gjort sig tili en mur kring Israels hus och stått
i striden på Herrans dag» 2

.

Det var som nämdes Witte, som äfven började den finska
kyrkans kamp mot den separatistiska rörelsen, i det han år
1726 i Åbo hofrätt väkte rättsligt åtal mot de ofvan (s. 11)
omtalade bröderna Ericksson, sedän dessa af prästerskapet i
sin hembvgd icke kunnat förmås att godvilligt frångå sinä se-
paratistiska läror och ånyo ingå i kyrkans gemenskap. Här-
med började en strid, som efter Wittes död (1728) fortsattes
af hans närmaste efterträdare Lars Ta7nmelin (1728 1733)0011
Jonas Fahlenius (1734—1747) och därefter fortgick under hela
frihetstideu, framkallande ett lifligt utbyte af religiösa akt-
stycken, såväl domkapitelsutlåtanden som bekännelser och för-
svarsskrifter från separatisternas sida. De kämpaude parter-
nas olika meningar rörande de omtvistade kyrkliga lä-
rorna äro här i minsta detalj utredda och gifva en föreställ-
ning om det stora svalg, som hade öppnat sig mellan de dogm-
kristne och de frikyrklige. Det skulle dock föra oss utom
planen för detta arbete att uärmare ingå på denna strid, hvars
allmänna betydelse redau framhållits i det föregående. Det
var den faktiska bakgrund, mot hvilken hela denna tids teo-
logiska rörelser böra skärskådas, och denna situation på det
kyrkliga området gaf äfven uppslag tili en litterär teologisk

1 Jfr K. F. S. Henning, Jollan Conrad Dippels vistelse i Sverige, s.
25, 32 o. a.

2 Enligt professor J. Fahlenius likpredikan. Stor stridslystnad
ådagalade Witte äfven såsom akademins prokansler. Konsistorit proto-
koll bekräfta Porthans utsago, att han befann sig i ständigt »klammeri»
med konsistorii ledamöter, »alltid upprnärksam att på deras bekostnad
utvidga sinä rättigheter». Ryktet haroin nådde äfven tili Sverige, så-
som man finner af ett bref tili biskop Gezelius i Borgå från kyrkoher-
den L. Tammelin i Fernebo, som sedermera blef Wittes efterträdare på
biskopsstolen. Det heter i brefvet, att »från Åbo höras bedröfveliga
tidender om biskopens och professorernaa trätor, ity Germanus Episco-
pus viii slå ihjäl de anstalter salig herr biskopen tidigare gjort, som
voro på sådana goda fundamenter, att de billigt bort blifva oryggeliga».
(Gezeliska brefsamlingen i härvarande Univ. Bibl.).
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rörelse, hvarmed vi här skola sysselsätta oss och hvars mål
var att med alla den teologiska apologetikens hjälpmedel be-
kämpa de separatistiska rörelserna såväl i deras utländska
strömningar som i ali synnerhet i de yttringar, som hade fram-
trängt ända tili oss.

Daniel Juslenius.

Den mest framstående och nitiske af ortodoxins litterära
väktare i vårt land under den närmaste tiden efter stora ofre-
den var teologie professorn, sedermera biskopen i Borgå, den
nanmkunnige Daniel Juslenius 1 .

1 Född i Virruo 1676, student i Åbo 1691, magister 1703, filosofie
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Under en tidigare period af sin lefnad mera frisinnad i
religiösa frågor, ja tili och med misstänkt för fritänkeri på
grund af en latinsk afhandling, hade Juslenius under årens
lopp alt mera utvecklat sig i ortodox riktning och betraktade
nu såsom en af sinä viktigaste uppgifter att uppträda tili för-
svar för den ortodoxa läran såväl mot pietister som mot ratio-
nalister. Redan i den afhandling, hvarmed han år 1724 do-
kumenterade sig för den teologiska professuren, och hvari han
i teologiska teser granskade en rysk prästs, Hieromonachus
Stephani Presbytovitschs religiösa läror \ för hvilka denne i
Ryssland värit utsatt för stor förföljelse, framlyser hans reli-
giösa ensidighet. Han erkänner visserligen att Presbytovitschs
åsikter nännade sig den lutherska kyrkans, men tycker dock
att det skulle värit bättre, om han omfattat hela den augus-
tanska konfessionen.

Den teologiska professuren tillträdde Juslenius med ett
tai, hvari han i rättrogen anda berörde en af de främsta tvis-
tepunkterna mellan ortodoxin och pietismen, nämligen frågan
om goda gärningars förhållande tili tron. Vidare höll han en
föreläsningskurs, riktad såväl mot äldre som mot nyare vill-
farelser. Vid nedläggandet af rektorsämbetet 1730 riktade han
ett tai mot kyrkans dåvarande motståndare. Huru svårt det
emellertid föll sig att veta hvad som var renlärighet, hvad
icke, framgår bäst däraf att Juslenius själf angafs hos kans-
lern för att i detta tai ha framstält heretiska meningar. Han
blef frikänd, men icke ens denna angifvelse väkte honom tili
besinning eller minskade hans ortodoxa ifver.

Mest bekantä äro de angrepp Juslenius år 1732 riktade
mot tvänne af sinä kolleger vid akademin, den ftomme pro-
fessor Isak Björklund och den lärde Algot Scarin, för att dessa
under sitt presidium skulle ha utgifvit af de nya lärorna sniit-
tade afhandlingar. Att Juslenius därvid gjorde sig skyldig tili
småaktighet och öfverdrifvet ortodoxt nit, kan man finna af
de ännu bevarade stridsskrifterna i konflikten med Scarin. Un-
der dennes presidium hade Anders Kraftman utgifvit en af-

adjunkt 1705, akademiesekreterare 1707 och linguarum professor 1712.
Under stora ofreden utnämd tili lektor i Wästerås 1715, återtog han
1722 sin förra professur, blef 1727 tredje och 1728 andra teologie profes-
sor, 1734 biskop i Borgå och 1744 biskop i Skara. Död 1752.

1 Theses theologicas, ob quas H. S. P. ingentem in Eussia passus
est persecutionem, ad verbi divini canonem examinatas.

3
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handling »Jämförelse mellan äldre och nyare afgudadyrkan» \
hvari bland annat påpekades att flere hedniska bruk, såsom
t. ex. helgondyrkan, hade insmugit sig i den äldre kristna
kyrkan. Emot detta tämligen oskyldiga påståeude fann sig
Juslenius föranlåten att uppträda polemiskt med teologiska ob-
servationer, i hvilka han betecknade Kraftmans afhandling
såsom förgriplig, emedan den ej gjorde skilnad mellan den
lutherska kyrkan och andra konfessioner, blottstälde kyrko-
bruken för förakt och icke exakt redogjorde för den rena lä-
ran, hvilken uttryckligen skilde mellan civila och kyrkliga
bruk (ritus civiles et ecclesiasticos). Scarin, mot hvilken i egen-
skap af preses för afhandlingen angreppet i främsta rummet
var riktadt, gaf svar på tai i en vidlyftig skrift, hvari han i
femtio punkter utförligt och frimodigt tillbakavisade Juslenius'
beskyllningar. Han icke blott vågade betvifla den yttre kyr-
kans ofelbarhet, utan tog tili och med hedendomeu i försvar,
förklarande att alt hedniskt ej var af ondo, hvilket redan fram-
gick däraf, att så mycket från hedendomen hade ingått i kris-
tendomen, såsom i den angripua afhandlingen hade påvisats.
Beskyllande Juslenius för att ha låtit sig ledas af jesuitiskt
trosnit (hispaniese fidei zelum), protesterade Scarin uttryckligen
mot ortodoxins anspråk att ensam få råda och styra i den
lärda världen 2

. Härmed var striden i full gång. Juslenius
aumälde saken i konsistorium, uppträdde yttermera i tvänne
offentliga föreläsningar emot afhandlingen i fråga samt be-
gärde utlåtande af den teologiska fakulteten i Upsala, medan
Scarin vände sig med klagomål tili det akademiska konsisto-
riet i Åbo. Genom konsistorii ingripande bilades omsider den
långvariga tvisten sålunda, att Juslenius icke blott afstod från
alla vidare mått och steg mot Scarin, utan tillika förklarade,
att »professor Scarin skall få ha rätt, eller att han skall få den
aran att hafva rätt» 3

.

1 »Apotheseos veteris et recentioris parallelismus». Kraftman var
född 1711, blef student 1728, magister 1735. Lektor i historia vid Borgå
gymnasium 1746. Död 1791.

2 De båda stridsskrifterna äro bevarade för eftervärlden i Christ. Net-
telbladts »Schwedische Bibliothec» (s:te Stiick, s. 131—230, 1736), livari
Scarin var meddelare för Finland.

3 Cons. Prot. 5/5 , 1735. Den version H. Råbergh meddelar i sitt
arbete »Teologins studium vid Åbo universitet» (11, s. 35): »att profes-
sor Scarin skall få sin rätt eller, såsom orden fallit, att han skall få den
utan att hafva rätt», är alldeles oriktig.

34 TEOLOGIN OCH RELIGIONSLITTERATUREN.



Huru annorlunda ter sig icke utgången af denna religiösa
konflikt, om man jämför densamma med de ortodoxa striderna
under förra seklet. Man kan äfven hari se ett bevis på att
en ny tid inbrutit, under hvilken ortodox-dogmatiska tviste-
frågor ej mera stodo i hög kurs.

Såsom biskop i Borgå stift, hvilket dock blef tämligen obe-
rördt af den separatistiska rörelsen, uppträdde Juslenius med
stor ifver mot alla svärmiska nyheter. En och annan från Si-
birien hemkommen flykting visade sig smittad af den nya
rörelsen. Den mest bekanta var kaptenen Adam Brunou
från Pärnå, hvilken såväl i bref som skrifter angrep tidens
prästerskap, hvilket han förliknade vid »grymma och frätande
ulfvar i fårakläder». Juslenius anklagade honom för irrlärig-
het i Åbo hofrätt, som dock ej hann afgöra målet, innan Bru-
nou af led (1743).

Det ser ut som om Juslenius med sitt ortodoxa nit i nå-
gon mån sökt öfverskyla sin egen ofruktbarhet på det teolo-
giska området. Frånsedt hans ofvan omtalade disputation, in-
skränkte sig hans teologiska produktion tili en finsk öfver-
sättning af Olof Svebilius' katekes, som tryktes i Stockholm
1746 och sedermera under mera än ett århundrade omtrykts
i talrika nya upplagor. Tili hans berömliga värksamhet som
språkforskare och lexikograf skola vi längre fram återkomma.

Ehuru föga framstående som teolog, hyste Juslenius tnyc-
ket höga tankar om sin biskopliga värdighet. Som ett ka-
raktäristiskt drag må auföras att han, då han kände döden nal-
kas, lät ikläda sig full biskoplig ornat för att mottaga den
sista nattvarden. I full harmoni med den ortodoxa uppfatt-
ningen såg hau i vår herre främst det gudomliga majestätet,
för hvilket man borde inställa sig i sinä grannaste kläder.

När den separatistiska »surdegen» alt mera jäste öfver
bräddarna oeh grep omkring sig och en antiortodox strömning
äfven begynte förmärkas vid akademin, måste kyrkans ledande
män börja se sig om efter hjälptrupper.

En af teologins hnfvudhärdar var själffallet den teologiska
fakulteten vid universitetet. Teologie professorerna voro vanli-
geu äfven medlemmar af det andliga konsistoriet och stodo
därför nnder direkt inflytande af biskoparne, hvarför de också
oförbehållsamt vandrade i den gamla ortodoxa riktningens
ledband. Teologins allmänna karaktär vid universitetet före-
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ter därför en afgjordt ortodox prägel. Dess sträfvan går i
främsta rummet ut på att bevara renlärigheten orubbad och
att på det eftertryckligaste söka tillbakavisa alla heretiska me-
ningar.

Gentemot den förgångna tiden framträder dock ett af-
gjordt tillbakagående inom teologin äfven vid universitetet.
Gamla missförhållanden gjorde sig nu mera kännbart gällande
än förut. Under teologins stormaktstid hade åt teologiska fa-
kultetens lärare beredts en privilegierad ställning med högre
löneförmåner och större prebenden. Följden var att de teolo-
giska lärostolarne blefvo ett efterlängtadt mål för universitetets
lärare i gemen, hvilka alla blefvo dilettauter äfven på teolo-
gins område för att kumia komma i fråga. Men när någon
af de många aspiranterna omsider efter långvarig täflingskamp
nått sitt mål, var hau vanligen redan tili åren kommeu och
hade hvarken krafter eller håg att ägua sig åt vetenskapligt
teologiskt skriftställeri.

En omständighet, som tillbakahöll mången, låg i de fa-
ror hvilka sällsamt nog voro förenade med det ortodoxa för-
fattarskapet. Så i detalj det ortodoxa systemet än var utar-
betadt redan under föregående tid, synes dock ingen med sä-
kerhet kunnat afgöra hvad som i hvarje föreliggande fall var
den rena oförfalskade läran. Detta framgår af de ständiga be-
skylluingar som tidens teologer riktade mot hvarandra för
bristande renlärighet i en eller annan punkt och hvarom icke
säilän upplågade häftiga tvister. Vi ha sett att icke en gåug
de mest ortodoxa bland teologerua gingo fria för att miss-
tänkliggöras för heresi. Under sådana förhållanden torde det
icke ha värit lockande att uppträda som ortodoxt-teologisk
skriftställare. Det kunde lyckas, om man hade god tur, men i
motsatt fall måhända äfven leda tili fördärf och förföljelser.

En annan omständighet, som värkade hämmande, var att
under stormaktstiden utvecklats en så utomordentlig produk-
tivitet på det teologiska vetandets alla områden, att för den
följande tidens epigoner ej mera förelåg någon större uppgift.
Det erida som återstod var att försvara kyrkans lära gentemot
de nyaste heretiska strömningarna, cch man finner äfven, att
tidens teologer med stor förkärlek omfattade denna uppgift.

Af den reua teologins målsmän är det endast tvänne, som
vi här ha skäl att något uppehålla oss vid. Bland de såväl
genom sin egen teologiska bildning som genom sin produk-
tiva lärarevärksamhet mera framträdande är att nämna profes-
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sor Anders Bergius \ som också längre äu någon annan sam-
tida tillhörde den teologiska fakulteten. Sin teologiska bild-
ning hade han under den stora ofreden förvärfvat i Upsala,
men förnämligast i Rostock, där han lyckades vinna anställ-
ning som docent i teologiska fakulteten och där han redan
presiderade för flere afhandlingar. Härifrån nådde hans rykte
hemlandet och enligt förmodan på föranstaltande af biskop
Witte blef han återkallad tili Finland och vann anställning
som teologie adjunkt vid akademin i Åbo, sedän han under
Fahlenius' presidium disputerat med några ortodoxa såväl mot
pietister som separatister riktade teser (Thesium teologicarum
pentes 1724). Genom sin i teserna ådagalagda högkyrkliga
ståndpunkt vann han prokanslerns ynnest. Redan år 1726,
då det var fråga om besättandet af en ledig teologie profes-
sur, rekommenderade Witte honom tili erhållande af förslags-
rum som en »promt och expedit, lärd och skicklig Theo-
logus», hvilken »icke allenast i Upsala, utan ock i synnerhet
i Academia Rostochiensi de allrabästa, solidaste och renaste
Theologos åhört, så han in Theologia Thetica, Polemica, Exe-
getica och Casuistica är versatissimus» 2

. Äfven efter hemkoms-
ten hade han såväl genom sitt prof för adjuukturen som vid
ett synodalmöte visat sin solida teologiska erudition. Då han
två år senare blef professor, rättfärdigade han också de för-
hoppningar, som stäldes på honom och lyckades samia om-
kring sig ett antal intresserade lärjungar, för hvilkas disputa-
tioner han presiderade. Själf utgaf han 1733 för teologie dok-
tors grad en afhandling om fullkomligheten (de perfectione),
den enda teologiska skrift man har af Bergius. Såsom van-
ligt i tidens ortodoxa disputationer upptog han tili behand-
ling en fråga, hvarom stridiga meningar rådde mellan orto-
doxin och den separatistiska riktningen, därvid försvarande
kyrkans rena lära gentemot alla olika tänkande. I denna
fråga vände sig Bergius emot tvänne ytterligheter, den ena
den köttsliga säkerhet, som helt och hållet litade på Kristus'
förtjänst och därför försummade att sträfva tili fullkomlighet,
den andra det audliga högmod, som uppstår genom öfverskat-
tande af den fullkomlighet, som den pånyttfödda kan vinna

1 Född 1693 i Töfsala, kyrkoherdeson. Student i Upsala 1715 och
magister därstädes 1719. Docent i teologi i Rostock. Teologie adjunkt
i Åbo 1724, teologie professor 1728, teologie doktor 1733, domprost 1734,
kyrkoherde vid Storkyrkan i Stockholm £744. Död 1750.

2 Cons. Prot. 1% 1726.

37ANDERS BERGIUS.



här på jorden. I sistnämda punkt vände han sig särskildt
mot pietister och separatister och deras uppfattning af full-
komligheten. I sak är han dock benägen att gifva pietismen
mera rätt än vanligt var i det högkyrkliga lägret, ehuru han
ej godkände det sätt och de medel den använde för vinnande
af sitt mål \

Då Bergius efter lilla ofreden kvarstanuade i Stockholm,
efterträddes han sotn domprost och professor primarius af Jo-
hannes Wallenius 2

, den förste i en rad af framstående lärare
med detta namn vid Åbo akademi. Under Stora ofreden hade
Wallenius studerat i Upsala, men återvände efter fredsslutet
tili Åbo, där han under D. Juslenius' presidium disputerade
för magistergraden med en filologisk undersökning angående
berättelsen om äktenskapsbryterskan i Johannes evangelium 3,
hvari han med användande af ortodoxins skolastiska metod
föruämligast sysselsätter sig med frågan, huruvida denna be-
rättelse var sann, d. v. s. »af den helige andes amanuenser
införd», något som förf. för sin del var öfvertygad om. Efter
att 1727 ha vunnit anställuiug som docent i teoretisk filo-
sofi vid akademin, blef han följande år teologie adjunkt,
sedän han för denna tjänst disputerat med en teologisk under-
sökning rörande Chr. M. Pfaffs ireniska försök (Examen ireni-
corum Chr. M. Pfaffii). Det var den finska ortodoxins vidräk-
ning med den mäktiga rörelse för en förening mellan luthe-
raner och reformerta, som då pågick i Tyskland och hade sin
främste förspråkare i den berömde kanslern vid universitetet i
Tiibingen Chr. M. Pfaff (1686—1760), som 1720 hade utfärdat
sitt bekanta fredsrop tili protestanterna (alloquium irenicum
ad Protestautes) och därigeuom framkallat ett synuerligen häf-
tigt upplågande af de synkretistiska striderna. Det var så-
lunda ett i allo tidsenligt ämne Wallenius hade valt för sitt
teologiska prof. Som mau kunde förutse, stälde han sig helt
och hållet på ortodoxins ensidigt afvisande ståndpunkt gent-
emot alla föreningssträfvanden. Utgående från axiomet att

1 Råbergh, anf. arb. 11, s. 79—83.
2 Född i Karislojo prästgård 1698. Student i Upsala 1719, magis-

ter i Åbo 1726. Docent i teoretiska filosofin 1727, teologie adjunkt 1729,
professor i logik och metafysik 1736, tredje teologie professor 1737, teo-
logie doktor 1740, andra teologie professor 1741. Under lilla ofreden
vice biskop, första teologie professor och domprost 1745. Död 1746.

3 Tentamina filologica ad historiam adulterae Joh. VIII 3. seq. de-
scriptam.
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fred endast kan grundas på sanuing och icke ingås med sannin-
gens förstörare, genomgår han alla punkter i Pfaffs »Entwurff von
Vereinigung der protestantischen Kirchen» och slutar med att
förklara, att någon union mellan lutheraner och reformerta ej
kan komma tili stånd. De talrika citaten tyckas visa att Wal-
lenius i sin vederläggning af Pfaffs åsikter icke var själfstän-
dig, utan förnämligast stödde sig på tyska ortodoxa auktori-
teter.

För vinnande af teologie doktors grad vid universitetets
jubelfest 1740 utgaf Wallenius en teologisk dissertation om
mäuniskan lärd af Gud (hominem a deo doctum), ett uppkok
på tyska ortodoxa teologers arbeten, hvars tredje polemiska,
mot naturalister och fanatiker riktade afdelning dock ej med-
hans före promotionen och sedermera aldrig såg dagen \ Lik-
soin Bergius samlade han omkring sig intresserade lärjungar,
för hvilkas dissertationer han presiderade.

Under lilla ofreden kvarstannade Wallenius i Finland, lät
af ryskä öfverbefälhafvaren Keith utnämna sig tili första teo-
logie professor samt skötte i biskopeus frånvaro stiftets ange-
lägenheter. Annu efter hans död (1746) prisades han i verser
af söderfinska nationen, hvars inspektor han var, för sitt nit
och sin ifver för den rena läran 2

.

Äfven den teologiska disputationslitteraturen vid akade-
min är rik på inlägg i tidens stridsfrågor. Dissertationerna
på teologins område utgöras för det mesta af utläggningar
öfver någon af de ortodoxa dogmerna oeh därtill fogad polemik
mot alla olika tänkande. Man möter bland annat äfven ett
försök tili en allmän och slntlig vidräkning med den separa-
tistiska rörelsen i en disputation af Isak Lithovius 3 om sepa-
ratismen (de separatismo 1736). Afhandlingens syftemål var
såväl att påvisa separatismens oberättigande och skadlighet
som att vederlägga separatisternas skäl och åsikter. En egeu-
domlig inkonsekvens är, att förf. ansåg separation från öfriga
kyrkor helt naturlig och berättigad, medan afsöndring från
den evangelisk-lutherska kyrkans gemenskap var otillåtlig
och fördärflig. Hans framställning går särskildt ut på att visa,
att denna kyrka ingalunda var ett sådant Babel, som separa-

1 Om denna afbandling se Råbergh, anf. arb., 11, s. 58—60.
2 Nekrologer ötver W. inflöto såväl 'i svenska som tyska tidningar

och lärdomskrönikor.
3 Född 1709, student 1728. Sedän 1735 pastor i Lappo. Död 1788.
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tisterna menade. Förf. gör visserligen många medgifvanden.
Den evaugeliska kyrkan befann sig i ett trykt och försva-
gadt tillstånd, enär en stor hop otrogna hängde vid densamma,
och i den kristua församlingeu funnos lärare, som icke voro
sanna kyrkans tjänare. Men den var dock Guds enda sanna
kyrka, och äfven ogudaktiga lärare kunde riktigt förrätta guds-
tjänsten och förvalta sakramenten. Alt borde därför göras för
att denna kyrka icke skulle »sönderslitas af ulfvar». Det var
fördenskull icke blott rättvist, utan äfven en plikt för den
kristna öfverheten att tukta sekterister och heretiker. Dock
skulle detta ej ske genom dödsstraff, utan genom uteslutning
från församlingens gemenskap och landsförvisniug \

Då Ljthovius bland separatisterna äfven räknade den
erickssonska rörelsen i Sverige och Finland, framkallade hans
utmanande ortodoxa skrift ett svar »Välmenta anmärkningar
öfver de vid Åbo akademi år 1736 hållna disputationer om se-
paratismo eller afsöndring fråu lutherska och andra kyrko-
samfund», hvilket svar tillskrifves den svenska separatisten
Sven Rosen oeh i handskrift allmänt spriddes i Finland 2

.

Skriften bemötte de mot separatisterna riktade beskyllningar-
na och anklagade den lutherska kyrkan för dess samvetstvång
och ofördragsamhet. I detta afseende stod den enligt förf.:s
mening alls icke framom den påfviska i Rom, ty i lika hög
grad som denna ville den härska öfver samvetenä, »påtruga
folk att tro tvärtemot sin öfvertygelse och att dyrka Gud ut-
värtes tvärtemot sitt samvete, det är: tvinga människor tili
att skrymta och gäckas med Gud, och när de det ej vilja,
sätta dem i fängelse eller drifva dem ur landet. Jo, vår tid
och vårt rike hafva nog exempel, att så snart någon öppnat
munnen och låtit förstå, hvad de halla lutherska kyrkan före,
hafva band, bojor och evärdeligt fängelse blifvit hans lön.
Och likväl säger auktor (Läthovius), att den lutherska kyrkan
icke hatar och förföljer sanningens vittnen såsom den påf-
viska, utan älskar och försvarar dem» 8

.

Man finner huru skarpt de båda religiösa strömningarna
vid denna tid stodo mot hvarandra. Ett offentligt tillfälle,
vid hvilket ortodoxin inom teologiska fakulteten för sista gån-
gen samlade sinä stridskrafter, var teologie doktorspromotionen

1 Råbergh, anf. arb., s. 92—100.
2 Pajula, Pietismi, s. 177 o. ff. M. Ruuth, Abraham Achrenius, s. 54.
3 Akiander, Religiösa rörelser, VI, s. 415—416.
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vid akademins hundraårsjubileum 1740. Vi ha redan omtalat
Wallenius' oafslutade lärdomsprof för den teologiska doktors-
värdigheten. För samma ändamål utgaf dåvarande professorn
i den heliga skrifts grundspråk Petter Filenius början af
en afhandling om .>katolikernas hedniska religionsbruk»
(sacra pontificiorum gentilitia), som enligt Råbergh »påmiuner
om det sämsta, som den ortodoxa riktningen under iy:de år-
hundradet frambragt». Dess polemiska udd var särskildt rik-
tad mot katolicismen. Ortodox och polemisk var äfven pro-
fessorns i fysik, den berömde Johan Brovallius' doktorsdisputa-
tion »om heretikers betvingande» (de coercitione hsereticorum).
Förf. hade täukt sig den för kyrkan då tidsenliga uppgiften
att angifva de medel, hvarmed ortodoxin skulle kunua be-
tvinga de heretiska rörelserna, som begynte blifva alt allmän-
nare. Men han nådde aldrig så långt i sin afhandling, hvars
första del endast sysselsätter sig med utredandet af begreppeu
heresi och heretiker. Därvid polemiserade förf. ideligen mot
Chr. Thomasius, Gottfried Arnold m. fl. frisinnade författare,
som hade riktat beskyllningar emot den lutherska kyrkan.
Förf:s egen ståndpunkt är den högkyrkliga och ortodox-dogma-
tiska.

Det var dock icke nog med att akademins teologer och
teologie studerande uppträdde på stridsbanan, också prästerska-
pet i gemen skulle uppbådas i den stora striden mot separa-
tismen. Men ett sådant uppträdande var icke någon lätt sak.
Prästbildningen hade gått mycket tillbaka under det långva-
riga ofredstillståndet och det var säkert icke många, som kände
sig kapabla att uppträda som aktiva deltagare i kampen. Och
huru finna en lämplig form för ett sådant uppträdande?

För befordrande af teologiskt skriftställeri voro i kyrkola-
gen föreskrifna årliga synodalrnöten, vid hvilka någon därtill
utsedd prästman skulle författa teser eller s. k. synodalafhand-
lingar för att offentligen ventileras å mötena. Af å]der hade
dessa teologiska disputationer betraktats såsom ett ingalunda
ovärksamt medel att bevara den evangeliska tron i sin ren-
het, och man återupplifvade efter stora ofreden dessa synodal-
rnöten för att äfven rycka prästerskapet på landet med i stri-
den mot den öfverhandtagande separatismen.

Man kan emellertid konstatera det teologiska förfallet efter
stora ofreden äfven därutinnan, att antalet synodaldisputatio-
ner är betydligt i nedåtgående, jämfördt med förhållandet un-
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der föregående tid. Vid prästmötena i Åbo ventilerades dock
tid efter annan synodalafhandlingar, i synnerhet på 1730-talet.
Ett och annat synodalmöte hölls äfven i Vasa, Uleåborg och
Gamlakarleby, då vanligen en i Åbo redan granskad afhand-
ling yttermera ventilerades äfven af Österbottens prästerskap.
I Borgå stift synes den teologiska produktionen bland präster-
skapet ha värit ytterst ringa. Man känner nämligen en enda
synodalafhaudling från hela denna tid.

Det är betecknande för tiden att samtliga synodalafhand-
lingar i Åbo stift behandlade någon artikel från den Augs-
burgiska bekännelsen (Confessio augustana) K Begynnande från
andra artikeln om syndens ursprung genomgicks bekännelse-
urkunden artikel för artikel, hvarmed fortsattes i alt mera
svällande afhandlingar låugt in på nasta århundrade. Sam-
manförda tili ett helt bilda alla dessa synodalafhandlingar den
finska kyrkans inlägg i tolkuingen af den Augsburgiska be-
kännelsen. Synbarligen föresväfvade härvid såsom kyrkans
mål att under en tid, då ortodoxin stod i fara, hämta stöd och
tröst ur denna läras hufvudurkund. Man finner detta redan af
den form, hvari dessa synodaldisputationer framträda. Stor
vikt lades på att framställningen skulle vara så renlärig som
möjligt. De olika artiklarnas öfverensstämmelse med bibeln
ådagalades genom talrika citat ur skriftens olika böcker. Så-
som källor och stöd vid framställningen och tolkuingen af be-
kännelseskrifterna åberopades en stor mängd tyska ortodoxa
teologers skrifter. Meu hufvudsaken var dock att i hvarje mo-
ment af bekännelselärau påvisa de olika meningar, som därom
gjorts gällande, söka bevisa oriktigheten af desamma och till-
bakavisa dem som tili evig osalighet ledande villfarelser. Tili
de redan från förra seklet kända och utnötta anklagelsepunk-
terna mot papister, kalvinister, pelagianer, socianer m. fl.komma
nu äfven augrepp mot samtidens heretiska rörelser, särskildt
pietismen och därpå följande frireligiösa strömningar. Så po-
lemiseras i ett par af ifrågavarande afhandlingar emot den be-
kante J. K. Dippel, hvars mot ortodoxins påfvedöme särskildt
riktade skrifter äfven framträngt tili Finland och här vunnit
enstaka anhängare -. Att vara ortodoxe förskräktes häröfver,

1 Måhända berodde detta på att den Augsburgiska bekännelsens
tvåhundraårsjubileuin inföll år 1730, då äfven vid akademin i Åbo en
minneshögtid ägde mm.

2 Den mest bekante var Tosef Pipping.
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kan icke väcka förvåniug, enär Dippel hade riktat sinä hvas-
saste pilar just mot den kyrkliga ortodoxin. Enligt en sam-
tida tysk fritänkares yttrande lämnade Dippel ej »en enda arti-
kel i hela ortodoxin oantastad och nedslog som en annan Sim-
son den akademiska teologins hela afgudatempel» K De anfall,
Dippel i sin skrift »Christen Stadt auf Erden» hade riktat mot
det ortodoxa prästerskapet, upptogos bl. a. tili bemötande i en
synodalafhandling om det kyrkliga ämbetet (de ministeriö ec-
clesiastico 1736) af N. Malm'1 . Han förnekade här alla de
kraf, som Dippel hade uppstält på en det nya förbundets tjä-
nare, en omedelbar gudomlig kallelse, ett heligt med Kristus
i innerlig förening stående vasen samt frihet att lära enligt
andens ingifvelse oberoende af skriftens bokstaf. Malm vid-
höll geutemot dessa fordringar ortodoxins uppfattning, att en
inre kallelse icke var nödvändig, att oberoende af prästens and-
liga sinnestillstånd hufvudvikten låg på att hau predikade Guds
rena lära och utdelade sakramenten samt orubbligt ansåg sig
bunden såväl af skriften som de symboliska böckerna.

Mot Dippel vände sig äfven Johan Amnell % i en synodal-
afhandling rörande åttonde artikeln i confessio augustana om
sakramenten (1746). Det gäller tili en del samma spörsmål
som i föregående disputation eller hnruvida ordet och sakra-
menten äro kraftiga, ändock de igeuom ogudaktige personer
varda förkunnade och ntdelade. Såsom bekant förnekades
detta såväl af pietismen som synnerligen kraftigt af Dippel,
hvars uttalanden i denna fråga förf. citerar ur flere olika skrif-
ter. Hela den senare delen af afhandlingen är ägnad att be-
möta Dippels åsikter och försvara den ortodoxa ståndpunkten.
Det är det vidlyftigaste bemötaude af dippelianismen vår or-
todoxa litteratur har att uppvisa.

Att döma af synodalafhandlingarna synes tidens präster-
skap öfver liufvud ha omfattat den ortodoxa riktningen och
följt de från kyrkans höjder augifna signalerna. Särskildt gäl-
ler detta under början af frihetstiden. Men man möter dock
redai: från denna tid en och annan prästman, för hvilken ti-
dens religiösa rörelser icke gått spårlöst förbi och hos hvilken
man därför anträffar ortodoxin i en mildare form, ja tili och

1 Henning, ani arb. s. 19.
2 Född i Birkkala 1686. Kyrkoherde i Akkas 1722. Död 1759.
3 Född 1692, kapellan i Åbo 1722,kyrkoherde i Tammela 1733. Känd

som riksdagsman hörande tili mösspartiet. Död 1772.

43SYNODALAFHANDLINGARNA.



med varsnar inflytelser af de nya religiösa rörelserna, särskildt
pietismen. I början af frihetstiden hade det finska präster-
skapet faktiskt rekryterats af personer, som under stora ofre-
den tillhört det pietistiska lägret och efter sitt inträde i stats-
kyrkans tjänst fortfarande bevarade sympatier för pietismen.
Bland sådana framstår kyrkoherden i Birkkala Johan Tolpo x

,

som hade värit en ifrig deltagare i de pietistiska konventik-
larna i Stockholm samt härför stått under tilltal iuför de and-
liga myndigheterna. Efter hemkomsten blef han underkastad
ett strängt förhör (examen ortodoxise) och måste afsäga sig de
pietistiska villfarelserna, innan han erhöll kyrkoherdeämbetet
i Birkkala 2 . En af honom författad synodalafhandling om rätt-
färdiggörelsen (de justificatione), trykt 1733 ehuru ventilerad
först två år senare, lägger större vikt på en sann och lefvande
tro, än man vanligen plägade inom det ortodoxa lägiet, utan

att dock på något sätt träda i opposition mot den statskyrk-
liga uppfattningen.

En annan pietistiskt sinnad prästman var Gabriel Lau-
rczus 3

, hvilken som fältpräst under kriget hade rakat i rysk
fångenskap och blifvit förd tili Tobolsk, där han liksom så
många andra af krigsfångarna greps af den Halleska pietis-
men och bland annat i flere år var inspektor för den af pie-
tisterna grundade skolan i Tobolsk. Efter hemkotnsten fick
han såsom misstänkt för pietistiska böjelser vänta i tre år, in-
nan han blef utnämd tili kyrkoherde i Loimijoki. Hans tili
synodalmötet 1739 ntgifna skrift »om goda värk» (de bonis
operibus) behandlade en af hufvudtvistefrågorna mellan orto-
doxins och pietismens målsmän. Ehnru L,aurseus i denna fråga
stälde sig på en mycket moderat och medlande ståndpunkt,
vände han sig dock uttryckligen mot ortodoxins bestridande
af goda gärningars nödvändighet, ja tili och med möjlighet,
påvisande icke blott oriktigheten af denna uppfattning utan
äfven de slemma följderna, bestående i kallsinnighet och and-
lig lätja, som följde af en sadan lära. Laurseus åberopar sig
i denna pnnkt på »den salige och rene» Ph. J. Spener, pietis-
ternas fader 4 . Framträdandet af denna afhandling ochdefölj-

1 Född 1684, magister 1703, kyrkoherde i Birkkala 1722, i Ulfsby
1735. Död 1740.

2 Jfr. Tengström, Handlingar i Finlands kyrkohistoria, hft. 6 s. 88.
3 Född 1677. Regementspastor sedän 1702. Råkade i rysk fången-

skap och fördes tili Tobolsk 1712. Kyrkoherde i Loimijoki 1724. Teo-
logie professor 1749. Teologie doktor 1752. Död 1753.

4 En utförlig redogörelse för denna afhandling läses i »Teologins
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der den hade för författaren, som på grund af densamma före-
slogs tili teologie professor, hvartill han sedermera vid hög ål-
der endast fyra år före sin död (1753) utnämdes, visa attorto-
doxins bästa dagar redan voro svunna och att en försonligare
stämning gentemot de nya rörelserna, enkannerligen den pie-
tistiska, hade inträdt inom den finska kyrkans sköte. Mot
slutet af sin lefnad utgaf Daurseus äfven en samling svenska
och tyska andliga sånger i finsk öfversättning (Muutamia Hen-
gellisiä Virsiä 1747), i hvilka den metriska formen dock var
skäligen underhaltig.

Äfven den från tiden bevarade predikolitteraturen vittnar
om att de nya religiösa rörelserna öfvade sinä värkningar
inom prästerskapets egna leder.

Tidens krönika omtalar icke några mera framstående pre-
dikanter bland det ortodoxa prästerskapet. Sannolikt är att
den gamla predikometoden, som främst lade an på.dogmatisk
spetsfundighet, teologisk lärdom och polemik mot olika tro-
ende, ännu länge följdes af vara präster. Men på detta om-
råde öfvade pietisterna ett mycket välgörande inflytande. Den
skematiska formen med sinä många minutiöst indelade öfver-
och underafdelningar samt hopandet af lärda citat begynner
vika för en enkel och lättfattlig framställning af texten med
bestyrkande anföranden endast från bibeln. I stället för torra
dogmatiska utläggningar möter ett innehåll, som eftersträfvar
uppbyggelse och långt mera äu förut talar tili hjärtat och
känslan.

Denna nya riktning träder oss tili mötes ur de få predi-
kosamlingar, som utkommo under denna period. Så är fallet
med arkidiakonen i Åbo Jakob Frosterus 1 1 samling af fjorton
predikningar öfver Christi Pinos Historia, utkommen i två de-
lar i Åbo 1737. Redan i denna samling finnes knapt mera
något spår af den gamla stela ortodoxistiska predikometoden.
Det är en enkel och folklig framställning, som i främsta rum-
met afser undervisning och uppbyggelse. Predikanten förut-
skickar en kort redogörelse för den bibliska berättelsen och
ansluter tili densamma betraktelser, i hvilka han i full auslut-

studium vid Åbo universitet» af Herman Råiergh, 11, s. 108—112.
1 Född 1705, student i Upsala 1722 och senare i Åbo. Blef 1728

choralis och. 1733 arkidiakon i Åbo. Slutligen år 1740 kyrkoherde i
Bjärnå. Död 1750. Han vitsordades för sin »lärdom, förfarenhet och drift».
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ning tili Spener, som äfven citeras i arbetet, lägger största
vikten på inre omvändelse och ett heligt lefverne. I många
af de andliga tvistefrågorna, som då ventilerades, uttalar hau
åsikter, som gå stick i stäf emot den officiella uppfattningen
på ortodoxins höjder. Ljksom pietisterna vänder han sig mot
ogudaktiga och oomvända lärare i församlingens tjäust. Varmt
och värdigt uttalar sig Frosterus för själens renhet och hälgd
och ett fromt lefverne, men utfar äfven stundom i kraftiga
och groteska bilder mot tidens ondska, som manifesterade sig
i girighet, egennyttighet och otro samt i förakt för de fattiga
och elända, för hvilka han uppträder soin en sant kristlig tale-
man. Frosterus hade äfven utarbetat en samling katekespre-
dikningar, men dessa utkommo aldrig från trycket.

Märkligare genom sin ställning tili de andliga rörelserna är
tidens största predikosamling, rektorns vid Torneå pedagogi Jo-
han Wegelius x stora postilla Se pyhä ewangeliumillinen walkeus tai-
wallisesaopisajafiyhäsäelämäsä, som utkom i två digra volymer
(2264 sidor) åren 1747, 1749 samtdärefter under 1800-talet upplef-
vat tre nya upplagor och en svensk öfversättning under titeln
Evangelii heliga ljus uti den himmelska låran och ett heligt le-
inerne (1853, 1856). Wegelius var liksoin pietisterna öfver huf-
vud djupt genomträngd af öfvertygelsen om lutherdomens för-
fall och kyrkans stora brister, och det var för att afhjälpa
dessa brister han utgaf sin berömda postilla. Såsom bevis på
det ringa resultatet af kyrkans värksamhet framhöll han den
gemena hopeus stora okunnighet och syndfulla lefverne. Största
ansvaret för dessa brister vältrade han på predikoämbetets in-
nehafvare, som ej sågo dessa brister, än mindre tänkte på att
rätta dem. Vårdslöst och utan grundlig insikt säger förf.

predikade de Guds ord och utdelade sakramenten äfven åt
»hundar och uppsåtlige kände syndare», äfvensom lefde själfva
med världen uti »stora synbara laster, dryckenskap, girighet,
högfärd och andra köttsens gärningar». Följden häraf var,
att »intet stånd nu var i så stort förakt som prästeståndet
och intet världsligt arbete aktades så ringa som prästernas
göromål, predikningar och tjänst».

i Johan Wegelius var son tili spenerska pietismens första målsman i
Finland, den af Gezelius d. y. afsatte kyrkoherden i Pudasjärvi med
samma namn. Född 1693 i Stockholm. Studeut i Åbo 1709, i Upsala
1719. Prästvigd 1720 och predikant i Enontekis lappmark. 1726 rektor
vid Torneå pedagogi, 1757 kyrkoherde i Uleåborg. Död 1764.
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Han godkänner sålunda i allo pietisternas anklagelser mot
det ortodoxa prästerskapet, men han anser dem dock fara
vilse, som i följd af de beklagliga missbruken och bristerna
såväl i lärans meddelande som emottagande förkastade alla
kyrkor, kyrkogång och sakramentens bruk. En annan följd
af det kyrkliga förfallet var den religiösa indifferentismen hos
personer, som hade ledsnat på de dogmatiska tvisterna och
ansågo att »enhvar lefver af sin tro», samt rationalismen som
litade på det egna förnuftet och uppstälde en mekanisk världs-
förklaring utan någon försyn eller uppenbarelse.

Wegelius ståndpunkt visar sig vara den äldre pietismens
och det var förnämligast ur skrifter af denna riktnings män
han hade öst vid utarbetandet af siu postilla. Liksoin dessa
ogillade han bestämdt separationen från kyrkan, liksom äfven
den religiösa likgiltigheten och fritänkeriet, som enligt hans
eget vittnesbörd alt mera begynte gripa omkring sig. Man
finner, att Wegelius postilla är ett värk från I7:de seklets
midt, då ortodoxins fall redau var besegladt och kyrkans läge
hotadt. Han viii icke att man skall kasta ut barnet med
badvattnet, han söker rädda ur ruinerna hvad som räddas kan,
och så blir hans ställning medlarens och försonarens, som sö-
ker gjuta pietismens varmare lif i kyrkans gamla stelnade for-
mer. Den lugna besinning och den fridfärdiga anda, som hvi-
lade öfver det hela, var ägnad att värka välgörande under
dessa den kyrkliga upplösningens tider, och då man utom en
klar och redig framställning af den lutherska lärau äfven kunde
hämta mycken uppbyggelse ur boken, är det förklarligt att
dessa predikningar så länge fortlefde från generatiou tili ge-
neration ända tili vara dagar.

"Wegelius framstår ännu som en varm vän af statskyrklig-
heten och det offentliga läroämbetet, ehuru han med smärta
och bitterhet såg, att alt inom kyrkan icke var som det borde
vara. Men tiden har äfven att uppvisa en kyrkans tjänare,
som icke blott blef en fullblodspietist, utan äfven greps af den se-
paratistiska rörelseu och därvid tog steget fullt ut samt helt
och hållet separerade sig från kyrkan. Det var Abraham
Achrenius 1

, i många afseenden ett »tidens tecken» och äfven

1 Född 1706 i Somero, studetit i Åbo 1725. Pastorsadjunkt i Jakob-
stad 1730, kapellan i Esse 1736. Skilde sig- från prästeämbetet 1740.
Slottspredikant i Åbo 1748. Kyrkoherde i Nousis 1753. Död 1769. Ach-
renius' lif och. lära ha behandlats af Matth. AMander, Religiösa rörelserna
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framstående som religiös skriftställare. Sin religiösa väckelse
erhöll han som informator hos öfverste Gustaf Creutz i Ab-
borfors, där han kom i beröring med den från Tobolsk
återvände pietisten Carl Creutz äfvensom den i närheten bo-
ende likaledes väkte kaptenen Adam Brunou, känd för sin
konflikt med den ortodoxe biskopen D. Juslenius i Borgå. I
denna fromma krets blef äfven Achrenius andligen väkt. Naiv
och gråtmild tili sin natur, råkade han lätt i själanöd och be-
svärades redan vid denna tid af svåra religiösa anfäktelser,
hvilka sedermera äfven under hans prästetid ofta återkommo,
dock omväxlande med skof, då mera världsliga intressen och
inflytelser gjorde sig gällande. Under en sadan anfäktelse ef-
ter en svår sjukdom skall han hafva förstört en samling af
honom skrifna världsliga dikter. Som kapellan i Esse, där
den separatistiska rörelsen vid denna tid hade gripit omkring
sig, predikade han tili en början mot separatisterna och sökte
återföra de vilseförda i kyrkans sköte. Men därunder blef
han själf alt mera vacklande i sin öfvertygelse, och ]u mera
han fördjupade sig i läsning af den separatistiska litteratur,
som då var allmänt spridd i Österbotten, bl. a. arbeten af Gott-
fried Arnold, Roemeling, Reitz m. fl., dess mera blef han öf-
vertygad om att separatisterna hade rätt och att den lutherska
kyrkan var det Babel, som omtalades i uppenbarelseboken.
Han begynte alt mera upptaga i sig tidens olika andliga rikt-
ningar. An fördjupade han sig i uppenbarelsebokens mystik
och trodde som kiliasterna på det tusenåriga riket, än förföll
han i fullständig audlig kvietism, än rykte han upp sig tili
en andlig väckelsepredikants hänförande ifver. Det myckna
grubblandet i religiösa frågor och de fortsatta svåra anfäktel-
serna framkallade slutligen ett tillstånd af religiös exaltation
och sinnesförvirring, som utbröt vid pingsten 1740, då han
skrek och hoppade i predikstolen, så att stöfvelkragarna syn-
tes öfver predikstolskransen, vid hvilken syn församlingen så
förskräktes, att den hals öfver hufvud flydde ur kyrkan i tron
att den yttersta domen var i annalkande. Själf trodde Ach-
renius att Herren hade gjort ett stort undervärk tili försam-
lingens och hans egen väckelse. Han upphörde därför helt
och hållet med offentliga gudstjänsters hållande, bekände sig

i Finland, s:te delen (1861) samt af Martti Ruuth i en akademisk afhand-
ling (1904). En vidlyftig själfbiografi i handskrift finnes i Universitets-
biblioteket.
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i stället tili »de ifrån de ogudaktigas hop i de offentliga kyr-
korummen sig separerande själars broderskap» samt bildade en
Sions församling, hvars enskilda sammankomster ofta utmärk-
tes af ett »förskräckligt skrikande, tjutande och gråtande, så
att ljudet hördes mer än en kvart mii.» : Achrenius' förvir-
rade sinnestillstånd framgår äfven af ett bref från samma tid
tili rätten i Nykarleby, hvari han kallar sig »en Jesu Kristi
basun och hofdåre». 2 Församlingsborna beskylde Achrenius
och haus separatister för osedlighet, bland annat på grund där-
af att han under samma väckelses dagar tog sig hustru utan
kyrklig vigsel. Slutet på alt blef, att Achrenius på grund af
sin separation från kyrkan blef tagen i förvar och instäld tili
förhör inför konsistorium i Åbo, som affordrade honom hans
tro och bekännelse samt afgaf ett betänkaude däröfver, i hvilka
aktstycken Sionsförsamlingens och den ortodoxa kyrkans olika
meniugar bröto sig emot hvarandra. Konsistorii slutyrkande
gick ut på att Achrenius på grund af sina irrläror skulle med
eftertryck hindras från alt umgänge med andra, liksoin äfven
andra förbjudas att hafva något umgänge med honom. På för-
slag af Åbo hofrätt, som ansåg att det besynnerliga tillstånd,
hvari han rakat, värit en följd af någon »sjukdoms anstöt»,
blef han emellertid befriad från alt straff och tilltal, hvarjämte
konsistorium anbefaldes att återinsätta honom i det prästerliga
ämbetet, sedän han undergått nytt förhör och gifvit nöjaktig
försäkran om stadighet i religionen. Det varade emellertid
sex år efter denna resolution, innan konsistorium förordnade
honom tili slottspredikant i Åbo, och fem år senare blef han
kyrkoherde i Nousis.

I sina egenhändiga anteckningar om sin lefnad framstäl-
ler Achrenius 1740 års händelser som de stora väckelsernas
tid. För honom själf blefvo de en väckelse tili en mycketlif-
lig andlig produktion, den största på det religiösa området,
som tiden har att uppvisa. Så författade han vid denna tid
en hei mängd afhandlingar -om uppenbarelseboken, skrifter-
målsväsendet, de symboliska böckernas missbruk m. fl, hvilka
alla kunna betecknas såsom ett slags försvarsskrifter för sepa-
ratisterna och söka utreda de spörsmål, hvarutinnan Sionsför-

I J. A. Cederberg, Historiska samlingar, 11, sid. 281.
2 I andra aktstycken från denna tid kallade sig Achrenius »prokla-

niator i hela världen, Guds actor officiosus, Kristi häfdare, Kristi taran-
tantara» etc.
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samlingen och dess främste uppbärare voro af olika mening
med den officiella kyrkan. Det var digra religiösa betänkan-
den, som redan på grund af sin längd aldrig kunnat blifva
trykta, men i ett tjugutal handskrifua volymer blifvit beva-
rade för eftervärlden, utgörande en fyndgrufva för kännedo-
men om tidens separatistiska rörelser. l

Achrenius' religiösa skriftställeri inleder äfven den upp-
byggelselitteratur, som i alt högre grad begynte uppblomstra
under denna pietisternas och de separatistiska rörelsernas tid
och hvilken utgör en så hälsosam motvikt tili den ofvan skild-
rade redan genom sin latinska språkdräkt för folket helt och
hållet främmande ortodox-polemiska litteraturen. Just genom
de talrika uppbyggelseskrifterna skiljer sig denna tids reli-
giösa litteratur från den närmast föregående epokens. Var ka-
rolinska tiden de stora, lärda, dogmatiskt-teologiska arbe-
tenas tidsålder, så öfversvämmas den religiösa litteraturen nu
af smärre uppbyggelseskrifter, psalmer och andliga dikter, upp-
lyftande predikningar m. m. Om det förra seklets litteratur i
främsta rummet var riktad tili de lärda teologerna och för-
kämparne för den ortodoxa lärans renhet, vände man sig nu
tili hela folket och ville i främsta rummet värka för religiös
väckelse samt ett mera själfständigt och själfmedvetet troslif.

Denna litteratur uppammades direkte af de religiösa kon-
ventiklarna. Uppbygglig läsning och sjungandet af psalmer
och sånger hörde ju tili det vanliga programmet för desamma.
Som Sionsförsamlingens i Esse ledare begynte äfven Achre-
nius författa andliga visor och uppbyggelseskrifter, som före-
drogos vid andaktsmötena och bönestunderna. Ett antal af
hans psalmer och sånger, hvilka han själf kallade »1740 års
stora rörelses visor», finnas bevarade bland hans handskrifter.
Därifrån har sedermera en och annan af olika forskare fram-
dragits i ljuset.

Dessa Achrenius' älsta andliga visor hafva ett visst in-
tresse, emedan de afspegla haris eget själslif och andliga stri-
der under denna tid, då han alt mera greps af de separatistiska
väckelserna och begynte sin kamp mot den världsligt sinnade

1 Bland dessa handskrifter finnas äfven s. k. »Continuationer om
gamla och nya saker», ett slags handskrifven andlig tidning, på hvars
blad Achrenius antecknade hvad han genom läsning och korrespondens
lyckats inhämta om det religiösa lifvets yttringar såväl hemma som
i utlandet. Jfr M. Ruuth, Abr. Achrenii »continuationer», Teologisk tid-
skrift, 1902, s. 24 ff.
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kyrkan. I helt och hållet personliga strofer gifver han ofta
uttryck åt sin själsångest och förkrossande känsiä af syndaför-
därf, för att en annan gång i vackra strofer besjunga den
första väckelsens lisa. Kraftiga och oförsagda verser riktar
han mot det kyrkliga Babel och dess falska profeter. Så bl. a.
i följande parafras öfver psaltarens ord: »Deras lärare störte
öfver en sten»:

Störte då lärare ali öfver sten, de måste förkrossas,
Då blir sanningen ren, när Sions fångar förlossas.
Lof ske dig Jesu för alt, stört nu de lärare neder,
Som sig så världsliga te; ack, stört dem, mildaste Jesu,
Stört dem öfver din sten, din hälsas klippa och gruudsten.
Låt dem krossas i grund, i hjärtans grund, öfver axel,
Att de botfärdiga bli; gör utaf försmädare vittnen
Tili din sanning och sken, då lustiga visor i Sion
Sjungas med änglarnes klang, när lärare störta på grundsten.

Sinä intryck från Babels land (Åbo) och af dess präster
från den tid, då lian förhördes af domkapitlet, skildrar han i
en visa på följande sätt:

Där hade vi så liten tröst
Af herdar, som oss skötte,
Att de mer sårade vår bröst,
Med orden de oss hötte.
Vi blefvo stängde för hvar man,
Med penningböter i det land;
De höga bärgen ' ryste
Utöfver vara 2 sånger ali.
Och gjorde strax ett vidrigt skall,
När som vår lampa lyste.

Lof ske dig, Jesu, som har frälst
Oss från de grofva höjder;
Vi vilje finnas hvar som hälst
Uti vår Gud förnöjde.
Men tili att bo vid höga bärg,
Det är för svårt; vår hy och färg
Lär snarlig det utvisa,
Ty där är idel samvetstvång;
Dem Herren skonat, rnången gång
Vår värld med oro spisar.

1 Kyrkans höga prästerskap.
-' De väktes i Åbo.
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I en mängd sånger uttalar han äfven sin fasta förvissning
om Babels fall och sin säkra tro på det nya Sions slutliga se-
ger.

Äfven under en senare period, då Achrenius tog afstånd
från den religiösa separatismen och återinträdde i kyrkans
tjänst, fortfor han med sin andliga diktning och utvecklade en
alt rikare alstring. Han sökte alt jämt de djupa lagren, och
för att nå desamma begynte han i form af s. k. arkvisor ut-
gifva små häften af andliga sånger. De utgåfvos alla på fin-
ska och kolporterades för billigt pris bland folket. Andlig
väckelse var fortfarande Achrenins' hufvudsyfte med deras ut-
gifvande, och han begagnade sig äfven af världsliga ämnen
(t. ex. kriget 1741—1743, den stora jordbäfningen i Lissabon
1755 m. fl.) för att varna och väcka den syndiga världen. Un-
der slutet af sin lefnad, som omfattade äfven den senare de-
len af frihetstiden, begynte Achrenius samia sinä spridda vi-
sor. År 1762 utkommo såluuda Wanhat ja Uudet Hengelliset
Wirret, hvilka följande år efterföljdes af Wastuutiset Hengelli-

set Wirret samt slutligen 1769 af Zionin Juhla-Wirret, bestå-
ende förnämligast af andliga visor vid sön- och hälgdagar.
Man uppskattar antalet af Achrenius andliga sånger tili om-
kring 200, af hvilka endast ett fåtal torde vara öfversättnin-
gar. De hafva fortlefvat i nya upplagor ända tili senaste tid
och ha sålunda i närä halftannat sekel lästs och sjungits samt

befordrat den andliga väckelsen. Men deras poetiska värdeär
ej stort. Merendels äro de långtutdragna, uppgående tili öf-
ver femtio, ja inemot ett hundratal verser. Onödiga utflyk-
ter från ämnet förekomma, och icke säilän kvarlämna de in-
tryck endast af torra rimmade predikuingar. l Några af de
under hans första väckelses tid framsprungna sångerna utgöra
dock undantag. Dessa äro för det mesta skrifna på svenska,
med hvilket språk Achrenius synes ha rört sig ledigare än
med fiuskan.

Talrika äro äfven de uppbyggelseskrifter på prosa, som
Achrenius författade under den senare perioden af sin lefnad
såväl på svenska som på finska språket. Hans religiösa stånd-
punkt framstår här klarare än i hans andliga sånger, liksom
äfven hans nit för att väcka en varmare kristendom. Han
känner sig upprörd öfver »tidens mest kallsinniga och ofta
fast liflösa kristendom» oeh söker därför i flere skrifter

1 Jfr J. Krohn, Suomalaisen Kirjallisuuden vaiheet s. 134.
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inskärpa nödvändigheten af bättring, af hjärtats förändring och
af en sann och lefvande tro. Dessa frågor berörde han i skrif-
ten Then första Bättringen af döda gierningar (1746), som är
uppstäld i frågor och svar, i Halullisten Sieluin Kysymys Je-
rusalemin wartioilda sen oikein ja tasaisen tien perään ijancaiki-
seen aututeen 1 (1749), en i dialogform affattad skrift tili de
sofvandes väckelse och tili de väktas uppmuntran, samt i en
predikan Ett fast bättrings uppsåt (1752), hvilken oaktadt sin
längd och sin något docerande ton dock liksom äfven andra
genom trycket bevarade predikningar af Achrenius genoman-
das af nitälskan för religiös väckelse och ett varmare troslif 2 .

Genom dessa och talrika andra nppbyggelseskrifter, som
sågo dagen under nasta period, har Achrenius i hög grad bi-
dragit tili den religiösa litteraturens popularisering och mer
än någon af sinä samtida värkat för väckande af ett djupare
religiöst lif. Hans skrifter mötte numera ej något hinder från
den teologiska fakultetens sida, hvars dekanus tvärtom gaf
sitt erkännande åt desamma.

Achrenius var den förnämste af tidens författare af and-
liga uppbyggelseböcker, men utom hans arbeten begynte litte-
raturen riktas med talrika skrifter på samma område, såväl
inhemska original som öfversättningar från den utländska
uppbyggelselitteraturens rika skattkamrar. Såsom författare
af inhemska uppbyggelseböcker nppträdde bland andra en re-
gementspastor vid Åbo läns infanteriregemente Isaac Ervast %

.

Han utgaf 1733 en Rucous-Kirja, innehållande förnämligast
böner och psalmer, men äfven några andliga traktater, dels
öfversatta från tyskan, dels original. Ervast är äfven förfat-
tare tili ett svenskt arbete Samwets Pröfning, som utkom 1738.
Det är andliga betraktelser i formen af predikningar, hvilka i
främsta rumtnet äro afsedda för det s. k. hushållsståndet. De
hafva något af den praktiska karaktär, som alt mera begynte

1 »Välnienande själars fråga af Jerusalems väktare om den rätta och
jämna vägen tili evig salighet.»

2 En kuriös skrift af Achrenius är Märkvärdige Händeher på en kårt
Resa i nägra Landskaper, näml. i det Andeliga Sten-Riket, WäxUßiket och Djnr-
Riket (1762), hvars titel synes påvärkad såväl af rubrikerna i tidens rese-
skildringar som af de ichtyteologiska, brontoteologiska och ornithoteolo-
giska arbeten, som då sågo dagen.

3 Född 1700, student i Upsala 1720. Kapellan i Åbo 1733 och tili-
lika regementspastor. Kyrkoherde i Kemi 1741. Död 1757.
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gripa omkring sig, behandlande ämnen sådana som oin äkta
folk, föräldrar och barn, husbönder och tjänstefolk, om gamla
och uuga. om församlingens öfvergifvande m. fl. Sistnämda
betraktelse berör ett för tiden aktuelt spörsmål, hvari förfat-
taren synes stå på deu gamla grunden. Han tillstår visserli-
gen med bitter klagan, att »församlingarnes fördärf och elände
var ganska stort så i anseende tili lärare som åhörare», men
uttalar sig dock på det bestämdaste mot öfvergifvande af för-
samlingen och försvarar kyrkan mot dem, som anse henne
vara ett Babel. I denna punkt gör Ervast front mot den se-
paratistiska strömningen. x

Ehuru redan deasa och audra här icke nämda fråu tryc-
ket utgifna arbeten vittna om att intresset för andlig och
uppbygglig läsning alt mera gripit omkring sig samt trängt
ned tili folkets djupa lager, så finnas dessutom vittnesbörd,
som ådagalägga att utom dessa af den teologiska censuren
godkända värk en talrik mängd religiöst-separatistiska skrif-
ter voro allmänt spridda och lasta bland själfva folkets leder.
Främst må nämnas, att vara egna finska separatister icke säi-
län nedlade sinä från ortodoxin afvikaude meningar i skrifter,
som de utspridde bland likatänkande.

1 Ervast har äfven öfversatt tili finska en af den berömde stats-
mannen doktor Ahasverus Fritschs (f. 1629, d, 1701) många asketiska
värk, nämligen hans Kysymyxet Christillisyydesta (1732), som S5rsselsätter
sig med de frågor, om pånyttfödelsen, om andlig glädje och rikedom,
om Kristus' inre och andliga uppenbarelse, hvilka så lifligt intresserade
tidens fromma kristna. Samma år utkom äfven en af kapellanen i Salo
Samuel Autilius värkstäld finsk öfversättning af Fritschs berömda bö-
nebok Ritcons-Kirja, som upplefvat många upplagor. Af samma omtykta
författare utgafs dessutom i svensk öfversättning Christendomsöfning(\']\&)
af docenten Erik Renström. Bland utländska uppbyggelseskrifter, som
vid denna tid öfversattes och vunno allmän spridning hos oss, må yt-
termera nämnas Totisen Käändymisen Harjoitus eli Tie (1732) af Arthur Dent,
en engelsk teolog från början af I7:de seklet. Ensamt denna bok skall
ha framkallat en stor väckelserörelse i flere af sydöstra Finlands kom-
muner. Vidare Armon Järjestys Aututehen (1745) af den pommerska teolo-
gen David Hollaz (f. 1648, d. 1713), hvars »Evangelische Gnadenordnung»
i fyra samtal mellan läraren och själen också sysselsätter sig med den
andliga väckelsen och hjärtats hälgelse. Det var en af tidens mest
spridda uppbyggelseböcker, och äfven hos oss ha utkommit många upp-
lagor såväl på finska som sedermera äfven på svenska språket. Från
Svenskan öfversattes en anonym, mycket uppbygglig betraktelse om the
trognas delaktighet i Jesu Christo, Uscowaisten Sieluin Osallisuus Jesuxesa
Christuxesa (1746) m. fl.
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En af en »Guds sannings samt sai. Euthers och sai. Spe-
ners älskare» författad försvarsskrift för pietismen af år 1715
cirkulerade i afskrift. x De tidigare nämda bröderna J. och
E. Ericksson nedlade sinä separatistiska meningar i den tros-
bekännelse, hvilken de afgåfvo tili domkapitlet och som se-
dermera i afskrifter spriddes man och man emellan. Bland
Erickssönernas anhängare nämnes en postförvaltare i Uleå-
borg Johan Wacklin såsom författare och kolportör af smärre
andliga skrifter, med hvilka han tjänade separatisternas sak.

Det har tidigare nämts att utländsk separatistisk littera-
tur på olofliga vägar insmugglades tili Finland och här sy-
nes haft en god marknad. Bland annat var Reval på denna
tid trycknings- och exportort för separatistiska religiösa skrif-
ter. Bland arbeten, som härifrån inhämtades tili Finland, näm-
nas trenne predikningar i Speners anda af A. W. Böhme
(trykta 1723 hos Joh. Köhler i Reval) samt uppbyggelseskrif-
ter af kyrkoherden Axel Julius Herlin, en pietist som 1724
utgaf en öfversättning af en fransk bok »Werldenes Wrång-
visa Omdöme om Andeliga saker» och 1726 »Påminnelser an-
gående Christendomens förbättring» m. fl. 2

Flere af de samtida tyska separatisternas arbeten öfversattes
och cirknlerade i afskrifter. Af den ofta nämde Gottfried Ar-
nold finnes ännu bevarad en handskrifven svensk öfversättning
»Om den Gndomeliga Sophia eller Wijshetens Hemlighet».
Den tyska separatisten Chr. A. Roemelings uppbyggelse- och
försvarsskrifter voro äfven spridda såväl i svenska som i fin-
ska handskrifter. 3 Kändt är äfven att J. K. Dippels skrifter,
särskildt efter hans vistelse i Sverige, öfversattes, afskrefvos
och voro allmänt kolporterade.

Den böjelse för mystik, som kännetecknade särskildt dip-
pelianismen, synes ej häller ha värit främmande för denna
riktnings anhängare i vårt land, hvilka med stor begärlig-
het fördjupade sig i den hithörande litteraturen. I hand-
skrifter finnas bevarade en finsk öfversättning af den spanska
mystikern Johan a (f 1571) mystiska teologi af år 1725
samt af den franska kvietistiska svärmerskan madame Guyons
(f. 1648, d. 1717) kristliga råd tili ungdomen. Af den engelska

1 /. li. Forsman, Kirk. olojen uudistus, sid. 152.
2 Jfr Wrangel, Frihetstid. odlingsh., s. 52—53. Den svenska pietisten

Tollstadius' predikningar voro äfven i omlopp i afskrifter.
3 Jfr M. Ruuth, anf. arb. s. 92—93.
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mystikern Johan Pordage förefinnes en handskrifven finsk öf-
versättning af hans ■»Sophia». 1 Det är bekant att Erickssö-
nerna ägde Pordages arbeten och sökte sprida desamma, så-
som framgår af rättegångsmålet mot de båda bröderna. 2 Af
Pordages lärjunge Thomas Bromley cirkulerade en öfver-
sättning från svenska tili finska af hans viktigaste skrift »Der
Weg zur Sabbath der Ruhe», i öfversättning kallad Hirdosab-
bat. 3 Äfven den i Berleburg i Westfalen mellan åren 1726—

1742 utkomna s. k. berleburgska bibeln, ett försök att finna
biblisk grund för de mystiskt-svärmiska sträfvandena, torde
värit känd och spridd i Finland. Egentligen var det dock
först under följande period denna mystiska riktning uuder
inflytande af herrnhutismen och svedenborgianismen alt mera
grep omkring sig.

Denna separatistiska litteratur, som spriddes man och man
emellan, är ett talande vittnesbörd om andlig vakenhet och
sträfvan tili religiös själfständighet, på samma gång arten och
beskaffenheten af tidens uppbyggelselitteratur vittnar om in-
tresset för ett djupare religiöst lif. Denna 1 periods religiösa
litteratur är sålunda äfven ett tidens tecken, som visar att den
andliga riktning, som lade större vikt på en sann kristeudom
än på lärans renhet, hade vunnit seger i vidsträkta kretsar,
och att det andliga väckelsearbetet ingalunda hade värit utan
resultat. Utan tvifvel har denna rörelse värkat mycket för
brytandet af den ortodoxa unitetsprincipen och det andliga
tvånget och för spridande af tolerans och aktning äfven för
afvikande religiösa meningar. Det ortodoxa prästerskapet för-
sökte visserligen i det längsta kampa mot tidens anda, nien

fick därunder lära mycket och göra det ena medgifvandet
efter det audra. Det begynte alt mera klarna, att tidsmedve-
tandet ej längre uppbar denna renlärighetsifver, denna kamp
med bannstrålen riktad mot alt, som afvek från den ortodoxa
läran. Ortodoxin fick bevittna att trots alt den religiösa in-
differentismen och fritänkeriet alt mera grepo omkring sig, och
den såg sig slutligen tvungen att gentemot denna öfverhandta-

1 Pordage var hufvudman för sekten »de nya Böhniisterna». Han
författade två mystiska traktater »Theologia mystica» 1698 och »Sophia»
1699.

2 Jfr Akiander, anf. arb. IV, s 305 ff.
3 Anf. arb. I sid. 205. Brotnley (f. 1629, d. 1691) varjätnte Pordage

stiftare af det mystisk-apokalyptiska sällskapet »Den filadelfiska socie-
teten» (eller änglabrödraskapet).
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gande strömning, som af hela den teologiska lärobyggnaden
endast aksepterade några fundamentalsatser, söka bundsförvan-
ter bland de moderatare af de religiösa riktningar, som den ti-
digare så bittert hade förföljt. Så finner man att teologiska
fakulteten mot periodens slut icke blott godkände uppbyggel-
seskrifter, som stodo i strid med ortodoxins betraktelsesätt,
utan tili och med rekommenderade dem såsom ägnade att be-
fordra uppbyggelse och andlig väckelse. Dit hörde bland andra
äfven Achrenius' talrika religiösa skrifter. Det teologiska
censurnitet att söka uppspåra förgripliga meningar i utkomna
arbeten begynte alt mera aftaga. Det sista kända fallet är af
år 1751, då en akademisk afhandling indrogs på yrkande af bis-
kop Brovallius.

Efter stora strider hade sålunda en ny tid inbrutit äfven
på teologins område. Den förr så trånga synkretsen hos kyr-
kans män hade begynt vidgas under de förändrade förhållan-
den, som hade inträdt under frihetstiden. Deltagandet i det
lifliga och upprörda politiska lifvet under riksdagarna och de
stora och maktpåliggande frågor, som därvid behandlades, ska-
pade nya intressen och drog uppmärksamheten från ensidighe-
ten hos den ortodoxa teologin. Det är kändt att äfven flere
af den finska kyrkans män voro intresserade riksdagsmän och
djupt inblandade i tidens politiska intriger. Också tidens eko-
nomiska sträfvandeu funno bland tidens prästerskap ifriga an-
hängare. Om den ofvannämde prosten Gabriel Laurseus med-
dela samtida vittnesbörd, att hau var synnerligeu intresserad
af järn- och stålhandtering. Andra gjorde sig kända som if-
riga laudtbrukare, mossuttorkare och strömrensare. Ett slående
faktum är att biskopsstolarne redan vid seklets midt in-
togos af de kände naturvetenskapsmännen Brovallius och Men-
nander. Inflytandet af den nya frisinnade tidsandan kunde ej
häller lämna kyrkan helt och hållet orörd. Den ortodoxa ren-
lärighetskulten dog småningom bort inom kyrkans egna leder,
och grunden lades tili en mera frisinnad och tolerant kyrklig
riktuing, som framträdde under nasta period, då äfven yrkan-
den på religionsfrihet begynte höjas af alt flere röster, bl. a.
äfven af de mest framsynte bland kyrkans egna män. Här-
för hade de religiösa rörelserna i frihetstidens början banat
vägen.
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nder stormaktstiden hade tvänne kulturströmnin
ningar öfvat inflytaude på vetenskapernas ora-
råde: å ena sidan humanismen, å andra sidan den
kyrkliga ortodoxin. Humanismens mål var att
söka återupplifva vetenskaperna efter klassiska

mönster, och inom snart sagdt alla vetenskapsgrenar gick man
tillbaka tili antiken, kommenterade de klassiska författarnes ar-
beten och framstälde deras läror och de resultat, hvartill de
kömmit, utan att egentligen eftersträfva att tillägga något
nytt eller framträda med nya forskningar. Filosofin stödde sig
i främsta rummet på Aristoteles. Historieforskningen syssel-
satte sig förnämligast med Greklands och Roms historia och
anlitade som sinä förnämsta auktoriteter de klassiska historie-
skrifvarne. Berördes nyare länders historia, var det de antika



historikernas åsikter oin desamma, som framdrogos i ljuset
och hvilkas riktighet man sökte bevisa. Källorna för tidens
naturvetenskapliga studier voro Aristoteles' arbeten på detta
område, äfvensom Plinius' »Historia naturalis», och för den
återupplifvade medicinska vetenskapen bildade Hippokrates'
och Galenus' skrifter utgångspunkten.

Det stora och berättigade syftet med denna renässans af
autikens vetenskap var att bryta udden af medeltidens skola-
stik och ofruktbara klostervisdom, och i detta afseende beteck-
nar humanismeu ett betydande framsteg. Men å andra sidan
låg faran närä tili hands, att ett ensidigt återgående tili anti-
kens redan föråldrade kulturideal icke skulle befordra den fria
forskningen och vetenskapernas utveckling. Humanismen för-
mådde ej häller kraftigare möta det hämmande iuflytande på
det vetenskapliga lifvet, som i så hög grad utöfvades af teo-
login, hvilken under denna tid gjorde anspråk att vara »ve-
tenskapernas drottning» och därför sökte taga dem alla i sin
tjänst. De båda riktningarna voro i grunden fientliga mot
hvarandra och kunde icke sammanflyta i en stor och mäktig
ström. Gentemot hnmanismens klassiska pånyttfödelse upp-
stälde teologin hebräismen som en ännu äldre knlturform, hvars
monoteism ensamt gaf densamma ett afgörande värde fram-
om den hedniska antiken. Sålunda uppkom denna egendom-
liga blandning af hebräism och klassicism, som var så beteck-
nande för tideu. Det förspörjes någon gång en kamp mellan
dessa olika element, men teologin gick alltid segrande ur denna
strid, och humanismen förföll alt mera. Tidens historiker fingo
ej ostördt fördjupa sig i klassikens mästare på detta område,
därtill fogade kyrkan den s. k. heliga historien såsom den vik-
tigaste beståndsdelen. Bibeln var denna historias förnämsta
urkund, och syndafloden blef utgångspunkten för den histo-
riska undersökningen. I rättskunskapeu skulle den romerska
rätten ej vara den allena bestämmande, utan borde juridiska
spörsmål främst skärskådas enligt Mose lag. Med stor sträng-
het vakade kyrkan öfver att naturforskningen ej skulle fram-
träda med några resultat, som stodo i strid med bibelns upp-
fattning af naturen, hvaremot det ansågs fullt tidsenligt att
sysselsätta sig med bibelns djur- och växtvärld. Tili och med
den exakta matematiken måste hafva sitt lilla teologiska bi-
hang, som på tidens språk kallades »computus ecclesiasticus»
eller kyrklig tidräkning. Egeudomligt nog var det just den
klassiska språkvetenskapen, som den ortodoxa teologin före-
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trädesvis tog i sin tjänst och som mest fick lida af denna be-
roende ställning. Den nedsjönk alt mera tili rang och värdig-
het endast af en teologins hjälpvetenskap. Datinstudiets främ-
sta mål blef att möjliggöra inhämtandet af tidens teologiska
vetande och bildning, och de s. k. heliga språken (linguae sac-
rae) lästes och studerades förnämligast för befordrande af den
ortodoxa exegetiken.

Den klassiska språkvetenskapens slafviska beroende af den
lutherska ortodoxin delades äfven af filosofin, hvars roll af
teologins ödmjuka tjänarinna vi redan inhämtat ur den före-
gående inledande öfversikten. Filosofins uppgift blef i främ-
sta rummet att grundlägga en protestantisk skolastik på grund-
valen af den medeltida, hvars lärda formalism och spetsfun-
diga distinktioner den också från första början tillegnade sig.
Den fördjupade sig alt mera i logiska abstraktioner och meta-

fysiska hårklyfverier och förvandlades slutligen tili ett tomt
schema utan innehåll, ett hårdt och ogenomträngligt skal utan
någon inre kärna. Åt ortodoxin var den en nyttig rnedhjäl-
pare vid affattandet af det ortodoxa systemet, och därför mot-
arbetades konsekvent alla försök tili frigörelse från det skolas-
tiska tanketvånget och den metafysiska abstraktionens bojor.

Först när ortodoxin begynte förlora sin maktställning, när
den invecklades i en vidtutseende strid, som gälde själfva det
ofelbara dogmatiska systemet, när en ny tid med en friare syn
på tingen inbröt, först då kunde äfven vetenskaperna begynna
afskudda sig det teologiska oket. I vårt land var det uuder
den period vi här afhandla som vetenskapernas frigörelse ägde
rum. Tili den religiösa känslans uppresning mot ortodoxins
tryck, som skedde genom pietismen, kom nu äfven tankens
revolt mot det så länge mot densamma öfvade tvånget Tan-
ken ville äfven gå sinä egna fria banor inom forskningens
värld, och när på kyrkans eget område en bresch hade öpp-
nats i teologins fasta borg, tog tauken mod tili sig, begynte
småningom lossa på de tryckande träldomsbanden och i kän-
slan af sin nyvunna frihet bryta sig en egen väg. Tili en
början skedde det dock icke med den första vårflodens alt
nedbrytande styrka. Det var en revolntion i andens värld,
som försiggick i ali stillhet, omärkligt, så att ortodoxin, upp-
tagen som den var af inre strider, knapt varsnade hvad som
försiggick och huru dess tron blef alt mera underminerad.

På filosofins område koni väckelsen, som af det ofvan-
stående redan är kändt, från wolffska skolan, hvilken genom sin
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exakta metod och populära framställning länge behärskade den
allmäuna meningen i tankens värld. Wolffska skolan hade
som bekant en högra och en vänstra flygel, och det var tili en
början den förra, hvilken icke ville uppträda fientligt mot deu
uppenbarade religionen, utan endast förbehöll förnuftet rätt att
operera på egen hand, som vann insteg bland den filosofiska
lärdomens män i norden och äfven vid akademin i Åbo.

Filosofin var på sätt och vis representerad genorn tvänne
lärostolar i den filosofiska fakulteten vid Åbo akademi. Eti-
ken var förenad med professionen i politik och historia,
medan den egentliga lärostolen i ämnet omfattade logik
och metafysik, den skolastiska filosofins båda hufvudäm-
nen. Den första innehafvaren af denna profession efter stora
ofreden var Johan Haartman \ som tidigare hade gjort sig be-
märkt på skolans område, men efter fredsslutet fästes vid uni-
versitetet som professor i filosofi och höll sitt iutroduktious-
tal under själfva invigningshögtidligheterua. Han hade af
konsistorium rekommenderats på grund af sin berömda skick-
lighet och särdeles habilitet tili den ifrågavarande professio-
nen. 2 På hvad sätt han ådagalagt dessa berömliga egenska-
per, vet man icke, ty han hade då endast utgifvit ett obetyd-
ligt specimen för magistergraden och framträdde ej häller se-
dermera som filosofisk skriftställare. Som elev af skalden Tor-
sten Rttdeen synes Haartman företrädesvis ha intresserat sig
för litteraturhistoriska forskningar, och det är kändt att det
var på grundvalen af Haartmans och kyrkoherdeu G. Salo-
nius' samlingar den bekante A. A. Stjernman utarbetade sitt
bibliografiska värk »Aboa literata» 1719. Som professor sy-
nes Haartman värit upptagen af mångfaldiga olika göromål.
Han var en intresserad ledamot i det akademiska konsisto-
riet, i hvars förhandlingar han tog en liflig del och där han
på grund af sitt något stridslystna lynne icke säilän råkade i
konflikter. 8 Redan från 1726 var han medlem af domkapitlet.

1 Född i Uskela 1682. Student 1699, magister 1707 och s. å. kol-
lega i Åbo skola. Konrektor vid Raumo skola 1712. Under stora ofre-
den i Stockholm. Lektor i Åbo skola 1721. Professor i logik och me-
tafysik 1722. Teologie professor 1735. Död 1737.

2 Cons. Prot. 10/10 1722.
3 Professor Thorwöste skref en gång tili »cancelleren», att Haart-

man var »en orolig man», och Daniel Juslenius kallar honom »den ali
roos och rätts förstöraren Haartman». Jfr Gunnar Palander, Daniel Jusle-
niuksen Johannes Gezelius nuoremmalle kirjoittamia kirjeitä, Hist. Ar-
kisto, XVIII, s. 239.
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Som akademisk lärare visade han sig vara en af högskolans
mera nitiska på sin tid och samlade omkring sig en skara af
intresserade lärjungar, hvarom de talrika afhandlingar, som ven-
tilerades under hans presidium, vittna. Såväl dessa disputa-
tioner som äfven Haartmans föreläsningar, så vidt man kän-
ner ämnena för desamma, tyckas utvisa att de filosofiska stu-

dierna redan under denna professors ledning voro stadda i öf-
vergång från det gamla skolastiska systemet tili den nyare fi-
losofins läror. Så upptog Haartman redan 1726 på sitt före-
läsningsprogram s. k. naturlig teologi, en utgreniug af den
wolffska filosofin, tili hvilken vi längre fram återkomma. I
de filosofiska disputationerna af Haartmans lärjungar är den
skolastiska metoden merendels öfvergifven, ehuru enstaka re-
miniscenser af densamma ännu kvarstå. Afhandlingarna äro
mera lattiasta, för att inte säga populärare än förut. Vid si-
dan af de äldre skolastiska författarne citeras äfven nyare
och som det tyckes med särskild anslutning tili deras läror.
Utom den vid Abo universitet så länge förkättrade Cartesius
citeras flitigt äfven Thomasius, Wolff, Grotius, Pufendorff m.
fl. den nya filosofins män. Afhandlingarna sysselsätta sig med
ämnen, som voro för tiden nya och egeudomliga för den
wolffska filosofin. Själf uppträdde Haartman dock icke öppet
som wolffian, hans håg stod tili teologie professurerna och han
höll sig därför väl med teologerna, af hvilka den stränge Juslenius
vid hans uppförande på förslag tili tredje teologiska profes-
sionen vitsordade honom som »ren i ortodoxin utan ali miss-
tanke». x

Haartmans efterträdare på den filosofiska lärostolen blef
den fromme teologen Johan Wallenius, men då denne redan
efter något år öfverflyttades tili teologiska fakulteten, fick den
teoretiska filosofin vid Åbo akademi siii första äkta wolffska
representant i den 1738 tili professor i ämnet utnämde Johan
Welin. 2 Denna hans värksamhet blef dock hvarken långvarig
eller fruktbärande, ty han vistades i utlandet ända tili sitt olyck-
liga slut Men hau hade redan tidigare som filosofie adjunkt
under åren 1732—1735 med stor ifver värkat för den wolffska
filosofins kännedom och spridning bland den akademiska ung-
domen. Hans egua lärdomsprof vid akademin visa ännu in-

1 Cons. Prot. 16/9 1734.
2 Student 1724, magister 1729, filosofie adjunkt 1732, professor 1738.

Död vid en vådeld i Paris 1744.
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gen kännedom om den nya filosofins läror, men efter att ha
tagit magistergraden synes han ha fördjupat sig i studium af
det wolffska systemet. I konsistorium framhölls vid ett till-
fälle, att han ägde »berömliga natnrgåfvor, dem han med stäu-
dig flit excolerat», samt därmed förvärfvat sig en grundlig
lärdom i de filosofiska vetenskaperna. Han hade egentligen
»applicerat tili studium logicse & metaphysicse, hvarutinnan
han förstår såväl veterum philosophorum dogmata som ock
hvad de lärdaste män i senaste tider utgifvit hafva, varandes
därnti hans kunskap så mycket fastare, som han jämväl i ma-
tematiska vetenskaper gjort berömmeliga framsteg.» Tillika
framhölls hans stora »facilite att docera» och hans osparda nit
och möda vid sin undervisning. Som filosofie adjunkt hade
han merendels hallit tvänne kollegier i terminen, då ungdo-
men i stor »frequence värit tillstädes». 1

Detta bekräftas äfven af vittnesbörd från den talrika aka-
demiska ungdom, hvars entusiasm lian synes ha förmått väcka
för den nya filosofin. Däraf framgår tydligt att man tillskref
Welin förtjänsten af wolffianismens införande vid Åbo akademi.
Så yttrar prosten Johan Frosterus i sin själfbiografi, att då
han år 1736 anlände tili akademin, »wolffianska filosofin då
nyss hade kömmit tili denna akademi genom dåvarande filo-
sofi e adjunkten magister Johan Welin. Några älskade denna
filosofi, några hatade den.» 2 I en lefnadsteckning öfver pro-
fessorn, sedermera biskop Jakob Gadolin heter det, att han i
Åbo, där han 1736 blef student, blef bekant med Wolffs skrif-
ter och filosofi, »för hvars lätta, rediga och ljusa föreställ-
ningssätt han sedän alltid behöll en utmärkt aktning». 3

Slutligen meddelas äfven i en biografi öfver prosten i Hvit-
tis Nils Idman, som blef student 1729, att den wolffianska fi-
losofin vid denna tid började blifva känd i Åbo och att Idman
med mycket nöje och bifall inhämtade dess första grunder ge-
nom J. Welins föreläsningar. I anledniug däraf uppstodo hos
honom åtskilliga betänkligheter och tvifvelsmål i vissa religions-
stycken, hvarutom han genom sin tillgifvenhet för den nya fi-
losofin ådrog sig några ledsamheter af dåvarande biskopen
Fahlenius och professor Scarin. 4

1 Cons. Prot. is/ B ,26/i0 1736.
2 Mnemosyne, 1820 n:o 65 ff.
3 Allmän Litteratur Tidning, 1803, s- J & 2
i Åbo Tidningar, 1796 N:o 32.
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Man kan af dessa samtida vittnesbörd sluta tili, att den
nya filosofin hade lifliga beundrare bland den studerande ung-
domen, men äfven räkuade häftiga motståndare bland akade-
mins teologiska och konservativa kretsar. Welin själf var syn-
barligen på detta håll illa ansedd, ehuru han utan tvifvel fram-
stod som en af akademins dåvarande mest begåfvade unge lä-
rare och åtnjöt stor popularitet hos den studerande ungdomen.
Vid besättandet af lediga professurer blef han upprepade gån-
ger förbigången. Redan då efter Haartmans befordran pro-
fessionen i logik och metafysik var ledig, anmälde han sig tili
densamma och dokumenterade sig genom ett specimen om
sambandet mellan logiken och matematiken (de nexu et con-
nubio logicse cum mathesi 1735). Det var ett för den wolffska
filosofin synnerligen karaktäristiskt ämne, vid hvars behand-
ling Welin först framstälde gruuddragen af den wolffska lo-
giken för att sedermera genom exempel från Wolffs »elementa
analyseos» uppvisa att äfven matematikerna i sinä axiomer,
teoremer och bevis följde logikens lagar, och att följaktligen
ett mycket närä samband förefans mellan logiken och mate-
matiken. Ehuru Welin genom denna afhandling hade doku-
menterat sig som den skickligaste af sökandena tili filosofie
professionen, föredrog konsistorium teologeu Wallenius, emedan
han hörde tili det ortodoxa lägret och var några år äldre i
tjänsten.

Utgången af detta för Welin föga uppmuntrande beford-
ringsärende var utan tvifvel en af de orsaker, som föranledde
honom att hösten 1736 anhålla om tillstånd att få företaga en
studieresa tili utlandet. Han begaf sig nu tili Tyskland och
nppsökte sin berömde mästare Wolff i Marburg för att under
hans ledning slutföra sinä studier i den nya filosofin. Häri-
från anmälde han sig 1737 tili den lediga professuren i fysik
vid Åbo akademi och sände tili konsistorium såsom prof för
denna läraretjänst »Theses Mathematico-physicas», men blef
förbigången vid förslagets upprättande. När följande år läro-
stolen i logik och metafysik ånyo blef ledig, uppträdde Welin
åter bland de sökande, men erhöll af konsistorium endast
andra förslagsrummet. Ett rekommendationsbref 1 från Wolff
tili akademins kansler grefve Ernst Johan Creutz, hvari We-
lins grundliga insikter, outtröttliga flit och berömliga uppfö-
rande lofordas, hade omsider den påföljd, att Creutz, som lif-

i Offentliggjordt i Den Svenska Mercurius, 1758 s. 935—937.
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ligt intresserade sig för Åbo akademis uppsving, utyärkade
Welins utnämning tili professor 1738.

Den nyutnämde professorn ansåg sig emellertid ännu be-
höfva förkofra sig i sitt ämne och anhöll om fortsatt permis-
sion för ändamålet. Han studerade i Paris och London samt
besökte äfven Itarien. Vid börjau af hvarje läseår väntades
han hem, men utlandet synes under hans långvariga vistelse
därstädes blifvit honom så kärt, att han ej mera förmådde lös-
slita sig därifrån. I slutet af 1743 afgick från kansi ersämbe-
tet ett bref tili Welin, att han omedelbart borde återvända för
att öfvertaga sin professur. Men icke långt därefter ingick
underrättelse om att Welin i slutet af januari 1744 vådligen
omkommit i Paris, där han innebrändes vid en eldsvåda i det
hus där han bodde. 1

Welins olycksöde gjorde ett brådt slut på de förhoppnin-
gar, som samtiden med rätta stälde på honom på grund af
hans skarpa hufvud och utmärkta kunskaper. Såsom resulta-
tet af hans värksamhet framstår likväl, att han gaf det egent-
liga uppslaget tili kännedomen om den nya wolffska filosofin
och förmådde väcka ett lifligt intresse för densamma bland
den akademiska ungdomen, i hvars leder de nya lärorna alt
mera spredo sig och banade vägen för en ny naturligare och
förnuftigare världsåskådning.

Det kan löna mödan att i några allmänna drag redogöra
för denna wolffska litteratur, så akademisk den än är tili sin
yttre form. Öfver hufvud framträder ett nyvaknadt lif på de
filosofiska studiernas område. Ett stort antal hithörande dispu-
tationer sågodagen och sådana ventilerades icke blott under pre-
sidium af lärarne i ämnet, utan äfven under inseende af de flesta
öfriga bland den filosofiska fakultetens medlemmar. I flere af dessa
afhandlingar beröres den hufvudfråga, som nu stod främst på

1 En del samtida vittnesbörd antyda äfven andra orsaker tili We-
lins ständigt uppskjutna hemresa. Så berättar Linne i sinä »Exempel
på Nemesis-straff»: »Welin, professor Aboensis, fick nog pengar af en
jungfru tili hjälp att resa utomlands. Kom hem, men att siippa henne
reste andra gången tili Paris, ty hän var med henne förlofvad. I Paris
var han i sällskap, hade satt möte tili en viss timma på andra stället.
Men hans fruentimber höllo honom kvar. Elden kom lös uti en linbod
på nedre våningen; han hade ämnat kasta sig ut genotn fönstret; hans
fruentimber höllo honom; huset brakade neder och han med 6 andra
uppbrunno. Han var bekant med många fruentimber.» Det bör dock
tilläggas, att många af IJnnes nemesisanekdoter, som kunnat kontrolleras,
visat sig vara ogrundade.
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dagordningen, nämligen spörsmålet ora filosofins frihet och
själfständighet. Så i en gradualafhandling af Martin Grå x om
fördelarna och olägenheterna af en fri filosofi (de commodis et
incommodis philosophise liberse 1729). Här hyllas Cartesius
som filosofins frigörare och som den fria filosofins upprätthål-
lare och försvarare. Med Chr. Thomasius håller förf. på filo-
sofins frihet. Den sanna filosofin finge ej underkasta sig nå-
got ok, sanningen skulle vara dess enda rättesnöre. Och som
frihet att filosofera fastslogs friheten att döma efter sunda för-
nuftet. Dock vidhöll förf. att ingen skulle få begagna sig af
denna frihet för att skymfa andras öfvertygelse, ej häller skulle
någon få uppträda mot bibeln och kyrkan.

Några år senare behandlades samma spörsmål i en afhand-
ling af Jonas G. Dahlgren'* de libertate philosophandi (l744),
hvars förra historiska del innehåller en skarp kritik af den
gamla skolasticismen, äfvensom en kort karaktäristik af de
nyare filosoferna Cartesius, Thotnasius, Deibnitz, Wolff m. fl.
Mot den sistnämde anmärkes särskildt hans eklekticism. Han
stödde sig i hufvudsak på Deibnitz, men hade också som Aris-
toteles infört en mängd abstrakta begrepp i alla vetenskaper.
Den mest egendomliga för honom var den matematiska me-
tod, som han hade tillämpat på filosofin. I den senare delen
af afhandlingen yrkar förf. på frihet för filosofin, men dock in-
om bestämda gränser.-' Den sanna religionen, dygd och goda
seder samt staten skulle ej få antastas. Författaren varnade
uttryckligen för att missbruka filosofins frihet och söker äfven
utreda de missbruk, som kumia förekomma. Sådana förbehåll
gjordes äfven af Wolff i hans »Verntinftige Gedanken».

I ett par akademiska arbeten från denna tid sysselsätter
man sig äfven med den nya filosofins metod. Här proklame-
ras förnuftet och erfarenheten som filosofins kunskapskällor
och dess metod skulle i främsta rumtnet vara experimentell
och matematisk. 8 Hvem ser icke hari ett direkt inflytande
från den wolffska skolan. I likhet med denna skola yrkade
äfven vara unga filosofie studerande på en ren erfarenhets-

1 Grå blef lektor i Åbo skola 1732, kyrkoherde i Töfsala 1755. Död
1758.

2 Född 1717. Student 1736, magister 1745, kollega i Åbo 1748, ka-
pellan i Åbo svenska församling 1766. Död 1772.

3 Jfr /. Escholins teser »de genuina methodo philosophandi experi-
mentali et mathematica» (1726) och Greg. Steenmans teser »de methodo
philosophandi experimentali et mathematics» (1737).
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psykologi eller att ali kunskap om själen skulle vinnas på er-
farenhetens väg, ja att äfven vid lösningen af de logiska prob-
lemen erfarenheten i främsta rummet skulle rådfrågas. Med
erfarenhetens tillhjälp kunde man icke blott lära kanna värl-
den och sig själf utan äfven det högsta väsendet, och det
framhölls slutligen i en afhandling af N. J. Tammelin 1 de fa-
bulis fihilosophorum (1732), att erfarenhetskunskapernas försum-
mande var orsaken tili, att hela den äldre tidens filosofi var
uppfyld af idel fabler. Först på den allra senaste tiden hade
denna fabulösa filosofi, som för det mesta hvilade på abstrakta
spekulationer, rakat i misskredit, medan man nu eftersträfvade
en sann och solid vetenskap. Som grundläggare af densamma
nämner förf. Bayle, Docke, Wolff och Baco af Verulam.

Efter sådana programafhandlingar öfvergick man snart tili
specialundersökningar på den wolffska filosofins område. Se-
dän erfarenheten hade blifvit proklamerad som den grundval,
på hvilken filosofins borg skulle resas, gälde det nu att upp-
visa de hufvudprinciper, hvarpå det nya systeraet hvilade.
Utan att ännu inlåta sig på systemet i sin helhet, kommen-
terade man tili en början såväl hufvud- som detaljfrågor inom
den wolffska ontologin, logiken och psykologin. Den stränga
regelbundenhet och systematiska ordning, som var utmärkaude
för det wolffska systemet, gjorde att öfvergången från den
gamla skolastiska logiken och metafysiken kunde ske mera
omärkligt. Så möter man en redogörelse för den wolffska on-
tologins hufvudprinciper i en afhandling af Johan G. Helsin-
gtus2 om filosofins arkitektoniska principer (de principiis phi-
losophise architectonicis 1735). Det är en filosofisk studie,
som framställer och utlägger de två kunskapsprinciper, som
Wolff i Leibnitz' fotspår stält i spetsen för sin ontologi, näm-
ligen motsägelsesatsen (principium contradictionis) och den till-
fyllestgörande grundens sats (principium rationis sufficientis).
Författaren säger att ingen så klart belyst dessa filosofins
grundprinciper som Wolff i sin ontologia. Denna har också
värit hans hufvudkälla, hvarutom han äfven kände tili andra
wolffianers och nyare filosofers arbeten.

Den wolffska logiken fann äfven flere intresserade tolkare.

1 Son tili biskop L,. Tammelin. Student 1729, magister 1732, vice-
lektor i Åbo skola 1733, vicenotarie i domkapitlet 1735, auditör 1739.

2 Student 1729, magister 1735. Amanuens vid kungl. biblioteket i
Stockholm. Stadssekreterare' i Helsingfors.
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Det framhålles af desamma att en stor metamorfos genom
Wolff hade inträdt på logikens område. Hans indelning af
denna vetenskap i logica naturalis och logica artificialis god-
kändes. Man intresserade sig såväl för den formella logiken,
såsom man kan finna af undersökningar rörande de logiska
begreppen (notiones universales), definitionerna m. m., som ännu
i högre grad för den praktiska logiken, hvarvid man syssel-
satte sig med förhållandet mellan subjekt och predikat i lo-
gisk mening, om satsers visshet a posteriori och a' priori, om
den logiska öfvertygelsen, om bildandet af logiska omdömen,
om logiskt resonnemang o. s. v. Ett försök tili sammanfatt-
ning af Wolffs logiska problem finner man i två afhandlingar
af Henrik Zimmerman 1 om bildandet af begrepp och omdö-
men på erfarenhetens väg (de formandis notionibus et judiciis
per experientiam, 1737—1738). Själf nämner förf. som sinä
källor Wolffs logiska arbeten och wolffianen Baumeisters »Phi-
losophia rationalis».

Wolffs empiriska psykologi gaf äfven ämnenför filosofiska
ntläggningar. Att vinna kunskap om själen på empirisk väg
blef nu psykologins lösen. Själens förnämsta egenskaper voro
förnuftet och viljan, och förhållandet mellan dem belyses i flere
af tidens psykologiska afhandlingar. Med viljans frihet för-
stods, enligt Wolff, själens förmåga att af flere kända möjlig-
heter utvälja det som mest behagade den. Härmed samman-
hängde frågorna om lust och olust, om det goda och onda,
hvilka alla spörsmål belysas i ett sammanhang i en typisk
kommentarie tili Wolffs psykologi af Gabriel Heinricius 2 om
själens frihet (de libertate animae 1735).

Af den Wolffska filosofins särskilda grenar blef dock in-
gen mera omtykt och odlad här än den s. k. naturliga teolo-
gin (theologia naturalis). Vi ha redan omnämt, att professor
Haartman 1726 höll föreläsningar i naturlig teologi, och icke
långt därefter börjar äfven den akademiska litteraturen att öf-
versvänimas af arbeten inom denna för vår teologi alldeles nya
och moderna disciplin. Här på teologins eget hittils så oan-

1 Född 1713, student 1731, magister 1738, kollega i Uleåborg 1739,
konrektor 1743, kyrkoherde i Kemi 1757. Död 1771.

2 Student 1730, magister 1735, docent 1738, filosofie adjunkt 1746.
Afsked med professors titel 1755. Död 1785. Som magister docens före-
läste han bl. a. under läseåret 1738—1739 öfver wolffianen Thiimmigs
»Institutiones Logicse». En af hans åhörare intygar, att denna kurs var
»reel, klar och mycket nyttig för studerande». (Mnemosyne, 1820 n:o 65 ff.).
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tastbara område skulle den nya filosofin nu visa sin frihet och
sin styrka. Den skulle draga själfva den allsmäktiga teologin
inom sin egen sfär och visa hvad förnuftet och erfarenheten
här förmådde uträtta. Religionens sanningar skulle nu bevi-
sas på förnuftets väg, och man begynte uppställa den fordran
på en teolog, att han äfven borde kanna den kristna filosofi,
som företrädesvis i naturen och ur förnuftet sökte bevisen för
Guds existens.

Med naturlig teologi förstod man den kunskap om Gud,
hans egenskaper och värk, som kunde vinnas antingen genom
naturens ljus eller ur förnuftets principer. Å ena sidan upp-
rullade man konturerna af hela världssystemet med soi och
måne, fixstjäruor och planeter samt genomforskade naturens
riken, stenriket, växtriket och djurriket, för att härifrån hämta
de mest bindande bevis för Guds existens. Detta ämne be-
handlades bl. a. af Anders Uhlstedt x i tvänne afhandlingar om
världen som en spegel af Guds vishet (de mundo sapientiae
divinse speculo 1737—1738). Det är icke mera teologi utan
naturalhistoria med religiöst syfte, en genre som sedermera
alt intill senaste tid så ofta blifvit odlad på samma sätt och
i samma apologetiska syfte.

Å andra sidan sökte den naturliga teologin att bevisa bi-
belns sanningar med alla förnuftets resurser och med använ-
dande af den rationella filosofins metod och terminologi. Sat-
sen om att ett högsta väsende existerade visades vara sann
såväl a posteriori som a priori, och den heliga skrifts sanning
demonstrerades såväl logice, metaphysice et moraliter. Ett
sådant filosofiskt spekulerande" öfver bibeln möter man bl. a.
i en afhandling af David Starck 11 om den heliga skrifts san-
ning bevisad med filosofiska skäl (veritas sacrae scripturse ra-
tionibus philosophicis demonstrata 1734)- Detta förnuftets
iutrång på teologins allra heligaste skedde tili en början för
att befordra religionens intresse, men utan tvifvel kan man
äfven hari se uppslaget tili en begynnande rationalistisk kritik
af bibeln.

Utom med frågan om Guds existens sysselsatte sig den
naturliga teologin äfven med Guds väsende och egenskaper.
En talrik mängd afhandlingar framträdde, som ur naturen

1 Student 1731, magister 1738, kollega i Uleåborg s. å.
2 Född 1710, student 1729, magister 1735, docent i moralen 1738,

lektor i Borgå 1742, kyrkoherde i Lovisa 1750. Död 1778.
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eller förnuftet hämtade bevis för den ena eller andra af Guds
egenskaper. Tili en början sträkte sig den naturliga teologin
ej längre in på religionens område, utan öfverlämnade själf-
mant flere andra af religionens viktigaste spörsmål åt den
uppenbarade teologin. Det uppdrogs också bestämda gränser
mellan theologia naturalis och revelata. Den förra framstälde
naturens vittnesbörd om Gud, den senare skildrade honom sa-
dan han manifesterade sig i den heliga skrift. Den naturliga
teologin sysselsatte sig ej med frågorna om den eviga salig-
heten, ej häller med Guds treenighet, med Kristus som fräl-
sare eller med tron som medel för frälsningen.

Karaktäristiskt var det i hvarje händelse för tiden, att
den nya naturliga teologin ansåg det vara nog att kunna be-
visa Guds existens och bilda sig en någorlunda exakt före-
ställning om hans egenskaper. Alt det öfriga öfverlämnade
den åt den uppenbarade teologin, hvars mysterier visserligen
syntes stå i strid med förnuftet, men endast gjorde det sken-
bart, enär Gud själf var ursprunget såväl tili det naturliga
som uppenbarade ljuset. 1

I flere olika riktningar hade sålunda Wolffs filosofi ge-
nomsyrat de akademiska studierna vid Åbo universitet. Hvad
man icke minst förvåuar sig öfver, är den rikliga kännedom
om hela den hithörande utländska litteraturen, hvarotn de fi-
losofiska dissertationerna vittna. Alla Wolffs hufvudarbeten,
Ontologia, L,ogica major et minor, Psychologia empirica, Theo-
logia natnralis, ja äfven hans på tyska författade »Verniinftige
Gedanken» voro kända och flitigt citerade. Utom dessa och
andra arbeten af skolans hufvudman hade man äfven tagit
kännedom om flere andra tili den wolffska skolan hörande
författares värk. 2

1 Jfr bl. a. Joh. Salmenius, Theologia naturalis et practica (1728) s. 22.
Erik Juvelius, de theologia naturali (1746) s. I—2.1 —2.

2 En ofta citerad bok var den framstående filosofen J. Fr. Buddei
»Elementa philosophiae instrumentalis». Vidare kände man Chr. Holl-
manns »Institutiones philosophiae naturalis», Syrbius' »Institutiones philo-
sophiae rationalis», F. Chr. Baumeisters »Philosophia definitiva», G. B.Bil-

fingers »Delucidationes philosophicae de Deo, anima et mundo», L. Ph.
Thiimmigs »Institutiones psycologiae», G. P. Rötenbeccius' »Logica vetus
et nova» m. fl. På den naturliga teologins område begagnades utom
Wolffs redan nämda värk arbeten af Aepinus, Hebenstreit, J. A. Schmidt
samt en ofta citerad bok af holländaren B. Nieuwenteyt »Erkänntniss
der Weisheit, Macht und Giite des Göttlichen Wesens». Af svenska fi-
losofers arbeten citerades förnämligast Anders Rydelius' bekanta »Nödiga
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Då den naturliga teologin måste anses som ett af den
nya tidsandan framkalladt försök att ersättä den ortodoxa teo-
login med en på naturvetenskaplig och rationell grund hvi-
lande framställning af det högsta väsendet, är det förvånande,
att de nya lärorna jämförelsevis oantastade af de ortodoxa teo-
logerna fingo vinna insteg vid universitetet. Men anfallen
kommo på en gång från så många håll, ocli det nya giftet
spred sig så hastigt och omärkligt bland den akademiska uug-
domen. Alldeles ouppmärksammade blefvo de dock icke från
den teologiska censurens sida. Redan en af de första afhand-
lingarna på den naturliga teologins område blef föremål
för anmärkuingar af teologiska fakulteten. Det var Isak
Peldan's l dissertation om filosofernas olika metoder att be-
visa Guds existens (de diversis philosophorum methodis in de-
monstranda existentia dei 1728). Här citeras ännu icke Wolffs
arbeten, men några af skolans författare såsom Buddeus och
Schmidt. Själfva afhandlingen redogör för de nyare filosofer-
nas ur naturen och förnuftet hämtade bevis för Guds existens
och är sålunda en sanuskyldig studie på den naturliga teolo-
gins område. Tre dagar efter disputationens ventilering upp-
trädde ortodoxins dåvarande nitiske väktare vid akademin, teo-
logiska fakultetens dekanus Daniel Juslenius i konsistorium
och förklarade, att faktilteten hade observerat ett och annat
i Peldans disputation »hvilket icke kan lämnas opåtalt, på det
Facultas ej må beskyllas för oaktsamhet, om disputation
komme på andra orter och några anmärkningar göras skulle».
Preses för afhandlingen, professorn i ämnet Haartman begärde
då att fakulteten skulle afgifva ett skriftligt utlåtande öfver
sinä anmärkningar, hvilket också beviljades. 2 Men därvid sy-
nes hela aktionen ha afstannat, utan att medföra några vidare
följder för författaren. Det förgripliga i afhandlingen torde ha
värit författarens framställning af det otilifredsställande i den
ortodox-skolastiska metoden att bevisa Guds existens.

Några år senare sökte samina Juslenius jämte dåvarande

förnuftsöfnmgar» (1718—1720), ja man möter tili och nied utdrag ur hans
otrykta manuskript, af hvilka afskrifter förmodligen genom från Sverige
stamrnande studenter hade kömmit tili Åbo.

1 Född 1699, student 1725, magister 1729. Konrektor 1731 och rek-
tor 1738 vid Björneborgs skola. Kyrkoherde i Lappfjärd 1746. Död
1748.

2 Cons. Prot. "/12 J 72 8-

72 FILOSOFIN OCH UPPFOSTRINGSUTTERATUREN.



prokanslern biskop Fahlenius hindra ventileringen af ett af
studeranden Olof Mjödh x författadt akademiskt specimen de
locutionibus anthropopathicis (1735). Skriften i fråga var riktad
mot Dippel, som i sin »Demonstratio evangelica» hade anmärkt
öfver prästernas sätt att på ett mänskligt sätt tala om Gud,
(locutio antropopathica) och tillägga honom rent mänskliga lidel-
ser. Ehuru Mjödh från den naturliga teologins ståndpunkt
sökte försvara ett sådant förfarande, hade han dock därvid be-
rört så ömtåliga punkter, att Juslenius och Fahlenius uppsatte
skriftliga observationer öfver några ställen i disputationen och
fordrade, att disputationsakten skulle uppskjutas, tils afhand-
lingen blifvit förbättrad. I konsistorium anstäldes jämförelse
mellan de båda teologernas observationer och motsvarande
ställen i afhandlingen, hvarvid preses professor Haartman be-
visade, att icke blott vidtberömda ortodoxa teologer såsom bis-
kop Rydelius i Lund m. fl., utan ock »många flere i orbe lite-
rato berömte män hafva samma meningar, som i disputatio-
nen äro anförte». Konsistorium fann icke något »stridande
med Guds ord, symboliska böckerna eller articulis fidei funda-
mentalibus» i afhandlingen, men då teologiska fakulteten fort-
farande allvarsamt protesterade mot disputationens ventilering,
uppdrogs åt preses att afgifva en förklaring öfver teologernas
observationer. Några veckor senare meddelades, att professor
Haartman hade afgifvit en enligt hans mening tillfyllestgö-
rande förklaring, och denna öfverlämnades tili teologiska fa-
kulteten. Någon ventilering af Mjödhs afhandling ägde ej vi-
dare rum, men på en särskild anhållan af honom pröfvade fi-
losofiska fakulteten likväl skäligt att godkänna afhandlingen
som lärdomsprof för graden '2 .

En ännu skarpare tvist upplågade tre år senare med an-
ledning af en af magister Johan Schmidt* för docentur utgif-
ven afhandling »de stimulis sapientise» (1738). Det var ett
försök att på lärdomshistoriens område tillämpa den wolffska
filosofins metod. Schmidt hade studerat på åtskilliga orter
och redan vid unga år blifvit magister artium i Jena samt
hade »jämväl renomme af en lärd och snäll man och dessutom

1 Student 1727, kollega i Helsingfors 1737, rektor 1741, kyrkoherde
i Orimattila 1750. Död 1760.

2 Cons. Prot. "/4, % 2V5 1735-
3 Tidigare docent i Rostock och magister i Jena. Inskrifven vid

Åbo akademi 1737. Slutligen huspredikant hos frih. Sam. Åkerhjelm.
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vunnit h. exc. cancellerns nådiga föreskrift för sig hos konsis-
torium». Hans disputation var något ovanlig i yttre matto,
i det de sedvanliga namnen på gynnare och patroner re-
dan förekommo på titelbladet, medan i slutet var tillagdt en
påminnelse tili läsaren. Redan denna yttre afvikelse fråu den
vanliga stereotypa disputationsformen synes ha väkt anstöt.
Mot dedikationerna anmärktes, att förf. ej följt rangordningen
vid namnens uppräknande. Hvad hans »monitum ad lecto-
rem» beträffar, däri han hade klagat öfver att han under dis-
putationsakten blifvit så hårdt angripen, anmärktes, att
där skulle värit »något eftertänkeligit anfördt, som ej allenast
rör dem i synnerhet, som med honom haft samtal under dis-
putationen ....utan ock länder akademin i geraen tili nack-
del och förklening». På grund häraf erhöll först boktryckaren
en behörig föreställning jämte allvarsam åtvarning att hädan-
efter aldrig trycka den minsta tillsats, som ej, förut undergått
vederbörandes censur. Författaren anbefaldes att strax leve-
rera ifrån sig alla exemplaren af skriften i fråga och inställa
sig tili förhör i konsistorium, hvarutom förbud hos landshöf-
dingen utvärkades mot hans tillämnade afresa tili Sverige.

Vid förhöret i konsistorium tillkommo nya beskylluingar.
Prokanslern Fahlenius förehöll honom bland annat att lian på
ett omildt och omoget sätt bedömt så stora och lärda män
som Bouhours och Isak Vossius. Vidare hade förf. på ett
ställe i siu afhandling yttrat, att »de med rätta prisades, hvilka
med den största ifver för sanningen eftersträfvade att äuda tili
en sen eftervärld föra sitt eget beröm oeh sitt rykte samt häl-
gade sinä krafter icke blott tili försvar för hela mänsklighe-
ten utan särskildt för sin egen nation». Dessa ord förklarade
prokanslern vara »den gatnla Adams princip och sträfva all-
deles emot Christi lära om egen försakelse, hvarför han å
ämbetets vägnar befalte Schmidt att såsom tryckfel delera or-
det »eget» (propriam) 1

. Denne sökte försvara sig med att han
med sitt uttryck endast åsyftat en hederlig sträfvan efter be-
röm (honestam laudis cupididatem), men Fahlenius replikerade
att »en honesta laudis cupiditas består däruti att man endast
och allenast eftersträfvar och vinnlägger sig därom, att uti alt
endast söka Guds ära och vedersaka sig själf eller sin egen
ära, och göra hvad honom täkt och behageligit är». Schmidt

1 Tryckfelsförteckningen utbyter propriam mot »promeritam» (för-
värfvade).
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måste gå in på att låta trycka om det sista bladet i sin dis-
sertation och >taga ut de orden uti Monito som anstöteliga
befinnas, med ytterligare utsago, att han hädanefter ej viii
hvarken muntel. eller skriftel. fälla sådana utlåtelser, som
på sätt kunde röra akademin» \ Han fick nu tillstånd att
resa tili Stockholm, sedän han tillstält samtliga professorer
ett omtrykt och rättadt exemplar af sin dissertation 2

. Men
konsistorium förklarade honom olämplig att anställas såsom
docent vid akademin, för hvilket ändamål han hade utgifvit
sin omtvistade afhandling. Fallet Schmidt är en slående
illustration tili småsinnet och intoleransen hos tidens ortodoxa
teologer. Intet under att en mera frisinnad religiös åskådning
vann alt större insteg, trots alla hinder från det högkyrkliga
hållet. Det började också blifva alt mera tydligt att på den
odiösa förföljelsens väg intet mera kunde uträttas. Dock om-
tala konsistorii handlingar ännu ett ingripande af den teolo-
giska indragningsmakten. År 1751 blef nämligen på grund af
teologiska fakultetens klander och på befallning af biskop Bro-
vallius samtliga exemplar af kandidaten Fr. J. Zweigbergs 8 af-
handling om själens ursprung (de origine animae rationalis) in-
dragna. Då afhandlingen, som var en undersökning i den nya
filosofins anda, redau var ventilerad, uppdrogs åt nationernas
kuratorer att söka insamla de redan utdelade exemplaren af
den förgripliga skriften i .

Det egendomliga med samtliga dessa ceusuråtgärder är,
att de drabbade jämförelsevis mindre betydande undersökmngar,
men icke de egentliga programafhandlingarna, i hvilka det
empiriska och rationalistiska systemet i sinä hufvuddrag fram-

1 Saken fick yttermera ett efterspel i konsistorium, i det filosofiska
fakultetens dekanus professor Prysz tog förf. i försvar mot prokanslers
anklagelse, hvilket föranledde denne att tili konsistorium insända en
längre skriftlig förklaring, hvari han med citerande af bibelspråk ytter-
mera söker leda i bevis att Schmidts ofvan anförda mening stod i strid
med Kristi lära, en uppfattning som dekanus fortfarande förnekade. Sa-
ken ansågs vara ai så stor vikt, att prokanslern fann sig föranlåten att
insända sinä observationer jämte konsistorii vidlyftiga protokoll tili aka-
demins kansler.

2 Den urspruugliga skriften är mycket sällsynt. Den finnes ej i
härvarande universitetsbibliotek. Cons. Prot. 19/4, 2% 23/4, 26/4 , %, 10/5
1738-

3 Född 1722, student 1741, magister 1754, kapellan i Hausjärvi. Af-
satt på grund af ämbetsfel och dåligt lif 1769.

i Cons. Prot. 3i/„ i/g, 1% 1751.
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stäldes. Att man icke gillade detsamma framgår nog tydligt
af de måttade huggen, men ortodoxin synes ej mera ha känt
sig vuxen en strid på hela linjen, utan föredrog de små skärs-
mytslingarna. Wolffska systemet vann också snart atihängare
icke blott bland den studerande ungdomen, utan äfven bland
universitetets lärarekår, bland hvilken alt flere frisinnade ele-
ment yppade sig. Själfva lärostolen i teoretisk filosofi intogs
efter Welin af den tili hans efterträdare år 1746 utnämde Carl
Mesterton \ Bördig från Sverige hade han liksom Welin un-
der en fyra- å femårig vistelse vid tyska universitetet på ort
och ställe gjort bekantskap med Wolff och hans läror. På
grund af en afhandling om tingens eviga väsenden (de essen-
tiis rerum aeternis) hade han erhållit docentur vid universite-
tet i Helmstädt, där han under läseåret 1741—1742 höll of-
fentliga föreläsningar. 1744 återvände han tili hemlandet, väl
rustad i den wolffska filosofin, samt anmälde sig som sökande
tili den efter Welin lediga professuren i Åbo, för hvilken han
som lärdomsprof utgaf en afhandling de principii rationis suf-

ficientis adplicatione ad regnum materiale et immateriale (1745).
Skriften, som söker tillämpa en af den wolffska filosofin s huf-
vudsatser, principen om den tillräckliga grunden, såväl på den
materiella som den immateriella världen, ställer Wolff i främ-
sta rummet bland alla nyare filosofer och begynner med en
redogörelse för nämda hufvudprincip enligt Wolffs och Bilfin-
gers arbeten. I den synliga världen framträder den tillräck-
liga grundens princip genom alltings underbara sammanhang
och nytta. Författaren påvisar solens, luftens, bärgeus och
vindarnas ändamål och nytta samt hänvisar tili Wolffs »Te-
leologia», Rays »Gloria Dei» samt Niewenteyts »Recht Gebrauch
der Werld Beschouwing». På det immateriella området fram-
träder den tillräckliga grundens princip i människosjälens fria
aktioner vid valet mellan det goda och onda, det lika och
olika o. s. v. Författaren följer här Bilfinger och Cantz samt
citerar äfven docenten Heinricius' ofvannämda arbete om sjä-
lens frihet i öfverensstämmelse med den tillräckliga grundens
princip. Öfver hufvud gifver Mestertons afhandling ej intryck
af någon större själfständighet. Det är mera en programskrift,
som skall visa hans ståndpunkt och filosofiska metod. Kon-

1 Född i Göteborg 1715, student i Lund 1731, magister därstädes
1738, docent i Helmstädt 1741, professor i Åbo 1746, teologie doktor i
Upsala 1752, tredje teologie professor i Åbo 1767. Död 1773.
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sistorium stälde Mesterton endast å tredje förslagsrummet,
men genom kanslerns, grefve Tessins förord erhöll han tjän-
sten. Hans utuämning hade äfven motarbetats af studenterna,
af hvilka åtskilliga, enligt ett kanslersbref tili konsistorium,
»på ett oanständigt och ohördt sätt utgifvit attester rörande
den på förslag uppförde mag. Mestertons förhållande, då hau
tili prof vid akademin disputerade» l

.

Mestertons anställning betecknar den wolffska filosofins
slutliga och definitiva seger vid vårt universitet. Den hade
nu fått fast fot såsom läroämne vid akademin, och såväl ge-
nom föreläsningar som genom läroböcker befästade Mesterton
dess ställning. Då emellertid hans värksamhet som universi-
tetslärare hufvudsakligen tillhör nasta period, skola vi i föl-
jande del återkomma tili honom.

Inom en jämförelsevis kort tidpunkt hade sålunda en full-
ständig omsvängning inträdt inom tänkandets värld. Den fria
tanken hade stnåniugom emanciperat sig från teologins abso-
luta herravälde och gentemot ortodoxins dogmatiska lärobygg-
nad uppstält ett på empiri och rationalism grundadt system
med sinä egna lagar och sinä fasta gränser. Tidens stora lö-
sen var ju att bygga alt vetande på erfarenheten och genom
förnuftet visa dess tillräckliga grund. Wolffranismen var på sin
tid en lika mäktig rörelse hos oss som hegelianismen i medlet
af förra århundradet. Gentemot denna nya strömning visade
sig den ortodoxa teologin maktlös. Den hade icke följt med
sin tid, och dess förkämpar voro alt för litet tänkare för att
kunna sätta sig i de nya lärorna och bemöta desamma. Det
blef därför ingen egentlig kraftmätning mellan ortodoxin och
den wolffska filosofin. Man måste åtnöja sig med några spridda
mothugg för att söka visa, att en eller annan af de wolffska
satserna var »eftertänkelig» eller stod i strid med Kristus'lära.
Men i det stora hela kunde intet hinder sättas mot de nya lä-
rornas inträngande. Stillatigande måste ortodoxin finna sig i
filosofins frigörelse och foga sig i det oundvikliga. Det gick
slutligen så långt att teologerna själfva icke kunde undgå att
smittas af tidens modefilosofi. Många af dem, som vid akade-
demin hade insupit de nya ideerna, blefvo sedermera präster,
och wolffianismen bidrog sålunda äfven tili att ortodoxin alt
mera förlorade sin udd inom prästernas egna leder.

1 Kongi, och Concellers bref, 7/u 1746.
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Svårare är att med någon bestämdhet afgöra hvad infly-
tande wolffianismen hade på det allmänna tänkesättet. Utan
tvifvel var det en viktig faktor, som värkade tili utbredandet
af en mera frisinnad världsåskåduing och tili grundläggandet
af en bildning, som tog afstånd från den ortodoxa dogmkris-
tendomen. Men i det stora hela måste man dock erkänna, att
wolffianismen här förblef endast en de lärdes tillhörighet. Man
försummade att följa Wolff i spåren äfven därutinnan, att så-
som han i sinä filosofiska skrifter använda modersmålet De
talrika filosofiska arbeten, som wolffianismen framalstrade hos
oss, äro samtliga författade på lätin. Genom klarhet och språ-
kets lättfattlighet skilja de sig visserligen förmånligt från den
föregående tidens filosofiska disputationer, men hafva dock den
lärda akademiska tournyren, som gör dem otillgängliga utan-
för de invigdes kretsar.

I Sverige, där wolffianismen äfven hade vunnit insteg vid
akademierna, såväl i Upsala genom Erik Alstrin m. fl. som i
Lund genom Nikolai Lagerlöf, begynte man redan vid denna
tid på svenska språket utgifva arbeten på den wolffska filosofins
område, hvilka enligt ali sannolikhet voro kända hos oss, ehuru
de icke citeras af vara författare, som i regeln höllo sig tili
själfva urkällorna. Så utkommo wolffska läroböcker i logik
och etik, men i ali" synnerhet framträdde nu på svenska några
arbeten i naturlig teologi, såsom Pet. Högströms »Förnuf-
tiga Tankar om Gud» (1741) och Joh. Fred. Krygers' »Naturlig
Theologie» i två delar (1744—1745). Det seuare arbetet är
särskildt märkligt, emedan de wolffianska lärorna här äro upp-
blandade med tidens ekonomiska tankar. Det är en så att säga
ekonomisk teologi, som på samma gång den från naturen sö-
ker bevis för Guds existens, tillika uppvisar den nytta som na-
turföremålen erbjuda mänuiskan. Krygers arbete åskådliggör
på det mest eklatanta sätt teologins upplösning och samman-
blandning med tidens praktiska nyttighetsideal.

* *

*

Det är betecknande att tidens filosofer med så stor för-
kärlek sysselsätta sig med frågor rörande uppfostran. Man an-
såg att om öfver hufvud de nya ideerna skulle vinna terräng
och spridning, måste ungdomens undervisning i frärnsta rum-
met fullständigt omgestaltas. Den gamla latinskolan med sin
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ensidigt formella utbildning motsvarade ej mera den nya tidens
fordringar. Skolan skulle nu ha en mera praktisk karaktär
och ett mera praktiskt syfte. Hade man under århundraden
förlorat närä på ali hänsyn tili lifvet inom skolan, så ville man
nu att den praktiska nyttan först och främst skulle tagas i
betraktande vid oirdnaudet af undervisningen. Om man förut
med ensidig konsekvens fasthållit vid lätin och teologi som
skolans hufvudämnen, så lade man nu största vikten på mo-
dersmålen, naturvetenskaperna och andra praktiska discipliner.
Hade den föregående tidens skola hufvudsakligen afsett upp-
fostran af byråkratiska ämbetsmän och intoleranta präster, ville
man nu i främsta rummet skapa nyttiga och dugliga medbor-
gare med en praktisk syn på tingen. Man lade därför större
vikt på karaktärens utbildning an på kunskapers inhämtande,
och man yrkade nu för första gången icke blott att ungdo-
mens fysiska uppfostran skulle beaktas af skolan, utan rentaf
att den skulle likställas med den andliga utbildningen. Som
ytterligare reformkraf uppstäldes, att undervisningen skulle
humaniseras. Färlan och prygelstraffet, den föregående tidens
främsta uppfostringsmedel, skulle om ej helt och hållet baun-
lysas, så åtminstone i betydlig grad inskränkas. Barnen skulle
uppfostras mera i frihet än förut. I stället för att uteslutande
använda hårdhet och tvång, skulle man på alt sätt söka un-
derlätta de ungas arbete genom att i undervisningen införa
något af lekens frihet och friskhet. Slutligen stälde man äf-
ven kraf på att undervisningen i högre grad än förut skulle
populariseras och utbredas tili alt vidsträktare lager af be-
folkningen.

Dessa tidens nya ideer på uppfostringens område hade i
alt väsentligt uttalats redan af den engelska filosofen John
Locke i hans märkliga skrift Some thougts concerning educa-
tion, som utkom år 1693 och snart därefter genom öf-
versättningar blef känd äfven i de öfriga kulturländerna, i
svensk tolkuing år 1709. Öfveralt värkade dessa ideer be-
frnktande och framkallade såväl litterära väckelser som prak-
tiska reformsträfvanden.

Äfven i Sverige visade sig i frihetstidens början ett lif-
ligt intresse för undervisningsväsendets omdaning. Redan vid
de första riksdagarna togos skolfrågorna tili tals, och man
skyndade på 1723 års ständermöte att antaga en ny skolord-
ning, innan det uppgjorda förslaget hade genomgått en grund-
ligare ompröfning och granskning. Den skulle därför provi-
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soriskt tillämpas tili påföljande riksdag, men faktiskt för-
blef denna nya gymnasii- och skolordning gällande under hela
seklet och ännu in på följande tidehvarf. Några större för-
ändringar infördes icke genom denna skolstadga. Alt förblef i
hufvudsak vid det gamla. På latinet och teologin lades fort-
farande största vikten. Iyäromästarne erhöllo dock några svaga
antydningar om nödvändigheten af en mildare disciplin och
att i sin undervisning söka ställa sig på elevernas ståndpuukt
samt icke besvära dem med onödiga vidlyftigheter, utan vinn-
lägga sig om ali möjlig korthet och tydlighet. Någon för-
skjutning tili förmån för modersmålet i skolau tyckes äfven
den nya skollagen åsyftat. På gymnasium skulle lärjungar,
»som tili poesin hafva en besynnerlig böjelse och drift», öfvas
i svensk verskonst, och bland läroböckerna upptogos äfven så-
dana på svenska eller i svensk öfversättning. Själfva latin-
talandet på skolan hade uppskjutits tili fjärde klassen, en af
de märkligaste föräudringarna, som särskildt motiverades där-
med, att början med talande i de lägre klasserna vore mera
skadligt än gagneligt för ungdomen, emedan dess förråd af
latinska glosor och ordalag ännu var så fattigt.

Ordningen i gymnasierna förblef väsentligen vid det gamla.
Den enda novitet, som kunde noteras, är förbudet att syssel-
sätta ungdomen med mörka och onyttiga qvaestioner hörande
tili den skolastiska filosofin. I stället skulle på gymnasierna
läsas en då så modern bok som Anders Rydelius' »Förnuftsöf-
ningar».

Själffallet blef denna nya skolordning införd äfven i Fin-
lands jämförelsevis fåtaliga skolor, som icke utan svårigheter
hade restaurerats efter stora ofreden. Någon tillfredsställelse
med den nya lagen förspörjer man icke, väre sig här eller i
Sverige. Klagomål och påminnelser samt ändringsyrkanden
framträda från olika håll, icke minst från vårt land. Öfver
hufvud synes missnöjet med den så hastigt tillkomna skolord-
niugen ha värit i jämt tilltagande. Vid riksdagarna framträdde
ständigt nya memorial, åsyftande skolväsendets reformering,
och slutligen tillsattes 1745 års stora uppfostringskommission,
som införskaffade talrika reformförslag från alla rikets konsis-
torier och akademier samt arbetade öfver 20 års tid, utan att
något egentligt resultat blef frukten af det långvariga arbe-
tet Det af kommissionen slutligen utarbetade förslaget (trykt
1760; blef nämligen aldrig antaget.

Det klena faktiska resultatet är så mycket anmärknings-

80 FILOSOFIN OCH UPPFOSTRINGSLITTERATUREN.



värdare, som intresset för undervisningsreformer var så allmänt.
Det delades synbarligen äfven af myndigheterna. Enligt den
nya ordningen för Kongi, kanslikollegiet hade åt bemälde kolle-
gium uppdragits inseendet öfver studiernas idkande och ung-
domens uppfostrau i riket. Man finner också att kollegiet
redan före Åbo akademis restauration hade vändt sig tili
akademins konsistorium och uppmanat detsamma att vidhan-
dengifva »hvad därtill tjäna kan, på det skickelige och kvicke
ämnen därigenom så mycket skyndsammare må kunna ernå
en grundlig kunskap i hvarjehauda vetenskaper, särdeles i de
stycken, som äro dem nödige» \

Oin man hari kan se en vink tili konsistorium att inkomma
med förslag tili reformering af den akademiska undervisningen,
så uppfattades detta icke af kousistoriales, hvilka förklarade att
det åsyftade ändamålet kunde vinnas, om professorerna finge
sinä löner, exercitiemästare skulle uppehållas och ett godt
bibliotek inrättas. Man ser af detta svar att Åbo akademi
tili en början hade att kampa med svårigheteter, inför hvilka
alla mera vidtgåeude reformförslag förstummades.

Sedän akademin emellertid kömmit någorlunda i ordning
och arbetet begynte löpa igen i de gamla gängorna, framträdde
då och då förslag tili tidsenliga förändringar i den akademiska
undervisningen. Som ett utslag af den nya tidens fordringar
kan framhållas en skrifvelse af kanslikollegiet af den 16 juli
1723, hvari anbefalles att »den studerande ungdomen må, hvad
politiske saker och den svenska regeringsformen anbelangar,
besynnerligen undervisas» 2

. Man ville synbarligen dana en
frihetssinnad och politiskt intresserad ungdom.

Bland universitetets kanslerer under denna period visade
särskildt grefve Ernst Johan Creutz ett varmt intresse för den
gamla slentrianmässiga undervisningens ersättande med en
enklare, mera tidsenlig och praktisk. Hans program framgår
af ett bref tili konsistorium, h väri det bl. a. heter, »att ung-
domeu på kort tid bör, här som annorstädes, kunna få lära
hela Theologin med alla dess delar (hvaribland naturalis et
rnoralis ej äro de minst nödige), hela vår svenska lagfarenhet,
jus uaturae stricte sic dictum samt en därpå grundad och med
historica illustrerad Politica, Historiam universalem, särdeles
de tre sista seculorum och besynnerligast patriae, utan hvilka

1 Cons. Prot. 12/]0 1721.
2 Cons. Prot. al/8 1723.
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tre sistnämda vetenskaper intet jus publicum ad status Euro-
pae aplicatum och således långt mindre det högst nödiga jus
pubi. Svecanum kan föredragas; att förtiga flere vetenskaper,
hvilka äfven som de nämda för deras bepröfvade nytta vär-
kel. äro oumgiängliga» *-.

Beträffande själfva undervisningsmetoden yrkade Creutz,
att man ej skulle upptaga tiden med onödiga subtiliteter och
kontroversier, utan borde alla vetenskaper afhandlas grundli-
gen och på kort tid. Ej heller borde mau uteslutande syssla
med studia theologica, utan skulle uugdomen vid akademin
äfven fostras för andra beställningar i landet än endast präst-
tjänster.

Då konsistorium gjorde invändningar mot kanslerns refonn-
förslag, tillbakavisade han desamma i följande skrifvelse:

»Hr biskopen och procancellarien samt Consistorium academicum
lära i öfrigit förmodeligen hysa de skäliga tankar om svenska och finska
ungdomens naturliga förstånds krafter, att då många åtskilliga saker före-
ställas dem 1) uti behörig ordning, 2) fast och grundeligen samt 3) i ali
gjörlig korthet från början tili slutet, blifva deras sinnen ingalunda däraf
orediga; utan är jag åtminstone alldeles om vederspelet försäkrad, och
att vår ungdom tvärtom på det sättet ad rerum non fucatam cognitionem
deducilur, hvilken sedän med ali nytta kan föras tili praxin. Men det är
likaledes äfven så ostridigt, att ock de allra bästa ämnen tili starka huf-
vuden både här och i andra länder ganska lätt confonderas, när de utan
ordning, utan grundfasta principia och per multas ambages på en gång
fästa sig vid åtskilliga saker dem Constitutionerne kalla inutiles specula-
tiones, perplexitates, tricas et subtilitates, tili hvilka sjukdomars förekommande
höga öfverheten förordnat Docentes och dem som uppsichten på deras
göromål åligger . . . » 2

.

Man finner här ett upplyst försök tili någon reformering
af den gamla undervisningen vid akademin, men det synes
att reformplanerna äfven stött på motstånd. Det nya på un-
dervisuingens område hade synbarligen många vedersakare,
som gärna sågo att alt förblef vid det gamla.

De nya ideerna på uppfostringens område vunno dock,ju
längre det led, alt flere anhängare äfven hos oss. I de många
förslagen tili landets ekonomiska upphjälpande, hvilka fram-
trädde under denna period, berördes understundom äfven vm-
dervisningsfrågorna och framhölls hvilka förbättringar på
detta område vore af de nya tidsförhållandena påkallade. Så-
dant finner man bland annat i det märkliga memorial rörande

i Kongi, och Cancellers Bref 2% 1738.
2 Kongi, och Cancellers Bref 23/ e 1738.
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Finlands uppkomst, som af lagmannen, sedermera landshöfdin-
gen ly. J. Ehrenmalm inlämnades vid 1741 års riksdag. Fram-
hållande den stora bristen på arbetskrafter, anser han en af
orsakerna därtill vara att »torpare och soldate-barn, då de
hunnit tili 10 eller 12 år, hopetals begifva sig tili de i städerua
befintelige skolar» samt yrkar därför att sådana barn ej utan
urskilning skulle underhållas i skolorna, utan eudast de, som
hade utsikter tili att göra sig nyttige i rikets tjänst. De som
ej visade någon begåfning för vetenskaperna och ej gjorde
några framsteg i desamma, borde vända tillbaka tili plogen.

Vidare yrkade memorialförfattaren, att ungdomen i Finland
»jämte den hjälp, som de hade af academien i Åbo, kunde
handledes att förstå att utöfva mechaniqueu, fortification och
artillerie, styrmans konsten, rit- och ridkonsten, som kunde
göra dem öfvade tili fäderneslandets tjänst, tili dess förmon,
tili dess säkerhet och försvar samt befordra deras kropps
hälsa> \

Ehrenmalm ville sålunda utsträcka ungdomens uppfostran
tili en hei mängd områden, som då ännu ej voro alls beaktade
i vårt land. Hans förslag stannade naturligtvis inom de fromma
önskningarnas område, det gick icke så lätt att införa något
nytt på undervisningens så väl ingrodda fält. Därtill fordrades
att någon, som hade direkt inflytande på skolungdomens led-
ning, skulle gripas af de nya reformideerna.

Först iuemot medlet af seklet firma vi att försök i sadan
riktning värkligen gjordes hos oss. Det skedde sedän högsta
ledningen af vårt undervisningsväsen kom i händerua på den
i främsta rummet såsom naturvetenskapsman kände professorn
vid Åbo akademi, sedermera biskopen och prokanslern fohart
Brovallius. Då hans egentliga värksamhet faller inom det
naturvetenskapliga området, skola vi i ett följande kapitel ägna
honom en utförligare belysning. Men här böra vi så mycket
hällre förutskicka en redogörelse för hans sträfvanden äfven
på skolans område, som han i detta afseende helt och hållet
var gripen af den nya tidens ideer och använde ali sin energi
och alt sitt inflytande för att värkligen genomföra något nytt
och tidsenligt. Redan före sin anställning som professor i fysik
vid Åbo akademi, hade han i Sverige ntgifvit en märklig
broskyr lankar öfver Historia naturalis Nytta vid Ungdomens

1 Jfr Svenska Litteratursällskapets i Finland Förh. och Uppsatser,
d. 3. s. 165, 181—182.
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Upfostring och Undervisning (1737). Brovallius säger sig själf
vara den förste, som uppträdde för införande af naturalhistoria
som undervisningsämne i Sveriges skolor och gymnasier. Hans
lilla skrift är en varm plädoyer för saken. Det gälde för ho-
nom att visa den stora nyttan och gagnet af detta nya ämne,
som han ville anvisa en framstående plats på skolprogrammet,
men att på samma gång ådagalägga att naturalhistorien ej stod i
strid med kristendomen och att detta ämne äfven var af stort
gagn för präster, ty präster var det ju som tidens skolor
främst skulle uppfostra och prästerskapet hade ju det största
inflytande i alla skolangelägenheter. Ej under att Brovallius
är utförligast i denna punkt och uppsöker de mest vägande
argument för att visa naturalhistoriens vikt och betydelse äfven
för teologerna. Men han framhåller äfven hvilket förträffligt
ämne naturalhistoria var för själfva undervisningen, huru lätt
det var för barnen att inhämta densamma, huru lockande och
uyttigt det var för dem. Själf betygade förf., att »inga studier
i världen gifva ett oskyldigare, renare och därjämte kraftigare
nöje och lust än naturens kunskap . . . ju längre man kommer,
ju större blifver nöjet, så att man aldrig skall kunna vända igen,
utan lyster ju altjämt mer och mera se efter och finna, huru
intet streck i någon blomma, ingen prick i någon sten, intet
hår på något kreatur sitter förgäfves eller utan sin besynner-
liga orsak och tjänst». Såsom ett vidtutseende slutmål af un-
dervisning i naturalhistoria påpekade Brovallius, att när de i
ämnet uppfostrade ynglingarne sedermera skulle spridas i lan-
det, skulle de »märkä och beskrifva naturens rikens lynnen och
tillstånd på den orten, där de komma att vistas», och på det
sättet skulle man inom kort få en fullkomlig kunskap om
landet, »en noga och fullkomlig historiani naturalem öfver
hela riket». Det var ju därhän tidens andar syftade, och det är
ju också helt och hållet i tidens anda Brovallius påpekade
hvad alt hushållning, läkarekonst, bärgshaudtering, manufak-
turer eller hvarjehanda slöjder och haudtvärk, köpenskap etc.
hade att hoppas af det nya undervisningsämnet, och han ville
just därför ställa det i rang med öfriga ämuen, om icke rent

af gifva det främsta rummet. Såsom slutresultat af sin ut-
läggning framhöll Brovallius, att »ingenting är så allmänt nöd-
vändigt att lära som historia naturalis, och att hon derföre i
hvar Academia, hvart gymnasium, hvar skola borde drifvas
med ali flit», ja han ville »på köpet utsträcka historia natu-
ralis ända tili vara fruentimmer, som ämnablifva hushållerskor».
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Brovallius' skrift var ett ord,i sinom tid och väkte myc-
ket stor uppmärksamhet, såsom man redan kan finna däraf,
att den genom Dinnes försorg öfversattes tili lätin och utgafs
i Deyden för att sålunda bekantgöras för hela utlandets lärda
värld.

Uppmuntrad af framgången utgaf Brovallius ännu samma
år en ny broskyr i ämnet Tankar öfver Naturkunnigheten, ock
huru then bör drifvas vid en Academia, Därmed var dock
förenadt ett alldeles specielt syfte. Brovallius hade vid denna tid
sökt den lediga professionen i fysik vid Åbo akademi, och lian
synes" ha utgifvit sin skrift såsom ett slags specimen för denna
tjänst, hvarför den också är tillägnad Åbo akademis dåvarande
kansler, den förenämde E. J. Creutz, hvars intresse för hit-
hörande frågor vi ofvan omtalat. I följd af det nämda syftet
är ' äfven innehållet i denna skrift af speciell natur än i
den föregående. Den sysselsätter sig med vetenskapliga
detaljfrågor, systematisering och iudelningar och har därför en
mera lärd prägel. Här xittalade tankar om naturkunnighetens
nödvändighet för den studerande ungdomen äro desamma som
i föregående broskyr, men författaren tager nu ett steg längre
och söker visa den metod, som bör följas vid undervisningen.
Han förkastar därvid helt och hållet den metafysiska natur-
forskningen, som tidigare så allmänt blifvit följd, och vidhåller
sin tids nya uppfattning att ali kunskap skall grundas på
erfarenheten och vinnas dels genom rön, dels genom försök
eller experiment. Först sedän sådana förutgått, kunde man
göra allmännare slutsatser, uppställa regler och lagar för feno-
menvärlden och systematisera sinä kunskaper. Slutligen borde
alt lämpas tili »värkelig nytta». Forskaren ägde visa, »huru
det ljuset han förvärfvat sig kan tjäna tili människosläktets
och isynnerhet republikens gagn, förkofring och välfärd». I det
program för en professoris physices göromål, hvarmed Broval-
lius slutar sin speciminationsskrift, framhåller han därför icke
blott nödvändigheten af att handleda vid experiment och
göra scientifika slutsatser, utan äfven visa, huru de fysiska
sanningarna redan äro tillämpade i konster, handtvärk och
hushållning och »huru de vidare skulle ktmna tili nytta läm-
pas och användas». Undervisningsmetoden skulle därför på
samma gång vara experimentell, vetenskaplig och praktisk.
Det är tidens af Brovallius varmt omfattade älsklingsideer han
här uttalar med den lifliga öfvertygelsen, att riket och hus-
hållningen skulle stå på långt bättre fötter, om man i skolor,
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gymnasier och akademier på sådant sätt hade bedrifvit under-
visningen i naturkunnigheten.

Endast några år senare hade Brovallius avancerat tili
biskop i Åbo stift och var som sadan tillika akademins pro-
kansler och högste eforus för skolorna i stiftet. På denna
högtuppsatta post blef Brovallius i tillfälle att direkte värka
för sinä pedagogiska reformideer, och hans lifliga intresse för
saken hade ingalunda minskats. Annu en gång blef det tai
om naturalhistoriens införande i skolor och gymnasier. Kon-
sistorium vid Åbo akademi hade affordrats betänkande härom
och Brovallius afgaf själf därjämte ett eget utlåtande. Han
yrkade därvid bl. a. att i naturkunnighet skicklige lärare skulle
tillsättas vid läroinrättningarna, att naturalhistoria skulle ingå
som ett nödvändigt ämne i alla publika examina, däri inbe-
räknadt äfven prästexamen; att undervisningen i ämnet skulle
ske systematiskt och anvisningar lämnas tili försök och röns
anställande, att samlingar af naturalier borde anskaffas samt
goda läroböcker och att öfverheten skulle draga försorg om
deras befordran, som ådagalagt synnerliga framsteg i natural-
historien \

När den ofvannämda uppfostriugskommissionen hade till-
satts och det syntes blifva allvar med undervisningsväsendets
reformering, författade Brovallius en ny broskyr af större om-
fattning och betydelse än de föregående, hvilken han kallade
Oförgripeliga tankar om undervisningsvärket vid Gymnasier och
Scholarne i Riket. Den insändes tili uppfostringskommissionen,
kommunicerades af densamma med samtliga konsistorier i riket
samt tryktes anonymt i Stockholm 1751. Brovallius har i
denna skrift i klart formulerade satser utstakat det program
och de reformer, som samtidens ledande andar omfattade på
undervisningens område, ehuru de endast styckevis lyckades
genomföra desamma. I detta afseende är skriften ett af tidens
viktigaste dokument i pedagogiken 2 . Den börjar med ett efter
hvad det tyckes berättigadt klander af hela den dåvarande
skolorganisationen. Sasom de mest graverande anmärkningarna
framhölls, att undervisningen i skolorna var alt för trång,
alla lärjungar informerades såsom blifvande prästämnen utan

1 Cons. Prot. % 1748.
2 Broskyren är nutnera sällsynt. Ett referat af densamma ingår i

Ernst Lagus' afhandling »Studier"i den klassiska språkundervisningens
historie i Finland» s. 83—87.
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afseende på naturliga böjelser och gåfvor, men i full öfvereus-
stämmelse med den tidens uppfattning, för hvilkeu lekman
och olärd å ena sidan samt klärk och lärd å andra sidan gälde
för synonyma begrepp. Vidare lästes alt i skolan med för stor
tidspillan. Den mesta tiden gick tili inlärandet af »de så kal-
lade lärda språken, hvilka dock äro ingen lärdom utan allenast
ett litet medel därtill», och äfven i dessa gjorde lärjungarna
icke större framsteg än att de efter 8 å 10 års trägna studier
icke kömmit så långt, att de kunde förstå nödiga latinska
böcker. En af de förnämsta orsakerna hvarför det gick så
långsamt var den omständigheten att grammatiken lästes på
lätin. Genom denna studiemetod händer det därför, att »Dati-
nen på slutet icke annat blifvit än ett täckelse att hänga öf-
ver okunnigheten, på det den icke måtte så lätteligen af stu-
deradt folk rönas och kannas». Öfver hufvud bedrefvos stu-
dierna som ett handtvärk, största delen af det, som inhämta-
des, var en tom miuneskunskap, och skolan meddelade för det
mesta sådant, som hade ingen uytta med sig i lifvet.

I alla dessa afseeuden borde skolan, enligt Brovallius, ge-
nomgå en grundlig reformering. Det som lästes i skolan borde
vara sådant, att det kunde tjäna tili grundval för alla eller de
flesta stånd, ej blott för präster. Näst förmågan att kunna läsa
i bok, skrifva och räkna samt kännedomen af kristendomen
och bibeln skulle komma kunskap i naturalhistorien, matemati-
kens elementer, människans naturalhistoria, det förnämsta ur
historien, »principerna af en sund moral, såsom den ur förnuf-
tets grunder härledes, men dock med uppenbarelsen öfverens-
kommer», »en teckning eller utkast af rikets tillstånd oeh re-
geringssätt samt afmålning af de förnämsta och allmännast
förekommande ting och göromål, konster, handtvärk, närings-
medel, sysslor» o. s. v. Eleverna borde indelas i klasser efter
blifvaude yrken, och hvad lärosättet vidkom, borde allting
läras på modersmålet, icke ur latinska kompendier, skolböc-
kerna borde vara författade på svenska, och hvad de grammati-
kaliska reglerna beträffar, borde de först inläras under »tillämp-
uing tili svenska språket». Kunskap i lätin kunde förvärfvas
»uti en skärskild latinsk klass föruämligast genom öfning
och jämförelse med modersmålet». De flesta komma tili rätta
med endast svenska. Hvad själfva lärosättet angår, yrkade
Brovallius att alt borde föreställas »med ljuflighet och sakt-
modighet». Läraren borde icke halla skolan »för ett tukthus
och lärdomen för trångmål». Eleverna borde sättas i tillfälle
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att observera alt med egna ögon genom spatserfärder, besök i
värkstäder o. s. v.

Hvilken rikedom på nya moderna och humana synpiink-
ter innehålla icke Brovallius' »Oförgripeliga Tankar», syn-
punkter som det först lyckats en långt senare tid att genom-
föra i praktiken. Brovallius var oekså den, som icke blott
inspirerat, utan sannolikt äfven författat det ståtliga betäukande
i skolfrågan, som af Åbo domkapitel år 1754 afgafs tili upp-
fostringskommissionen. Icke blott ideerna och förslagen i detta
utlåtande öfverensstämma med de åsikter, som Brovallius utta-
lat i sinä tidigare broskyrer, utan äfven stilens egenheter för-
råda honom som den egentlige författaren af betänkandet. Det
är en sammanfattning och utvidgning af hans tidigare tankar,
numera omarbetade tili ett moget och förträffligt motiveradt
förslag tili förbättring af undervisningen vid skolorna och
gymnasierna i riket. Efter upprepande af klandret af den gäl-
lande skolorganisationens brister, framför alt dess ringa hänsyn
tili samhällets värkliga behof samt ungdomens naturliga böjel-
ser och blifvande lefnadskall, uppehåller sig betänkandet utför-
ligt vid, huru undervisningen i de olika disciplinerna borde
ordnas för att frambringa öuskvärda resultat. Härutinnan gör
betänkandet en hei mängd riktiga iakttagelser och meddelar
äfven några intressanta uppgifter. Så meddelas att natural-
historien redan kömmit vackert i gång vid akademierna och
att äfven skolorna i landet voro försedda med skickliga lärare
i dessa stycken. Vidare uttalades som önskningsmål att hvarje
skola och gymnasium borde vara försedda med naturaliesam-
lingar. Angående undervisningen i historia yrkas, att den icke
såsom vanligt skulle inskränkas endast tili inpluggande af
namn och årtal, utan borde ungdomen såsom t. ex. i Bossuets
»Discours sur I'histoire universelle» eller hos Langlet du Fres-
noy lära sammanhanget emellan orsak och värkningar, grun-
derua tili nationers och rikens uppkomst och flor samt afta-
gande och undergång m. m. Af stor vikt vore också att ung-
domen skulle lära kanna sitt fädernesland och detta skedde
bäst »igenom de böcker, som äro utkomne uti vår svenska
Geographie, jämte de inländska resebeskrifningarne». Sådaua
böcker tillika med de i Stockholm utgifna svenska landkartorna
borde därför bringas i allmännare bruk vid skolor och gymna-
sier. Beträffande språkundervisningen meddelar betänkandet,
att svenska grammatiker i latinska språket redan voro antagna
i de flesta skolor, en reform som också förklarades vara fullt
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ändamålsenlig. Rörande själfva undervisningssättet föreslogs
att ungdomen borde börja med läsningen af svenska collo.
quier, fabler, sagor och små nöjsamma historier. Sedän skulle
följa de enklaste reglerna ur latinska grammatiken, dock så
att därjämte modersmålets grammatik skulle inhämtas. Skrif-
öfningarna skulle begynna med konciperandet af små svenska
temata och bref, och först sedän färdighet hari vunnits, skulle
börjas med öfversättaudet af samma ämnen tili lätin. Vidkom-
mande utanläsningen förordar. betänkandet en förståndig me-
delväg mellan de båda ytterligheterna, uteslutande blind utan-
läsning af alla läxor eller ingen utanläsning alls. Vidare
yrkades på elevernas vai af lefnadsyrke i skolorna, hvarför dem
borde meddelas uågon ide om alla vitae genera. Och borde
läraren genom anställande af psykologiska och moraliska rön
söka vinna kunskap om ungdomens skaplynne och böjelser,
för att kunna fästa dess håg på ett lämpligt vitae genus. För
detta ändamål föreslogs äfven utarbetandet af en förbättrad
upplaga af Comenius' bekanta arbete »Orbis pictus», hvari alla
ämbeten, men isynnerhet handtvärk och konster skulle skildras
och afmålas förmedels vackra kopparstycken.

Slutligen sysselsätter sig Brovallius' betänkande äfven
med orsakerna tili skolornas förfallna tillstånd och gifver för-
slag tili deras återupprättande. Det klagas öfver att privat-
informationen hade blifvit alt mera på modet, medan skolorna
föraktades såsom urmodiga. Som ett väsentligt hinder fram-
hölls, att skolebetjäningen i riket hade så ringa lön, att den i
allra knappaste laget förslog tili brödfödan. Det fans åtskil-
liga skolsysslor, hvilkas inuehafvares samtliga löneförmåner
icke uppgingo mot hvad en vanlig bondedräng om året er-
håller af sin husbonde. Betänkandets slutyrkanden samman-
fattas i följande förslag: Det vidsträkta undervisningsvärkets
alla grenar borde förenas i en väl sammanhängande kropp,
hvaraf frukten kan hämtas i alla näringsfång, tjänster och
lefnadssätt i republiken. Alla privata informationer borde, om
de ej strax kunna såsom oäkta telningar afskäras, genom på-
lagda kontributioner bringas att understödja och med sin egen
undergång upphjälpa det egentliga och rätta allmänna under-
visningsvärket. Lärarenas och skolornas vilkor borde förbätt-
ras. Skolornas ephori borde få fria händer att vid skolvärket
göra allehanda nyttiga författningar, studierna i gemen göras
nödvändigare och skolorna genom goda och lysande exempel
hjälpas utur sitt förakt m. m.
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Genom sinä utgifna broskyrer och betänkanden i tidens
undervisuingsfrågor framstår Brovallius som vårt lands främste
pedagog under denna tid, ja en af de främste i hela riket.
Hans betydelse i detta afseende var redan insedd och upp-
skattad af samtiden. Så framhölls i ett memorial, afgifvet år
1748 af rektoru vid Björneborgs trivialskola J. Kraftman, att
Brovallius icke blott hade värit »ganska mån att förse sko-
larne med skickelige lärare, utan ock gjort den förträffeliga
anstalt, att vetenskaperne numera drifves i skolarne på ett
naturligare och långt bättre sätt än tillföreue». Ja, han har
»haft sådaue högst uödige vetenskaper i gåug i skolarne, som
intet länge sedän äfven vid Academierne lågo så godt som i
purt öde». Historiae naturalis, Physices och Oeconomiae stu-
dium hade äfven i skolorna begynt att »lyfta på hufvudet».
I sinä ännu i tryck bevarade skoltal, tili hvilka vi strax

skola återkomma, prisar samme Kraftman denne »vår stora

Verulam» äfven som »scholarum restaurator», som på alt sätt
förbättrat skolarbetet och på det eftertryckligaste främjat »sko-
lornas fulla drift» samt äfven arbetet på bättre vilkor för den
utmagrade skolstaten.

Vid Brovallius' död yttrade en minnestalare om hans peda-
gogiska värksamhet, att han »rättade åtskilligt vetenskaperna
och det allmänna tili nytta. Han urskilde det nödiga från
det onödiga. Han förordnade att vetenskaper, som gagna
samhället, böra äga företräde för dem, som endast pryda det-
samma. Han inskränkte vidlyftiga oragångar i lärosätten och
utstakade alla möjliga genvägar tili en stadgad och för ett
borgerligt samfund nyttig lärdom», anseende sig därigenom ha
»förlängt medborgarnes lifstid».

Man kan häraf finna, att Brovallius genomfört sinä huf-
vudideer på undervisuingens område i sitt stifts skolor. Att
hans ideer ej fullstäridigt segrade eller ledde tili något defini-
tivt resultat, berodde på att tiden ännu ej var fullt mogen för
desamma. I detta afseende gjorde sig Brovallius själf inga
illusioner. Han uttalade i ett af sinä pedagogiska betänkan-
den den önskan, »at hundrade år härefter med grund kunde
sägas thet naturens inventarium i vårt k. fäderuesland vore
så iståndsatt, att därvid icke synnerl. mycket felas». Ef-
tervärlden har gifvit honom en plats vid sidan af samtidens
stora tyska pedagoger. Många af hans pedagogiska tankar
har först vår tid kunnat realisera och för flere andra kämpar
man ännu i dag.
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Bland Brovallius' finska medhjälpare och bland deni, som
värksammast bidrogo tili genomförandet af hans reformprogram,
bör uppmärksammas den redan nämde Johan Kraftman. Tidi-
gare den första docenten i ekonomi vid Åbo akademi och den
första, som därstädes hallit föreläsningar i landthushållning,
hade han, då han sedermera blef förbigången vid besättandet
af den nyinrättade professionen i ekonomi, följt Brovallius
anmaning och antagit rektoratet vid Björneborgs trivialskola,
hvilket han innehade i sju års tid från 1748 tili 1755. Han säger
sig själf af biskopen ha blifvit förordnad att vid sagda skola
»drifva reele vetenskaper» och tillägger att Björneborgs skola
var den första, nti hvilken informationsvärket, enligt Brovallius
anvisning, blifvit drifvet på långt bättre och fördelaktigare sätt
än tillförene skett både här och annorstädes. Om arten af
denna undervisning och om sinä egna pedagogiska tankar har
Kraftman meddelat upplysningar i de skoltal han höll vid de
årliga examina och af hvilka några blifvit bevärade genom
trycket under titel Tai om Läsnings- Werket (1751), de första
rektorstal, som vår litteratur har att uppvisa K Redan i det tai,
hvarmed han tillträdde sin rektorsbefattniug 1748, utkastade
han en tämligen utförlig grundritning af en skola, sadan han
tänkte sig den tili ungdomens och det allmännas gemen-
samma nytta. I korthet sammanfattade voro hans grundsatser,
»att ungdomen skulle handledas uti sådant, hvarmed han fram-
deles årligen kunde närä sig och tjäna det allmänna. Och eme-
dan vetenskaperna äro vidlöftige och konsterne oändeligen
många, men däremot människans lifstid kort och hennes för-
mögenhet både i auseende tili kroppen och själen ganska in-
skränkt, skulle ungdomen redan af början urskiljas och läras,
h var och en uti det, som han af naturen vore böjelig tili, på
det han måtte blifva skickelig tili att tjäna publikum i något
visst, och icke en eländig stympare uti flere saker, dem han
framdeles aldrig behöfde». Iyärosättet borde därför så mycket
som möjligt inrättas på ett sådant sätt, att »ungdomens för-
stånd skulle blifva skärpt och spitsat samt att den fördärfve-
liga blotta utanläsningen, som gör förnuftigt folk tili papegojor,
borde upphöra».

1 Utom här ingående trenne tai vid årsafslutningarna 1749—1751
har af K. G. Leinberg i »Handlingar rörande finska skolväsendets histo-
ria» (3 delen) publicerats ytterligare två skoltal af Kraftman, hållna
1748 och 1755.
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Kraftmans för tiden moderna åsikter framgå mer än tyd-
ligt ur detta program. Han var emot att ungdomen skulle
besväras med onyttiga eller mindre nödiga saker, men det var
icke häller nog med att de vetenskaper, som lärdes, voro nyt-
tiga och nödiga, utan de borde »läras grundeligeu och på en lätt
och naturlig metod». Eleverna borde framför alt vara fria från
en »trälsam utanläsning». Kraftman var tili och med emot utan-
läsning af katekesen. Ingen metafysik borde häller läras i sko-
lorna. Däremot förordade han varmt tidens modevetenskap
scientia oeconomica, som för sin allmänna nyttas skull åtmin-
stone så mycket borde »drifvas vid skolorne, att ungdomen vet
icke allenast huruledes en rätt Hushållning är det säkraste
och eudaste medel att uppdrifva ett rike tili välmåga och an-
seende, utan ock att ungdomen äger ett redigt begrepp om
arten och beskaffenheteu af alla fyra näringsfången särskildt,
och bör ungdomen tydeligen underrättas om nöjet och nyttan
som näringsfången tillskyndar sine idkare frarnför de magra
och trälsamma tjänsterne». Kraftman ifrade äfven för natural-
historien som undervisningsämne och ansåg särskildt att mi-
neralogi och botanik borde läras i skolorna. Men ingendera
borde bedrifvas som blott minneskunskap. Hau förordade där-
för anskaffande af mineralie kabiuett tili skolorna och att
ungdomen borde tillhållas att laga åt sig herbaria viva. Man
får också veta att Kraftman hade infört »vår stora Bothanici
Archiatern Linnsei förträffeliga botaniska arbeten» i sin skola.
Han säger sig ha lärt ungdomen systema sexuale och att med
tillhjälp af detsamma taga reda på en hop örter. Han hade
äfven lärt den att uppsätta herbarier och intygar, att ungdo-
men hade skaffat sig egna växtsamliugar.

Också i språkundervisningen yrkade Kraftman på en mera
praktisk metod. Man »borde intet efter vanligheten besvära
ungdomen med ntanläsandet af en hop grammatikor, utan
mera lära dem språk genom talande och flitigt explicerande».
Det vore nämligen lättare att lära sig genom exempel än
igenom regler, och om man under talandet och explicerandet
förklarade reglerna, skulle dessa bättre fästa sig i minnet än
blott genom utanläsning. För öfrigt uttalade han att språk-
lärorna ej borde vara författade på lätin, utan på svenska.

Kraftman uppträdde äfven som förkämpe för ett slags
internatväsende vid skolorna, en ide som vid denna tid höll
på att kampa sig fram vid pedagogiska centra i utlandet. I ett
af sinä tai sysselsätter han sig uteslutande med förslag tili inrät-
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tande af s. k. lärohus, där både docentes och discentes skulle
hafva sitt tillhåll samt god och tjänlig utspisning jämte sköt-
sel och nppassning på allmän bekostnad. Garden borde vara
tillräckligt stor och väl stängd, så att alt »nattlöperi» kunde
förekommas. Då härigenom docentes och discentes bittida och
sent skulle komma att vistas med hvarandra, ity att de skulle
spisa, arbeta och hvila tillsammans uti en och samma byggnad,
skulle lärarena ständigt kuntia hafva alt önskeligt inseende
öfver sinä lärjungar, lära dem seder och belefvenhet samt af-
hålla dem från alt lastbart, »illaka omgängen m. m.» För
bättre utrymme, och på det alt hinder skulle så mycket bättre
betagas, borde ogifte lärare utses, och uppassningen borde ut-
föras af »beskedeliga manspersoner». Ungdomen borde syssel-
sättas om vintern med »små handaslögder» inomhus och om
sommaren med botaniserande och »allehanda slags planterin-
gar, krydd- och trägårdsansning». Detta synes närä på ha
värit hufvudsaken för Kraftman med dessa pensionsiurättnin-
gar. Ungdomen skulle därigenom lära sig en hop ganska
nyttiga saker i hushållningen, hvarigenom lion framdeles skulle
kunna tjäna sig själf och det allmänna. Därtill skulle en hop
nyttiga försök kunna anställas, hvilka blefve så mycket värde-
fullare som en fortlöpande dagbok skulle föras öfver desamma
i skolan.

Denna Kraftmans märkvärdiga pian blef aldrig genom-
förd, men den visar huru man äfven ville förvaudla skolan
tili ett institut för förvärkligandet af tidens ekonomiska pro-
gram. Man kan väl ej tanka sig en större skilnad än inellan
den gamla lätin- och prästskolan och de moderna undervisnings-
anstalter, för hvilka Brovallius och Kraftman ifrade. Där var
ju många omogna ideer, mycket vidtsväfvande och ensidigt i
programmet, men grundtankarna voro dock riktiga. Det gälde
att bringa skolan i större konformitet tned lifvet, att lägga
grunden tili en realare och sundare bildning, att höja moders-
målet tili undervisningsspråk och genom en naturligare metod
göra undervisningen mera lefvande och fruktbringande. Där-
till kommer det för tiden specielt karaktäristiska, att man ville
rikta ungdomens håg åt det rent praktiska hållet, väcka dess
intresse för fäderneslandets uppodling och den s. k. hushåll-
ningens befrämjande. I detta afseende sammangingo äfven
de pedagogiska sträfvandena med tidens allmänna ideer. Den
faktiska vinsten blef ju icke en så total reformeriug som man
hade tänkt sig, men vi ha dock funnit att vid periodeus slut
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modersmålet i högre gräd än förut användes som undervis-
ningsspråk, att naturalhistoria infördes som undervisningsämne,
att Linnes sexualsystem redan lärdes i skolorna, att ungdomens
håg från teologi och en blott formell bildning riktades på
främjandet af praktisk bildning och fosterländsk kultur. Intres-
set för pedagogiska spörsmål hade äfven vaknat vid akademia
i Åbo, där afhandlingar i uppfostringsfrågor begynte framträda,
lifligt påvärkade af de nya ideer, som Brovallius och Kraft-
man hade satt i rörelse. Ett betydande steg framåt var så-
lunda taget vid seklets midt. Man hade lagt grundvalar,
hvarpå långt senare tider kunde bygga.
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UR JUStENII I.EXIKON.

11.

SPT{Jj{yE7EJ^SJ{J[PEM.

DE GAMLA SPRÅKENS TILL-
BAKATRÄNGANDE. MODERS-
MÅLENS FRAMTRÄDANDE.

ade de humanistiska studierna under ortodoxins
tidehvarf alt mera rakat på förfall och den klas-
siska språkvetenskapen nedsjunkit tili ett vehikel
i den allhärskande teologins tjänst, så tyktes ti-
den nu vara inne äfven för forskningen i de gamla
språken att afskudda sig den beroende ställnin-

gen och ånyo bana väg för ett själfständigt, lefvande och frukt-
bringande studium af antikens och orientens tungomål. En
sadan frigörelse och pånyttfödelse föresväfvade äfven de bästa
af tidens klassiska språkforskare, men äfven om den förra upp-
giften värit lätt nog att genomföra, visade det sig dock snart,
att ej häller den nya tiden var gynnsam för ett återuppspi-
rande af de klassiska språksträfvandena. En period, som så
uteslutande hade sin uppmärksamhet riktad på det närvarande,
det praktiskt-nyttiga och ekonomiskt-gagnande, kunde ej intres-
sera sig för studier af länge sedän utdöda tungomål eller för
en kultur, som var så långt aflägsen och så främmande för
samtidens lif och sträfvanden. På språkvetenskapens område
framstod som den nya tidens lösen ett småningom skeende



tillbakaträngande af de gamla språken och deras ersättande
med praktiska studier af de moderna lefvande språken, bland
hvilka modersmålen stäldes i främsta rummet såsom medel tili
spridande af upplysning öch nyttiga kuhskaper bland folkets
djupa lager. Två väsentliga hinder stälde sig sålunda i vägen
för de klassiska filologernas sträfvanden. A ena sidan sökte
teologin fortfarande bevara det inflytande den haft öfver språk-
studierna samt betjäna sig af desamma för sinä ändamål. Å
andra sidan begynte alt flere röster höjas, som fordrade att de
klassiska språken borde träda i skuggan samt bereda plats
för de nyare målen och de inhemska språken. Det förra hind-
ret framträder i periodens början, det senare uppträder med
alt större eftertryck mot periodens slut. Utvecklingens gång
blir den, att den klassiska språkforskningen småniugom frigör
sig från teologins hämmande inflytande, men på samma gång
träder tillbaka för tidens lefvande intresse för modersmålets
studium. Mot slutet af denna epok har sistnämda sträfvande
redan nått så långt, att Svenskan för första gången iuträder
som vetenskapens och undervisniugens språk vid akademin.
Och på samma gång begynner äfven det finska språkets gram-
matikaliska belysning och dess ordförråd att för första gången
uppsamlas. Då befans äfven tidpunkten vara inne för indrag-
ning af en af de trenne lärostolor i de gamla språken, som hade
funnits alt sedän universitetets första tider. Det var den s. k.
poeseos professionen, såsom hvars främsta iippgift var förelagd
undervisning i latinsk verskonst. Den ersattes dock icke med
en lärostol i modersmålen, så långt hade man ännu ej kömmit,
utan i dess ställe trädde tidens älsklingsdisciplin, ekonomi.
Konsten att skrifva latinsk vers, hvari den föregående tiden
hade sett ett af den akademiska uppfostringens hufvudmål,
fick nu vika för undervisning i ekonomiska spörsmål och prak-
tiskt vetande. Och denna skulle i regeln inhämtas på moders-
målet. Under en tid med så förhärskande praktiska tendenser
måste ali forntidsvetenskap och sålunda äfven de klassiska
språkstudierna sakna de nödiga förutsättuingarna för ett upp-
blomstrande. Och att så äfven var fallet, skall framgå af det
följande.

Under den närmaste tiden efter stora ofreden tyktes äfven
språkstudierna gå i de gamla fotspåren. Såväl hvad föreläs-
ningar som vetenskapliga arbeten vidkommer, spårar man tili
en början intet nytt. Ingen ny fläkt, endast en mödosam
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restauration, hvarvid tili och med brist på böcker och under-
visningsmaterial gjorde sig kännbart gällande. Två af lärosto-
larna i de gamla språken återbördade också sinä förra inne-
hafvare, hvarför något nytt uppslag från deras sida ej häller
var att förvänta. Och den tredje språkprofessuren erhöll tili
en början en föga lycklig represeutant.

Närmast under teologins inflytelsesfär stod helt naturligt
professuren i de s. k. heliga språken (sacrae liuguae). Annu i
medlet af 1730-talet benämdes densamma i konsistorium »den
teologin närmast underlydande professionen» 1 . För professorn
i ämnet var den vanligen endast ett trappsteg, som inom kort
ledde tili teologiska fakulteten. Hebräiskan och grekis-
kan voro hans läroämnen, men läsningeu af dessa språk be-
traktades uteslutande som preliminärer för teologiska studier.
Den s. k. linguarum professorn inskränkte sig för det mesta tili
tolkningen af någon af gamla testamentets hebräiska eller
nya testamentets grekiska texter. Ali profangrekiska hade
merendels försvunnit från undervisningsprogrammet, liksom
äfven de egentliga orientaliska tungomåleu utom hebräiskan.
Någon djupare språkundersökning eller någon värklig text-
kritik förekom säilän eller stannade, där den förekom, vid blotta
ansatser.

Denna lärostol återintogs efter akademins restauration af
den ofvannämde Daniel Juslenius. Men dennes håg stod då
redan tili teologiska fakulteten och han intresserade sig mest

för teologiska stridsfrågor, såsom framgår af föregående skild-
ring af hans värksamhet som ortodox teolog. I sinä föreläs-
ningar följde han det gamla schemat, men visade dock äfven
något intresse för profangrekiska-, ty år 1726 förklarar han sig
vilja tolka Plutarchus' bok om barnauppfostran och följande
år föreläste han öfver Pythagoras' »Aurea carmina». Dessa
föreläsningar äro de enda öfver grekiska författare, som man
känner från hela denna period. Att Juslenius' lärarevärksam-
het gick i de gamla gängorna, framgår äfven af de disputa-
tioner som framträdde under hans presidium. Om dem gäller
hvad I. A. Heikel yttrar i »Filologins studium», att de hällre
stå »under än öfver hvad på den tiden presterades af hans
närmaste företrädare och efterföljare». Man finner i desamma
den gamla skolastiska metoden tillämpad med anhopande
af s. k. realier och antikvariska småsaker, eller med audra

1 Cons. Prot. 16/9 1734.
7
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ord hela den ortodoxa teologins tunga och andelösa lärdoms-
apparat. Om ämnena för dessa afhandlingar kan man få en
god föreställuing redan af titlarne. Se här en profkarta på
dissertationer under Juslenius' och hans samtidas presidium:

Filologisk dissertation om den trästol, från hvilken Nehemias höll
sitt tai (1723). Akademisk dissertation om det kärl, hvari prästerna
tvättade sig i Jerusalems tempel (1723). Akademisk exercitie om det
förtorkade fikonträdet (1724). Jämförelse mellan den rike och en kamel
(1728). Historisk-kritisk dissertation om Jonas' äfventyr (1729). Filologisk
dissertation om Eväs bekännelse (1731). Gradualdissertation om kläder-
nas sönderrifvande hos hebräerna (1732). Filologisk dissertation om den
paulinska pålen (1732). Gradualdissertation om Mikaels strid med djäf-
vulen om Moses' kropp (1735). Fysisk kommentarie om det egyptiska
mörkret (1742) m. fl. l .

Man behöfver blott föreställa sig professorer, respondenter
och opponenter i timtal disputerande om det kärl, hvari präs-
terna tvättade sig eller om Jonas äfventyr i hvalfiskens buk,
och man får en klar bild af filologins bedröfliga ställning
under det teologiska oket.

Det synes dock, som om en förändring tili det bättre
skulle ha inträdt redan under Juslenius' närmaste efterträdare
Isak Björklund'*, ehuru denne nog räknades tili den ortodoxa
riktningen, utan att dock hafva sin företrädares stridslystnad
och agressiva kynne. Då Björklund 1728 utnätndes tili pro-
fessor i den heliga skrifts språk, hade han egentligen ingen
annan merit att åberopa än att han kollationerat och läst kor-
rektur på det gezeliska bibelvärket. Han var icke en gång
magister och hade ej utgifvit något lärdomsprof eller annat

arbete. Det var en fördomsfrihet ovanlig för den tiden. Men
Björklund hade faktiskt under flitiga studier vid Upsala aka-
demi förväfvat sig grundliga insikter i åtskilliga vetenskaper,
isynnerhet »theologien, linguis, mathesi och eloquentia», hvarom
han erhållit akademiska vittnesbörd, att »ingen på en lång tid
värit vid Upsala akademi af hans landsmän, som med honom
bort jämföras». Genom sin flit och sinä insikter hade han
äfven vunnit flere inflytelserika gynnare, bl. a. biskop Gezelius

1 Förhållandet tyckes icke ha värit bättre i Upsala, där under,
denna tid ventilerades afhandlingar om »Röda kon», »Kreti och Pieti»,
»Saltstoden Lots hustru», »Simsons räfvar» tn. fl. Jfr K. U. Nylander,
Semitiska studier i Sverige (Ny svensk tidskrift 1889 s. 332).

2 Född 1686, student 1705, filosofie adjunkt 1720, teologie lektor i
Borgå 1725, sacrarum linguarum professor 1728. Död 1740. En samtida
minnesteckning ingår i »Tidningar om The Lärdas Arbeten» 1742 s. 220

—224 samt i Beyträge tili Acta hist. eccles. Bd 1 s. 157.
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d. y., som ansåg honom vara »en insignis philologus, hvilken
i framtiden akademin mycket nytja kunde» samt grefve Johan
Lillienstedt, på grund af hvars utlåtande, att han hade ett
rart ingenium och var väl kapabel tili en profession, Björklund
redan 1720 före akademins restauration hade utnämts tili filo-
sofie adjunkt, dock med vilkor, att han framdeles skulle aflägga
akademiskt specimen. Geuom biskop Gezelius' i Borgå infly-
tande utnämdes han 1725 tili teologie lektor vid Borgå gym-
nasium, men tillträdde ej någondera af dessa befattningar,
utan var fortfarande i Stockholm sysselsatt vid utgifvandet af
det gezeliska bibelvärket. Samma år gamla testameutet full-
ständigt utkom 1728, befordrades Björklund tili linguarum pro-
fessor, sedän han redan tidigare förgäfves hade ansökt såväl
professuren i matematik som en teologie professur.

Under sin tolfåriga värksamhet som professor i Åbo, först
i de orientaliska språken och från 1734 i teologi, har Björklund
ej framträdt med något enda själfständigt arbete. Men han
har efterlämnat ett godt rykte som en grundlärd och nitisk
ungdomens uppfostrare. Hans föreläsningar skildras af en
samtida åhörare 1 såsom »massiva, lärda och uppbyggliga»
men det heter, att »den grundlärde mannen, så uppbygglig han
än var, dock hade få auditores». Att han emellertid förstått
att omgifva sig med en krets af intresserade lärjungar, därom
vittna de talrika disputationer (inalles 46), som utkommit under
hans presidium och af hvilka mau utan tvifvel kan bilda sig
er föreställning om arten af hans lärarevärksamhet.

Björklunds egen ståndpunkt i tidens frågor är ej fullt klar.
Enligt Juslenius' omdöme skulle .hau »gifvit prof på ren orto-
doxi». Han uppträdde också någon gång som handhafvare af
den teologiska censuren. Men å andra sidan blef ett under
hans presidium utkommet arbete om profeternas smörjelse (de
unctione prophetarum 1732) af samma Juslenius angripet för
att innehålla försåtliga pietistiska noviteter. Hvad nu beträf-
far de akademiska afhaudliugarna under Björklunds presidium,
måste erkännas att de ej äro uttryck för någon ensidigt ortodox
eller språkligt exklusiv riktning. Visserligen möter ett stort
antal bibliskt-antikvariska eller exegetiska afhandlingar af
obetydligt innehåll och gammalmodigt behandlingssätt. Men
man finner äfven nyare och mera intresseväckande ärnnen upp-
tagna tili behandling. Så skönjer man en hei mängd afhandlin-

1 J. Frosterus' själbiografi i Mnemosyne, 1820 s. 65 ff.
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gar från den nya wolffska filosofins, särskildt den s. k. natur-
liga teologins område, hvilka synas ådagalägga, att Björklund
icke var afvogt stämd mot denna nya riktning, utan tvärtom
befordrade densammas iuträdande sora studieämne vid akade-
min. Under hans presidium utkommo bl. a. senare delen af
Isak Peldans ofvannämda af Juslenius angripna afhaudling om
filosofernas olika sätt att bevisa Guds existens, en undersök-
ning om det ondas ursprung (Origo mali 1734) af sedermera

PETTER FHENIUS.

docenten Lars Stenbäck, en fysisk betraktelse om den yttersta
grunden tili naturföremålen (Physicam caussarum finalium
considerationem 1734) af Abraham Krook m. fl.

Det synes därför som under Björklunds tid de orientaliska
språkens studium skulle befunnit sig i ett öfvergångsstadium.
Det jäser och sjuder äfven på detta hittils för ortodoxin så
fridlysta område. Nya ämnen och nya synpunkter framträda
och den gamla lärdomstyngda metoden träder tillbaka för en
enkel och klar, resonnerande framställning af innehållet. Björk-
lund bryter sålunda med det förgångna och banar vägen för
en modernare riktning.
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Den första representanten för denna nyare strömning i den
orientaliska filologin är Björklunds närmaste efterträdare Petter
Filenius 1. Då han år 1735 vann anställning vid akademin
som linguarum professor, stälde raan stora förhoppningar på
hans lärarevärksamhet Och han visade god vilja att infria
desamma, då han efter sin utnämning utvärkade åt sig till-
stånd tili företagande af en vetenskaplig utrikes resa, för att
vid den orientaliska språkforskningens dåvarande hufvudhärdar
i London, Oxford och Paris göra sig förtrogen med de nyaste
forskningarna på detta område. Hau lyckades också på denna
treåriga resa anknyta personliga förbindelser med framstående
utländska orientalister och genom sinä egna studier väcka så
stor uppmärksamhet, att han blef kallad tili ledamot såväl af
antikvariska som kongliga societeten i London. Men frukterua
af hans orientaliska forskniugar blefvo dock de mest miiiimala,
resulterande i den redan tidigare omtalade afhandlingen ora
katolikernas hedniska religionsbruk, hvarmed han vann teolo-
giedoktorsgrad vid jubelfesten i Åbo 1740, en afhandling som
visar omfattande och moderna studier inom den orientaliska
filologin, men ingen egentlig vetenskaplighet. Det hela var
också blott en för det åsyftade ändamålet hastigt hopkomnien
inledning, och någou fortsättniug följde aldrig. Filenius' värk-
samhet som professor blef också alt för kortvarig för att lämna
några resultat Tidigt framskjuten af inflytelserika gynnare,
synes Filenius i främsta rummet haft sin egen befordran i
sikte. När kriget utbröt, flydde han tili Sverige, där han slu-
tade som biskop i Linköping.

Under Filenius' efterträdare Gregorius Stenman 2 , sora från
räntmästareplatseu vid akademin redan länge hade efterfikat
de lediga professurerna, hotade de orientaliska studierna att

inträda i sitt förra omyndighetstillstånd. Men hans tid blef
ej häller långvarig, och efter hans död besattes den lediga
professionen med den framstående orientalisten Carl Abraha?n

1 Född i Skåne 1704, student i Lund 1721, magister därstädes 1727.
Filosofie adjunkt i Åbo 1731, linguarum professor 1735, teologie doktor
1740, teologie professor 1741, linguarum professor i Lund 1742, domprost
i Linköping 1744, biskop därstädes 1761. Död 1780.

2 Född 1700 i Åbo, student 1718, magister 1726, kollektor vid kated-
ralskolan i Åbo 1727, lektor därstädes 1730, akademie räntmästare 1732,
linguarum professor 174.1, under kriget teologie professor 174.2, men åter-
gick efter freden tili sin förra profession. Pastor i finska domkyrkoför-
samlingen 1745. Död 1746.
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Clewberg, i hvilken de österländska språken erhöllo sin första
mera betydande representant under denna tid. Clewberg hade
liksom Filenius i utlandet inhämtat modern orientalisk språk-
forskning och med honom inträdde faktiskt en ny tid på de
orientaliska studiernas område vid vårt universitet. Då han
emellertid tillträdde sin lärarebefattning först år 1749, infaller
hans hufvudsakliga verksamhet under uästföljande period af
frihetstidens litteraturhistoria.

Innan vi lämna de orientaliska språken, skola vi i förbi-
gående erinra om några utom universitetet stående framstående
orientalister från den karolinska tiden, hvilka änmt värkade
under början af frihetstiden. Bland dem kan nämnas kyrko-
herden i Korpo N. Fridelin 1

, som redan under sin studietid
hade gjort sig synnerligeu förtrogen såväl med grekiskan, som
med flere orientaliska språk, föruämligast hebräiska, syriska
och etiopiska. Han hade värit en af de flitigaste medarbetarne
i det gezeliska bibelvärket, hvarmed han värit sysselsatt i 18 års
tid, och med sinä framstående språkkunskaper mycket befordrat
detsamma. Fridelin behandlade det grekiska språket med stor
skicklighet äfven på vers, hvarom flere af hans »Carmina graeca»
vittna. Under stora ofreden, då han vistades i Sverige, öfver-
satte han äfven tili svenska tvänne engelska arbeten »Humane
Industry» och »The spiritual Watch», det senare af Thomas
Gataker, hvilka öfversättuingar dock förblefvo outgifna 2

.

Efter långvarig och hård fångeuskap under kriget åter-
vände kort efter fredsslutet tili Sverige den som framstående
orientalist kände Henrik Brenner 3 , som några år senare blef
bibliotekare vid kongi, biblioteket i Stockholm. Redan i sin
ungdom känd för sinä utmärkta insikter i de orientaliska språ-
ken, särskildt i arabiska, fick han år 1697 åtfölja det svenska
sändebudet Ludvig Fabritius på dennes beskickning tili Persien,
och är sålunda den första i raden af vara orientaliska forsk-
ningsresande. På ditfärden blef han i tillfälle att studera
tscheremisser, wotjaker och andra med finnarne besläktade
folkslag, om hvilka han lämnade upplysningar i ett sedermera

1 Född 1668, student i Åbo 1691, magister 1677,kyrkoherde i Korpo
1701, död 1738.

2 Jfr Stjernman, Aboa litterata s. 142.
3 Född 1669, prästson från Kronoby i Österbotten. Student i Åbo

1684, i Upsala 1690, magister därstädes 1691. Reste 1697 tili Persien.
Assessor i antikvitetskollegiet 1722, konglig bibliotekarie 1724. Död 1732.
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offentligjordt bref tili sin kusin, den bekante fornforskaren
Elias Brenner K I Persien dröjde han ända tili år 1700 och be-
sökte på hemvägen äfven Armenien, Georgien m. fl. länder-
På sin forskningsfärd lyckades han förskaffa sig sällsynta
handskrifter rörande Armeuiens, Persiens och Georgiens äldre
historia, af hvilka hau efter hemkomsten utgaf Moysis Armeni
kommentarier om armeniernas och parternas ursprung och ko-
nungar 2

. Tili kanslikollegiet i Stockholm öfverlämnade han 1722
ett memorial angående tsar Peters krigsexpedition tili Persien,
sedermera offentliggjordt i J. G. Rabeners »Leben Petri des Ersten
und Grossen Czaars von Russland» (Eeipzig 1825), hvars för-
fattare dock ej hade reda på Brenners auktorskap, utan till-
skref det en öfverste Schönström 3. Osäkert är det däremot
huruvida Brenner sedermera blef i tillfälle att utarbeta sinä
anteckuingar under resan. I ett latinskt bref tili Er. Benze-
lius har hau emellertid redogjort för de orientaliska folkens
dåvarande ställning och i »Acta litt. Sueciae» 1724 offentlig-
gjort eu liten uppsats om tattare. Brenners värksamhet för-
lamades på grund af sjuklighet, förvärfvad genom de veder-
mödor han fått utstå under fångenskapen i Ryssland, hvari
han rakat på sin hemfärd ifrån Orienten.

En synnerligen framstående orientalist var äfven den år
1725 tili tredje teologie professor utnämde Nils Olofson Norby,
som under många års vistelse i utlandet idkat djuptgående
studier i de österländska språken, bl a. äfven i talmudiska,
arabiska, syriska, kaldäiska och persiska. Men då Norby aldrig
tillträdde siu professur, utan par år senare utnämdes tili kyrko-
herde på Gottland, kommo ej heller hans orientaliska insikter
vårt land tili godo 4

.

Vanda vi oss nu tili den i egentlig mening klassiska språk-
vetenskapen, soin representerades af de båda lärostolarna i
romersk vältalighet och i poesi, böra vi yttermera erinra om
det menliga iuflytande, som det föregående tidehvarfvets öfver-

1 Jfr Svenska Mercurius 1757 s. 568.
2 Epitonic commentariorum Moysis Anneni de origine et regibus

Armenorum et Parthorum (1723).
3 På svenska är Brenners skrift publicerad i Loenboms samling

»Historiska Märkvärdigheter» (11, s. 99).
4 Jfr K. U. Nylander, ani. arb. S. 342—343.
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vägande teologiska riktning hade öfvat på studiet af dessa
ämnen. Latinstudierna bedrefvos på ett mekaniskt och skol-
mässigt sätt och afsågo hufvudsakligen bibringandet af en
formell färdighet i språket för att användas vid teologiska
disputationer och lärd ortodox polemik. För ett sådant biända-
mål fick det rent språkvetenskapliga intresset och den romerska
litteraturens studium träda tillbaka. »De latinska studierna
idkades utan den lifgifvande invärkan, som endast kunde till-
falla dem från den romerska forntiden själf, uppfattad i sitt
lefvande innehåll och såsom speglande sin bild i det språk,
som man väl tillerkände största vikt och värde, men blott såsom
medel för vetenskaplig framställning».

Det gälde sålunda äfven för den romerska filologin att
söka återvinna sin fulla själfständighet och att genom anslut-
ning tili frigörelsearbetet på alla områden möjliggöra sin egen
uppblomstring. Visserligen tyktes denna uppgift hammas af
det öfverhandtagande intresset för de moderna och inhemska
språken, men latinet kunde dock ej med ett slag förlora sin
så länge dominerande ställning, allra minst på det vetenskap-
liga området, såsom hvars språk det så länge tjänat.

Det var en lycka för den latinska språkvetenskapen
att den kort efter akademins restauration erhöll en synner-
ligen framstående representant, som under en lång följd
af år målmedvetet och icke utan framgåug arbetade på
det latinska språkstudiets höjande. Det var den på sin tid
berömde Henrik Hassel 1

, som 1728 blef eloquentiae professor
efter den kunnige, men genom sin oregelbundna lefnad föga
prisvärde Lars Aistein samt därefter innehade denna professur
under hela frihetstiden. Hassel hade studerat i Upsala, där de
klassiska språken under denna tid hade förtjänstfulla represen-
tanter, hvilkas värksamhet visserligen afsåg det oratoriska
och stilistiska, men dock icke lämnade ur sikte den gamla
litteraturens värde i och för sig och dess humanistiska bety-
delse. Han infördes i den latinska språkvetenskapen under
ledning af eloquentiae professorn Fabian Törner och skytteanska
professorn Johan Hermanson, båda framstående humanister,
men studerade därjämte äfven grekiska och hebräiska samt
lade tillika genom studier i historia, politik och filosofi grun-
den tili den mångsidiga polyhistoriska lärdom, för hvilken han

1 Född 1700, prästson från Åland. Student i Upsala 1718, magister
i Åbo 1726, eloquentiae professor 1728, kansliråd 1773. Död 1776.
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redan i unga år skattades högt. Efter fullbordade stndier i
Upsala begaf sig Hassel 1726 med en färdigtrykt dissertation
tili Åbo, där hau inom förloppet af en vecka disputerade såväl
pro exercitio som pro gradu samt aflade kandidatexamen och
promoverades vid samma års promotion tili magister. Ämnet
var om historiens nytta och tillämpning på det borgerliga lif-
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vet (de usu et applicatione historiae ad vitani civilem). Det
var det enda vetenskapliga arbete Hassel producerat under
hela sin närä ett halft sekel långa värksamhet, och icke ens
detta var afslutadt. Dess nu publicerade förra del handlade
förnämligast om historiens uppgift och innehöll ett slags anvis-
ningar för historieskrifvarne. Det karaktäristiska för arbetet
är dess uttryckliga betonande af att vetenskapen i främsta rum-
met borde befordra mänsklighetens nytta. Framställningen är
ledig och resonnerande samt tynges ej af ett enda citat. Den
latinska stilen är klar och koncis, utan att vara särskildt väl-
talig. Afhandlingen visade i alla fall, att Hassel tillhörde en
modern riktning, och han lyckades så väl, att konsistorium
rekommenderade honom hos kanslern tili erhållande af en plats
vid akademin. Två år senare befinnes hau vara nämd på för-
slag tili tvänne professurer, i de orientaliska språken och i
eloqueus, af hvilka han själf valde den senare.

Hassels betydelse som innehafvare af eloquentiae proles-
suren under närä ett halft sekel har värit större sora lärare
och uppfostrare än som vetenskapsman och skriftställare. Det
är sålunda endast medelbart han värkat för litteraturen. Hans
lärarevärksamhet har fått det amplaste erkännande och det
vackraste eftermäle af hans store lärjunge Porthan. En senare
minnestecknare, Edv. af Bruner, gifver i klassiskt tournerade
vändniugar följande som det synes väl träffade karaktäristik
af Hassels betydelse: »Ingen litterär bedrift, genom hvilken
hans vetenskap skulle vunnit någon värklig befordrau, ingen
enda segervinning, hvaraf ett rykte skulle dröja kvar som en
lagersusning öfver grafven, har skänkt honom namnkunnighet,
och hans betydelse beror alldeles icke af de ljuspunkter, som
för vetenskapsmannens minne dennes bidrag, betydligare eller
obetydligare, tili utvidgande och uppodlande af vetenskapernas
innehåll äro. Hassels utmärkande förtjänst var lärarens au-
språkslösare, men för kulturens framsteg icke mindre fruktbrin-
gande och i själfva värket en ej mindre heder värdiga än for-
skarens och författarens» 1.

Om Hassels framgångsrika lärarevärksamhet vittnar den
talrika krets af lärjungar, sora han lyckades samia kring sin
person. Jämte historieprofessorn Algot Scarin hörde han tili
de populäraste af akademins professorer under denna period.
En ieke ringa del af tidens akademiska afhandlingar har venti-

1 Finlands minnesvärde män. Bd 2 s. 187.
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lerats under dessa lärares ledning, och det är iugalunda ovan-
ligt, att förra delen af en afhandling är ventilerad under den
enes, senare delen under den andres presidium. Hassel själf
har värit preses för 125 afhandlingar, af hvilka det stora fler-
talet tillhör denna period och endast ett fåtal den senare
delen af frihetstiden. Den utmärkte lärarens inflytandc på
dessa afhandlingar torde närmast vara att söka i det formella.
Det ligger väl i sakens natur, att vid tillkomsten af så talrika
lärdomsprof läraren spelat en anvisande och uppmuntrande roll.
Men därutöfver skall Hassel, enligt Porthans vittnesbörd, ha
egnat myckeu tid och intresse att genomgå och korrigera sinä
unga disciplars arbeten. . Själf en afgjord motståndare tili den
gamla skolastiska metoden och tili det lärda pedanteriet, efter-
sträfvade Hassel att vanja sinä lärjuugar vid en populär fram-
ställning med klara tankar och öfvertygande bevisning, samt
utan ali lärdomsståt. Genom Hassels språkundervisning erhöll
1600-talets gamla tungrodda vetenskapliga stil dödsstöteu oeh
försvann småningom helt och hållet ur den akademiska littera-
turen, lämnande plats för en enkel, koncis och lättfattlig la-
tinsk prosa.

Vidkommande ämnena för dessa afhandlingar, tillhöra de
snart sagdt alla discipliner, om man undantager de rent teo-
logiska och naturvetenskapliga. De vittua å ena sidan om
Hassels egen mångsidiga och omfattaude bildning samt be-
kräfta Porthans ord, att hau föraktade intet slag af lärdom 1.

Men de visa å andra sidan, att intresset för de rent klassiska
studierna ej var synuerligen stort hos den akademiska ungdo-
men på Hassels tid, att dessa studier tvärtom stäldes i skug-
gan af modernare discipliner såsom filosofi, historia, statskun-
skap, ekonomi m. fl. I detta afseende kunde Hassel ej ändra
tidens smak, snarare blef hau själf ett offer för densamma.
Han gör nämligen intryck af en af tidens ideer fullt genom-
trängd, mera åt det praktiska och ekonomiska riktad person-
lighet.

Rent filologiska undervisningar äro också jämförelsevis få
bland Hassels lärjungars talrika afhandlingar, och i allmänhet
undvikas detaljerade specialforskningar, medan populärare äm-
nen hälst upptagas tili behandling. Så redogöres i en histo-
risk-kritisk afhandling om de lärda språken (de linguis erudi-
tis af Jonas Backman 1748) för hebräiskan, grekiskan och i ali

1 Oratio funebris s. 28.
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synnerhet det latinska språkets öden både i äldre och nyare
tid. Såväl i denna afhandling som äfven i andra, i hvilka det
latinska språkets ställning beröres, framhålles tillika att de
moderna och inhemska språken på senaste tideu begynt upp-
träda vid latinets sida som vetenskapens och lärdomens tungo-
mål. Denna utveckling af de nyare språkens användning
befinues också vara helt naturlig, och äfven från deras sida,
som höllo på de klassiska språken, vore intet att därom säga,
ty latinet skulle ej fördenskull gå under. Härför borgade den
rika litteraturen på det latinska språket, hvilken ingen kunde
försurama, som eftersträfvade en mera solid lärdom.

Flere afhandlingar sysselsatte «ig äfven med språkets
behandlande i tai och skrift. I desamma finner man öfver
hufvud de synpunkter uttalade, som ledde Hassel vid hans
undervisning i latinsk stil och vältalighet. Det är yrkande på
renhet, klarhet och enkelhet. Stilen finge ej belastas med för

raycken grannlåt och borde invecklade och långa perioder
undvikas. I detta afseende synas lärjungarne ha värit fullt
ense med sin lärare, och maa kan äfven konstatera, att stora

framsteg gjordes i den af Hassel auvisade riktningen.
För de romerska antikviteterna lyckades Hassel ej i någon

nämnvärd grad intressera sinä disciplar. Eudast ett fåtal af-
handlingar förekommo på detta område. Däremot utkommo
flere arbeten med ärnnen ur den romerska historien oeh littera-
turhistorieu. Så behandlades Caesars mord i eu afhandling af
Olof Prysz (1732), Atheniensernes otacksamhet raot sinä stats-
män af Anders Prysz (s. å.), Augustus' väg tili makten af Erik
Munselius (1733), den romerska frihetens öden af Petrus Ring
(1740) o. s. v. Vid sidan af desamma förekommer dock redan
ett och annat ämne ur den moderna historien, såsom en jäm-
förelse mellan Machiavelli och Cromvell af Johan Forsman
(1729), eller ur kyrkohistorien, bl. a. om Johannes Huss läror
af J. E. Huss (1738), om påfveväldets oförrätter af P. Tolsdorf
(1734) m. fl. Utvecklingen rörde sig från den antika öfver
den moderna tili den inhemska historien, och under Hassels
presidium framträdde redan flere akademiska afhandlingar på
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hembygdsforskningens område, som under frihetstiden blef
så populär och tili hvilken vi längre fram återkomma.

Detsamma gäller äfven om de litteraturhistoriska afhand-
lingarna. En dissertation ora olika smak i litteraturen af
Abraham Legner (1751) sysselsätter sig ännu uteslutande med
den orientaliska, grekiska och romerska litteraturen. Däremot
behandlas den nyare litteraturen i en disputation om littera-
turens nuvarande blomstring af A. A. Hagelbeck (1754), som
efter en kort återblick på äldre tiders litteratur begynner med
en framställning af de lärda akademierna samt deras natur-
vetenskapligt-ekonomiska program och intresse för de inhemska
språken. Därefter följer en redogörelse för de olika vetenska-
perna och deras stora framsteg på senaste tiden, hvilket åskåd-
liggöres genom jämförelser mellan forntidens och nutidens
vetenskapliga ståndpunkt. Särskildt påpekas naturveteuskapens
framsteg genom Baco af Verulam, Isak Newton, Cartesius m. fl.
På senaste tiden hade äfven ekonomin blifvit upphöjd bland
vetenskapernas antal och begyut läras från de akademiska
katedrarna. I en senare del redogöres för öfriga nyare veten-
skaper, bland hvilka särskildt den uaturliga teologin, etiken,
politiken, historien m. fl. framhållas. Tili sist nämnas språken.
Därvid yttras att det numera hvarken vore nödvändigt eller
nyttigt, att alla skulle egna sig åt studier af de gamla
språken eller den klassiska filologin. Mången befarade visser-
ligen att genom användningen af de moderna språken en baby-
lonisk förbistring skulle uppstå i den lärda världen. Men för-
fattaren delar ej denna åsikt, han fann det helt naturligt, att
äfven de moderna språken skulle komma tili sin rätt. Sång-
gudinnorua uttrykte sig lika väl på svenska och finska som
på grekiska och lätin. Den vidlyftiga afhandlingen innehåller
sålunda en tämligen fullständig redogörelse för den då gällande
vetenskapliga litteraturen och författarens ståndpunkt är äfven
fullt modern. Intresset för naturvetenskap och ekonomi samt

öfriga nyare discipliner lyser öfver alt igenom, medan de klas-
siska studierna komma i sista rummet och anses ha förlorat
den stora betydelse de tidigare ägt. Afhandlingen är ju också
från midten af seklet.

Mindre förmånligt bedömes i denna afhandling den wolffska
filosofin, hvars logisk-matematiska metod hade sitt stora värde,
men hade tillämpats på discipliner, för hvilka den als icke
lämpade sig, såsom t ex. moralfilosofin. Och hvad Wolffs
ontologi beträffar, syntes densamma endast vara ett försök att
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återuppväcka den saligen afsomnade skolastiska filosofin. Dessa
anmärkningar äro af intresse, enär de synas bekräfta Porthans
utsago, att Hassel skulle värit en motståndare tili den Leib-
nitz-Wolffska filosofin, hvars stora popularitet tyktes vilja
draga ungdomens sinnen från nyttigare och mera humana
studier. Men liksom han aldrig själf blindt litade på någon
auktoritet, utan tili och med yrkade på kritik gentemot teolo-
gins dogmer, så fordrade han enligt Porthan ej häller blind
underkastelse af sinä lärjungar, utan tillät dem att väljä sinä
ämnen äfven ur den wolffska filosofin. Detta viii med andra
ord säga, att ej ens Hassels stora inflytande förmådde hindra
tidens modefilosofi att vinna insteg här som annorstädes. Fak-
tum är, att ett mycket stort antal och bland dem flere
i föregående kapitel omtalade typiskt wolffska afhandlingar
sågo dagen under Hassels presidium. De hänföra sig tili olika
områden af det wolffska systemet, men de flesta äro dock
undersökningar inom den naturliga teologin och sysselsätta sig
med frågorna om förnuftets bruk i teologin och de ur erfaren-
heten hämtade bevisen för existensen af ett högsta vasen. Det
ser ut som om denna gren af Wolffs läror ingalunda skulle
ha värit främmande för Hassels egen världsåskådning. Men
hans praktiska och klara natur kunde icke förlika sig med
några metafysiska spekulationer eller skolastiska abstraktioner,
hvarför äfven Wolffs ontologi och logiska begreppslära måste
lämna honom oberörd. Att han på uågot sätt skulle ha mot-
arbetat den wolffska filosofin, framgår icke af tidens aktstycken,
men utan tvifvel ville han leda den i en mera praktisk rikt-
ning. Han såg i hvarje fall i densamma en af de faktorer,
som utgjorde den nya tidens förutsättningar, och i konsisto-
rium hörde han tili dem, som ifrigast värkade för wolffianen
Welins befordran tili den filosofiska lärostolen. Själf intresserade
sig Hassel mest för praktiskt-filosofiska och moralfilosofiska
spörsmål. Han föreläste år efter år, ensidigt och utan omväx-
ling, öfver Ciceros arbete om plikterna, någon gång öfver
samma författares skrifter rörande älderdomen, vänskapen m. fl.
Sådana ämnen behandlades äfven i talrik mängd af Hassels
lärjungar, som skrefvo om plikterna emot ovänner, om ömse-
sidiga plikter, om ondt och godt, om de godes gemenskap,
om det dagliga lifvet o. s. v.

Från den praktiska filosofins spörsmål är steget ej långt
tili naturrättsliga och statsrättsliga ämnen, och att Hassel
själf ej häller var främmande på detta område, framgår bland

110 SPRÅKVETENSKAPEN.



annat däraf, att han på grund af sinä juridiska insikter för-
ordades tili erhållande af ett assessorsämbete i Åbo hofrätt,
hvartill han dock icke utnämdes. Detta förklarar emellertid
hvarför lärostolen i eloqvens blef medelpunkten för tidens
nnga författare på det juridiska området 1. Det framträdde
under Hassels presidium en hei mängd afhandlingar inom närä
nog alla juridikens greuar: natur- och folkrätten, statsrätten,
civilrätten, kyrkorätten m. m. De flesta af dem behaudla rätts-
liga detaljfrågor, raen äfven ämnen af allmännare intresse före-
komma. Naturrättens grunder äro föremål för särskilda under-
sökningar, och i flere afhandlingar behandlades äfven frågan
om olika styrelseformer och principerna för statsmaktens för-
delning. Ståndpunkten i dessa undersökningar är fullt modern.
Det är Grotius' och Pufendorffs läror, som här gå igen, eller
med andra ord den ifrån teologiskt inflytande helt och hållet
frigjorda naturrätten. I en afhandling om den bästa styrelse-
formen af L. Engelmarck (1740) utläggas Lockes tankar om
världslig regerings rätta ursprung, gränser och ändamål. En
annan om fördelarne och olägenheterna af olika regeringsfor-
mer af M. Martinius (1735) ansluter sig tili de åsikter om olika
arter af samhällsväsen, hvilka Chr. Wolff uttalar i sin Politica,
ett bevis på att äfven denne filosofs politiska läror studerades
vid akademin i Åbo. I samtliga dessa arbeten synes den teo-
logiska grunden för natur- och statsrätten vara definitivt öf-
vergifven. Och att på grund häraf de nya lärorna betraktades
med ogillande från teologernas sida, förstår mau af en ung
författares klagomål öfver att naturlagen ännu på visst håll
betraktades som proskriberad. Oberoende häraf utgick man från
de enkla förutsättningarna, att det mänskliga samhällets väl-
färd var den rätta grunden för naturrätten, att alt välde hvi-
lade på fördrag och att folkets väl borde vara furstens högsta
lag. Alla åt regenten beviljade rättigheter borde därför afse
medborgarnes sanua välfärd. Den bästa regeringsformen vore
den, som så fördelade makten, att folket hade den lagstiftaude
och monarken samt hans rådgifvare den utöfvande. Alla vikti-
gare frågor, t. ex. om krig och fred, borde dock afgöras af
folket. Det är sålunda frihetstidens politiska ideal, som före-

1 Den med Hassel samtida juris professorn Samuel Schulten (f. 1680,
d. 1752) synes i mycket ringa grad förmått väcka intresse för sitt ämne.
Endast par obetydliga dissertationer ventilerades under hans presidium.
Och själf uppträdde han ej häller sorti författare.
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sväfvat de unge författarne, och en och annan af dem påpekar
äfven vikten af ekonomisk lagstiftning för landets och folkets
uppblomstring.

För att fullända bilden af Hassel som representant för
tidens mångsidiga sträfvanden, bör nämnas att han äfven var
en intresserad landtbrukare, som genom vården af sinä landt-
egendomar i närheten af Åbo (Ispois i Nummis och Bussila i
Pikis) hade, enligt hvad det tili och med förmäles i ett kanslers-
bref, vunnit heder och aktning »genom sitt förståndiga hus-
hållssätt och mera gagnande än kostsamma inrättningar». I
sinä talrika akademiska program berör han äfven frågor rörande
landets ekonomiska tillstånd, och man undrar därför icke öf-
ver, att han äfven uppträdde som preses för rent ekonomiska
afhandlingar. Den märkligaste af dem är författad af ämne-
svennen af svenska vetenskapsakademin Johan Welin och har
tili ämne »Välmente tankar om Landthushållningens förbätt-
rande i Finland» (1751). Det är en af de tidigaste disputationer
på svenska språket, som veutilerades vid Åbo akademi. Att en
afhandling i landtbruk, skrifven på svenska, framträdde med
professorn i romerska språket och litteraturen som preses, är ett
af de många karaktäristiska symptomen af den nya tidens
inflytande äfven på vetenskapernas omgestaltning. Med rätta
uttalar därför Bruner den förmodan, att Hassel utan någou
motvilja skulle bevittnat poeseos professionens några år tidi-
gare skedda förvandling tili en lärostol i praktisk ekonomi.

Såsom eloquentiae professor fick Hassel ofta uppträda som
vältalare vid akademins fester. Af hans tai ha dock endast
ett fåtal bevarats genom trycket Vid glädjefesten tili firande
af Gustaf lILs födelse 1746 höll han ett historiskt tai om
Vasaättens förtjänster om fäderneslandet (Oratio de meritis
Gustavianae familiae in patriam), som utkom från trycket
samma år. Och i en af honom författad kort berättelse om
konung Adolf Fredriks besök i Åbo akademi ingå tre korta
svenska tai, som han vid detta tillfälle höll tili konungen.
Däremot synas under hans tid de latinska vältalighetspresta-
tionerna (Orationes) af den akademiska ungdoiuen, på hvilka
den föregående perioden hade värit så rik, helt oeh hållet ha
upphört.

Efter poeseos professurens indragning förenades detta
läroärane med Hassels professur, utan att han i följd däraf på
något sätt skulle ha förändrat sitt en gång gifna läroprogam.
Då han själf icke befattade sig med poesin, uppdrogs detta
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ämne åt e. o. professorer och docenter. Öfver hufvud var Hassel
en alt igenom prosaisk natur, som hade föga sinne för poesin.
Han synes i allo ha delat de åsikter, som uttalades i en dis-
sertation under hans inseende, att nämligen läsningen af poe-
terna borde vara nykter, förståudig och försiktig. I en annan
afhandling påpekades nödvändigheten af en sund kritik vid
läsningen af de gamlas skrifter. I motsats tili tidens öfriga
lärde rörde sig Hassel mera säilän i metriska former, utan höll
sig företrädesvis tili rena prosan. Han sökte också något
dämma den akademiska dedikationspoesins rikt flödande ådra.

Det är sålnnda en rätt egendomlig bild man erhåller af
den klassiska språkvetenskapens ställning under Hassels tid.

TILL HASSELS MINNE UR PORTHANS MINNESTAL.

Det synes som om de gamla språkens studium skulle haft en
ganska anspråkslös plats vid sidan af tidens modediscipliner.
Själfva läraren i ämnet uppgick alt mera i de nya ideernas
tjänst. Hade latinet under föregående tidehva.rf i främsta
rummet tjänat teologins sak, så blef det nu de nya ideernas
bärare. Det tjänade som organ för utbredandet af tidens
filosofiska, politiska och ekonomiska tankar. Själfva språkets
behandling oeli den latinska stilen undergingo likväl en näm-
värd förbättring och utveckling. Den gamla tunga och med
citat belastade stilen lämpade sig ej mera för de nya ämnena.
Med riktig blick för tidens kraf i detta afseeude arbetade Hassel
på en enklare, men sakrikare och mera underhållande stil, dock
utan yppiga färger och omåttlig vidd. Mera kritik och mog-
nare omdöme blefvo äfven frukten af hans värksamhet. Man
kan med samtiden gärna erkänna, att hans tankar och hans
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skrifsätt blefvo en eftersyn, men tili ett värkligt återupplifvande
af den klassiska filologins och den gamla litteraturens studium
befans tiden vara föga benägen, och Hassel lyckades ej häller
leda densamma tili att djupare ösa ur klassicitetens brunn.
Man kan hällre säga att äfven de klassiska intressena uppslu-
kades af tidens politiskt-ekonomiska ideer. Hassel själf blef
sist och slutligen en kämpe för det moderna programmet.

Helt och hållet i skuggan för Hassels mångsidiga intres-
sen och på alla vetandets områden ingripande värksamhet träder
den med honom samtidiga poeseos professorn Anders Prysz \

Han var en den gamla tidens man, som redan 1706 hade ut-
nämts tili innehafvare af poeseos professuren och äfven efter
stora ofreden beklädde densamma tili inemot slutet af denna
period. Hans undervisning synes ha gått i den gamla rikt-
ningen och icke lämnat några djupare spår efter sig. Under
hans presidium framträdde endast några få akademiska afhand-
lingar, af hvilka en skildrar det mänskliga förståndets opera-
tioner i anslutning tili den nya wolffska filosofin, medan en
annan jämför Ovidius' kosmogoni med den moderna monad-
läran. Prysz' värksamhet förlamades äfven af sjuklighet. Jämte
sin professur innehade han bibliotekarietjänsten och har,
enligt Porthan, inlagt stora förtjänster om bibliotekets restaura-
tion. Så framkom han i konsistorium med upprepade förslag
om anslag för bokinköp, genom hvilka det lyckades att ansen-
ligt öka bokförrådet. Vidare renoverade han bibliotekets kata-
log och försedde densamma med ett universal index. Under
hans tid erhöll den af honom omhuldade inrättningen också
en ny byggnad, hvilken dock förstördes genom vådeld redan
före sitt begagnande, men några år senare ersattes med ett
nytt bibliotekshus.

Prysz' litterära ovärksamhet och hans oförraåga att väcka
något större intresse för den klassiska poesin eller att liksom
Hassel ackommodera sig efter tidens nya fordringar var må-
hända en af orsakerna tili att det just blef poeseos professio-
nen, som kort efter hans död indrogs och ersattes med en
lärostol i ekonomi. Vi ha redan påpekat det för tiden synner-
ligen karaktäristiska i denna åtgärd. Den klassiska poesin
och den latinska verskousten ansågos ej mera behöfva vara

1 Född 1671, student i Åbo 1687, magister 1694, filosofie adjunkt
1698, akademie sekreterare 1702, poeseos professor 1706, bibliotekarie
1720. Död 1746.
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företrädda genom en särskild representant vid akademin, me-
dan den ekonomiska vetenskapen med hela styrkan af en ny,
af den allmänna opinionen omhuldad disciplin fordrade en plats
bland den filosofiska fakultetens lärostolar. Denna förändring
är ett af tidens märkligaste tecken och bildar öfvergången tili
den i egentlig mening ekonomiska periodeu i vår litteratur.

Det latinska versmakeriet hade under Prysz' långvariga
ledning ej gjort några fratnsteg, utan visade tvärtom ett af-
tagande. Visserligen framträdde änuu i den akademiska littera-
turen talrika latinska dedikationspoem, men de moderna och
inhemska språken äro redan lika mycket omhuldade och
begynna taga lofven af latinet. Prysz själf synes icke ha
åtnjutit något anseende som versförfattare och har ej häller
efterlänmat några mera anmärkningsvärda poetiska alster på
romarspråket. Dock saknas ej från denna period några för-
fattare, som värkligen kunna göra skäl för namnet latiuskal-
der. Par af dem möta oss bland tidens teologer, hvilka ju
alla äfven voro mer eller mindre stora latinare. Det var helt
naturligt religiösa ämnen, som af dem behandlades i stora
metriska orationer på lätin. Den i det föregående omtalade
pietisten och författaren af andliga visor Abraham Achrenius
har äfven utgifvit ett par stora latinska poem med religiöst
innehåll. Enligt kyrkolagens föreskrift skulle sådana andliga
orationer på vers föredragas vid synodalmötena, och vid en
synod i Gamlakarleby 1732 nppläste Achrenius ett långt tai
på vers om Kristus' upphöjelsetillstånd (de statu Christi exal-
tationis), hvilket tema på prosa hade behandlats i den syno-
dalafhandling, som ventilerades vid mötet. Mera kostligt än
ovanligt för den tiden är att författaren från sitt egentliga
ämne öfvergår tili att prisa konung Fredrik och hans fredliga
regering samt slutar med att hylla biskopen och de vid syno-
dalmötet närvarande prästerna, hvilka alla uppräknas i oratio-
nen. Många år senare, då Achrenius efter sin separation hade
återinträdt i kyrkans tjänst, uppträdde han i Åbo akademis
kateder (1744) med ett tai om en sann kyrkans och korsets
tjänare (ingenuum pastorem, thejologum mystamque crucis),
hvilket följande år utkom från trycket. Det är en i hexame-
ter omklädd religiös afhandling, hvari Achrenius från sin
pietistiska ståndpunkt utlägger de egenskaper, som böra stäl-
las på en sann kyrkans herde, hvarvid lian bestyrker sin
uppfattning med i noter bifogade citat ur Buddei Theologia
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moralis, domkapitlets cirkulärbref m. fl. källor. Sådaua med
lärda noter utrustade poem hade blifvit icke ovanliga före-
teelser inemot seklets midt. Utom med dessa andliga ora-
tioner har Achrenius uppträdt som latinpoet med ett par
promotionspoem (1726 och 1764), ett Syncharisticon tili Adolf
Fredrik m. fl.

Större anseende som latindiktare hade emellertid en annan
prästman, kyrkoherden i Orivesi Johan Wanäus 1 , hvilken redan
i ungdomen hade röjt stor fallenhet för latinsk verskonst.

GUSTAF LITHOU.

Tidigare hade han med fraragåug orerat såväl i akademin
som på prästmöten, men hans egentliga rykte som latinskald
hvilar dock på en metrisk synodaloration om syndens ursprung
(de peccato orginis), som han höll i Åbo vid synodalmötet 1724,
och i ali synnerhet på en latinsk passionsdikt i sex akter om
frälsarens Jesus Kristus' grymma lidaude (salvatoris Jesu Christi

1 Född 1680, student 1699, magister 1707, kyrkoherde i Orivesi 1722,
död 1746. En lefvernesbeskrifning öfver Wanäus ingår i Åbo Tidnin-
gar, 1774 s. 186—190.
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passio cruenta). Båda dessa latindikter utkommo från trycket
i ett häfte omfattande 64 sidor år 1746, och samma år blef
Wanäus på grund af desamma föreslagen tili poeseos professor
efter Prysz, en heder som han dock afsade sig på grund af sin
höga ålder. Hans latinska messiad ådagalägger icke blott
versifikatorisk talang, utan äfven värklig poetisk begåfning.

Utom dessa andliga latinskalder framträdde under denna
period äfven en profandiktare på romarspråket, som hos sin
saratid åtnjöt anseende som en af de främsta på sitt område
och som sadan blef föremål för den mest entusiastiska beundran
och hyllning. Det var den finska fänriken Gustaf Lithou l

.

Han tillhörde den i Österbotten utbredda finska släkten Litho-
vius. Liksom den ofvannämde Wanäus hade han redan i ung-
domen visat synnerlig böjelse för latinsk poesi. Under sin
studietid i Upsala sysselsatte han sig förnämligast med läsniug
af äldre och nyare latinska skalder, bland hvilka Dueanus,
Statius, Claudius ocb Barläus närnnas som hans älsklingsför-
fattare. Den sistnämde nylatinske skalden 2

, hvars dikter han
säges ha kunnat utantill, var hans egentliga förebild och
mönster, och han blef i tidskriften »Svenska Nitet» beskyld
för att icke blott ha imiterat, utan tili och med plagierat
denne. Från hans studietid finnas bevarade ett fåtal Carmina
juvenilia. Sin berömmelse som skald nådde han genom det
stora panegyriska minnestal (Panegyris exequialis), han höll i
Stockholm 1720 öfver Karl XII och som utkom i tvänne upp-
lagor (1720 och 1723). Det är ett af de längsta eftermälen
samtiden egnade sin oförlikueliga hjälte, och för alla med romar-
språket förtrogne framstod Lithous minnessång som den vack-
raste och mest gripande hyllning af konungens person och
hans krigiska bragder. Huru närä Lithou förstod att träffa
tonen hos de antika skalderna, framgår bland annat af hans
teckning af Narvaslaget. Så begynner han skildringen af den
storm, som jagade snömoln mot fiendeu och sålunda mycket
bidrog tili segern, med följande målande ord i rent klassisk
anda:

1 Född 1692 i Limingo i Österbotten, där fadern var präst. Student
i Åbo 1706 och i Upsala s. å. Inträdde i krigstjänst 1716, tog afsked
som fänrik vid Uplands regemente 1721. Kapten 1751. Död 1753.

2 Casper Barlaeus var född 1584. Professor i Leyden 1617, i Am-
sterdam 1631, död 1648. Mycket berömd för sinä latinska Poemata, i
hvilka han bland annat besjungit Gustaf II Adolfs bragder.

117GUSTAF LITHOU.



Vix effatus erät, turbatus inhorruit Aether,
Lapsus et e denso plausum dedit aere tiimbus:
Jani rapidas atro glömerari pulvere nubes
Sarmata triste stupet, tenebrasque insurgere campis etc.

Ensamt genom detta stora, berömda poem hade Lithou
skapat sitt rykte som en af tidens raest framstående latin-
skalder. Därefter öfvade han sin metriska konst förnämligast
vid illustra samtidas begrafningar eller bröllopshögtider, äfven-
som tili författaude af poetiska böneskrifter (libelli supplices)
tili konungen, rådet, ständerna och enskilda personer, i hvilka
den fattige poeten, som i sitt arraod dock alltid bevarade en
stor förnöjsamhet, petitionerar om understöd i sin betrykta
ställning. Ar 1732 utgaf Lithou några moraliska distika med
såväl latinsk som svensk text tili den studerande ungdomens
tjänst. Några år senare begynte han offentliggöra en samlad
upplaga af sinä latinska sånger, hvars första del utkom 1734
under titelu Gustavi Lithou Ostro-Botniensis, Signlferi Poema-
tuin Heroico-Miscellaneorum Pars I. Det var en i flere partier
omarbetad edition af hans tidigare författade och offentliggjorda
poem, hvilken förf. kommenterat och försett med talrika upp-
lysande noter, och som föregås och efterföljes af gratulationer
såväl på lätin som svenska, i hvilka samtidens beundran tager
sig vältaliga uttryck. Det är naturligtvis retoriska öfverdrifter,
då hyllningsdiktarne säga att Lithou öfverträffade själfva de
romerska skalderna eller att han med sinä latinska verser
trotsar alla poeter i Tyskland o. s. v. Men på fullaste allvar
synes man ha värit öfvertygad om att Lithous poem voro
mästervärk, som skulle förblifva odödliga. Det var den latinska
musans sista uppsving, innan diktningen på modersmålet nådde
en sadan utveckling, att den helt och hållet trängde den ny-
latinska sangen i skuggau. Lithou fick själf upplefva den
svenska vitterhetens uppblomstring, men han frästades icke
däraf att öfvergifva sin romarsång. Äfven under den senare
delen af sin lefnad, hvarunder han fortfarande uppehöll sig i
Stockholm, var han en flitig versmakare, men lyckades dock
ej befordra tili trycket den tilltänkta andra delen af sinä
Poemata, hvilket tyckes visa att den första delen ej hade
rönt någon större efterfrågan. Vid Lithous död skall bland
hans kvarlåteuskap ha funnits 50 ark handskrifna carmina,
hvilka ett litterärt sällskap ärnade utgifva, ehuru planen
aldrig koin tili värkställighet. Lithous litterära anseeude var
emellertid ännu vid hans bortgång oförbleknadt. Därom vittna
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de talrika minnessånger, som skrefvos i anledning af hans död.
Fru Nordenflycht, som hade öfversatt Lithous vackra sång tili
Stockholms ära, prisade honom i en varm minnesskrift, och i
Salvius' »Lärda Tidningar» ingingo några elegier tili hans minne.
Ur en af dem må vi anföra följaude strofer såsom känneteck-
nande samtidens mening:

Så har det ljuset slocknat ut,
Som mycken klarhet gifvit norden;
Är Lithou redan gömd i jorden,
Ack, har det ädla lif fått slut,
Som alltid, när det bland oss var,
Så många dyra vittnen skänkte
Af elden, som i hjärtat blänkte,
Och snillet, själen innebar.

En enda Maro var i Rotn;
Nog ha vi skalder i vårt rike,
Men få dock äro Lithou like,
Det är ju lärda världens dom;
Bland Latii skalder allihop,
Så öfverträffar, Maro alla,
En Lithou uti Norden kalla
Ej häller är i mindre rop.

* *

*

Ofvan har nämts att i några af de under latinaren Hassels
inseende utkomna akademiska afhandlingarna de moderna
språkens framträdande såsom vetenskapeus och litteratureus
bärare framhålles som en naturlig utveckling och hälsas med
sympati. De unga språkforskarne på denna tid begynna redan
finna det vara islto; i sin fulla ordning, att mau hällre skref på
de lefvande än på de döda språken. Därvid aufördes bland
annat att det fans så många nya såväl civila som ekonomiska
inrättningar samt natur- och konstföremål, om hvilka de gamla
ej hade någon kännedom och för hvilkas riktiga beteckuande
ide gamla språken ej funnos motsvarande ord. Det var där-
för en riktig tanke att de nyare folken hade inrättat akade-
mier för de inhemska språkens uppodlande och att de för
vetenskapernas befrämjande inrättade lärda samfunden hade
begynt använda de nyare språken, hvarigenom deras skrifter
kunde läsas och förstås af långt vidsträktare kretsar. Man
vaknade nu tili insikt om att hvarje folk, som ville frambringa
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någonting betydande på litteraturens område, måste nytja sitt
eget tungomål. Och det framstod då som en ny sanuing, att
då det inhemska språket var det mest nödvändiga af alla,
detta äfven i främsta rummet borde odlas och att såväl veten-
skaper som dikter skulle skrifvas på modersmålet \

Vi stå sålunda redan under denna period vid begynnelsen
tili modersmålens frigörelsekamp gentemot det härskande
romarspråket. Hittils hade latinet rådt så godt som enväldigt
såväl i undervisningsanstalterna som i den lärda världen.
Modersmålet hade värit föraktadt och försummadt som ett
tungomål endast för obildade. Men nu i den nya tidens mor-
gon vaknade insikten om dess stora betydelse för folkens fram-
förande i kultur och för den ekonomiska odlingens spridning.
De inhemska språkens upphjälpande och höjande blefvo ett
nytt arbetsfält, hvarpå man kastade sig med stor ifver.

Så fort som den nya tanken vaknade, gick det dock icke
att omskapa de bestående språkförhållandena. Endast lång-
samt rykte modersmålen fram tili sin rätt, särskildt i den lärda
världen. Vi kunna ej häller steg för steg följa, huru de nya
ideerna arbetade sig fram. Men vid periodens slut se vi dem
framträda fullmognade och vinna alt allmännare gehör, tils
modersmålen slutligen segrande fingo sin plats vid latinets
sida såsom undervisningens och vetenskapernas förmedlare.

Vi ha redan i föregående kapitel inhämtat att svenska
språket under periodens lopp började ersättä latinet som under-
visningsspråk i skolorna och såsom föreläsningsspråk vid
akademin. Flere af de nytillkomna lärarne vid seklets midt
torde redan ha hallit sinä föreläsningar på svenska. Det finnes
veterligen icke antecknadt, när den första svenska föreläsning
hölls inom Åbo akademis hörsalar, men det var den 25 augusti
1749 lorsta på svenska språket författade akademiska
afhaudling ventilerades vid vårt universitet. Författaren tili
denna afhandling var medicine studeranden Nils Vasström,
hvars arbete utgjorde en »Oeconomisk beskrifniug öfver Åbo
stad».

Denna stora språkliga reforms förhistoria var egentligen
följande: Konsistorium hade fått mottaga en kongi, befallning
af den 6 dec. 1748 gående ut på att sedän disputationerua
i naturalhistorien, svenska topografin, historien och antikvite-
terna, jämväl i fysiken och matematiken, när ämnet var taget

1 E. Ljung, de sermone, s, 37—39.
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af i Sverige yppade fenomener eller eljes angick svenska pro-
dukter, först blifvit skrifna och författade på latinska språket,
det därhos borde åligga hvar respondent att sedermera öfver-
sätta på svenska samma disputation. Skulle han ej själf mäkta
trycka densamma, borde konsistorium draga försorg om förläg-
gares anskaffande, på det att arbetet kunde genom tryck blifva
allmänt kändt för publiken.

I konsistorium öfverlades om saken, och alldenstund det
i Åbo befans vara nastan omöjligt att utan betalniug få så
många uppläggare af disputationer, som här skulle vara af
nöden, så tili vida som de flesta studenter vid akademin befli-
tade sig om sådana vetenskaper, men besvärades af stor fattig-
dom, så att man genom tvänne uppläggningars påtrugande
skulle stänga vägen för dem tili den heder, hvaraf de eljest
gjort sig förtjänta, och då vidkommande Upsala akademi för-
ordnats att alla i oeconomien utgående disputationer skulle
på modersmålet försvaras och utdelas, så fördristade sig kon-
sistorium att i stöd af siika omständigheter låta samma förmån
äfven vederfaras studenter vid Åbo akademi, hvarom dock an-
mälan borde ske i konsistorium. Och samtidigt beslöts äfven,
att de studenter, som icke ägt så synnerligt tillfälle att öfva
sig i stilo romano, skulle äga frihet att uti fakulteten i föresatt
äinue författa sinä tankar på svenska språket, emedan därige-
nom det med siika skripta åsyftade målet kan lika väl vinnas \

Vid samina tillfälle beviljades tvänne studenter, Pontin och
Vasströra, rätt att ventilera sinä akademiska afhandlingar på
svenska, af hvilken rätt den senare kort därpå begagnade sig.
Redan i samtidens ögon framstod detta som en epokgörande
händelse, såsom i konsistorium särskildt påpekades af pro-
kanslern biskop Brovallius 2

. Äfven eftervärlden har hari sett
ett af de måuga yttre tecknen på den nya odlingens seger-
vinningar vid seklets midt På språkförhållandemas område
betecknar det en definitiv brytning med latinenväldet och
modersmålens framträdande äfven som vetenskapernas språk.

Under denna tid, då modersmålen nådde detta höga mål
att äfven tjäna som organ för den vetenskapliga odlingens spri-
dande, voro de äfven föremål för vetenskapliga undersökningar.
Hvad svenska språket angår, utfördes det mesta arbetet på
detta område gifvetvis i Sverige, där den svenska språkforsk-

i Cons. Prot. % % 1749.
2 Cons. Prot. V8 1750.
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ningeu vid denna tid tog ett så stort uppsving genom en
Johan Ihres och andra samtidas språkliga nydaningsvärksam-
het. Hos oss möter man endast några akademiska lärdoms-
prof på de nordiska antikviteternas område i Atlanticans anda,
en riktning som redan under den karolinska tidens slutskede
genom Torsten Rudeen hade vunnit insteg vid Åbo akademi.

Medan denna riktning dock redan syntes vara i aftagande,
intresserade sig samtiden däremot fortfarande för s. k. etymo-
logiska studier eller jämförande sammanställningar af lika
ljudande ord inom olika språk. Dylika etymologier hade redan
vunnit häfd under föregående tidehvarf. Hebräiskan betrakta-
des då allmänt som urspråket, och språkforskarnes bemödanden
gingo ut på att söka uppvisa någon förvantskap mellan de
nyare språken och hebräiskan. Så hade bl. a. Daniel Juslenius
redan före stora ofredeu sökt påvisa likheten mellan finskan
och hebräiskan. Vid denna tid hade emellertid föreställningen
om hebräiskan som urspråk något trädt tillbaka för den af
Olof Rudbeck d. ä. i hans »Atlantica» åt svenska språket
vindicerade rollen af att vara urmoder tili alla språk. Detta
föranledde nya etymologiska forskningar, som sökte påvisa
förvantskapen mellan forn- och nysvenskan samt öfriga språk
och därpå bygga såväl lingvistiska som historiska slutsat-
ser. Så begynte man uppspåra likheter mellan finskan och
gotiskan, hvilket gaf anledning tili intressanta studier på den
svensk-finska språkforskningeus område. Man finner att äfven
svenskar icke blott lifligt intresserade sig för, utan äfven själfva
sysselsatte sig med sådana språkjämförelser. Bland svenskar,
som uppmuntrade hithörande forskningar, må bland andra
nämnas den lärde Erik Benzelius d. y., som korresponderade i
ämnet med tidens finska etymologer; den berömde språkforska-
ren Johan Ihre, som i företalet tili sitt bekanta »Glossarium
Suiogothicum» uppdrager några jämförelser mellan finska och
gotiska ord x samt Lunda-professorn Arvid Möller, som i sitt
arbete »Kort Beskrifning öfver Est- och Lifland» har en lång
förteckning på jämförelser mellan finska och gotiska ord.

Bägge dessa författare kunde emellertid stöda sig på par
finska språkforskare såsom föregångare. Den första firme, soin

upptäkt likheterna mellan en del finska och fornskandinaviska
ord, var den bekante fornforskaren Elias Brenner, som i ett
bref tili den ofvannämde Benzelius af år 1716 uppsatte en

1 Anf. arb. s. XL.
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lista på några finska ord, som fordom auvändts i sveuskan,
men sedermera kömmit i obruk. Brenners uppslag upptogs
icke långt därefter af en finsk student Mathias Hallenius, som
i sin 1732 publicerade afhandling »De Borea-Fennia», där han
äfven aftrykte Brenners lista, tillökade och förfullständigade
densamma med ett långt rikare register på lika ljudande ord i
finskan och gotiskan. Det är Hallenius' forskniugar som synas
ha legat tili grund för alla senare ströftåg på de finsk-gotiska
etymologiernas område. Tili en början åtnöjde inan sig att
af dessa språkstudier draga den slutsatsen, att finuarne hade
värit Skandinaviens urinbyggare, som hade kömmit tili dessa
trakter tidigare än svenskarne. Några slutsatser beträffande
de båda språkens förbindelser tili hvarandra gjordes ännu icke r

.

Medan vara språkforskare under föregående tidehvarf, såsom
vi redan sett, sökte ställa finska språket i förvantskap tili
bibelspråket, hebräiskan, haderedan såväl utländskä som svenska
författare upptäkt och påvisat den närä släktskapen mellan
finska, lappska och ungerska språken. Detta hade redan 1667
påvisats af den tyska läkaren och skolmannen Martin Fogel i
ett otrykt arbete »De Finnicae linguae indole observationes»,
hvari äfven ingår en förteckning på liknande ord i finskan
och ungerskan, hvarutom han äfven jämför finskan med andra
språk, särskildt lappskan. Ungefär samtidigt hade äfven den
berömde svenska diktaren Georg Stjernhjelm i ett i hand-
skrift bevaradt arbete »Specimen linguae et philologiae Finno-
nicae» gjort jämförelser mellan finska, lappska och ungerska
ord. Äfven efter Stjernhjelm voro svenska forskare sysselsatta
med etymologier på dessa språkområden. I Olof Rudbeck
d. y:s 1717 utgifna arbete »Specimen usus linguae gothicae» ingå
icke mindre än hundra finsk-ungerska ordjämförelser, det största
antal som hittils hade publicerats. Och det var äfven en
svensk lärd, Filip Johan von Strahlenberg, som i sitt arbete
»Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia» (1730)
sökte närmare belysa hela den finsk-ungerska språkstammens
samhörighet.

Så långt hade utlandet redan hunnit, innan en finsk fors-
kare beträdde detta närä tili hands liggande forskningsfält.
Det var den ofvannämde wolffianska filosofen Johan Welin,

1 Jfr E. N. Setälä, Lisiä suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen his-
toriaan. (Suomi 111, 5 s. 259 -271). •
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som under sin vistelse i Stockholm 1736 på uppmaning af
dåvarande bibliotekarien vid kongi, biblioteket, sedermera
censor librorum Gustaf Benzelstjerna, en broder tili den tidi-
gare nämde E. Benzelius d. y., ur Molnårs ungerska lexikon
hade sammanstält ett i Upsala universitetsbibliotek ännu i
handskrift bevaradt »Specimen analogiae Einguarum, Unga-
rica et Fennica». Arbetet, som citeras i företalet tili Ihres
Glossarium, har sedän dess ansetts förloradt, tils handskriften
nyligen upptäktes af E. N. Setälä, som i sitt ofvannämda
arbete närmare redogör för dess innehåll 1. Det är ett jäm-
förande lexikon, som innehåller icke mindre än 566 ordsam-
manställningar och öfverträffar sålunda i fullständighet alla
tidigare hithöraude försök. Men Setälä anmärker att Welins
sammanställningsmetod är högst besynnerlig och godtycklig,
hvarför ock knapt tionde delen af hans gjorda jämförelser
kunna anses bestå profvet. Den faktiska vinsten af Welins
talrika ordsammanställningar måste sålunda betydligt reduce-
ras, men hans arbete var i hvarje fall det största på hithö-
rande område, och det visar att man äfven på fiuskt håll hade
fått ögonen öppna för de finsk-ungerska språkens förvantskap.

En tid då den lärda världens uppmärksamhet, såsom vi
sett, äfven var riktad på det fiuska språket, måste själffallet
ha värit gynnsam för mera direkta och fruktbringande studier
på den finska språkforskningens område. Många omständig-
heter tyda på att intresset för det finska språket under denna
period var lefvande och vaket vid akademin, och i befordriugs-
angelägenheter lades redan vikt på kännedom af detta inhemska
tungomål. De litterära alster, sotn under denna period fram-
trädde på detta forskningsororåde, äro visserligen få, men an-
märkningsvärda och betydande för dem, som ville taga när-
mare kännedom om det finska språket. År 1733 utkom såsom
ett postumt arbete Barthold Vhaels 2 på sin tid berömda Gram-
matica Fennica, det enligt Ahlqvist 3 ojämförligt viktigaste af
alla åt finskan egnade arbeten under denna period och som
öfverträffade sinä föregångare mer än någon finsk språklära

1 Suomi 111, 5 s. 271—285.
2 Född 1667 i Uleåborg, student 1684, skolkollega i Uleåborg 1689,

konrektor i Vasa 1692, regementspastor i Riga 1694,kyrkoherde i Ilmola
1699. Under stora ofreden råkade han i ryssarnes våld och hölls först
i sträng fångenskap, men blef 1719 utnämd tili prost öfver hela Oster-
botten. Efter fredsslutet åter kyrkoherde i Ilmola. Död 1723.

3 Bidrag tili finska språkforskningens historia före Porthan s. 26 ff.

124 SPRÅKVETENSKAPEN.



gjort det före eller efter densamma. Om den samtida uppfatt-
ningen af finska språket får man en föreställning redan af
titelbladet, där det talas om detta mycket gamla och tili sin
natur synnerligen framstående språk, som hade sin egendom-
liga, från andra europeiska språk särskilda art och hvars böj-
ningar och konjugationer voro besläktade med de orientaliska
språken och i ali synnerhet med det uraista (hebräiskan). Man
finner att Vhael delade åsikten om finskans och hebräiskans
förvantskap, och detta har ställvis något förvanskat hans
grammatik. Men i stället har han lösgjort sig från latinets
inflytande, som ännu helt och hållet behärskat de under före-
gående sekel utkomna finska språklärorna. Och därför betecknar
Vhaels grammatik ett stort steg framåt. Ahlqvist prisar den
ovanliga redighet och vetenskapliga anda, hvarmed han gifvit
en grundritning af det finska språkets egendomliga byggnad.
Verbläran hos Vhael har dock ansetts mera bristfällig än öfriga
delar, och satslära saknas helt och hållet l

. Vhaels grammatik
tillfredsstälde också alla tidens fordringar på en finsk språk-
lära och begagnades under hela 1700-talet och ännu långt in
på nasta århundrade. En ny upplaga utkom ännu 1821 2

, och
först några år senare undanträngdes Vhael af Reinh. v. Beckers
utförliga finska grammatik.

Tidens praktiska tendenser äfven på språkforskningens
område hade också väkt uppmärksamheten på behöfligheten
af en finsk ordbok för inhämtande af språkets ordförråd. Smärre
ordböcker hade väl redan tidigare sett dagen, men de hade
mera karaktären af tolkböcker, som endast upptogo de vanli-
gaste, i dagliga lifvet använda ord. Men nu när den lärda
världen hade börjat visa sitt intresse för det finska språket
och då därjämte äfven yrkanden framstäldes om nödvändig-
heten af ämbetsmännens kännedom om detsamma, begynte
behofvet af en värklig ordbok blifva alt mera kännbart. På-
stötar kommo äfven från utlandet. Så hade den ofvannämde
Benzelius i ett bref tili professor Isak Björklund i Åbo af år

1731 framhållit, att »vore mycket värdt att någon, som i grund

1 Jfr bl. a. O. Donner, Öfversikt af den Finsk-Ugriska språkforsk-
ningens historia s. 5—6.

2 Den nedannämde ordboksförfattaren D. Juslenius hade redan långt
tidigare begynt utgifva en ny upplaga med anmärkningar, men afstålt
från företaget, enligt uppgift, emedan det skulle ha misshägat Vhaels
änka och vänner. Endast ett ark af Juslenius' upplaga är trykt, numera
mycket sällsyut.
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förstår finska språket, ville utgifva ett Dictionarium Finnoni-
cum och där visa, hvilka ord aro retit finska eller per leges,
colonias et commercia kömmit från Sverige» \

Iden väkte anklang, och det är troligt att arbetena å den
nya finska ordboken redan vidtogo på 1730-talet. Den första
uppgiften om arbetet på detta storvärk ingår i en korrespon-
dens från Åbo tili »Tidningar om The Lärdas Arbeten» för

1742 och meddelar, att »Biskopen i Borgo Hr. Doct. Daniel
Juslenius, som nu i flera år arbetat på ett fullkomligt Finskt
Lexikon, har därmed äntlig hunnit så vida, att han börjat
tanka uppå dess tryckande». Korresp. meddelar därpå ett
program för arbetet, hvari redogöres för dess tillkomst,
uppställning m. m., hvarutom från själfva lexikonets början
meddelas orden från Aadeli tili Aita. Det är en för tiden
ganska ovanlig förberedande anmälan, som visar med huru
stor väntan man emotsåg detta företag. Det varade emellertid
ännu trenne år, innan arbetet fullständigt utkom från trycket
med titel på finska, lätin och svenska, kalladt »Finsk Orda-
Boks Försök, med Guds hielp, genom widlyftigt arbete, på lång
tid, med mångas råd, tili Finska Språkets heder sammansökt»
af Daniel Juslenius (1745). Arbetet omfattade, utom ett längre
företal, 567 sid. i kvartformat. Det var ett finskt-latinskt-
svenskt lexikon, innehållande omkring 15000 ord, ett betydande
resultat, då arbetet var det första i sitt slag. Författaren hade
haft medvärkan från många håll, och orden voro samlade från
alla finska landskapers olika dialekter. Under stamorden upp-
togos härledningar och sammansättningar. I företalet redo-
gjordes äfven för finska språkets bokstäfver, dess ljudlära och
ortografi. Man finner däraf, att Juslenius alt fortfarande var
anhängare af läran om finska språkets härstamning från heb-
räiskan. Men han omnämner äfven de nyare forskningarna
om finskans släktskap med lappskan och ungerskan samt citerar
bl. a. Strahlenbergs ofvannämda arbete om de finska stammar-
nas förbiudelser med ungrare och slavoner. Arbetet afslutas
med ett rikt svenskt ordregister jämte fraseologi, den första
svenska ordbok i vårt land, hvarigenom Juslenius sålunda
äfven riktat den svenska språkforskningen i landet 2

. Juslenius

1 Brefvet är trykt i »Den Swenska Mercurius» 7758 s. 939 och har
sedermera aftrykts af flere författare.

2 Ett svenskt-finskt lexikon hade vid denna tid äfven utarbetats af
prosten i Vasa Claudius Hedman, men det förblef otrykt.

126 SPRÅKVETENSKAPEN.



var dock fullt medveten om samtidens ringa kännedom af det
finska språket, hvarför han ej häller väntade sig någon större
framgång. Hau yttrar i slutet af sitt företal: »Om icke fin-
narne på grund af siu fattigdom och sinä obetydliga lefnads-
vilkor vore så förbisedda, liksom äfven deras eget språk, så
skulle måhända mitt arbete ingaluuda vara onyttigt och frukt-
löst». Åtgången synes också tili en början ha värit ringa.
Juslenius vände sig i en skrifvelse från Skara tili konsistorium
i Åbo med auhållan om dess medvärkan tili arbetets spridning,
hvarpå konsistorium uppmanade nationsinspektorerna att genom
lämpliga föreställningar söka förmå studenterna att köpa bo-
ken. Äfven tili skolrektorerna utgick en maning att söka sprida
arbetet. Juslenius »Ordaboks försök» har såväl af samtid som
eftervärld erkänts som ett i sitt slag utmärkt värk. Det fylde
med framgång sin bestämmelse under 80 års tid och undau-
trängdes först 1826 genom Gustaf Renvalls då utkomna stora
finska lexikon.

Det intresse, som på modersmålsforskningens område hade
frambragt så betydande resultat, sträkte sig äfven om också
i ringare grad tili de moderna språken. Man finner att aka-
demins konsistorium lade stor vikt på anställandet af språk-
mästare för att informera nngdomen i de europeiska kultursprå-
ken. De ringa vilkor, som bestodos dessa språkmästare, vål-
lade dock, att man ej alltid lyckades finna fullt lämpliga och
kompetenta personer och att undervisningen i följd däraf ej
häller medförde de åsyftade resnltaten \

Under den närmaste tiden efter akademins restauration
synes språkmästarebefattningen ha innehafts af en fransman
vid namu Hermet, som likväl var mycket sjuklig och för det
mesta uppehöll sig i Stockholm. Konsistorium anmärkte dess-

1 Genom en förordning af den 16/u 1725 skulle språkmästaren utan
någon särskild ersättning än den på staten bestådda lönen tvänne gån-
ger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar, publice informera.

Om det växande intresset för de utländska språkens undervisande
vid akademin talar ett konsistorii beslut af 1730, gående ut på att aka-
demins språkmästare hvarje termin borde informera en student af hvar
nation i fransöska språket och det så att »de af själfva grunden uti språ-
ket informeres». Antagligen ville man härmed uppfostra inhernska språk-
mästare.
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utom mot honom, att han ej var »mäktig något annat språk
än fransöskan, den han ej häller är väl skickelig att tyda för
dem han informerar, alldenstund han ej nöjaktigt kan uttrycka
sin mening på lätin eller tyska». Konsistorium ville därför
ersättä honom med en Stockholmensis, benämd Jacob Ruth,
som genom utrikes vistelse i Paris och London samt annor-
städes förvärfvat sig en god förfareuhet både i fransöskan,
engelskan och andra nödige språk, så att han tili alla delar
ansågs skickligare att informera och nyttigare för ungdomen
än Hermet. Förslaget stötte emellertid på hinder, enär Her-
met ej ville lämna sin beställuing, men då Ruth förklarade
sig villig att tils vidare betjäna ungdomen utan någon lön,
erhöll han 1725 fullmakt att informera ungdomen i tyska och
engelska språken \ Ora honom är för öfrigt ingenting när-
mare bekant, och han synes ej häller länge kvarstått vid aka-
demin.

År 1732 hade emellertid en tysk lieutenant Nicolaus zum
Felde kömmit från Stockholm tili Åbo och begynt betjäna
ungdomen med information i tyska språket. Följande år hade
han anhållit att blifva antagen tili språkmästare i tyska språ-
ket. Konsistorium förordade hans ansökau, enär en lärare-
tjänst i tyska språket ansågs nödvändigare än i franska i an-
seende därtill att den studerande ungdomen tili största delen
sysslade med studia theologica. Men kansler lyckades icke
utvärka något anslag för en tysk språkmästarebefattning. Ett
nytt försök synes ha gjorts vid 1737 års riksdag, men också
utan framgång. Zum Feldes ställning blef förty alt mera
betrykt, men han kvarstod dock vid akademin in på 1740-
talet. År 1740 nämnes han som svårt sjuk och erhöll på grund
däraf ett understöd ur fisco pauperum a

.

Från N. zum Feldes lärarevärksamhet har mau ett litte-
rärt minnesmärke, nämligen en af honom tili den studerande
ungdomens i Åbo tjänst och nytta utgifven Inledning tili Tyska
Språket (1734), af förf. tillägnad akademins kansler och samt-
liga professorer. Förf. yttrar i sitt företal, att då han för kort
tid sedän hade anländt tili orten för att betjäna ungdomen
med sin ringa information i tyska språket, hade en stor brist
på böcker försports, hvilket hade föranledt honom att ur de
bästa philologis och grammaticis sammandraga och författa

i Registratur *% 9 1725, Cons. Prot. 6/H 1725.
2 Registratur 5/4 i 733; ao/10 1737, i6/gi 2% 1740.
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denna språklära. Karaktäristiskt för latintidens ännu gängse
fördomar mot de moderna språken är att förf. måste förut-
skicka en not, som upplyser att tyska språket »är ingen
dialect hos något wist Folckslag eller Nation, uthan af alla
dialecter genom de Lärdas flijt, til den nu förtiden warande
zirligheten uparbetat, och öfwer hela Tyskland, i de Lärdas
skrifter, och i förnämt Tai brukeligit. Men kan doch ej alde-
les, ock i alla stycken analogice talas eller skrifwas, emedan
man derutinnan bruket eller usui mycket lemna måste». Själfva
språkläran sönderfaller i tre delar, den första om ortografin,
den atidra om etymologin och den tredje om syntaxen. Som
bihang äro tillagda en kort tysk-svensk ordbok, ett alfabetiskt
register öfver anomala verb och en förteckniug på »Svecismi,
vid hvilka deu intet måste vanja sig, som rätt viii lära det
tyska språket» \

Efter zum Felde synes informationen i tyska språket ha
handhafts af en tysk student David Stier, som 1746 förordna-
des tili docent i tyska språket, emedan för tiden ingen fans
vid akademin, som kunde betjäna ungdomen i detta språk.
Han af led emellertid redan år 1749.

Mera beryktad än gagnelig för akademin var den med N.
zum Felde samtidiga franska språkmästaren Jacques DeVEcluse,
som år 1728 efter Hermet erhöll fullmakt å denna befattning.
Han befann sig i ständiga konflikter med konsistorium och
uppträdde inför detsamma på ett högst vanvördigt sätt. Klago-
mål anfördes äfven öfver att han i sitt eget hus förde ett
oanständigt och gudlöst väsende. Han hade bl. a. vid upp-
repade tillfällen slagit och illa handterat sin hustru, madame
Fontelia, så att hon nödgats rymma ur huset. En gång hade
han kömmit tili henne och våldsamt rykt hennes späda barn
ifrån hennes bröst och halfnaket fört det ut på landet. Då
han genom sådana mandater hade åsamkat sig ett allmänt
vanrykte, blef det fråga om hans afsättning, men vederbörande
visade stor långtnodighet, så det gick af för böter och afbön.
Att de I'Ecluse ej häller åtnjöt ungdomens förtroende, fiuner
man däraf, att den med förbigående af honom lät informera

1 Två år efter arbetets utkommande erbjöd N. zum Felde konsisto-
rium att iulösa de öfverblifna exemplaren af hans tyska grammatik.
Kons. beslöt uppmana nationsinspe.ktorerna att tillhålla studenterna att
köpa berörda tyska grammatik, så mycket hällre som det tyska språket
isynnerhet för dem, som tanka tili att blifva präster, är högst angeläget.
Cons. Prot. 2% 1736.
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sig i »fransöskan» af en magister Lytke, något hvaröfver de
I'Ecluse i vredesmod besvärade sig i konsistorium. Men en
stor del af studenterna anhöll att fortfarande få betjäna sig
af Lytkes undervisuing \

Då de I'Ecluse afgick med döden 1743, fann konsistorium
huru angeläget det var för den studerande ungdomen, att
språkmästaresysslan skulle bli besatt med en skicklig och dug-
lig person. Enär man ansåg det lämpligast, att någon hemfödd
af den finska nationen borde antagas tili sysslan, föreslog
konsistorium tili de l'Ecluse's efterträdare unge studenten J. J.
Hoppenstong, men detta förslag vann ej kausiers bifall, utan
blef åter en »infödd frantzos» Anton Che/ de Ville år 1744
utnämd tili fransk språkmästare vid akademin 2

.

Det för eftervärlden synliga resultatet af de utländska
språkmästarenas undervisning framträder egentligen i de dedika-
tioner och gratulationer, såväl poetiska som prosaiska, hvilka
på tyska och franska, stundom äfven på engelska och ita-
lienska, i alt större antal tryktes i de akademiska skrifterna
under denna period. Det visar sig att äfven om modersmå-
lens studium och användning stäldes i främsta rummet, dock
äfven intresset för de europeiska kulturspråken var i starkt
tilltagande. Dock lades hufvudvikten på deras praktiska in-
hämtande, för ett vetenskapligt studium af desamma var tiden
ännu ej mogen.

i Cons. Prot. Vl2 1730, »/, a 1739, %, 2V5 1740, 23/5 1741. Kongi. o. Can-
cellers bref 1/2 1732; Registratur s/ 8 1734. Jfr äfven H. Raberghs för öfrigt
ofullständiga meddelande »Utländska språkmästare vid Åbo akademi» i
Finska kyrkohist. satnfundets prot. och meddelanden. 11, s. 165.

2 Cons. Prot. %, 2i/4 1744.
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mSTOT{IA OCH POUTTK-
FINSK HÄFDE- OCH BYGDE-
FORSKNING. MEMOARLIT-
TERATUR OCH POLITISKA
STRÖSKRIFTER.

ckså på häfdeforskningens område ter sig frihets-
tidens början sorn en öfvergång från det förra
seklets antikvariska riktning tili en mera tidsenlig
och modern kurs. Under 1600-talet hade äfven
historien stått nnder ett ödesdigert inflytande af
den ortodoxa teologin å ena sidan och latiniteten

å andra sidan, hvartill mot seklets slut ytterligare kom den
gotomaniska riktningen med sinä på gamla sagor ocli god-
tyckliga etymologier hvilande hypoteser samt därpå bygda
patriotiskt storvulna fantasier. Latinitetens inflytande visade sig
främst därutinnan, att historieprofessorerna vanligen tolkade
någon romersk historieskrifvare, oftast mera för språkets skull
än för att väcka sinne för häfdeforskning. Historiens indelning
hvilade ännu på biblisk grund. Med stöd af profeten Daniels
syn och profetia uppstälde man fyra stora världsmonarkier,
nämligen det babyloniska, persiska, grekiska och romerska
riket, och endast genom att det sistnämda fortfarande betrakta-



des som bestående, kunde medeltidens kristna stater få ett
rum i häfderna. Denna indelningsgrund är genomgående i
alla tidens historiska handböcker, och ännu i frihetstidens
början öfversattes tili Svenskan siika gammalmodiga arbeten,
t. ex. Christian Weise's >Der kluge Hofmeister» (1735).

Den antikvariska riktningen, hvars mest lysande exponent
var Rudbecks »Atlantica», hade likväl det goda med sig, att

den riktade uppmärksamheten från den bibliska och klassiska
forntiden tili den skandinaviska nordens fornålder och däri-
o-enom faktiskt lade grunden tili en inhemsk historieforskning.
Det visade sig också att när Rudbeckianismen nådde Abo
universitet, man äfven där begynte fantisera öfver Finlands
forntid i Atlanticans stil och anda. Det mest betydande, tili
denna riktning hörande värk inom vår historiska litteratur
var den tidigare nämde Daniel Juslenius' akademiska afhand-
ling om det gamla och nya Åbo (Aboa vetus et nova 1700),
hvars antikvariska del ännu vimlar af orimliga historiska
hypoteser, medan författaren blir så mycket exaktare, ju mera
han närmar sig den närvarande tiden.

Som en blandningsprodukt af antikvarisk forskning och
samtidsteckning bildar Juslenius' arbete på sätt och vis en
öfvergång tili häfdeforskningen i frihetstidens början, då man
änuu vacklade mellan den från karolinska tiden nedärfda ur-
gotiska riktningen och nyare inflytelser. Stora ofredens upp-
skakande händelser hade i sin mån bidragit tili att vända
blickarna från det förgångna tili det närvarande, och flere
samtida hade redan försökt sig på att teckna episoder från
detta olycksdigra skede i vårt land. Så hade Juslenius, medan
han under kriget var anstäld som lektor i Västerås, hallit ett

gripande tai om finnarnes lidanden (de miseriis fennorum).
Professorn, sedermera biskop L,. Tammelin införde i 1717 och
1718 års almanackor en »berättelse om Storfurstendömet Fin-
lands bedröfliga tillstånd under Ryssen», äfvensom en skildring
af »Cossakernes förfarande i Österbotten». En kort historia
på lätin om hela den nioåriga ryskä ockupationen hade för-
fattats af kuratorn för den österbottniska nationen, magister
Isak Peldan i denna nations matrikel (Brevis historia noctium
novennium Russicarum ab a. 1713 ad a. 1721), hvilka histo-
riska anteckningar sedermera fortsatts ända tili 1728 l

.

1 Utom dessa kan yttermera nämnas en »Berättelse om Ryskä in-
fallet i Österbotten, åren 1713 och följ.» af ett okändt åsynavittne, hvilken
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En representant för den antikvariska riktningen på foster-
ländsk grund var äfven innehafvaren af den historiska pro-
fessuren vid Åbo akademi under denna period Algot Scarin \

hvilken såväl genom sinä arbeten som genom sin intresserade
lärarevärksamhet står i främsta ledet bland vara historiker
under denna tid. Scarin hade gjort sinä studier vid Upsala
universitet och var en lärjunge af den berömde bibliotekarien
Erik Benzelius d. y., som hvars amanuens han äfven tjänst-
gjorde vid universitetsbiblioteket. Bland haus läromästare näm-
nas äfven Olof Celsius d. ä. och Olof Rudbeck d. y. Samtliga
dessa lärdomens dåvarande prydnader i Upsala voro intresse-
rade antikvitetsforskare och förstodo att redan tidigt väcka
Scarins håg för studier i fäderneslandets fornhistoria. Af Rud-
beck lärde han att på grund af språkliga etymologier draga
djärfva, stundom tili och med orimliga historiska slutsatser
beträffande den dunkla forntiden. Celsius och Benzelius, så
mycket de än voro gripna af den rådande föreställningen om
Sveriges forntida storhet och betydelse, intogo dock båda en
mera kritisk hållning gentemot de antikvariska drömmarna
och förkastade många af tidens älsklingshypoteser på gotoma-
nins område. Men vid många andra obevisade påståenden,
såsom om öst- och västgöternas härstamning från Sverige,
höllo de ännu fast och äro sålunda att betrakta såsom öfver-
gångsmän från den Rudbeckska tili den egentliga frihetstidens
kritiska riktning. Under påvärkan af dessa sinä lärare iutog
Scarin redan tidigt denna samma öfvergångsståndpunkt och
förblef stående på densamma under hela sin lefnad, om man
också hos honom kan skönja ett eller annat inflytande af fri-
hetstidens mera framskridna historieforskning.

Som respondent för tredje delen af Benzelius' »Monumenta
historica vetera historiae Sveo-Gothicae» hade Scarins intresse
redan tidigt väkts för Sveriges kyrkohistoria under medeltiden,

berättelse publicerats af J. Aejmelaeus och H. G. Porthan i Åbo Tid-
ning 1776; en Berättelse om Österbottens öden under det långvariga
kriget ifrån 1700 tili 1721 af Jakob Falander och Israel Reinius, trykt i
Åbo Nya Tidningar 1789, äfvensotn den bekanta partigängaren Stefan
Lövings s. k. dagbok, publicerad i »Lähteitä ison vihan historiaan» af
Yrjö Koskinen.

1 Född 1684, prästson från Skara. Student i Upsala 1704, magister
1716, docent i eloquens, historia och moral 1719, professor i politik, mo-

ral och historia i Åbo 1722, universitetsbibliotekarie 1747, afsked med
kanslirådstitel 1761, död 1771.
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och hans första själfständiga lärdomsprof utgjordes af en histo-
ria om Gudhems kloster, som utkom under Celsius' presidium
1716. Redan deuua afhandliug är typisk såväl för tidens
som för Scarins forskningsmetod. I den förberedande antikva-
riska delen vidhåller han hypotesen om att de skandinaviska
goterna voro samma folk som de goter, hvilka eröfrade det
romerska riket. Därpå följer en homonymologisk och etymo-
logisk afdelning med på namnlikheter grundade hypoteser i
tidens stil och slutligen den i egentlig mening historiska de-
len, som upptager alla tidigare forskares meddelanden om
klostret Gudhem. Afhandlingen som omfattade 86 sidor, be-
traktades säkert som ett för tiden myeket grundligt lärdoms-
prof, hvilket några år senare förskaffade honom plats som
docent vid Upsala akademi.

Tili professor i politik, moral och historia vid Åbo akademi,
hvilken lärostol i konsistorium framhölls som »den ampleste
af alla», utnämdes han på grund af rekommendation af Ben-
zelius, och emedan han, såsom det heter i konsistorii protokoll,
erhållit »märkelige publique och private loford oin sin erudition,
skicklighet och välförhållande». Valet utföll lyckligt, ty
genom Scarin förvärfvade den nyrestaurerade akademin en
utmärkt och nitisk lärare och en hängifven forskare, hvars
ifver icke ens de ogynnsammaste yttre omständigheter, bristen
på litteratur, små materiella tillgångar och de mest njugga
publika understöd, kunde nedslå. I samtidens ögon framstod
han som ett lärdt origiual, en katederhjälte, hvars långa, ytterst
magra figur gaf honom prägeln af en »mumie, hos hvilken
lärdomen tyktes hafva förvandlat alla muskler tili pergament
och alt blod tili bokdam» och hvars ytterst regelbundna,
måttliga och dietiska lefnadsordning icke minst lät tala om
sig. Hela hans lif var den lärde forskarens, hvars tidiga
morgonstunder voro hälgade folianter, collectaneer och afskrifter
och hvars hela dagordning var så inrättad, att den mesta tiden
skulle kunna egnas åt lärda mödor.

Scarin framstår dock mera som den flitige samlaren af
historiska aktstycken ocli dokument an som en vetenskapligt
anlagd och produktiv författare. Han gör intryck af en trög
natur med en långsatn arbetsmetod, hvarför han säilän blef
riktigt färdig med något arbete. Men därvid får dock ej läm-
nas ur sikte de ogynnsamma förhållanden, under hvilka han
arbetade. Då de historiska källorna för det mesta befunno sig
i Sverige, gälde det att genom korrespondens och genom att
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besvära andra få afskrifter af de behöfliga aktstyckena. Sådaut
drog då för tiden långt ut på tiden. Scarins egna tillgångar
voro så små, att han tili och med måste anhålla om postpen-
ningar ur fiscus rectoris för sin lärda korrespondens. Stor
svårighet visade det sig äfven vara att få understöd för afteck-
nandet af fornminnen och andra antikvariska föremål, en de-
talj, för hvilken Scarin också lifligt intresserade sig. Det kan
därför snarare räknas honom tili förtjänst, att inga motgångar
kunde nedslå hans mod. Han klagar understundotn i sinä
bref 1 öfver de svårigheter, som mött hans litterära företag,
men han fortfor det oaktadt oförtröttadt ända tili sin sena
ålderdom med sinä historiska forskningar.

Tili den historiska professionen hörde äfven moral och
politik, och enligt gammal tradition betraktades just dessa
som professurens hufvudämnen, en omständighet som äfven
bidrog tili att splittra Scarins värksamhet. Hans offentliga
föreläsningar rörde sig också förnämligast på pplitikens och
moralens områden, medan han endast privatim föreläste i histo-
ria. I sinä föreläsningar i natur och folkrätt följde han S.
Pufendorff, hvars epokgörande arbeten visserligen redan tidi-
gare hade tolkats vid akademin, men hvars läror om männi-
skans naturliga rättigheter först genom Scarin och hans sam-
tida inträngde i den allmänna meningen hos oss.

Scarins statsrättsliga föreläsningar genljuda redan af fri-
hetstidens läror. I tillkännagifvandet angående sinä föreläs-
ningar för 1729—30 säger han sig såväl på gnmd af den na-
turliga lageu som med stöd af Sveriges grundlagar ämna fästa
afseende både vid monarkens och vid frihetens rättigheter.
Han ansåg att inga förordningar finge utfärdas blott på grund
af regentens godtycke, men att å andra sidan medborgarnes
sinnen ej finge ledas ifrån underkastelse under regeringsmak-
ten. Den nya tidens auda talar äfven ur Scarins förklaring,
att den akademiska lärarevärksamheten skulle vara ackomrao-
derad icke blott för skolan utan äfven för nyttan i lifvet (ne
scholae magis quam vitae usui). I moralfilosofin stödde han
sig på tvänne samtida utländska författare, historieprofessorn

1 Så talas i ett bref tili Sven Digelius om det »vanpris historiae
et antiqvatum har rakat uti, så att om intet eget nöje uppeldade den
naturliga driften enhvar rättsint patriot hyser för sitt fädernesland, skulle
man allestädes finna flere avocamenta än incitamenta för sig att luta
axlarne under ett så kostsamt arbete».
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Adam Rechenberg (1642—1721) och professorn i moralfilosofi i
Altdorf M. D. Omeis (1646—1708).

I sinä privata föreläsningar öfvergick Scarin från de antika
historieskrifvarne tili samtidens historia och följde därvid den
praktiska metoden att ur tidningarna uppläsa notiser om de
senaste händelserna samt kommentera desamma med upply-
sande förklaringar och återblickar på de timade händelsernas
förhistoria \ Den lärde Chr. Gjörvell. som hade åhört Scarins
egendomliga föreläsningar öfver avisorna, yttrar att desamma
öppnade hans medfödda håg för historiens studium. Äfven i
Sveriges historia fortgick han i sinä föreläsningar ända tili
senaste tid, ehuru han företrädesvis uppehöll sig vid det forn-
tida sveogotiska väldet. Huru tidsenlig Scarin var, framgår
slutligen däraf, att han året före utbrottet af lilla ofreden i
sinä akademiska föreläsningar behandlade kriget ur folkrättslig
synpunkt, liksom han efter dess slut föreläste öfver freden.

Så vidsträkt än området var för Scarins lärarevärksam-
het, förblef dock historien städse hans älsklingsstudium, och
det bör tillräknas honom som en stor förtjänst, att han efter
sin anställning vid Åbo akademi vid sidan af sitt intresse för
Sveriges forntid i alt högre grad begynte fördjupa sig i stu-

dium af Finlands häfder och fornminnen. Utgifvandet af ur-
knndssamlingar hade vid denna tid begynt taga fart i Sverige,
och redan i början af sin härvaro fattade Scarin den stora
planen att efter mönstret af Benzelius' ofvannämda Monumenta
ntgifva ett sammelvärk i Finlands fornhäfder under titel »Monu-
menta vetera ecclesiae et historiae fennicae». För detta ända-
mål anhöll han i slutet af maj 1726, att konsistorium skulle
intercedera hos kanslern, att han under en tillärnad forsknings-
resa tili Stockholm skulle få tillträde tili antikvitetsarkivet.
Denna auhållan bifölls, och man finner att Scarin såväl i riks-
som antikvitetsarkivet hade samlat och afskrifvit en mängd
gamla akter, hörande tili Finlands historia och antikviteter,
och för att bearbeta detta material afsade han sig tili och med
förmånen att blifva teologie professor, hvartill konsistorium hade

1 Det var också genom Scarins försorg akademin begynte halla sig
tued utländska avisor. På hösten 1730 proponerade han i konsistorium,
huru som det vore nödigt att genotu avisor blifva underrättad såväl om
annat som enkannerligen hvad in re litteraria utom lands kommer att
utgå. Då biskopen utfäste 3 plåtar årligen för avisors anskaffande och
äfven professorerna lofvade contribuera, fick Scarin sitt förslag realise-
radt. Jfr Cons. Prot. 31 /io l7?>°-
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föreslagit honom. Det var en för tiden ovanligt sällsynt och
för Scarin hedrande uppoffring af ekonomiska fördelar för rent
vetenskapliga intressen. Och dock klagade Scarin i ett bref
tili kanslirådet Rosenadler i auledning af sitt förestående gif-
termål med dennes systerdotter, änkeprofessorskau Alstrin, att

»den magra och mycket olika löningsstat, man här å orten

åtnjuter, kunde gifva anledning nog att söka transport tili
något bättre och tillräckeligare» \

I det tillärnade sammelvärket hade Scarin närmast tänkt
publicera biskop Paul Juustens krönika öfver Finlands biskopar,
såsom mau bl. a. finner däraf, att domkapitlen på Scarins begä-
ran anmodat prästerskapet att efterspana manuskript af
Juustens biskopskrönika. Det var Scarins mening att utgifva
densamraa med noter och animadversioner på samma sätt som
man i Upsala hade utgifvit de äldre svenska biskopskröni-
korna. Scarin lyckades äfven öfverkomma ett manuskript,
som hade tillhört den bekante fornforskaren Elias Brenner.
Men det stort anlagda sammelvärket kunde han likväl ej starta
i följd af bristande ekonomiskt understöd. Han lämnade dock
iuga utvägar oförsökta, utan anknöt förbindelser med den
samtidige, som utgifvare af historiska urkundssamliugar be-
kante Chr. von Nettelblad 2 i Greifswald, i hvars »Schwedische
Bibliothec» (första stycket 1728) han också lyckades få Juustens
»Catalogus» publicerad jämte lärda,af honom författade anmärk-
ningar samt bifogade historiskt-politiska excerpter ur kronikan.
Juustens biskopslängd fortsattes af Scarin ända tili och med
biskop Herman Witte. Scarins upplaga har sedermera helt
och hållet undanträngts af Porthans stora edition af Juustens
värk, men som hans förtjänst kvarstår dock, att han först af
alla riktat uppmärksamheten på och offentliggjort densamma.

En annan utväg tili offentliggörande af publikationer på
den äldre historiens område erbjöd själfmant Scarins akade-
miska lärarevärksamhet. Scarin ägde i hög grad förmågan att
samia omkring sig intresserade lärjungar, hvartill hans stora
anseeude som lärd och forskare i främsta rutnmet bidrog. Så-
som redan nämts hörde han jämte Hassel tili de populäraste

1 »Supplement tili Professor Algot Scarins bref», utgifna af M. G.
Schybergson i Hist. Arkisto, XIII, s. 297.

2 I konsistorium försökte Scarin utvärka förskott åt Nettelblad för
hans »Thesaurus historiae Sveogothicae». Ur fiscus rectoris erhöll S.
postpenningar för sin för publice nytta hafda korrespondens med nämde
forskare. Jfr Cons. Prot. 17/10 1730, 12/i 1735.
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bland de samtida professorerna i Åbo. Under hans presidium
ventilerades icke mindre än 126 akademiska afhandlingar,
hvilka omfatta en tid af omkring tre decennier från 1725 tili
1755. Liksom Scarin i sinä offentliga föreläsningar rörde sig
på moralens och politikens områden, så behandlar äfven det
stora flertalet af de under hans presidium utkomna disputa-
tionerna filosofiskt-etiska eller politiskt-juridiska ämnen. De
historiska äro visserligen färre tili antalet, men de äro i många
hänseeuden de mest intressanta och betydande, enär Scarin
själf i icke ringa grad medvärkat vid desammas utarbetande.

Hvad de filosofiska afhandlingarna vidkommer, behöfva vi
ej uppehålla oss vid desamma, då de flesta tillhöra den nya
wolffska riktningen, hvilken vi redan lärt kanna af det före-
gående. Scarins lärjungar disputerade såväl i wolffsk psyko-
logi och etik som äfven i naturlig teologi. Knapt någon enda
af dessa dissertationer kan anses mera märklig och höjde sig
icke öfver mängden af tidens många afhandlingar i wolffska
filosofin. De visa oss emellertid, att Scarin hörde tili den nya
skolans män eller åtminstone icke motarbetade den wolffska
filosofin. Vi ha redan sett (sid 34) med hvilken energi Scarin
uppträdde tili försvar för en af sinä lärjungars afhandlingar
mot biskop Juslenius, hvars ortodoxa ofördragsamhet han
skarpt brännmärkte. Det lyckades honom att få sinä inlägg
i denna fråga offentliggjorda i Nettelblads ofvannämda »Schwe-
dische Bibliothec», där äfven den angripna afhandlingen om-

nämdes med stort beröm. Ehuru antiortodox var Scarin dock
en from och religiös man, som med stort bekymmer såg den
vid seklets midt tillväxande otron och materialismen \

I politiken var Scarin, att döma såväl af hvad vi kanna
om hans föreläsningar som af de under hans presidium på
detta område ventilerade afhandlingarna, en anhängare af de
fria åsikter i rätts- och statsvetenskap, som i gemen hystes af
hans samtid. Han var dock för mycket lärd forskare för
att taga någou lifligare del i tidens politiska debatter, och i
hans talrika bref, utgifna af M. G. Schybergson, finner man ej
häller några uttalanden i politiska frågor. Men hans lärare-

i I ett bref tili universitetets kansler C. G. Tessin af år 1760 ut-
ropar han: »Besynnerligen är mi materialismus mycket gängse, och
tyvärr antagen och förfäktad af de ypperste i denna världen, som säga
retit ut: apres la mort notre åme sera rendu aux elemens. De som
halla sig vid revelationen, jämra sig öfver siika irreligionarier». Jfr M.
G, Schybergson, Historiens studium vid Åbo universitet, s. 45.
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värksamhet visar dock att han äfven i politiken följde med
tidens strömningar. Hans lärjungars hithörande dissertationer
hafva samma karaktär, som enahanda under Hassels presidium,
hvilka vi redan lärt kanna i föregående kapitel (sid. in). De
hänföra sig snärt sagdt tili alla rättsstudiets olika områden,
men beröra för det mesta detaljfrågor. I naturrätten är Pufeu-
dorff fortfarande den främsta auktoriteten, men man fiuner
äfven inflytelser af den wolffska filosofins politiska läror. På
det statsrättsliga området äro frågor om konuugamaktens be-
gränsning de mest omhuldade. För öfrigt framträda tidens
humanitära och filantropiska åsikter såväl i civila som krimi-
nala specialundersökningar. Man uttalar sig mot användandet
af tortyr för framtvingandet af bekännelser, mot det för mänsk-
ligheten förnedrande slafveriet och tili förmån för lagstiftning
för djurskydd, för vidsträkt benådningsrätt o. s. v.

Så upplysande flere af dessa afhandlingar än kunna
vara såsom vittnesbörd om tidens förändrade sigualer på så
många af vetandets skildä grenar, så träda de dock helt och
hållet i skuggan för de historiska afhandlingar, som framträdde
nnder Scarins presidium. Redan genom sin större omfattning
skilja de sig från de öfriga, och därtill kommer en grundligare
forskning och en djupare lärdom, som otvifvelaktigt vittnar
om en lifligare medvärkan från preses sida, hvars egentliga
fält historieforskningen var och förblef. Vi ha nämt att Scarin
i de akademiska disputatiouerna sökte en utväg för att kunna
realisera sinä planer om utgifvandet af bidrag tili Finlands
och Skandinaviens äldre historia. Hans afsikt var att söka
förmå sinä lärjungar att såsom lärdomsprof på sin bekostuad
trycka af honom författade historiska skrifter, dels ock att åt
de skickligare af dem öfverlämna sinä samlingar och afskrif-
ter, för att af dem bearbetas och offentliggöras. På detta sätt
lyckades Scarin också få mycket af hvad han hade under hän-
der publiceradt, men hans beräkning utföll dock ej helt efter
hans önskan. Det visade sig nämligen, att hans lärjungar
dels ej ville uppgifva ali själfständighet, dels ej gåfvo sig tid
att vänta tils den omständlige Scarin blef färdig med sinä
vidlyftiga undersökningar i ämnet. De akademiska afhandlin-
garna blefvo sålunda endast några ofullständiga brottstycken
af hvad Scarin egentligen själf tillärnat med desamma. Af
manuskriptet tili Juustens biskopskrönika lyckades han såsom
disputation få utgifna endast några korta historiskt-politiska
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excerpter, s. k. Positiones, hvilka sedermera äfven tryktes i
Nettelblads bibliotek.

Då Scarin var medarbetare i Nettelblads lärda tidskrift,
tili hvilken han lämnade regelbundna meddelanden från Åbo
universitet, bl. a. en fortlöpande förteckning på akademiska
dispntationer, utgifna under åren 1723—1735, den första i sitt
slag, kumia här ingående uppgifter tillskrifvas en viss trovär-
dighet. Scarins goda rykte synes då redan ha vunnit allmän
stadga. Han får i Nettelblads bibliotek epitet om sig att vara
»den ovanligt flitige, gruudligt lärde och högst meriterade
professor Scarin». I det år 1728 utkomna häftet heter det att

han arbetar flitigt på åtskilliga historiska värk, bl. a. på sin
Descriptione Historica Alandiae, hvari han grundligt bemöter
Loescheri, Keysleri och Dithmari argument mot Rudbeckum
etc. För denna afhandling korresponderade han med sekre-
teraren i antikvitetsarkivet Johan Helin. Hau lyckades också
förmå en vestgöta-student L. Hallborg att trycka den förra
geografiska delen af detta arbete, som utkom 1730, men den
senare historiska delen blef aldrig utgifven. Scarin har med
detta arbete lämnat ett bidrag tili de under frihetstiden så
allmänna ortbeskrifningarna, men hans framställning bär ännu
en helt och hållet antikvarisk karaktär, om också med kritisk
hållning gentemot Bångs och andras tidigare framstälda hypo-
teser. Scarins intresse för afbildningar af historiska minnes-
märken framträder redan i denna afhandling, hvari Ålands

häradssigill finnes aftecknadt. Själf befann sig Scarin ännu
mycket ute på gissningarnas område och stötte icke säilän
hufvudet mot väggen, såsom han yttrar i bref tili Helin \

Genom Juustens krönika hade Scarins intresse väkts för
Finlands gamla biskopar, ocli lian återgick tili den i egentlig
mening äldste bland dem, Finlands apostel, biskop Henrik.
Efter utgifvandet af en dispntation om varägerna 2 begynte
han samia bidrag tili S:t Henriks historia, och mot slutet af
hösten 1735 säger han sig ha lyckats förmå en ung studeut
M. Fontenius att utgifva arbetet, hvaraf hälften då redan
var färdig. Men det dröjde ännu par år, innan arbetet utkom,

1 Endast några år senare utkom i Upsala en rnodernare beskrifning
om Åland af Kristoffer Tärnström (De Alandia, pars I 1739, pars II 1745),
som icke blott redogör för Ålands antikviteter, utan äfven för dess djur-
och växtvärld, ekonomiska förhållanden m. m.

2 De origine priscae gentis Varegorum (1734), där Scarin först häf-
dade åsikten om ryskä rikets grundläggning af skandinaver.
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hvilket berodde dels på Scarins sjuklighet, dels på hans svårig-
het att firma någon, som ville åtaga sig afkopierandet af Hen-
riksmonumentet i Nousis, hvarmed han önskade pryda sitt
arbete. Efter stora och lofvärda ansträngningar lyckades han
slutligen få medel tili mouumentets afritande, men koppar-
stickningen kom aldrig tili stånd på grund af bristande intresse
hos vederbörande. Han fick åtnöja sig med en redan af Elias
Brenner gjord afritning af hufvudtaflan, som bifogades förra
delen af disputatiouen De sancto Henrico, Fetinorum apostolo.
hvilken utkom 1737. Denna del, som sysselsätter sig med
Henriks tidigare öden och afslutas med den svenska expedi-
tionens landstigning i Åbo, har samma antikvariska karaktär
som Scarins tidigare arbeten. Den ena hypotesen jagar den
andra, och talrika på blotta namnlikheter grundade gissnin-
gar förekomma. Den andra delen, som skulle framställa Hen-
riks värksamhet och slutliga martyrdöd i Finland, var afsedd
att blifva vidlyftigare än den förra, men fördröjdes öfver höf-
van länge, dels emedan Scarin ännu gick och hoppades att få
hela monumentet stucket i koppar, hvartill han idkeligen an-
håller om publikt understöd, dels ock på grund af svårigheten
att finna någon student villig att bekosta fortsättningen. Först
1744 begynte Scarin själf lägga handen vid andra delen, som
skulle indelas i tvänne sektioner, men det varade ännu fyra
år, innan densamma utgafs från trycket af sveogoternas kurator
Erik Sundin \ I dennes hand hopkrympte hela fortsättningen
tili 15 magra aforismer, synbarligen författade af respondenten,
tili hvilka dock Scarin fogade en mängd lärda noter, belysande
Henriks vistelse och våldsamma död i Finland. Redan genom
den yttre formen är sammanhanget mellau den förra och senare
delen brutet och det bekräftar rättmätigheten af Scarins klago-
mål i sinä bref öfver de svårigheter, som mötte honom vid för-
söken att få resultaten af sinä forskningar publicerade. Dock
lyckades Scarin i detta osammanhängande arbete få hopfördt
alt hvad tiden visste om Finlands apostel, och eftervärlden
har ej häller haft mycket att tillägga, hvarför vScarins arbete
ännu i dag med urskilning kan begagnas som källskrift i
denna fråga. En fullständig afskrift af S:t Henriks monumentet
har först i vara dagar kunnat åstadkommas.

Bland afhandlingar, hvari Scarin, att döma af hans kor-

1 Student i Åbo 1737, magister 1748. Återvände tili Sverige 1750,
där han värkade soin skolman.
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respondens, själfständigt medvärkade, må vidare nämnas en af
Gregorius Hallenius x i två delar utgifven beskrifning öfver
Virmo (Virmoensis in Finlandia territorii memorabilia 1738,
1741). Afhandlingen, hvars andra del utgafs under Hassels
presidium, är synbarligen författad af den från Virmo hetnma-
hörige respondenten och tili hela sin anläggning moderuare
än tidigare arbeten på hithörande område. Genom sin rikedom
på faktiska upplysniugar om Virmo härad och dess kommuner
framstår den som en af de bättre af tidens ortbeskrifningar.
Scarin synes företrädesvis ha intresserat sig för ett grafmonu-
ment öfvet krigsrådet Henrik Fleming, om hvilken han begär
upplysningar af J. Helin. Han säger sig ämna beskrifva
monumentets utseende, och en sadan beskrifning jämte upp-
gifter rörande Fleming, härrörande af Scarin, ingår äfven i ar-
betet 2 .

Bland Scarins antikvariska meriter bör ej förglömmas, att
han är den förste, som sökt få Åbo domkyrkas dyrbara monu-
ment aftecknade och stuckna i koppar. Han förstod äfven att
begagna sig af ett gynnsamt ögonblick härför, nämligen
konung Adolf Fredriks besök i Åbo. Konungen hade lifligt
intresserat sig för de gamla grafkoren i domkyrkan samt an-
befalt, att desamma sknlle renoveras, äfvensom uppdragit åt
generalguvernören G. F. von Rosen att draga försorg om
affattandet af en historisk beskrifning öfver monumenten i

1 Student 1728, magister 1741, kollega i Åbo s. å. Död 1772.
2 En vidlyftigare disputationsserie, som Scarin vid samma tid lycka-

des sätta i gång, gälde den s. k. Peterspenningen och dess uppbärande
särskildt i Sverige, hvaraf tre delar utkommo under olika respondenter
åren 1737—1740 (de denario B. Petri, Svethice Pedersöhre). Afhandlingen
är den enda af de under Scarins presidium utkomna disputationerna,
hvars föriattarskap i Nettelblads »Conspectus» öfver samtidiga auktorer
på det sveogotiska området tillskrifves enbart Scarin, och han nämner
äfven själf i siua bref, att han skrifvit ora detta ämne, men det bör dock
anmärkas, att respondenten för den andra delen, den äfven sora histo-
riker kände Martin Peithzius själf uppgifver sig som auktor. Yttermera
kan framhållas Engelbert Ranckens historia om Nådendals kloster (Coenobii
Nadhanadals succinata Historia 1744—1745), den första i raden af de
många beskrifningar om detta kloster, hvilka sedermera under tidernas
lopp sett dagen. Rancken meddelar redan orginala aktstycken rörande
klostrets grundläggning och skildrar dess fornlämningar, sådana de tedde
sig på hans tid. En af pedagogen i Brahestad Aron Prockman utgifven
dissertation om klubbekriget (de tumulto rustico Ostrobotniae civium
1746) utgöres endast af en redogörelse för klubbors användning som
vapen, om deras utseende m. m.
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fråga. Denne vände sig nu tili Scarin, som också i ett seder-
mera i Gjörvells Svenska Mercurius x offentliggjordt bref tili
v. Rosen lemnar en kort beskrifning af de förnämsta grafkoren
samt tillika meddelar, att en magister N. Turdin hade författat
en kort historia öfver Åbo domkyrka, men saknade medel tili
uppläggande af arbetet, hvilket dessutom enligt Scarins mening
borde prydas med kopparstick af kyrkaus monurnent 2

.
Då

Finland vidkommande historiska minnesmärkens aftecknande
hade blifvit försummadt, vädjar Scarin tili v. Rosen att han
så måtte bedrifva saken hos vederbörande, att tili en början
Åbo domkyrkas monurnent blefvo i koppar tecknade och tili-
lika afbildade i den omförmälda disputationen. Men äfven
nu förklingade hans stämma ohörd och blef hans hemställan
utan resultat. Af Turdins afhandling utkommo endast några
blad, och sålunda gick hela företaget om intet 3

.

Då samma öde förföljde honom ända tili slutet och han
icke lyckades finna någon studerande villig att bestrida kostua-
derna för fortsättningen på en af honom påbörjad afhandling
om västgöternas konung Ataulf (1753), tyckes han ha planerat
att efter vunnen befrielse från sitt akademiska lärarekall för
egen räkning utgifva fortsättningen på sistnämda afhandling
äfvensom en minnesteckning öfver biskop Tavast. Men äfven
dessa Scarins ålderdomsarbeten sågo aldrig dagen i tryck. I ett
af sinä bref orntalar han visserligen ett manuskript »Aboensis
olim episcopi Magni 01. Tavastii memoria», återupprättadt af
hans styfson L. Alstrin, men detta har aldrig utkommit och
icke häller återfunnits bland Scarins efterlemnade handskrifter.

Dessa sistnämda, som efter Scarins död köptes af hans
efterträdare J. Bilmark, synas icke ha värit alt för rikliga och
för det mesta endast innehållit excerpter och etymologiska
saker. Af de värkiiga handskrifter, som funnos i denna sam-
ling, var en enda af större intresse. Det var en akademisk
prelektion, som Scarin höll i Stockholm år 1743, medan han

1 1760 s. 18—24.
2 Såsom ett bevis på att Åbo domkyrkas monurnent hade väkt upp-

märksamhet i utlandet, anför Scarin att den bekanta danska historie-
skrifvaren Langebeck hade sändt en ritmästare tili Åbo för att afteckna
de viktigaste monumenten.

3 Enligt Bilmarcks i Åbo Tidningar publicerade minnesteckning skulle
Scarin flere gånger berättat att han hade författat en »Beskrifning öfver
Åbo Domkyrka», hvilken med hans fina handstil var skrifven på 17 ark,
men derma hade icke återiunnits bland hans efterlämnade manuskript.
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under lilla ofreden vistades därstädes, och som behandlade
den på dagordningen stående frågan, huruvida Sverige skulle
ingå en ny Kalmarunion med Danmark. Denna handskrift är
en af de få af Scarin, som numera finnas i behåll. Liksoin i
sinä historiska föreläsningar öfver hufvud utgick Scarin äfven
nu från en i avisorna meddelad underrättelse, att danska
statsrådet Berckentin hade kömmit tili Stockholm i den hem-
liga missionen att värka för valet af en dausk tronföljare.
Detta föranleder honom att undersöka frågan, huruvida en
konfederation med Danmark vore nyttig för Sverige. För detta
ändamål gifver han en resume af den förra Kalmarunionens
historia och framhåller i skarp belysning alla de olägenheter
och misshälligheter, som uppstodo genom densamma. Han
uttalar sig på det bestämdaste mot förnyandet af en dylik
union och pläderar i stället för vai af en »konung af vårt
eget släckte, hvars höghet är med riksens härligbet så närä
förknippad, att icke ens misstanka om någon skiljachtighet kan
trängia sig ther emilian». Scarin var synbarligeu vunnen för
det holsteinska partiets intressen, för hvilket äfven de finska
representanterna vid riksdagen kämpade med stor ifver.

Intressant är att Scarin i denna föreläsning fäller den
skarpaste dom öfver den fatala och misslyckade finska kam-
panjen oeh uttalar farhågor för att Finland genom Sveriges
dåliga politik helt och hållet skulle gå förloradt för detsamma.
Hela afhandlingen vittnar om att Scariu oaktadt sin företrä-
desvis antikvariska lärdom med stort iutresse följde med sin
egeu tids händelser och grundligt' hade gjort sig förtrogeu
med tidens historia och statskonst. I så matto är detta utta-
lande det tidsenligaste och mest intresseväckande bland Sca-
rins historiska skrifter.

Uppmärksamhet förtjänar äfven en af Scarin efterlämnad
mindre haudskrift om Finland, som sedermera blifvit offentlig-
gjord i Suorni (1843). Den yttre formen gifver vid handen,
att densamma värit afsedd för någon lärd tidskrift, ehnru den
måhända aldrig ingått i någon sadan. Äfven denna korta
afhandling ansluter sig tili en notis i de »Stockliolmische aviser»
om att en general L,öwen skulle afrest tili ryskä gränsen för
att besiktiga en ansenlig skogspark, som ryssarne inom finska
gränsen skulle inkräktat och nedhuggit. Denna notis gifver
bonom en nog sökt anledning att undersöka, huru långt till-
baka i tiden namnet Finland sträcker sig, hvarifrån det finska
folket hade sitt ursprung m. m. Tili Scarins beröm bör fram-
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hållas, att han vid behandlingen af dessa antikvariska frågor
med vaken kritik tillbakavisade en mängd äldre författares
oriktiga uppgifter om vårt lands forntid, bl. a. fabelu om gamla
konungar, som skulle regerat här under den hedniska tiden.
Scarin påvisar att i gamla krönikor landets namn värit Oster-
landen, medan man tidigast efter kristendomens införande fin-
ner namnet Finland användt i påfvebrefven tili landets bisko-
par. Att Scarin i denna fråga ännu mycket offrat åt villfarelser,
ligger i sakens natur, men hans uppsats är likvisst ett första
beaktansvärdt försök att bringa reda i de dunkla föreställnin-
gar, som ännu på hans tid hystes beträffande Finlands forntid.
Så hade ännu år 1728 den i Upsala studerande nylänningen
Gabriel Arctofiolitanus l i en akademisk afhandling om finnar-
nes ursprung och religion (de origine ac religione Fenno-
rum) sökt vidhålla den gamla hypotesen om finnarnas härstam-
ning från israeliterna, som tidigare skulle ha bott i Skandi-
navien, hvarför äfven språkliga öfverenstämmelser kimde påvisas
mellan finskan och hebräiskan. Det är gentemot dylika fan-
tastiska åsikter, hvilka ännu allmänt hystes af många lärde,
särskildt i Sverige, Scarins lilla uppsats om Finland gör ett
så välgörande intryck.

Det är såluuda icke ringa förtjänster Scarin under sin
fyratioåriga lärarevärksamhet inlagt om den historiska forsk-
ningen hos oss. Han förstod att väcka intresse för under-
sökningar på den finska historiens område och gick själf i
spetsen med initiativ, samlande af material och medvärkan vid
dess bearbetande. Själf en grnndlärd man med en vidsträkt
litteraturkunskap, som han ständigt sökte öka och ntvidga,
ansåg han detta ej vara tillfyllestgörande, utan insåg äfven
betydelsen af arkivforskning, som han icke blott själf idkade
med ifver, utan äfven sökte intressera sinä lärjungar för.
Som universitetsbibliotekarie var han synnerligen mån om att
öka bokförrådet i ali synuerhet med historiska arbeten. Scarins
lärda forskningsmetod gjorde honom äfven mera kritisk gent-
emot den väfnad af hypoteser och orimliga föreställningar,
som var utmärkande för den föregående tidens historiker.
Detta är en så mycket större förtjänst, som Scarin själf var
ett barn af denna tid och ännu fången i många af dess vill-
farelser, från hvilka han aldrig lyckades fullständigt frigöra
sig. Scarin var äfven vår första arkeolog. I detta afseende

1 Student i Upsala 1722, magister därstädes 1730. Död s. å.
IO
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var han påvärkad af Johan Peringsköld och andra berömde
föregångare i Sverige. Det storartade intresse han visade för
vara gamla monumenters bevarande och aftecknande har frara-
gått nr det föregående, och det var säkert en af hans största
missräkningar, att han på grund af bristande understöd från ve-
derbörande förmådde uträtta så litet på detta område. Men
genom sin ifver och sin kännedom om vara fornminnen
gjorde han skäl för epitetet »vår vidtfräjdade antiqvarius», som
Pehr Kalm gaf honom. Som författare var Scarin föga alster-
rik såsom de flesta af hans samtida kolleger. Han. intresse-
rade sig mera för att forska och samia än för att skrifva och
författa. Redan hans stil vittnade om en trög naturell och en
långsam arbetsmetod. Han skref »tungt, mödosamt samt med

intrassling». Den själfständiga andel han hade i de akade-
miska dissertationerna under hans presidium betecknar dock
utan tvifvel ett drygt arbete. Därutöfver har han från trycket
utgifvit endast ett minnestal öfver akademins prokansler,
biskop J. Fahlenius. Hans egna arbeten sågo merendels aldrig
dagen, dels emedan han icke lyckades bringa dem färdiga, dels
eraedan hau saknade medel tili deras offentliggörande. Det
besannade sig hvad han en gång själf bittert beklagade sig
öfver, nämligen att på grund af bristande hjälpraedel »månge
vackre verk och arbeten blifva liggande och tienandes på slntet
til intet annat än papper-strutar» l

. För utförandet af hans
ideer och raånga af hans litterära planer saknade tiden resur-
ser. Men att ha väkt desamma och stadigt hallit dem i sikte
förblifver dock Scarins förtjänst.

Från Scarins tid kan man räkna att specialforskningen
rörande Finlands historia tager sin början. Tidens mest om-
tykta område blef dock ort- och landskapsbeskrifningarna.

1 Scarins bref s. 44.
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På detta fält förefans visserligen en del magra traditioner
redan från föregående sekel. Om vi frånse de s. k. talen för
hembygdeu, som hade florerat vid Åbo akademi på 1600-talet
och hvilka endast ntgjordes af oratoriska exklamationer
ntan något nämvärdt historiskt innehåll, hade emellertid Åbo
stad blifvit beskrifven af Daniel Juslenius, liksom äfven de
nordligaste delarne af Finland utförligt skildrats redan i slutet
af 1600-talet. Men det var likvisst först från början af fri-
hetstiden hembygdsforskningeu i egentlig mening räknar sin
upprinnelse. Den öfverensstämde med hela tidsandan, som var
mera riktad inåt än utåt. Den sammanhängde med tidens
sträfvande för fosterlandets uppodling, hvars nödvändiga för-
utsättning var kännedom om landets olika delar. Sadan forsk-
ning uppmuntrades äfven af myndigheterna, som hari sågo en
praktisk och för fosterlandet gagnelig riktning. Så hade
kanslikollegiet i Stockholm i ett bref tili konsistorierna af år

173 1 med nöje konstaterat, att ide akademiska disputationerna
ingått beskrifningar om en och annan provins och stad i riket,
hvarför kollegiet uttalade som önskan, att konsistorium ville
uppmuntra ungdomen att än vidare således fortfara med andra
provinser och städer, på det mau äntligen må kunna hafva en
slik kuuskap om alla provinser, emedan sådant skulle lända
både tili rikets och fäderneslandets heder samt publico tili
mycket nytta och gagn. 1

Det är också från denna tid stads- och landskapsbeskrif-
ningen tager sin början hos oss samt inom kort uppblomstrar,
så att vid seklets midt redan ett tjugotal arbeten på detta
område hade sett dagen. Universitetet gick äfven här i spetsen.
Alt flere unga studenter begynte intressera sig för att i aka-
demiska afhandlingar skildra sinä hemorter. De vid akademin
offentliggjorda beskrifningarna gälde dock hufvudsakligen stä-
der eller landskap. Men de enskilda socknarna blefvo ej häller
glömda. I skolorna upplästes af elever författade tai tili hem-
bygdens ära. Prästerskapet meddelade icke säilän på myndig-
heteruas uppmaning i s. k. bistorieböcker skildringar rörande
sinä resp. församlingar. Och slutligen begynte äfven laudt-
mäterikårens tjänstemän att författa sockenbeskrifningar efter
ett härför faststäldt system.

De älsta af dessa ortbeskrifningar hafva ännu en mera

1 Brefvet i fråga citeras i företalet tili J. Snellmans afhandling om

staden Uleåborg.
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historiskt-antikvarisk karaktär. Hit höra bl. a. de ofvannämda
under Scarins presidium utgifna om Åland och om Virmo härad.
Detsamma gäller äfven om Mathias Hallenius 1 år 1732 under
Hassels presidium utgifna afhandling om Norrfinne (de Borea-
Feiinia), för hvars språkligt-etymologiserande fuuderingar å la
O. Rudbeck d. y. vi redan redogjort i föregående kapitel.
Författaren är lifligt intresserad af landets antikviteter och me-
morabilia och viii genom utgifvandet af sitt arbete göra sig
väl förtjänt om fosterlandet, ett af de många beviseu på att
kärleken tili fosterlandet var den drifvande kraften tili tidens
många ortbeskrifningar. Afhandlingen förråder stor kännedom
om den antikvariska litteraturen, författaren söker vindicera åt
finnarne en än mera uråldrig forntid än den Rudbeck förbe-
hållit svenskarne i sin Atlantica. Finnarne voro de gamla
skyterna och hela Skandinaviens urinuevånare, det är hufvud-
summan af Hallenius' forskningar, hvilka således ännu helt
och hållet hvila på den föregående tidens okritiska ståndpuukt.
Hvad han meddelar om Norra Finland (Egentliga Finland) är
jämförelsevis litet Den senare delen, hvari han skulle uär-
mare ingå på det egentliga ämnet, utkom aldrig.

Betydligt modernare, ehuru ännu vid namnhärledningar
påvärkad af rudbeckianismen, var P. N. Mathesius' 2 i Upsala
år 1734 ventilerade geografiska dissertation om Österbotten
(de Ostrobotnia), den första utförliga skildring som egnades
detta landskap. Författaren hvars 117 sidor långa afhandling
stöder sig på arkivstudier och på uppgifter af prästerskapet i
Österbotten, lämnar jämförelsevis litet rum för antikvariska
utflykter, utan skildrar först Österbotten i allmänhet samt
därefter de trenne dåtida länen jämte socknar och städer 3.

I slutkapitlet prisar förf. i de mest entusiastiska ordalag
landskapets natur samt pläderar varmt för dess ekonomiska

1 Född 1697, bondson från Wirmo. Student 1723, magister 1732,
docent i grekiska och hebräiska 1737, kurator för borealiska nationen
1738, teologie adjunkt 1738. Under lilla ofreden linguarum professor.
Död 1748.

2 Född 1711, prästson från Österbotten. Student i Upsala 1724,
magister 1734. Präst 1735, kyrkoherde efter sin far i Pyhäjoki 1742.
Död 1772.

3 Afhandlingen pryddes med afbildningar af landskapets vapen och
städernas sigill, Kajaneborgs slott samt i några få ytterst sällsynta exenip-
lar af en karta öfver Kajaneborgs län, hvilken indrogs af kanslikollegiet,
emedan den ryskä gränsen var utmärkt å densamma.
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upphjälpande genom beviljande af stapelstadsrätt åt någon af
Österbottens städer och genom upptagande af grufvor och
anläggande af järnbruk. Mathesius förstod sålunda att gifva
uttryck åt sin hembygds innersta behof. Hans afhandling blef
100 år efter dess utkommande öfversatt tili svenska och publi-
cerad i Suomi (1842).

Mera antikvarisk tili sin läggning, men dock med kritisk
hållning gentemot äldre tiders föreställningar var Kristian
Limnells x under Hassels presidium utgifna historiska studie
om Tavastlaud (de Tavastia 1748). Äfven denna afhandling
var för tiden omsorgsfullt förberedd. Limnell hade vändt sig
tili prästerskapet med anhållan om upplysningar rörande land-
skapet - sarat genom Scarins bemedling äfven erhållit nya
belysande aktstycken ur antikvitetsarkivet. Vid framställnin-
gen af landskapets forntid förkastar författaren såväl hypotesen
om finnarnes härstamning från israeliterna som de raånga
etymologiska gissningarna rörande länets svenska och finska
namn. Efter att ha genomgått landskapets historia redogör
Limnell äfven för dess kyrkliga och administrativa förvaltning
sarat slutar med en kort skildring af de olika socknarna enligt
uppgifter från prästerskapet. Det synes äfven ha värit Lim-
nells mening att gifva en framställning af landets naturalhisto-
ria och ekonomi, för hvilket ändamål lian själf ärnat genom-
resa landskapet, men denna del af uppgiften blef ej utförd.
Limnells afhandling har ännu af vår tids forskare erkänts
såsom värdefull och innehållaude mycket af historiskt intresse.
Den prydes äfven af några illustrationer, bl. a. af Birger Jarls
bild ifrån Tavastehus slott.

Något modernare tili karaktär än landskapsskildringarna
voro de första stadsbeskrifningarna under denna tid. Den tidigaste
af dem. var Petrus Fortelius' 8 afhandling ora staden Björne-
borgs första begynnelse (de primis initiis Biörneburgi), hvilken
utkora under J. Haartmans presidium. De fyra första sidorna
af dissertationen hade trykts 1732 såsom lärdomsprof för magi-
stergraden, men hela arbetet utgafs först efter förf:s död 1735 på
preses bekostnad. Uppgiften var från början inskränkt tili
en redogörelse för stadens grundläggning, och utförandet

1 Student 1738, magister 1748,kyrkoherde i Kyrkslätt 1753, död 1779.
2 Jfr R. Boldt, Ortbeskrifningen i Finland på 16 och 1700-talen, i

Geografiska föreningens tidskrift, XI s. 87.
3 Student 1726, magister 1732, slottspredikant i Åbo s. å. Död 1735.
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besväras jämförelsevis litet af tidens antikvariska lärdoms-
tyngd.

Tidens första fullständiga och moderna stadsbeskrifning
var kollegan vid trivialskolan i Uleåborg Johan Snellmans 1

historiska dissertation ora sin hemstad Uleåborg (de urbe Uloa
1737). Förf. säger sig ha föranledts tili detta arbete af pietet
och intresse för fäderneslandets minnesmärken, och han på-
pekar äfven kanslikollegiets ofvan citerade bref om nyttan af pro-
vinsers och städers beskrifning. Utan några antikvariska utflyk-
ter endast namnets etymologi afhandlas begynner förf. ome-
delbart med en skildring af stadens läge och storlek, uppkomst,
privilegier, styresmän, präster och skollärare. I senare delen till-
kommer framställning af stadens ekonomi, haudel, hamnför-
hållanden, temperatur, invånarnes seder samt slutligen en
redogörelse för de olyckor, som drabbat staden. Snellmans
behandlingssätt af ämnet är sålunda redan för tiden fullt mo-
derni Han befarar också, att många skola anse hans arbete
alt för lätt och närä nog onödigt, i synnerhet de som föraktade
alt det nuvarande och för ögonen liggande och endast intres-
serade sig för det långt i tiden aflägsna. Snellman åsyftade
nppenbarligen tidens antikvariska riktning, och samma klago-
mål ljuda äfven i andra nyare ortbeskrifningar, hvilka synbar-
ligen icke voro rätt väl sedda af den för lärda antikviteter
intresserade Scarin. Däremot synes denna moderna stadsbeskrif-
ning ha blifvit populär bland den studerande nngdomen. Tili
och med på vers prisades de som hade begynt skrifva om
städer. Såsom bevis på det ärofulla härutinnan framhölls
Homerus' skildring af Troja, och Finland uppmanades att ej
glömma dem, som framdragit dess minnesmärken i ljuset.

Från en antikvarisk-lärd riktning tili en fysisk-ekonomisk
gick faktiskt utvecklingen på ortskildringarnas område. Därtill
kom yttermera en öfvergång från det lärda tungomålet tili
Svenskan, för att tili fullo markera tidens ståndpunkt och den
praktiska betydelse, som afsågs med desamma. Denna öfver-
gång skedde vid periodens slut 2 . Vid samma tid begynte

1 Student i Upsala 1731, i Åbo 1731, kollega i Uleåborg 1733» ma-
gister 1738. Död s. å.

2 I handskrift ha bevarats åtskilliga ortbeskrifnigar på svenska
redan från tidigare datum, bl. a. en beskrifning öfver Nagu socken af
Johan Salonius (1735), några anteckningar om Raunio af J. Frosterus
(1736), en berättelse om Kajana slott och stad af L. H. Backman (1739)
tn. fl. Jfr R. Boldt, anf. arb.
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äfven Finland njuta frukterna af det framsynta initiativ på
ortbeskrifningens område, som togs af den svenska landtmä-
terikårens direktör, den bekante Jakob Faggot. Denne hade
redan år 1741 i en uppsats »Tankar om Fäderneslandets Kän-
ning och Beskrifvande» i svenska vetenskapsakademins hand-
lingar utarbetat en utförlig instruktion för landsorternas be-
skrifvande. Huru förändradt programmet för dessa traktskild-
ringar numera tedde sig, framgår af denna Faggots instruktion,
som i hufvudsak afsåg redogörelse för åkerbruk och boskapssköt-
sel, jakt och fiske, industri, hushållning och seder samt stä-
dernas handel och näring. Faggot påpekade äfven vikten af
att rikets ungdom i tid skulle ledas tili kunskap om sitt
fädernesland samt ifrågasatte huruvida det vore nyttigt att
utgifva stipendier för forskningsresor inom fäderneslaudet eller
om det vore gagneligt, »att de studerande ej pryddes med lager,
innau de blifvit godkända i de gruudstycken, som höra tili
denna gagneliga vitterlek, innan de lagt å daga en tillräckelig
kunskap om vårt lands hushållningsvärk och innan de skrif-
teligeu aflämnat en omständelig beskrifning, åtminstone öfver
sin födelseort?»

Faggots intresse för praktiskt-ekonomiska ortskildningar
stannade icke vid detta hans första initiativ. Hvad särskildt
Finland vidkommer, utvärkade han några år senare (1747) till-
sättandet af en landtmäterikommission med uppgift icke blott
att noga afmäta landet utan äfven beskrifva detsamma tili dess
beskaffenhet och förmåner. Enligt den för kommissionen ut-
färdade instruktionen, som stälde densamma under Faggots
högsta ledning, afsågs ingenting niindre än åstadkommandet
af en ekonomisk beskrifning öfver hela landet, om orternas
naturliga förmåner eller brister, om landets ämnen och alster,
om inbyggarnes näringar och tillstånd, om landets närvarande
bruk o. s. v. På samma gång skulle antecknas hvad med
säkerhet knnde tjäna tili upplysning i historien, geografin och
antikviteterna. Äfven i denna instruktion uttalades förhopp-
ningen, att några af den studerande ungdomen, som fått grun-
der i naturalhistorien och matematiken, kunde uppmuntras
och fatta lust att göra hvarjehanda tjänst och handräckning
såväl vid mätningarna som vid affattandet af ortbeskrifningar.

Faggot betraktade själf detta företag såsom »ostridigt ett
af de viktigaste i vår tid», och redau påföljande år begyntes
arbetet af 20 landtmätare under ledning af en direktör oeh en
observator. Efter hand meddelades i svenska vetenskapsakade-
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mins publikationer resultaten af kommissionens värksamhet.
Redan år 1750 delgaf Faggot själf utdrag ur en af kommis-
sionslandtmätaren Gust. Åkerman uppgjord »Beskrifning öfver
Pärnå socken» innehållande en mängd statistiska upplysuingar
om areal, mantal, invånarnes antal m. m. jämte anmärkningar
och förslag tili hushållningens förbättraude af Faggot. Några
år senare följde en »Beskrifning öfver Laihela socken i Öster-
botten» af direktören vid kommissionen E. O. Runeberg, hvil-
ken utgör den första fullständiga sockenbeskrifniug enligt
det nya systemet och värkligeu kunde tjäna som mönster för
sin tid. Par år senare meddelade Faggot en förteckning på
66 socknar, som blifvit uppmätta af landtmäterikommissionen
i Finland och hvaröfver kartor och ekonomiska beskrifningar
hade insändts tili landtmäterikontoret.

Dessa alldeles nya uppslag på ortbeskrifningens område
kunde icke undgå att påvärka hithörande arbeten vid akade-
min \ Okändt är huruvida landets studerande lämnade sin
medvärkan vid kommissionens arbeten. Faggot upplyser en-
dast att professor Jakob Gadolin såsom kommissionens obser-
vator genom trigonometriska mätningar och astronomiska ob-
servationer inlagt förtjänster, som aldrig nog kunde lönas oeh
berömmas. Men att de af Faggot utfärdade instruktionerna
för ortbeskrifningarna icke gått spårlöst förbi, därom vittna
de stads- oeh landskapsskildringar, som framträdde vid akade-
min vid seklets midt. År 1747 ventilerades under dåvarande
professorns i fysik K. F. Mennanders presidium fysico-ekono-
miska observationer rörande Satakunta af den sedermera be-
römde professorn Pehr Adrian Gadd, hvilken fyra år senare
utgaf en utförligare och tillökad upplaga af sitt arbete på
svenska med titel »Försök til en Oeconomisk Beskrifnine öf-
ver Satakunda Häraders norra Del» (1751), tillegnad svenska
veteiiskapsakademin, som tili sinä handlingar åstundat beskrif-
ningar öfver landsorterna. Det är vår första landskapsberät-
telse efter den nya receptet med redogörelser för landsdelens
jordbeskaffenhet och mineralier, sjöar och strömmar, väderlek,
växter och djur, befolkning, handel och näringar, jordbruk och
boskapsskötsel m. m. Dandskapets historia och antikviteter
nämnas endast i förbigående för fornälskares räkning. Detta
Gadds arbete blef mycket uppmärksammadt på sin tid. Det

1 Konsistorium i Abo rekvirerade af Faggot 200 exemplar af hvarje
provinsialkarta. Jfr Cons. Prot. 6/s 1748.
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recenserades vidlyftigt i Salvius' Lärda Tidningar (1748 och 1751)
samt infördes i tysk öfversättning i D. G. Schrebers Neue Ca-
meral-Schriften (1766).

Samtidig med Gadds arbeten var äfven den första ekonomiska
stadsbeskrifningen, nämligen medicine studeranden Niklas Was-
ströms x arbete »Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad» (1749),
hvilken redan i föregående kapitel omtalats som den första
svenska disputation vid universitetet. Det var en stor hän-
delse vid akademin, hvarför äfven disputationsakten, enligt
samtida vittnesbörd, ägde rum i närvaro af »en ovanlig myc-
kenhet förnäme, vittre och hederlige åhörare och aflopp tili
deras fulla nöje». Härtill bidrog helt visst äfven afhandliugens
ämne oeh det då moderna behandlingssättet. Förf. själf talar
om två olika slag af städers och orters beskrifningar. »Antin-
gen kan man i dem utföra, huru vara förfäder lefvat, eller ock
huru vi lefva» . . . »Antingen kan man lyssna tili de gamlas
härfärder och vapenbrak, eller tili vår tids fridsidrotter och
slöjdeslammer. Med ett ord: sådane afhandlingar fördela sig
i historiska och oeconomiska». Förf. kan ej neka, »att de förre
äro artiga, men de senare äro dock nyttigare». Han har där-
för företagit sig att beskrifva »Åbo stads invånares antal, nä-
ringssätt, manufakturer, in- och utgående varor m. m. som
hushållningen tillhörer», medan han endast i förbigående berör
några historiska omständigheter. Arbetet innehåller också en
mängd intressanta upplysningar om Finlands hufvudstad vid
iB:de seklets midt. Det prisades ock i Salvius' »Lärda Tid-
ningar (1749 u:o 88) såsom «det euda, som hitintill med möjelig
grannlagenhet beskrifvit någon stads Hushållning».

Med anledning af framträdandet af detta arbete uppmanade
akademins dåvarande prokansler, biskop Brovallius professo-
rerna att tillstyrka den akaderaiska ungdomen att hälst »ut-
välja något sadatit ämne, som angår vårt kara fädernesland,
det där kunde ske på svenska i en oekonomisk beskrifning
om en viss landsort, om ej sockentals, likväl häradstals med
nödiga utritningar dervid bilagda, hvartill landtmäterikommis-
sioneri ej lärer undandraga sig att bidraga». Konsistorium fann
denna föreställning vara billig. Hvad metoden beträffar, an-
sågs rättast att följa den som Faggot utstakat i vetenskaps-

1 Född 1723, student 1748. Vägrade att undergå offentlig filosofie
kandidatexamen, emedan han ej kunde lätin. Läkare i Åbo, Död 1757.
Jfr Cons. Prot. 14/ 12 1749.
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akademius handlingar. De ekonomiska ortbeskrifningarna hade
sålunda vunnit seger äfven vid akademin, och under nasta
period såg en alt rikare litteratur på detta område dagen.

Talrika specialstudier inoin den ortbeskrifvande litteratnren
hade sålunda begynt framträda, men det saknades ännu ett
försök tili en sammanfattning af desamma eller en geografisk
beskrifning af fäderneslandet i sin helhet. Ett sådant försök
gjordes emellertid af svensken Erik Tuneld i hans »Inledning
tili Geografien öfver Sverige», som utkom i Stockhom 1741,
audra upplagan 1747 \ Man kan ej neka att förf. tili detta
af L/inne berömda arbete nedlagt mycken omsorg på frarn-
ställningen äfven af Finlands geografi, som utgör femte delen
af hans värk. Hans hufvudkälla har visserligen värit Mikael
Wexionius Gyllenstolpes på lätin utgifna »Epitome descriptionis
Sveciae, Gothiae, Fenningiae» etc. (1650), men han har för-
fullständigat uppgifterna i detta arbete genom att tillika ha
begagnat samtliga Finland rörande dissertationer i geografi
oeh antikviteter. Så äro t. ex. Satakunta och Österbotten skild-
rade på grund af ofvannämda arbeten af Hallenius och Mathe-
sius, liksom städerna Björneborg och Uleåborg med ledning af
Fortelius' och Snellmans arbeten öfver dessa städer. Men därut-
öfver har Tuneld yttermera auvändt äfven handskrifter, bl. a.
ett manuskript af Elias Brenner rörande Österbotten, kartor i
landtmäterikontoret samt förteckuingar öfver de finska bruken
i bärgskollegiet Såsom bevis på Tunelds samvetsgrannhet må
yttermera anföras, att hans arbete hade genomgåtts och grau-
skats af flere med finska förhållanden förtrogna persouer, så-
som sekreterarne A. A. v. Stjernman och Ulrik Rudenschöld,
hvilken sistnämde åren 1737—38 företagit en resa för under-
sökning af vattendragen och skogarna i Finland, samt af
assessoru i Åbo hofrätt Jeremias Walleen, hvilkas anmärknin-
gar förf. äfveii hade tillgodogjort sig i sitt arbete. Tunelds
värk innehåller sålunda den första Finlands geografi på svenska,
bygd på vår hembygdsforsknings nyaste resultat. De följande
upplagorna af arbetet förblefvo dock för det mesta oförändrade,
ända tils Tuneld i Porthan erhöll en medarbetare, genom
hvars storartade nit afdelningen om Finland upplaga efter upp-

1 Samma år hade tavastensen Gabriel Herkepaeus i en i Lund utgifven
gradual afhandling »Situm et memorabilia quaedam Finlandiae exhi-
"bens» i korthet redogjort för Finlands läge ooh gränser samt de olika
landskapen. Utom äldre arbeten hade han äfven begagnat Hallenius'
»de Borea-Fennia» samt Mathesius' »de Ostrobotnia».
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laga alt mera tillväxte såväl i omfång som genom rikedomen
på upplysningar om vårt land *.

Hade sålunda specialforskningen på ortbeskrifningsområdet
kömmit tili allmännare användning, så kan knappast detsamma
sägas beträffande de rent historiska specialstudier, hvilka
ofvan omtalats. Någon sammanfattande öfversikt af Finlands
historia såg icke dagen under denna period och lät ännu långt
därefter vänta på sig. Dock har tili eftervärldens kännedom
kömmit några hithörande försök, som förefunnits i handskrif-
ter, hvilka dock antingen gått förlorade uuder tidernas lopp
eller också först långt senare blifvit offentliggjorda. Så om-
talas att en af frihetstidens ryktbaraste fiuska politiker, den
äfven som samlare och lärd forskare kände Sven Lejonmarck
skulle författat en Finlands historia, hvars manuskript dock
sedermera ej har kömmit i dagen. Däremot har återfunnits
och pnblicerats handskriften tili en af sedermera kyrkoherden
i Ilmola Gabriel Peldan'1 redan år 1721 på befallning af ryske
öfverbefälhafvaren i Finland furst Galitzin, såsom hvars sekre-
terare Peldan fungerade, författad historia på lätin om Finlands
öden och antikviteter, som förf. kallade Noctes Abocnses. Denna
i Finska fornminnesföreningens tidskrift år 1886 offentliggjorda
handskrift, hvaraf slutet emellertid saknas, omfattar i tryck
endast tretton sidor och är således en mycket kort och knapp-
händig samt därtill föga betydande framställning af Finlands
historia. Förf. särskiljer mellan trenne olika perioder i landets
historia: den hedniska tiden, Finland under sveogotiska kristna
väldet samt Finland nnder ryskt välde. Beträffande folkets
ursprung hyser han den på hans tid merendels rådande van-
föreställningen om finnarnes härstamning från Magog samt
uppräknar äfven namnen på en mängd apokryfiska konun-
gar, som under hedniska tiden skulle regerat i Finland. Från
den andra perioden meddelar Peldan hufvudsakligen endast
om kristendomens införande i landet samt om reformationen
under Gustaf Wasa. Vidare redogör han i korthet för land-
skapen samt för den världsliga och andliga Styrelsen. Fram-
ställningen af den tredje perioden om Finland under den ryskä
eröfringens tid, från hvilken Peldan hade personliga erfaren-

1 Jfr M. G. Schybergson, Porthans geografiska arbeten, i Sv. Litt:skpts
Förhandl. o. Upps. d. 18 s. 103 ff.

a Född 1690, student i Åbo 1706, i Upsala 1708. Guvernements-
sekreterare i Österbotten 1717—1721, rektor i Vasa skola 1725, kyrko-
herde i Ilmola 1735. Död 1750.
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heter, innehöll måhända något af intresse, men hela denna
afdelning saknas i det fragment af Peldans handskrift, som
numera finnes i behåll.

Ehuru eudast en kortfattad expose innehåller Peldans
handskrift dock mera om Finland än man finner i de under
ifrågavarande period utgifna arbetena i Sveriges historia, i
hvilka vårt land endast i förbigående beröres. Den enda af
tidens svenska historiker, som tagit någon kännedom om ett
eller annat af de ofvannämda specialarbetena i Finlands historia,
är Olof von Dalin i haus berömda »Svea rikes historia», som
begynte utkomma vid seklets midt och väkte icke ringa upp-
seende genom sin moderna historiska uppfattning och sin
kritik af den antikvariska skolans hypoteser. I den polemik,
som föranleddes af Dalins nya teorier och påståenden, gjordes
äfven inlägg af Åbo akademis lärde, en fråga hvartill vi åter-
komma i följande kapitel.

Det har ofvan nämts att äfven samtidens stora och upp-
skakande händelser hade blifvit uppmärksammade och att

bland annat några enskilda försök hade gjorts här hemma att
teckna bilder från stora ofredens tid. Det var ett fält så rikt
på historiska perspektiv, att det icke kunde undgå att locka
tili uppteckningar såväl af enstaka händelser, som af intimare
minnen och intryck. Särskildt anmärkningsvärdt är ett sam-
tida länge i handskrift bevaradt och sedermera publiceradt me-
moarvärk Facta tili Revolutions-Historien under Konung Carl
XII:s Regering, Drottning Ulrica Eleonoras samt början af
Konung Fredrics med teckning af diverse dithörande personers
lynnen 1. Författarskapet tili detsamma torde ej kumia anses
vara tili fullo konstateradt, men allmäut har det tillskrifvits
en af frihetstidens ifrigaste finska partimän, sedermera lands-
höfdingen i Kymmenegårds län, Savolaks och Karelen Henrik
fokan Wrede 2 . Denne Wrede hade liksom så många andra

1 Trykt i »Handlingar rörande Skandinaviens Historia, d. 7 s. 190—299.
2 Född 1696, page hos hertigen af Holstein 1711, volontär vid lif-

gardet 1713, löjtnant vid Nerikes och Elfsborgs regementen, afsked 1719.
Kaptenlöjtnant vid Oxenstjernas regemente 1720, kapten 1721, ryttmästare
vid Ostgöta kavalleri 1722. Tillika major i holsteinsk tjänst. Landshöf-
ding i Kjanmenegårds län 1747, afsked 1753. Död 1758.
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af frihetstidens berömda män begynt sin bana såsom krigare
i Karl XILs tjänst. Han tillhörde sedermera efter kouungens
död hertigens af Holsteins anhängare och tog, när denne blef
förbigången vid konungavalet, afsked ur svensk tjänst samt
inträdde i den holsteinska armen. Efter det holsteinska par-
tiets definitiva upplösning ansiot han sig tili det nya hatt-
partiet, blef snart en af dess mest inflytelserika medlemmar
samt spelade jämte sin äldre broder Fabian Wrede en bety-
dande roll vid riksdagarne såsom ifrig partigängare och pen-
ningeutdelare. Såsom fiunar och enligt uppgift kända och
älskade i Finland framträdde bröderna Wrede helt naturligt
som ledare för de finska adelsmännen och förmådde dem att
ansluta sig tili krigspartiet.

Det var Henrik Wrede, »öfverraskningarnas man», som
sedermera under debatterna om kriget på hösten 1742 helt
plötsligt inlämnade och uppläste ett enligt uppgift af seder-
mera riksrådet K. F. Scheffer författadt memorial \ gående ut

på att Sverige i tid borde se sig om efter en värdig tronföl-
jare, hvarvid uttryckligen skulle fastslås, att »ingen må kunna
bestiga Sveriges konungsliga tron, som icke är född och upp-
ammad i den sanna Lutherska religion». Såsom hufvudskäl
tili tronföljdens väckande framhölls, att »rikets nuvarande
tillstånd lätteligen skulle kunna gifva främmande makter an-
ledning att under ett sken att vilja förskaffa oss frid, taga
större eller mindre del uti vår upprättande succession» etc.
Det hela torde utan tvifvel ha värit en fortsättning af den
pian, som redan hade omfattats af armen i Finland, och för
hvilken Fabian Wrede icke skall ha värit främmande, att ge-
nom ett holsteinskt tronföljareval söka vinna en förmånlig
fred 2 . Wredes memorial ledde också tili att tronföljdsfrå-
gan upptogs på allvar och att hertigen af Holstein utsågs
tili tronföljare. Så tili vida hade den iscensatta aktionen lyc-
kats förträffligt, men det var likväl ett slag i luften, ty inom
kort ingick underrättelse om att hertigen af Holstein hade
öfvergått tili grekiska religionen och blifvit utropad tili rysk
tronföljare.

1 Ödmjukt uiemorial tili Riksens Högl. Ständer, rärande Nödvän-
digheten af ett Konungaval, publiceradt i Gjörvells Stats-Journalen, 1768
s. 143 147-

2 Enskilda petitionärer och en kvasi landtdag i Åbo under själfva
kriget hade redan tidigare sökt erhålla hertigen af Holstein tili storfurste
öfver Finland. Jfr J. R. Danielson, Die nordische Frage, s. 4.0—47.
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Den på riksdagen väkta successionsrörelsen afstannade
dock ej härmed, utan inträdde i ett nylt och märkligt skede,
i det förslag framträdde ora att utse kronprinsen af Danmark
tili tronföljare och sålunda förbereda en ny kalmarunion.
Bröderna Wrede uppträdde från första början soin de afgjor-
daste raotståndare tili denna pian, hvarigenom enligt Fabian
Wredes yttrande, riket i sin helhet skulle löpa fara att »blifva
Dannemark som ladugård underlagt» och Finland antagligen för
alltid skulle förblifva under ryssens välde eller ock, ora det med
härsmakt skall återtagas, genom fiendens härjande och sköf-
lande alldeles ödeläggas. Inför en sadan eventualitet hade,
såsom redan i det föregående i korthet omtalats, bröderna
Wrede haft ett separat möte med riddersmännen från Finland,
hvarvid enhälligt beslutits att på riksdagen tillkännagifva att

finnarne, hällre än att kasta sig i ett så olyckligt tillstånd
och gå kvitte ali sin i Finland varaude egendom, voro beredde
att gifva sig »under ryskä väldet och bli ryssar». Fabian
Wrede framförde detta den finska adelns beslut och Henrik
Wrede tillade, att om finnarne såge, att man i Sverige ej
tänkte på dem och att ingen räddning blefve dem öfrig, så
deklarerade de som friboret folk, att de hällre gifva sig under
Ryssland än kasta sig under det danska oket.

Genom denna djärfva hotelse vunno bröderna Wrede
ständerna för den finska saken. Man lyckades sålunda
»vrida successionen tili det Holsteinska huset», för att använda
ett af H. Wredes egna uttryck, den ryskä kandidaten Adolf
Fredrik, furstbiskop af Ltibeck valdes tili Sveriges kronprins.

Sedän detta mål var vunnet oeh Finland åter säkerstäldt
under Sveriges krona, sökte bröderna Wrede på alt sätt mot-
arbeta det ryskä inflytandet oeh mössornas ofosterländska och
förrädiska planer att med tillhjälp af denna makt söka störta
sinä raotståndare. Henrik Wrede var bland annat ordförande
i den s. k. förräderikommission, sora dörade Arckenholtz, Wijk-
man m. fl. för deras förmenta stämplingar med arffienden. Han
belönades slutligen för sinaförtjänster med landshöfdingeämbetet
i Kymmenegårds län, Savolaks och Karelen och skall under den
korta tid han innehade denna post med stor ifver ha arbetat
på läuets upphjälpande.

Ora man får sätta tro tili en anteckning i handskriften tili
det ofvannämda memoarvärket, skulle Wrede ha nedskrifvit
detsamma midt under deu brännande partistriden mellan åren
1743 och 1751. Är Wrede värkligen författaren, synes det
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egendomligt, att den ifrige hattpolitikern, som bland annat så
bestämdt uppträdde mot det nnga hofvets försök att återvinna
suveräniteten, här framstår som en vän af den gamla karo-
linska regimen med stark konungamakt, medan olägenheterna
af frihetstidens ständervälde oförbehållsamt blottas. Vore detta
egnadt att väcka tvifvelsmål angående Wredes anktorskap, så
finner man däremot andra skäl, som mera tala för detsamma.
Så är författaren en ifrig holsteinare, som gifver nttryck åt sin
skarpa antagonism mot Arvid Horn och hans politik, och en
lika öfvertygad hatt, som från sitt partis synvinkel tecknar
några skarpa kontnrbilder af de flesta politiska personer, hvilka
uppträdde under frihetstidens första decennier.

Det är icke någon fortlöpande och ordnad historisk skild-
ring, författaren afbryter ofta sig själf och hoppar från det
ena tili det andra. Det hela är kryddadt med anekdoter, men
hufvudvikten faller dock på teckningen af de uppträdande
persoiierna eller de aktörer, som stodo bakom händelsernas
gång. Karaktäristikerna äro korta och kraftiga, ofta subjektiva,
tili och med orättvisa, men kanske lika ofta träffande själfva
kärnan hos de skildrade personerna. Förf:s personliga upp-
fattning är genomgående. Hans stil är ofta skarp och gisslande
och han tvekar icke att säga de bäskaste saker om sin samtid.
Frihetstidens regeringssätt hade gjort hela den svenska natio-
nen tili »torpare i tankarna och politiken», och det fans ej
mera hos densamma »en enda grad public spirit hela Fahren-
heits termometer igenom». Författaren framstår öfver hufvud
som en skarp motståndare tili hela frihetstidens statsskick.
Han tecknar följderna af den s. k. revolutionen på följande sätt:

»Hvad blef nu konungens person: en mannekin. Patriotismen:
en förgyld kastkäpp mellan partierna; och Sverige: i hela Europa kon-
sidereradt som närmast ett intet. Friheten var sköldemärket och själfs-
våldet var tillfredsstäldt».

På ett annat ställe skildrar han den af honom själf bevitt-
nade hetsiga partistriden samt uppvisar botemedlet mot den-
samma:

»Hämd och förföljelser blefvo följderna, tili och med blodscener.
Gud nås! Partierna hafva rullat om hvarandra och det ageras som
om vi vore ensamma på jordklotet, tili dess att grannarne säga oss håll,
nu skola vi komma med i spelet och visa eder, att I ären kältringar och
icke björnar, att edert skryt det riksdagsprat skall väcka storvärk och
edra paskiller patriotism, är bara munväder, tj7 ntan jämvikt, lydnad och
ordning har intet ett rike bestånd. En lagbunden och maktägande ko-
nung samt undersåtare med personlig, äganderätts och beskattningsfrihet,
det är nödvändigt för inrikes vältrefnad och utrikes estimation. Så kan
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Sverige blifva igen, då på sådana vilkor en Konung framträder med vara
gamla Konungars redbarhet, och med rikssvärdet å bordet återförer
ordning och lydnad tili allas efterrättelse».1

Bland handskrifter, som tillskrifvits Wrede och hvilka
sedermera blifvit publicerade i »Handlingar rörande Skandina-
viens historia» äro yttermera att nämna utom smärre historiska
anteckningar ett par längre uppsatser »Anteckningar rörande
Konung Gustaf Adolf den Store» samt »Om Drottning Chri-
stinas, Carl X Gustafs och Carl Xl:s Kongi, tider i Sveriges
historia, äfvensom de för och efter; så ock Revolutionsprinci-
pernas fortgång». 2 De båda sistnämda uppsatserna och särskildt
den senare af dem hafva samma karaktär och behandlingssätt
som de tidigare nämda memoarerna och förråda därför samma
författare. Det är samma abrupta, anekdotiska behandlings-
metod med särskildt framhållande af de uppträdande perso-
nerna och försök att i korthet karaktärisera desamma, något
som fallit sig svårare för författaren, då de ju här tillhöra en
förgången tid. Uppsatsen om Gustaf Adolf härrör från år
1739. Mesta delen utgöres af anekdoter och intimare medde-
landen, och som kalla angifves kongi, rådet grefve Ljndsköld,
som hade omtalat desamma för en person, som vistats i hans
hus på 1680-talet. Ur dennes mun hade författaren fått del
af dessa minnen samt upptecknat desamma för eftervärlden.
Huru trovärdiga de äro under sådana förhållauden må lämnas
därhän.

Detsamma gäller äfven om anteckningarna från drottning
Kristinas samt hennes två uärmaste efterträdares tid. Också
tili denna uppsats synes grefve Ljndsköld ha meddelat det
mesta materialet, och som den mellanhand, hvarigenom detta
kömmit tili anteeknarens kännedom, nämnes här grefve Gustaf
Cronhjelm. Då den egentliga meddelaren stått denna tid närä,

1 Äfven tili den kommissions handlingar, hvilken fälde blodsdomar
öfver dem, som på riksdagen 1755—1756 hade sammansvurit sig för att
genomdrifva återinforandet af en stark konungamakt, påstås Wrede ha
lämnat ett bidrag. En af kommissionens berättelser är nämligen ledsa-
gad af noter, som meddela korta karaktäristiker af de anklagade perso-
nerna samt af kommissionens ledamöter med undantag af ordföranden.
Den bevarade handskriften, trykt i »Handlingar rörande Skandinaviens
historia« (d. 13 s. 278), uppgifver Wrede som författare, och man finner
äfven, att hans maner här är detsamma som i den ofvan skildrade revo-
lutionshistorien.

2 Anf. arb. d. 8 s. 12; d. 9 s. 84.
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hafva anteckningarna från denna tid blifvit rikligare och mera
flödande. Memoarförfattaren har dock satt sin stil och sin
personliga uppfattning på det hela.

Dessa historiska anteckningar, som författaren själf aldrig
blef i tillfälle att befordra tili trycket, ha sedermera blifvit
mycket berömda af eftervärlden. De skola vid sitt första
framträdande ur den Dalinska mauuskriptsamlingen ha väkt
stort uppseende. Af någon förf. ha de blifvit kallade »de
bästa memoarer vi äga i vår historiska litteratur», ett omdöme
som dock tål den modifikationen, att de voro bland de bästa
memoarerna för sin tid. Med samma välvilliga öfverdrift har
det framhållits af en Wredes biograf, att han förtjänar sin plats
vid sidan af A. h. Hamilton och G. Ehrensvärd som en af
de yppersta i denna genre i den svenska litteraturen. Med
större skäl har man törhända uppfört på fönfs berömkonto,
att han kan räknas bland dem, som »mest invärkat på vara
häfdatecknares omdöme om iB:de seklets märkvärdigare svenske
män».

Tili en del med samma period som i sistnämda memoa-
rer sysselsatte sig en annan samtida berömd historieforskare,
den äfven i tidens politiska strider inblandade finnen [ohan
Arckenholtz \ Under en mångårig vistelse i ntlandet hade
Arekenholtz icke blott bedrifvit ifriga arkivforskningar utan
äfven studerat de politiska förhållandena och Sveriges förbin-
delser med de ntländska makterna. Efter hemkomsten i början
af 1730-talet hade han nedskrifvit resultatet af sinä iaktta-
gelser på ntländsk botten i en politisk »Discours om Sveriges
intresse i anseende tili främmande makter» (1732). I denna
skrift hade han bland annat på ett oförmånligt sätt tecknat
den ledande ministern i Frankrike, kardinal Fleury såsom en
»pfaffen- och jesuitervän, som gifvit alt för stora prof af sin
korta insikt i politiska saker i anseende tili Frankrikes gran-
nar, af hvilka han hölles för dupe och åtlöje» m. m. Häraf
begagnade sig sedermera den växande hattoppositionen för att
smida ett nytt vapen mot Horn och hans politiska anhängare,

1 Född i Helsingfors 1695, student i Åbo 1713, i Upsala 1716. In-
skrifven i Svea hofrätt 1718. Företog 1720 och. 1732 vetenskapliga utrikes
resor. Registrator i kanslikollegiet 1735. Afsatt på riksdagen 1738.
Dömdes 1741 tili fästningsstraff, benådades 1743. Utnämdes 1746 tili
bibliotekarie i Kassel med hofrådstitel. Återflyttade 1766 tili Stockholm.
Död 1777.
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bland hvilka Arckenhoitz då redan synes gjort sig förhatlig
hos hattarne såväl emedan lian i denna skrift bevisat olämp-
ligheten af en allians med Frankrike som genom några af
honom anonymt utgifua skrifter riktade mot det ostindiska
kompaniet 1. I hattlägret öfversattes Arckenhoitz' skrift tili
franskan och bragtes inför Fleurys ögon, som i vredesmod
fordrade upprättelse. Häraf tog sig det vid 1738 års riksdag
segrande hattpartiet anledning att inleda en formlig förföljelse
mot Arckenhoitz, det första beviset, enligt C. G. Malmström,
hnru illa bestäldt det var under partitidehvarfvet med den
enskildes rätt, när densamma skiille pröfvas af politiska mot-
ståndare. Arckenhoitz blef en främmande makt tili behag,
mot lag och billighet förklarad förlustig sin tjänst, hans bana
afbruten, hans framtid i Sverige stängd 2

.

Slik orättfärdig förföljelse var naturligtvis ägnad att öka
hatet och bitterheten mellan partierna och var i så matto en
föga väl betänkt åtgärd från hattpartiets sida. Arckenhoitz
framträder nu som en mycket ifrig anhängare af mösspartiet.
Han beskyldes af sinä motståndare för att på ett obehörigt
sätt ha inblandat sig i de allmänna riksdagsärendena, deltagit
i rådslag och sammankomster för att skaffa mössorna pluralitet
i ståndeu samt de nödvändiga penningemedlen för ändamålet,
såsom ock i egenhändiga manuskript eller en s. k. kladdjour-
nal ha tadlat och genomhäklat såväl stånden i gemen som
sekreta utskottet och enskilda riksdagsledamöter samt dessutom
fört en hemlig korrespondens samt utspridt »paskiller och
satiriske piecer». Yttermera anklagade man honom för att

olofligen ha blandat sig i riksdagsmannavalen, att hafva sökt
värkställa en i hemlighet anlagd pian tili den förra hornska
ministärens och det gamla systemets återställande samt för att
ha »plägat närä förtroende både medelst billetters växlande
och umgänge med främmande herrskaps afskickade». För
dessa försyndelser mot hattpartitet skulle Arckenhoitz icke

1 »En väns bref utur Stockholm til sin goda van uti Giötlieborg
angående det här i Sverige inrättade Ost-Indiske Compagnie» (1734)
samt därpå följande tvänne svar och ett bihang, äfvensom »Närmare
undersökning om deu Ost-Indiske Handelens nytta eller skadelighet
enkannerligen i anseende tili Sverige» (1738). Arckenhoitz hade äfven för-
fattat »Sagubrott om 1734 års riksdag», som dock förblef otrykt.

- Ett referat af Arckenhoitz' skrift ingår i Dela Gardieska Archivet
d. XVI s. 78—81. Det slutar med följande reflexion: »Hvilket gyckel
att vilja heta frihetstid och förfölja författare af så ytterst moderata och
billiga skrifter!»
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blifva onäpst. En ny förföljelse inleddes vid 1741 års riksdag.
Arckenholtz arresterades, inkastades i en stinkande fängsel-
håla, »hvita hästen» kallad, stäldes inför en af ständerna till-
satt undantagskommission och dömdes, ehuru ingen af de mot

honom riktade anklagelserna kunde bevisas, tili en månads
fängelse vid vatten och bröd. Ständernas sekreta utskott, där
den politiska förföljelsemanin hade sin egentliga härd, ville
ej släppa Arckenholtz för ett så godt köp, utan föreslog att
han för ali sin lifstid skulle hållas i fängsligt förvar på Mar-
strands fästning och förklaras ovärdig att någonsin blifva
inbegripen under något pardonsplakat. Genom sammanjämk-
ning af ståndens skiljaktiga beslut blef domen slutligen lydande
på fängelse uti någon fästning på behagelig tid, hvilken stän-
derna själfva i framtiden förbehållit sig utnämna, utan tillstånd
att gå utom samma fästuingsmurar eller att bruka penna,
bläck eller papper, ej häller vara berättigad att inbegripas
under något framdeles utkommande pardonsplakat. Arcken-
holtz inspärrades nu på Bohus' fästning, men redan vid föl-
janderiksdag synes insikten ha vaknat om den mot honom öfvade
mannamånen. Genom initiativ af prästeståndet blef Arcken-
holtz nu frigifven ur fängelset och bondeståndet föreslog, att
han borde soulageras med uppdraget att skrifva Posttidnin-
garna, hvilket förslag dock ej varm ståndens bifall.

Man kau ej undra öfver att Arckenholtz efter en sadan
behandling rufvade på hämdplaner mot hattarne, som genom
sin partidom sökt vanära honom. Han blef efter sitt frigif-
vande en af den organiserade mösskonseljens värksammaste
medlemmar och nämnes af ryskä ministern baron von Korff
som en bland författarne tili ett på franska språket affattadt
projekt med titel »Idees», hvari mösskonseljen föreslår en
militärisk demonstration af Ryssland vid finska gränsen för
att medels krigshot fordra hattministärens abdikation. Om
v. Korffs uppgift är riktig, synes det som om Arckenholtz icke
skulle värit obenägen att följa mössorna i deras farliga, lands-
förrädiska intrigspel med Rysslands statsmän, men just då
dessa stämplingar nådde sitt kulmen, kallades Arckenholtz af
sin gynnare konung Fredrik I tili bibliotekarie i Kassel och
drogs sålunda helt och hållet bort från de giftfylda partirän-
kerna i hemlandet. Från nu tillhör hau uteslutande historie-
forskningen, på hvilket område han skördar de vackraste veteu-
skapliga lagrar.

Redau länge var Arckenholtz väl förberedd för denna
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uppgift. En af hans minnestecknare 1 berättar, att då han efter
afslntade studier vid Upsala universitet hade inskrifvits i Svea
hofrätt, han fördjupade sig i forskningar uti arkivets urgamla
handskrifter. Djupt gripen af Sveriges sorgliga belägenhet,
begynte han nied alt b'fligare intresse omfatta den period, då
grunden lades tili Svea rikes fallna storhet, och redan vid
denna tid började han med utomordentlig flit nppsöka, afskrifva
och excerpera historiska aktstyeken från Gustaf II Adolfs och
drottning Kristinas tider. Småningom mognade hos honom
beslutet att ställa tecknandet af Sveriges historia under dess
storhetsperiod som det högsta målet för sin lefnad. Men här-
för kunde det, som stod tili buds i hemlandet, ej vara till-
fyllestgörande. Dokument, som ådagalade Sveriges under-
handlingar vid främmande hof och bref växlade mellan tidens
ledande personligheter, voro härtill nödvändiga. Under sin
mångåriga utrikes vistelse fick han tillfälle att från utländska
arkiv öka sinä samlingar af historiska aktstyeken från nämda
tid med nya och värderika bidrag. Det heter att han med
otrolig ihärdighet från arkiv, bibliotek och enskilda samlingar
framletade alt hvad han ansåg sig behöfva för sitt ändamål
och att han därjämte genom en vidlyftig korrespondens med
flere af samtidens mest framstående vetenskapsmän och skrift-
ställare sökte vinna upplysning oin alla tili buds stående käl-
lor. Det var hans mening att efter hemkomsten begynna be-
arbeta det då redan myeket vidlyftiga materialet, men hans
inblandning i de politiska striderna i hemlandet gjorde det
omöjligt för honom att finna det härför nödiga lugnet. Men
då han omsider hade funnit en fristad vid biblioteket i Kassel,
skred han med ifver tili det länge uppskjutna arbetet. Resul-
tatet af sinä trettioåriga forskningsmödor framlade han i det
stora och för sin tid märkliga arbetet Memoires concemant
Christine, Reinc de Suede, hvars två första digra baud utkommo
1751. Det är såsom af titeln redan framgår icke någon prag-
matisk historia, utan ett memoarvärk, som med stöd af i
kronologisk följd meddelade bref och aktstyeken belyser såväl
drottningens lefnad som hennes regering och tidens viktiga
händelser öfver hufvud. Arbetet är sålunda mera en stoff- och
materialiesamling tili drottningens historia. I sitt vidlyftiga
företal, där han redogör för sitt arbetes historia, yttrar han
själf att hans afsikt ej värit någon annan än att rädda de

1 I Borgå Tidning 1838 N:o g—ll.
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meddelade dokumenten och brefven ur glömskan och att genom
desamma underlätta arbetet för dem, som i en framtid vore
sinnade att skrifva en fullständig historia öfver drottning
Kristina. De viktigaste af de i arbetet meddelade urktmderna
äro drottningens egenhändiga bref, som han med stor möda
tili ett antal af inalles 220 hopletat såväl ur svenska arkiv
som från enskilda personers samlingar både i Sverige och i
utlandet, och af hvilka endast ett femtiotal tidigare hade värit
kända och publicerade. Utom brefven hade Arckenholtz be-
gagnat sig af vidpass 800 trykta arbeten och 900 handskrifts-
urkunder, på hvilka han meddelar särskilda förteckningar. Af
urkunderna publicerades omkring nittio i ett bihang tili memoa-
rerna, tili hvilka äfven ansluta sig loftal och dikter tili drott-
ningens ära, äfvensom en förteckning öfver samtliga medaljer,
som slagits öfver drottningen, af hvilka äfven flere som illustra-
tioner pryda det för sin tid synnerligen vackert utstyrda arbetet.
Ett märkligt rum i detta värk intages af tvänne af Kristina
på franska språket författade arbeten, det ena en samling tänke-
språk och betraktelser, som hennes sekreterare Galdenblad hade
afskrifvit under titel »Ouvrage de loisir de la Reine Christine
de Suede», det andra »Reflexions diverses sur la vie et les
actions du grand Alexandre» äfvensom en herdedikt »Endy-
mion» af Alexander Guidi, tili hvilken drottning Kristina på-
stås ha gjort utkastet \

Arckenholtz memoarvärk var tili en del äfven utgifvet för
att tjäna som ett försvar för deu af samtid och eftervärld så
olika bedömda drottningen. Han betonar själf att han velat
ådagalägga oriktigheten af en mängd drottning Kristinas minne
sårande utläggningar, hvilka de flesta författare af lefnadsteck-
ningar öfver drottningen hade instrött i sinä skrifter. Särskildt
ville Arckenholtz frikänna henne från de beskyllningar för
galanteri, sora hade framträdt i offentliga skrifter. Men jnst
på grund af detta försvarssyfte uppstod efter arbetets utkom-
mande ett lifligt meningsutbyte, i det en hei mängd af tidens
mest ansedda skriftställare, såsom Voltaire, dAlembert, Ludvig
Holberg m. fl. rykte i härnad mot Arckenholtz och beskylde
honom för partiskhet tili förmån för sin drottning. Alla dessa

1 Dessa drottning Kristinas egna arbeten öfversattes tili engelska
under titel »The Works of Christina Queen of Sweden» (1753)- En tysk
öfversättning af hela värket utkom omedelbart (1751 1752), värkstäld
under Arckenholtz' eget inseende af dåvarande page-hofmästaren vid
kasselska hofvet J. F. Reifstein.
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angrepp och kritiker bemöttes af Arckenholtz i särskilda på
franska språket utgifna broskyrer \ Äfven utomstående blan-
dade sig i frågan, som såluuda utvecklade sig tili en för tiden
intressant litterär polemik, hvilken visar huru opinionerna om
den svenska drottningen växlade ännu ett sekel efter hennes
märkvärdiga tronafsägelse.

Framträdandet af Arckenholtz värk öppnade emellertid för
honom nya rika källor tili drottning Kristinas historia i hen-
nes andra fädernesland Italien. Själfva påfven, som med nöje
tagit kännedom om arbetet, hade anbefalt att vatikanens bib-
liotek skulle öppnas för den finska forskaren. Icke här, men
väl i kardinal Albanis rika bibliotek anträffades ett rikt förråd
af drottningens manuskript och handskrifter, hvilka stäldes
tili Arckenholtz' förfogande. Där funnos hela afhandlingar,
flere fragment och bref, som härrörde af drottningens egen
penna. Bland annat en af henne författad själfbiografi af
stort intresse, en redogörelse för de märkvärdigaste händel-
serna under hennes regering med anmärkningar af henne själf,
en på franska skrifven afhandling om Cesars dygder och fel,
en ny samling korta »sentiments» samt utom andra politiska
och historiska manuskript icke mindre än 800 bref, skrifna
under hennes vistelse i Italien tili monarker och andra högt
uppsatta personer, flere af ett betydande politiskt intresse, be-
lysaiide bl. a. hennes försök att efter Johan Casimirs abdike-
ring komma på den polska tronen. Denua rika samling af
nya, då alldeles okända källskrifter gjorde det möjligt för
Arckenholtz att komplettera sitt memoarvärk med två nya
starka volymer, som utkommo 1759 och 1760, då hela arbetet
omfattade fyra stora delar, den största historiska dokument-
samling, som dittils hade utgifvits öfver någon svensk regent.
De kommentarier och upplysningar, hvarmed Arckenholtz för-
sedde arbetet, vittnade om en kolossal lärdom och flit 2 och
förskaffade honom omsider ett rättvist erkännande redan af
samtiden.

Memoarerna tili drottning Kristinas historia blefvo Arcken-
holtz historiska storvärk. Hau hade visserligen äfven samlat

1 »Reponse å la lettre de M:r le Baron de Holberg concernant
Christine, Reine de Suede» (Cassel 1753). »Lettre å Mr. G*** å I'occa-
sion des Reflexions et des Anecdotes sur Christine par d'Alembert»
(Cassel 1754).

2 Äfven de två senare delarna utkommo i tysk öfversättning af Frantz
(1760) samt i sammandrag på svenska jämte tillägg af C. Cn. Gjörwell (s. å.)
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omfattande material tili Gustaf II Adolfs historia, men öfver-
lämnade detsamma åt en professor Mauvillon i Braunschweig,
som år 1746 på franska utgaf en historia öfver Gustaf Adolf.
Själf publicerade Arckenholtz under slutet af sin lefnad endast
en mindre samling Recueil des sentiments et des Propos de
Gustave Adolphe (1769), hvaraf äfven en svensk bearbetning
såg dagen. Men under den tid han ännu sysslade med sitt
stora memoarvärk, arbetade han samtidigt på flere andra his-
toriska värk af mindre omfattning och betydelse, hvilka dels
utkommo från trycket, dels förblefvo outgifna i handskrift. Af
intresse äro några broskyrer på franska \ i hvilka han upp-
trädde tili försvar lör sinä landsmän finnarne, hvilka uti en
i L,iittich utkommande »Journal encyclopedique» hade skildrats
som fega och vidskepliga och med ringa begåfning för veten-
skap och konst. Arckenholtz tillkakavisade dessa påståenden
i sinä bref, och när han själf tröttnade vid polemiken, som
fortgick i »Journalen», fortsattes den sedermera af andra.

Äfven i Sverige erhöll Arckenholtz omsider fullständig
upprättelse. När mössorna kommo tili makten, beviljades ho-
nom en pension jämte nppdrag att författa konung Fredrik I:s
historia. Han återvände 1766 tili Stockholm, redan åldrig vor-
den, och begynte förbereda detta värk, som han dock ej hann
utföra, innan döden nådde honom. Sitt stora och rara biblio-
tek jämte öfriga samlingar och en summa penningar tili en
stipendiefond donerade han tili Åbo akademi, där en minnes-
fest firades öfver honom med tai af Porthan.

Wrede och Arckenholtz hade gjort sig kända som förfat-
tare såväl af historiska memoarvärk som af politiska brosky-
rer och betänkanden. Frihetstidens partiförhållanden voro äg-
nade att uppamma ett politiskt skriftställeri, som redan på
1740-talet begynte taga fart, ehuru dess blomstringstid först
inföll under nasta period, då genom den nya tryckfrihetslagen
alla hinder för en sadan litteraturs framträdande voro aflägs-
nade. Tidigare var det en ingalunda ofarlig sak att i strö-
skrifter uttala sinä tankar i politiska ämnen, såsom Arcken-
lioltz' exempel nogsamt utvisar. Tidens politiska författare
måste därför iakttaga en sträng anonymitet för att ej blifva
utsatta för förföljelser och repressalier. Deras skrifter tryktes

1 Lettre aux auteurs du Journ. Encyclop. de Liege au sujet des
remarques sur les Finnois (1756) m. fl.
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och spriddes i hemlighet eller också cirkulerade de enbart i
afskrifter. Särskildt är det under denna tid fallet med mös-
sornas politiska aktstycken, medan det rådande hattpartiets
medlemmar tili och med vid riksdagarna kunde framlägga sinä
mot motståndarne riktade skrifter och betänkanden.

Såsom författare af politiska ströskrifter, memorial och
betänkanden under denna tid ha vi yttermera att namua några
finska partipolitiker, som voro djupt försänkta i tidens poli-

ADAM FREDENSTJERNA.

tiska intrigspel. Som en hänsynslös partigängare på mössor-
nas sida uppträdde bland andra Adam- Schiltz, sedän 1726 adlad
Fredenstjerna \ Han hade redan under Karl XII:s sista rege-
ringstid konspirerat för friheten och värit med om utarbetandet
af den nya regeringsform, som antogs efter konungens död.
Sin märkligaste roll spelade han doek under den upprifvande

1 Född i Viborg 1655, student i Åbo 1703. Auskultant i Svea hof-
rätt och e. o. kanslist i kammarkollegium 1706. Vicefiskal i nksbanken
1711, advokatfiskal 1716. Assessor i Åbo hofrätt 1721, i Svea hofrätt 1728,
hofrättsråd 1736, justitiekansler 1755, president i Åbo hofrätt 1758, i Svea
hofrätt 1768. Död 1772.
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striden mellan hattar och mössor efter det olyckliga finska
kriget, då båda partierna bekämpade hvarandra med utländskt
guld och hemliga konspirationer med de främmande makter,
som täflade om inflytandet öfver Sveriges politik. Som en
af mössornas oförvägnaste ledare blef det Fredenstjernas lott
att underhålla de intima förbindelserna mellan mössorna och
deras ryskä allierade. I egenskap af sadan förmedlare förfat-
tade han några politiska akts.tycken för den ryskä regeringens
räkning, hvilkas framdragande ur de diplomatiska arkiveus
gömmor afgifvit de mest sorgliga vittnesbörd om mössornas
landsförrädiska förbindelser med sitt lands gamla arffiende.

Fredenstjernas första promemoria är en bitter anklagelse-
skrift mot den dåvarande hattregeringen eller den nya ministä-
ren, som den kallas i aktstycket. Den egentliga afsikten med
denna politiska skrift var, att den under riksdagen 1751 skulle
ntdelas bland folket, men ryskä sändebudet Panin erhöll dock
redan i början af år 1749 del af densamma. Som en parti-
skrift får den ju icke tagas efter orden och det s. k. franska
partiet tecknas gifvetvis med ensidigt mörka färger, men där
är dock en kärna af berättigande i Fredenstjernas anklagelser,
och som jurist har det legat honom om hjärtat att visa huru
hattpartiets hela system stod i strid med regeringsformen och
lagarnas anda. Hufvndanklagelserna gälde den bittra partiför-
följelsen, spioneringen mot motståndarne, husnndersökningarna
och beslagen, användandet af tortyr och undantagsdomstolar,
det offentliga köpslagandet med ämbetena, som hade blifvit
en auktionsvara, den partiska rättskipningen, den slösaktiga
finanspolitiken med skatter högre än under krigstid, den för-
felade ekonomiska politikeu, som gynnade vissa personer och
tvingade allmänheten att för höga pris köpa dåliga varoi",
underblåsandet af misstroendet i riket o. s. v. I Fredenstjernas
promemoria framstår hattpartiet enbart som en hop öfvermo-
diga, af ärelystnad och hämdbegär upptända tyranner, som
sökte tillskansa sig och sitt anhang makten som evärdelig
tillhörighet. Det var därför enligt hans mening folkets plikt
att söka frigöra sig ur dessa tyranners blodiga klor och åter
sätta sig i besittning af friheten och sin lagliga rätt.

Fredenstjernas memorial torde med alla sinä öfverdrifter
dock gifva en god föreställning om skuggsidorna af frihets-
tidens politiska lif. Men när man kommer tili frågan med
hvilka medel mössorna tänkte krossa detta för dem så förhat-
liga tyrannvälde, då först blir bilden af den rådande partiför-

170 HISTORIA OCH POLITIK



villelsen fullständig. Af Fredenstjernas andra mernorial 1
,

af-
gifvet endast några månader senare och kalladt ->Unvorgreif-
licher Entwurf», framgår att mössorna ej själfva vågade göra
något och ej visste något annat medel tili hattpartiets störtande
än påkallandet af Rysslands och Danmarks ingripande med
militärmakt. Och detta önskades så fort som möjligt. Det
»oförgripliga förslaget» icke blott påkallar dessa ntländska
makters hjälp utan utkastar äfven en formlig krigsplan, huru
fäderneslandet borde angripas och tagas i besittning samt h uni

därefter borde förfaras med landet.
Denna pian gick främst ut på att Ryssland »på ett så vänligt sätt

som möjligt» skulle sätta sig i besittning af Finland, hvilket enligt
Fredenstjernas mening skulle så mycket lättare kunna gå för sig som
fmnarne ingalunda kunde vara nöjda med det svenska förtrycket, i S3"n-
nerhet som det stackars folket under krigen med Ryssland fått bära
en tredubbelt större börda än svenskarne, hvarutom nationens bästa
element undertryktes, så att endast få befordrades tili några heders-
ämbeten i Finland, medan det i Sverige var sällsynt att se en finne på
någon ansedd post. Målet skulle ännu lättare vinnas, om de ryskä
truppernas inmarsch skulle föregås af proklamationer, hvari Ryssland
bl. a. skulle försäkra att enda afsikten med dess aktion var att hindra
regeringsformens förändring och det våldsamma undertryckandet af fri-
heten och af rikets och ständernas privilegier, att ej en handsbredd land
skulle tagas från Sverige eller Finland, ej häller några anspråk på
vederlag för krigskostnaderna göras, utan skulle trupperna hemkallas
så fort den svenska författningen säkerstälts. Men icke blott Finland
utan äfven Sverige skulle lyckliggöras med en sadan »ärofull hjälp» af
ryskä trupper, hvilka äfven här skulle uppträda endast som ädelmodiga
beskyddare af friheten och befria nationen från förtryck, våldsamheter
och förföljelser. Samtidigt skulle danskarne infalla från Norge med
samma ädelmodiga afsikter och planer. Och när detta frihetståg utan
blodsutgjutelse nått sitt mål, skulle det göras rent hus med hattarne.
Men därtill behöfdes ännu mycket af »das verfluchte Geld», ty nationen
hade en gång för alla vant sig vid guld och det rådande partiet behärskade
rikets kassor. Med utströende af mycket penningar skulle mössorna
säkert vinna öfverhanden, och med säker pluralitet på riksdagen skulle
de inleda en skoningslös räfst med hattarne, hvilka skulle behandlas
lika konsiderationslöst som de själfva handterat sinä motståndare. Freden-
stjerna tillåter sig slutligen försäkra att den svenska nationen skulle
vara sinä ädelmodiga grannar evigt tacksamma för att sålunda befrias
från egna medbröders t3'ranni och ett främmande ok.

Yttermera har Fredenstjerna författat en »Skrifvelse af en
välsinnad patriot rörande det nyligen upptäkta tillståndet i
hans fädernesland», hvari han med anledning af hattarnes pla-

1 Fredenstjernas politiska aktst3r cken äro publicerade i bilagorna tili

J. R. Daniehons arbete »Die nordische Frage» s. 44—71, 77—83.
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ner att förändra regeringsformen och återinföra suveräniteten
bönfaller om snar hjälp af ryskä kejsarinnan. I ett samtal med
ryskä ambassadören Panin hade han vid samma tid framkom-
mit med det märkliga förslaget, att sedän ryskä trupperna
inrykt i Finland, en särskild riksdag för storfurstendömet
skulle inkallas, af hvilken man hoppades, att den skulle npp-
säga förbindelsen med Sverige, ifall hattyrannerna ej gåfve
med sig. Fredenstjernas memorial visa att mössorna ej skydde
några medel för att störta sinä förhatliga motståndare. Deras
landsförrädiska spel bidrog dock endast att stärka motpartiets
makt, och ännu länge fingo de vänta på den slutliga triumfen
att se hattpartiet slaget och förkrossadt. För sin stora »ifver
för den goda saken» belönades Fredenstjerna med en heders-
gåfva af tsarinnan, utgörande 1000 dukater.

En helt annan karaktär förete de politiska inläggen från
det maktägande hattpartiets sida. Vi böra här framhålla några
sådana af den i det föregående omnämda Åbo-biskopen Johan
Brovallius, hvilken äfven på riksdagarna spelade en stor roll
som en af hattarnes talangfullaste och mest energiska för-
kämpar. Vid 1746—1747 års riksdag, då han första gången
deltog i det politiska lifvet, författade han jämte lagmannen,
sedermera landshöfdingen i Åbo Jean Georg Lillienberg, en i
tidens partistrider mycket verserad person, en berättelse om
mössornas stämplingar, hvilken af partitidehvarfvets historie-
skrifvare, C. G. Malmström vitsordas som »en bitter partiskrift,»
som gick ut på att visa att alt hvad hattarnas motståndare
gjort bildade »ett helt system och en kedja af onda stämplin-
gar» mot grnndvalarna för rikets välfärd. I detta lika häftiga
som hänsynslösa angrepp på motpartiet, skildras äfven i kraf-
tiga och målande uttryck den rådande korruptionen med tyd-
lig hänsyftuing på mössorna:

»Icke en eller annan, utan hundratal låta sig bruka af främmande
ministrar, rned penningar och fagra löften lockade eller med hot skrämda
att främja deras afsikter. Det har kömmit så långt att pluraliteten vid
en riksdag värderas vid främmande liof tili vissa måttliga penningsum-
mor, att riksdagsfullmakter och röster hållas för en vara, hvarmed kan
drifvas en loflig handel, en vara som man kan lofligen tinga, köpa och
sälja såsom annan välfången egendom, att folk förskrifvas som fä och
deras tankar och samveten hållas fala».

Säkert hade Brovallius vid affattandet af denna dräpande
karaktäristik af den rådande korruptionen icke tänkt att udden
lika mycket träffade hans eget parti som motståndarne.

Som medlem af mindre sekreta deputationen vid 1751 år,s
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riksdag författade Brovallius ett betänkande om irriga begrepp
röranderregeringsformel,n l

, som kan betecknas som en af de
märkligaste statsrättsliga skrifter man har från denna tid. Det
är en uttrycklig proklamation af ständernas absoluta suverä-
nitet och ofelbarhet 2

. Skriften gör närmast intryck af en yar-

niugssignal tili vederbörande, alias mössorna. Deputationen
säger sig ha varseblifvit, att fäderneslandet var stadt i våda
och äfventyr. Vid föregående riksdag hade man genom det
s. k. principalatet sökt göra intrång på det rådande regerings-
systemet, och nu hade man satt i tvifvelsmål själfva den funda-
mentala grundprincipen, att lagstiftande makten ensamt till-
hörde ständerna. Det är sådana »irriga begrepp» angående
regeringsformen som betänkandet ville att på det kraftigaste
skulle afvärjas. För att medvärka härtill söker det utreda de
statsrättsliga grundvalarna för det bestående regeringssättet.

Utgående från satsen att lagen ensam hos ett fritt folk var suverän
och enväldig, förklarade Brovallius' betänkande lagstiftande makten i
hvarje samhälle vara den största och viktigaste, och den måste därför
erkännas för »infallibel eller den som ej kan fela och fara vilse». Denna
ofelbara makt tillhörde på grund af naturrätt samhällets ledamöter och
kunde hvarken hei och hallen eller tili någon del skiljas från dem eller
deras fnllmäktige utan nied frihetens förlust. Deputationen betraktade
därför som ett ibland de farligaste försök emot friheten och ständernas
lagstiftande makt, ifall sådana tankar och meuingar blefve allmänt gängse,
som om ständernas pluralitet icke skulle äga förstånd och insikt
nog tili siliä göromål, vore underkastad fel och villfarelse i sinä beslut
samt på ett eller annat sätt kunna förledas eller korrumperas. Ett lika
irrigt begrepp är det, då man säger Sveriges regeringssätt vara ett på
lag grundadt kougeligt regemente, blandadt med riksens råds myndighet
och ständernas frihet. Ty grundvalen i regeringsformen var ständernas
frihet, i kraft hvaraf de ägde den lagstiftande makten. Konungen i
Sverige ägde ingen själfständig rättighet, han ägde sin makt icke af sig
själf, utan af Gud, geuom ständernas fria vai och lagens kraft. Rådet
var ej häller någon särskild eller själfständig del af rikskroppen, utan
hela dess varelse och myndighet grundade sig endast och allenast därpå,
att rikens råd vid lagskipningen voro ständernas fullmäktige hos konun-
gen, hvars välde icke sträkte sig utöfver denna lagskipande makt
och vissa regalier. Ett irrigt begrepp vore därför äfven att påstå,
att regeringsformen vore en grundlag, hvartill konung och ständer som
kontrahenter samtykt, ty den var i själfva värket en akt af den lagstif-
tande makten, som var ständerna förbehållen och hvari konungen i en
fri regering ingen del kunde äga. Den som medgifver att den lagstif-

1 Publiceradt af C. G. Malmström i Sveriges politiska historia d. 4 s. 453.
2 Vid en debatt å denna riksdag fälde Brovallius de karaktäristiska

orden, att »den iden, att ständer kunna fela, är emot rikets fundamen-
tallag».
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tande makten leder sitt ursprung från konungen, som däraf lämnat åt
ständerna så myeket honom behagat, byter därför om den naturliga
ordningen, gör konungen äldre än riket oeh friheten dependent samt
utsatt för att kunna inskränkas. »Ty en nations frihet består däruti att
ständerna äga oeh öfva den lagstiftande makten; så myeket de däraf
på det ena eller andra sättet lämna, så myeket af friheten går förloradt.
En fullkomlig frihet är, när hvar oeh en får göra det han bör vilja,
men viljan bör rätta sig efter lagen. Skulle någon ledamot äga större
frihet, så vore i det samhället friheten försvunnen, emedan likheten upp-
hör ledamöterne emellan». Betänkandet ville därför att ständerna
allvarligen skulle behjärta hvilken fara skulle hota regeringssättet, om
irriga begrepp därom skulle få inrymme hos nationen oeh blifva sak-
löse oeh ostraffeliga.

Brovallius' betänkande framkom aldrig tili ständerna, det
fick en stilla begrafning i sekreta utskottet, som visserligen
godkände de uttalade grundsatserna, men icke fann sig befo-
gadt att utan ständernas uppdrag afgifva någon förklaring
öfver regeringsforraen. Brovallius hade emellertid i sitt
liga memorial klart oeh oförbehållsamt uttalat deu politiska
doktrin, som uppbars af frihetstidens tongifvande andar vid
seklets midt. »Principen af ständernas allmakt såsom fullmyn-
diga, ofelbara utöfvare af svenska folkets originära makt är ut-
talad i hela sin omfattning». Brovallius bygde i detta afseeude
i anslutuing tili eugelska statslärde, främst A. Sidney oeh John
Locke, på »den gängse folksuveränitetsläran, kousekveut utförd
i republikansk anda», hvarför åt konungeu endast medgafs en
representativ uppgift utan ali reel makt oeh rådets ställning
uppfattades enbart som ett ständernas utskott, helt oeh hållet
beroende af desamma 1

. Brovallius' skrift var proklamatiouen
af ett absolut oeh ofelbart ständernas euvälde, något som ju
äfven faktiskt bestod oeh som man också sökte upprätthålla
gentemot alla försök tili en för statslifvet hälsosam maktfördel-
ning. Så krasst äfven denna teori var uttalad, måste man dock
skänka sitt erkännande åt den höga föreställning om lageus
hälgd oeh den riktiga uppfattuingen af en enbart af lagen
begränsad frihet, som betänkandet uppställer som fundamental-
principerna i ett ordnadt samhälle 2

.

* *

*

1 Jfr L. Stccuenow. De politiska doktrinernas uppkomst under frihets-
tiden (Historiska studier, festskrift tillägnad C. G. Malmström).

2 Brovallius skall äfven ha uppgjort ett förslag tili föreskrift för
krouprins Gustafs uppfostran, hvari inskärpes nödvändigheten af att hos
honom inplanta afsky för enväldet.
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Sålunda ha vi äfven på den historiska litteraturens fält
under denna period bevittnat en märklig omsvängning. De
gamla idealen hade alt mera förbleknat. Man lämnade om-
sider de klassiska historieskrifvarne i sitt värde. Det värk-
stäldes en definitiv boskilnad mellan biblisk och profan histo-
ria, som tidigare hade värit sammanblandade. Fornvärldsspe-
kulationerna trädde tillbaka för ett starkt nutidsintresse. De
gamla antikviteterna förlorade : sin kurs, medan nutidens hän-
delser i alt högre grad begynte upptaga sinnena. Icke minst
märkligt är, att vid sidan af det rent historiska äfven krtltu-
rella, ekonomiska oeh kommersiella spörsmål blefvo föremål
för undersökning och belysniug. Tidens riktning befordrade
en sadan utveckling, liksoin de lifliga politiska striderna höllo
sinnena vakua och drogo dem bort från det förgångna tili det
närvarande. Under dessa strider uppblomstrade äfven en alt
talrikare politisk litteratur, som djupt ingrep midt i samtidens
pnlserande lif och lidelsefulla partikamp.

l'R MEMOIRES CONC. CHRISTINE.
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UR BROVALI.IUS' TAKKAR OM NATURKUNNIGHETEN.

IV.

NJITUTiJILTiJSTOJiJJI.

NATURKUNNIGHETENS UPP-
BLOMSTRING. LINNES LÄR-
JUNGAR 1 FINLAND. ~ ~>

lt det märkliga nya, som framspirade på de filo-
sofiska och historiska vetenskapernas område. trä-

fö c^ei * bakgrunden för det stora uppsving, som
§s»giZiibAlfcfr naturvetenskapen har att uppvisa under denna tid,

Ä då intresset för exakt vetande alt mera grep om-
kring sig. Naturkunnigheten var en af tidens modediscipliner,
åt hvilken dess bästa krafter ägnade sig och på hvars område
de största resultat uppnåddes. Och sådant vans icke blott
genom de tillämpningar, som genom naturstudierna gjordes på
det praktiskt-ekonomiska området, utan äfven i rent teoretiskt
och vetenskapligt hänseende. Inom området för de flesta af
de exakta disciplinerna te sig stora frarnsteg, hvilka befästa
denna epok såsom en af de mest lysande i naturvetenskaper-
nas historia.

På intet område fans häller mera att litratta än på detta,
ty ingen forskningsgren hade under den föregående tiden legat
så i lägervall som just naturvetenskapen. Det som nti först
begynte på fullt allvar, nämligen det egentliga naturstudiet,
hade under lång tid tillbaka värit i hög grad försummadt.
Man åtnöjde sig öfver hufvud med en världsförklaring, som



stödde sig på bibelns auktoritet och ogillade därför alla läror
och system, som stodo i strid med densamma. Så finner man
att det kopernikanska systemet nuder hela 17-.de århundradet
konsekvent förkastades af vara naturvetenskapsmän, medan de
i stället anslöto sig tili det ptolemäiska eller Tyko Brahes på
geocentrisk grundval. Den bristande naturkunnighetens följder
yttrade sig närmast i böjelsen för vidunderliga hypoteser, i
vidskeplig tro på planetvärldens mystiska inflytande på män-
niskornas öden, i föreställningen om hemliga krafter i naturen,
som- öfvade en magisk invärkan på alt lefvande o. s. v. I stäl-
let för att ägna naturen ett allvarligt studium fördjupade man
sig i fantastiska spekulationer eller barnsliga kombinationer.
Det var en naturalhistorisk metafysik, som i vissa antagna
allmänföreställuingar sökte förklaringsgrunden tili de enskilda
fenomenen. Man följde på naturvetenskapernas område samma
skolastiskt-dogmatiska metod, som var allmänt autagen under
teologins och latiuherraväldets tid. Hvarje undersökning af
ett naturvetenskapligt ämne skulle ledas tillbaka ända tili
syndafloden. Så sökte man under det ortodoxt-lärda tidehvarf-
vet bevisa, att den kemiska vetenskapen ledde sitt ursprung
från och fått sitt namn af Noachs son Cham. Sedän ursprun-
get kunnat föras så långt tillbaka som möjligt, blef den huf-
vudsakliga uudersökningen att visa hvad i främsta rummet

bibeln och i andra rummet de klassiska och medeltidens auk-
torer uttalat såsom sin mening i den förevarande frågan.
Hvarje naturförklaring, som stod i strid med bibeln, bemöttes
vanligen med citerande af olika bibelställen eller med åbero-
pande af den heliga andes vittnesbörd. Näst bibeln åberopade
man de klassiska auktorer, som hade sysslat med naturveten-

skap, bland andra Aristoteles, Plinius m. fi. Därvid gäller dock,
hvad den senaste tecknaren af vår naturalhistorias tidigare
skeden förmäler, nämligen att vara författare på detta fält
knappast förmått fatta den naturåskådniug, som Aristoteles
framlagt. Af obekantskap med naturföremålen hade de icke
sinne för den på iakttagelser grundade metod Aristoteles följde
i sin forskning och kunde därför ej häller tillägna sig de stora

allmänna synpunkter, under hvilka han systematiskt ordnade
sitt rika vetande \ Däremot syntes man vara mera förtrogen
med medeltidens naturfilosofer och den mystiska, astrologiska
och alkemistiska riktning, som företräddes af desamma. Men

i Otto E. A. Hjelt, Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet, s. 3.
12
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gentemot alla de framsteg, som naturvetenskapen tagit under
den nya tidens första århundraden, förhöll nian sig antingen
skeptisk eller rent af tillbakavisande, eller också käude man ej
tili desamma. Öfver hufvud stannade man vid blotta åbero-
pandet af auktoriteter, tv ali själfständighet på detta område,
ali egentlig forskning i naturens riken var under den period,
som närmast föregick frihetstiden, så godt som okänd hos oss.

Ända sedän akademins stiftelse hade de exakta vetenska-
perna värit representerade endast geuom tvänne lärostolar, en
i matematik och en i fysik. Och oförändradt blef förhållandet
ännu under hela den period som här afhandlas. Redan på
grund häraf var ju naturkunnighetens studium betydligt in-
skränkt och begränsadt, otn också de varsta olägenheterna
i någon mån afhjälptes af den allmäut rådande seden bland
tidens vetenskapsmän att icke strängt halla sig tili en enda
vetenskap, tttan fritt ströfva omkring äfven på närmare eller
fjärmare stående områden. Så sysselsatte sig äldre tiders
matematiker företrädesvis med astronomiska hypoteser. Fysi-
keu var ännu länge en blandning af naturlära och filosofi,
och lärarena i detta ämne gjorde icke säilän utflykter också
på botanikens, zoologins och kemins områden. Dessa sist-
nämda, i tidens undervisningsprogram osynliga vetenskaper
bedrefvos dock äfven i samband med de medicinska stu-

dierna, hvilka på denna tid närä nog i lika hög grad syssel-
satte sig med naturkunnighet som med egentlig medicin. Det
ligger för öfrigt i sakens natur att äfven läkarevetenskapen i
hög grad hämmades i sin utveckling af de teologiska fördo-
marua och af den ännu bristande empiriska grunden för alla
erfarenhetsvetenskaper.

Det blef den nya tidens stora lösen att bryta de teologiska
dammarna, att afsvärja den bliuda auktoi'itetstron, att skingra
vidskepelsens mörker och gå tili kunskapens enda värkliga
kalla: själfva naturen. Innan det stora lösenordet förkunnades,.
hade maa börjat med att öfvergifva de gamla vägarna och i
stället söka tillgodogöra sig de framsteg och viuningar, som
hade gjorts på naturvetenskapens område i de europeiska kul-
turlandeu under de tvänne föregående århundradena. Många
af dessa sanningar förkunnades i frihetstidens början för första
gången från Åbo akademis katedrar. Båda lärostolarna i hit-
hörande vetenskaper hade erhållit nya företrädare vid tid-
punkten för Åbo akademis restauration. Matematikprofessionen
innehades under hela denna period af en för tiden modern
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matematiker Nils Hasselbom \ en västgöte, som hade gjort
sinä studier i Upsala för Elof Steuchius och Johan Wallerius
samt därstädes ntgifvit tvänne disputationer och ett särskildt
prof för professionen i matematik 2

, hvilket han skall ha för-
fattat, trykt och försvarat inom 8 dagar, alt med största be-
röm. På grund af en rekommendation af filosofiska fakulte-
ten i Upsala förklarades han vara »in hoe studio versatissimus
(synnerligen förfaren i detta studium) och med härliga mate-
matiska instrumenter försedd». Han hade också erhållit godt
vittnesbörd af den ansedda matematikern A. G. Duhre, som på
riddarhuset i Stockholm hallit offentliga föreläsningar i mate-
matik och äfven utgifvit flere arbeten i de matematiska veten-
skaperna. Ehuru Åbo konsistorinm icke gynnade hans kandi-
datur, utan endast stälde honom på tredje förslagsrummet, blef
han 1724 utnämd tili professor i matematik. Som en sann-
skyldig elev af Duhre hade han redan i sinä i Upsala venti-
lerade afhandlingar anslutit sig tili den moderna forskningen
och särskildt på optikens område omfattat en Newtons och
Huyghens nya teorier. Efter sin utnämning tili professor
sökte han yttermera förkofra sitt vetande genom en år 1727
företagen ntrikes resa. Men ju längre det led, dess mera be-
gynte hans intressen splittras. Hans matematiska författar-
skap upphörde snart helt och hållet, och hans värksamhet på
detta område inskräuktes tili den akademiska undervisningen,
hvarvid han företrädesvis synes ha föreläst i astronomi och
optik, men äfven i geometri och trigonometri, stundom äfven i
mekanik, hydrostatik m. fl. ämnen.

Rätt märkliga i många afseenden äro de afhandlingar, om-
kring 20 tili antalet, som ventilerades under Hasselboms presi-
dium och som gifva oss en god inbliek i arten oeh riktningen
af hans vmdervisning. Man kan särskilja dem i två olika grup-
per, naturvetenskapliga och filosofiska. Hasselbom var syn-
barligen anhängare af den wolffska filosofin. Den experimen-
tella och matematiska karaktär, som Wolff i främsta rummet
ville gifva sin filosofi, måsteju äfven ha väkt intresse hos tidens
matematiker och gjort dem tili lifliga anhängare af denna
filosofi på högsta modet. Ungefär hälften af de akademiska

1 Född 1690 i Västergötland. Magister i Upsala 1722. Professor i
Åbo 1724. Vicelagman i Söderfinne lagsaga 1748. Entledigad från skö-
tandet af professuren 1750 och från lagraansämbetet 1758. Död 1764.

2 »De scientia mathematica in genere» (1723).
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lärdomsprof, för hvilka Hasselblom presiderade, utgjordes af
rent wolffska undersökningar, bland dem flere af tidens märk-
ligaste, t. ex. de redan förut nämda af I. Escholin om en expe-
rimentell och matematisk metod att filosofera, af J. G. Heisin-
gius om filosofins arkitektoniska principer m. fl. Antalet och
innehållet af dessa afhandlingar visa, att Hasselblom måste
räknas bland dem, som tidigast bröt väg för den nya filosofin
hos oss.

Beträffande de matematisk-fysiska dissertationerna under
Hasselboms presidinm yttrar K. F. Slotte i »Matematikens
och fysikens studium vid Åbo universitet», att de bland annat
ådagalägga »kännedom af Newtons, Joh. Bernoullis, Halleys,
Mariottes och andra nyare forskares arbeten och åsikter».
Hasselboms förtjänst är att ha infört den för tiden moderna
matematiken hos oss. Infinitesimalkalkylen nämnes första gån-
gen som känd i Åbo i en under hans presidium utgifveu af-
handling redan i början af 1720-talet. Och i den astronomiska
vetenskapen skedde nu en afgörande brytniug med de astro-
logiska fördomarna och en definitiv anslutning tili det koper-
nikanska systemet x

.

Härtill kan läggas att Hasselbom, efter föredöme af Duhre
och andra samtida svenska matematiker, sökte gifva de mate-
matiska studierna en mera praktisk riktning, åsyftande allmäut
gagn eller ekonomisk nytta. I detta afseende var han helt
genomträngd af frihetstidens anda och riktade äfven sin värk-
samhet i de nya ideernas tjänst. Hans eget vetenskapliga
hufvudarbete handlade om fyrarna, och bland hans läriung-ars

•* ' Jo

arbeten möta undersökningar rörande sim- och dykerikonsten,
om olika metoder att bereda pottaska m. fl. ämnen i tidens
stil.

Det hörde äfven tili matematikprofessorns åligganden att
uppgöra allmanackor för hvarje år. Hasselboms första alma-
nackor äro från 1726 och 1727, utgifna såväl på svenska som
finska. Därefter var han i fem år fråuvarande från orten.
Men från 1732 utgaf han regelbundet årliga finska almanackor
tili och med år 1748, hvarefter almanaeksprivilegiet öfvertogs
af svenska vetenskapsakademin. Mot hans första almanackor
anmärktes, att han hade bortlämnat alla väderleksprofetior,
hvilket gjorde dem impopulära bland alhnänheten. Hasselbom
måste sedermera i denna pnnkt rätta sig efter den rådande

1 Anf. arb. s. 289—290.
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smaken bland folket. Hans almanackor ha för öfrigt en ganska
stor märklighet därutinnan, att han i desamma begynte publi-
cera smärre ekonomiska nppsatser för folket. Så ingick redan
i 1727 års almanack »En underrättelse om förbättring af åker-
bruket», och han uppmanade en hvar att tili honom insända
sinä rön i jordbruk och hushållning. Tre år å rad meddelade
han en kort traktat om mjölkkor och deras skötsel, men öfver-
gick sedermera tili populära historiska uppsatser om Martin
Luther, reformationeus införande i Sverige, Karl XII m. fl.
Genom dessa populära uppsatser värkade Hasselbom direkte
för folkbildningens höjande.

Under slutet af sin lefnad finna vi Hasselblom på en helt
annan bana. Sedän han i några år förrättat lagmanstingen i
Söderfinne lagsaga, blef han år 1750 genom konsistorii förord
entledigad från sin professions förvaltande vid akademin för
att framgent för lagman Johan Franc förrätta lagmansämbetet
i nyss nämda lagsaga \ Det blef efter en värksam lefnad hans
ålderdoms reträttplats. Han är en af de få bland tidens lärde,
som icke hamnade i teologiska fakulteten.

Sedän 1742 medlem af svenska vetenskapsakademin, har
han dock ej publicerat något i dess handlingar.

Mindre förmånligt hade i frihetstidens början den fysiska
professuren blifvit besatt Redan före akademins restauration
hade tili innehafvare af denna lärostol förordnats filosofie
adjnnkten Johan Thorwöste'2, en man som ieke saknade be-
gåfning och kunskaper och som kände tili de moderna forsk-
ningsresultaten på sin vetenskaps område, men å andra si-
dan synes ha värit mycket litet intresserad för sitt lärare-
kall och därtill ännu en trätlysten och suffisaut person, som
stötte sig med alla, med hvilka han kom i beröring. Han
tillhörde en förmögen bruksägaresläkt; farfadern Petter Thor-
wöste var den bekante grundläggaren af Fiskars brnk. Såväl
detta som Antskog järnbrnk hade Johan Thorwöste ärft af sinä
föräldrar och var således utom professor tillika storindnstriman 3

.

Bland de många klagomålen mot Thorwöste var också, att han före-
trädesvis uppehöll sig på Fiskars, försummande såväl sin lärarebefatt-
ning som skötseln af sin annexförsamling (Pikis). Redan 1723 emane-

1 Kongi. o. Canc. Bref 4/ 4 1750.
2 Född 1680, student 1689, magister 1703, adjunkt vid Åbo akademi

1707, professor i fysik 1720, kyrkoherde i Töfsala 1736. Död 1750.
3 År 1731 sålde Th. järnbruken åt handlanden Johan Montgomerie

från Åbo.
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rade ett kanslersbref, som på grund däraf att Thorwöste utan permis-
sion absenterat från akademin och icke tagit behörig vård om sin för-
samling, utan för skötandet af sinä enskilda angelägenheter efter eget
behag uppehållit sig på andra orter, anbefalde konsistorium, att han ej
finge admitteras tili någon annexförsamling, innan han visat prof på
större nit i sitt ämbete. Detta hindrade icke Thorwöste från att halla
sig framme vid hvarje utsikt tili befordran. Två gånger, 1724 och 1726,
sökte han sig tili teologie professor, men blef förbigången, emedan hans
för ändamålet utgifna teologiska teser hade blifvit ogillade. 1728 lycka-
des han emellertid erhålla Lundo församling tili annex.

Som rektor vid akademin sanima år råkade han i tvist med sin
företrädare J. Fahlenius och erhöll i anledning däraf en sträng varning
af kansler med hotelse om afsked, om han icke godvilligt skulle bilägga
tvisten. Två år senare uppstod split mellan Thonvöste och nyländska
nationen, hvars inspektor han var. N}dänningarna inlämnade tili kon-
sistorium en klagoskrift mot sin inspektor, hvilken de beskylde för sär-
skilda anomalier, icke blott hårda ord och tvärhet, utan ock att de ej
fingo penningar utan dubbel pant och att deras inspektor ej höll några
kollegier och exercitier, såsom vanligt var i de andra nationerna. Saken
drogs inför konsistorium och Thonvöste förehölls, att han skulle söka
förekomma sådant oväsen och gå in på deras petita och halla kollegier,
låta dem få sinä egna penningar mot billig pant o. s. v. Samtidigt an-
klagades Thorwöste inför konsistorium för att han uti en publik lektion
oanständigt skulle »censurerat och indragit Landshöfdingeämbetet iÅbo*.

År 1735 ansökte Thorwöste i anseende tili sin sjuklighet och på
grund af 28 års tjänst vid akademin att blifva licentierad ifrån sin pro-
fession, men med åtnjutande af fulla lönen och annexet, hvarvid han som
extra merit åberopade sig på en af honom sammanskrifven »Biblisk
Concordance». Vid närmare granskning befans det etnellertid, att denna
s. k. konkordans var tili mycket ringa del färdig, att manuskriptet
var i stor »oreda och oordning» och att de anförda »skriftenes rura»
ej voro rätt allegerade. Thorwöstes anhållan blef på denna grund ej
bifallen, men följaude år (1736) blef han utnämd tili kyrkoherde i Töf-
sala, hvarigenom akademin omsider befriades från en så föga nitisk och
besvärlig lärare, som enligt konsistorii utlåtande »här vid academien
hade gjort Publico ganska liten tjänst» x .

Någon författarevärksamhet inom sin vetenskaps område
öfvade Thonvöste icke. Tidigare hade lian disputerat för gra-
den med en afhandling i fysisk geografi om oceanen och dess
dimension 2

,
i hvilken författaren på ett försiktigt sätt söker

framföra de moderna åsikterna om jordens rörelse och jord-
ytans form och skapnad sarat hydrografins nyaste resultat.
Men efter Stora ofreden synes han mest ha sysslat med teo-
logiska ämnen. Mycket få voro äfven de lärjungar, som han

1 Kongi. o. Canc. bref 21 /i 1 72 3'> Cons. Prot. 19/8 1726, 17/io> 31/io I73°>
31/i 173i, n/io. 25/n '735- Registratur is/12 1735.

2 De Oceano ejusque dimensione (1703).
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förmådde intressera för sitt ämne. Men i ett par af de få af-
handlingar, som veutilerades nnder hans presidium, framträda
enligt Slotte, »grunddragen af den mekaniska naturnppfattnin-
gen skarpt ntpräglade i antagandet, att värmet i objektiv me-
ning består i rörelse samt att ali rörelse i naturen förorsakas
blott genom stöt, äfvensom i den bestämda uegationen af ali
värklig attraktion» \ Redan nnder Thorwöstes tid tyckas
sålunda de för tiden allra modernaste åsikterna på fysikens
område ha framträngt ända tili vår aflägsna akademi och här
blifvit offentligen nttalade.

JOHAN BROVALLIUS.

I hvarje fall var det först genom Thorwöstes efterträdare,
den år 1737 tili professor i fysik utnämde Johan Brovallius"2

,

som den moderna naturvetenskapen och särskildt Linnes läror
vunno insteg vid vår akademi. Brovallius är måhända den

1 Anf. arb. s. 160—161.
2 Född i Västerås 1707.. Student i Upsala 1720, magister därstädes

1731. Professor i fysik i Åbo 1737. Teologie doktor 1740. Teologie pro-
fessor och domprost i Åbo 1746. Biskop och prokansler 1749. Död 1755.
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märkligaste personlighet, som värkade i vårt land under frihets-
tidens tidigare skede och öfver hufvud en af tidens märkes-
män. Ehuru han hade valt det prästerliga kallet och inom
detta värkningsfält avancerade från privat huskapellan tili
biskopsstolens höjd, förstod han tillika att härmed förena ett
lifligt intresse för tidens vetenskapliga, ekouomiska och poli-
tiska sträfvanden. Så kraftigt han än gjorde sig gällande som
myndig prälat, träder dock hans prästerliga gärning i skuggan
för hans naturvetenskapliga, politiska och allmänuyttiga värk-
samhet. Och denna alt omfattande mångsidighet förlänar
honom som präst en helt annan typ än den vanliga och sär-
skildt vida vägnar olika den föregående tidens ortodoxa teo-
loger. Med Brovallius ha naturvetenskapen och ekonomin
äfven satt sig på biskopsstolen, och egendomlig ter sig i hans
person och i hans författarskap denna blaudning af teologi och
ren erfarenhetskunskap,

Så vidt vi nurnera kunna följa med Brovallius' studier,
hade han i Upsala med stort intresse omfattat den nya wolffska
filosofin. Båda hans akademiska lärdomsprof och i synuerhet
hans gradualafhandling »Om själens beständighet» förråda
kännedom om den nyaste tyska filosofin och äro att betrakta
som studier i dess anda, men röja ej ännu Brovallius' stora för-
måga, utan äro endast blänkare, som visa riktningen af hans
studier. Hans älsklingsförfattare vid denna tid voro Thomas
Morus, Bayle, Thomasius och Wolff, bland hvilka han särskildt
beundrade den sistnämde.

Sedän han vunnit lagerkransen 1731, lät han ännu samma
år viga sig tili präst och mottog kallelse tili huspredikant hos
generalfälttygmästaren M. Cronberg samt var tillika adjunkt
vid storkyrkan i Stockholm. Medan han nu första gången
uppträdde med kappa och krage, synes han samtidigt med lif-
ligt intresse ha omfattat tidens nyväkta litterära sträfvanden.
Redan i ungdomen skall hans tidsfördrif ha bestått i poetiska
och vittra försök, och bland hans efterlämnade mannskript
förefans äfven en ej ringa samling poetiska skrifter, hvilka
vittnade om att han särskildt värit lycklig i »heroisk vers» 2 .

Emellertid följde han äfven på detta område moderna mönster.
Det var något af den gryende Dalin hos Brovallius, och innau
dennes Argus såg dagen, hade han börjat utgifvandet af mora-

1 De duratione mentis (1729).
2 Enligt P. A. Gadds tninnesruna öfver Brovallius (Vetenskapernas

och landets stora förlust).
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1

liska veckoskrifter, som kunna betraktas som ett slags före-
gångare tili Argus. Redan i början af år 1731, innan han
hade vigts tili präst och promoverats tili magister, hade Bro-
vallius utgifvit Oskyldig Mål-Ro, Eller Förnöjliga Samtal om
hvarjehanda Lårda och Nyttiga Saker, af hvilken dock endast 5
åttasidiga numror utkommo, men som år 1732 efterföljdes af
Förnuftigt och Nöjsamt Samtal Goda Wänner emellan om alle-
handa saker, hvilken äfven tillskrifves Brovallius och hvaraf 9
åttasidiga numror sågo dagen. Dessa voro den svenska litte-
raturens första moraliska veckoskrifter, men redan den ringa
framgången utvisar, att Brovallius ej i likhet med Argus' för-
fattare hade förstått att träffa tidens smak. I teoriu tyckes
han nog haft klart för sig, hvad sådana populära veckoskrifter
borde innehålla för att intressera allmänheten, men han fann
icke den lätta och lekande tonen, utan inslog i stället ett lärdt
och pedantiskt maner, som värkade i alldeles motsatt riktning
mot hvad han åsyftat. Dalins Argus öppnade emellertid hans
ögon, och han kände sig manad att ännu en gång efter Argus'
mönster försöka sin lycka i sainina genre. Han öfvertog på
hösten 1734 redaktionen af en af hans tidigare förläggare Alb.
Giese startad ny veckoskrift Den fihilosophiske Mercurius, som
följande år fortsattes under det förändrade namnet Den Swenske
Patrioten, men endast fortlefde tili något in på sommaren, an-
tagligen emedan Brovallius, upptagen af andra intressen, då
öfvergaf densamma. I jämförelse med hans äldre tidskrifter
visa dessa sistnämda ett betydande framsteg såväl tili innehåll
som form, hvarutinnau Dalins inflytande säkerligen uppenba-
rar sig. Han valde likartade ämnen som i Argus och behaud-
lade dem i ett mera populärt och tilltalande maner än tillförene.
Men den stora förebilden uppnådde han dock icke, ehuru utan

tvifvel den bäste bland de talrika efterföljarne. Det har an-
märkts att hans skämt ofta var »klumpigt och groft» och att
hans språk icke säilän var vårdslöst och oslipadt i bredd med
Dalins 1

. En samtida (P. A. Gadd) yttrar om desainma: »Pen-
nan tili de i dessa skrifter skämtsamma moraler märkes endast
värit skuren dygden tili skydd och uppmuntran, samt lasten
tili skräck, blygd och varning. Förutan detta är nödvändig-
heten af en förnuftig barnauppfostran, nyttan af naturkunnig-
heten, manufakturer och en rätt oeconomie det förnämsta som

1 Utförligt om Brovallius veckoskrifter läses hos O. Sylvan, Sveriges
periodiska literatur, s. 167—178.
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i desse arken med mycken skarpsinnighet ådagalägges». Man
finner att Brovallius redan vid denna tidiga period af sin värk-
samhet hade omfattat tidens ekonomiska sträfvanden och på
ett populärt sätt sökte kampa för desamma. Sinä rent litte-
rära intresseu bevarade han äfven längre fram under sin lef-
nad. Efter sin öfverflyttning tili Finland skall han ha um-
gåtts med planen att här starta ett veckoblad, på samma gång
han här äfven ville grundlägga en liten vetenskapsakademi \
Man möter understundom några tillfällighetsdikter af honom,
och ännu år 1744 utgaf han en svensk öfversättning af Ludvig
Holbergs ->Metamorphoses eller Förvandlingar».

Vid denna tid då Brovallius sysslade med sinä litterärt-publi-
cistiska företag, hade han emellertid fått nya mäktiga impulser
och stiftat bekantskaper, som ledde hans utveckling i alldeles
ny riktning. Efter par års vistelse i Stockholm hade han an-
tagit plats som huspräst och hofmästare (alias informator) hos
laudshöfdingen öfver Kopparbergs län med Dalarue, Nils Reu-
terholm. Här sammanträffade han första gången med Karl
von Linne, som samtidigt vistades i Falun, där han undervi-
sade Reuterholms söner i naturalhistorien och höll föreläsnin-
gar öfver sitt nya system i mineralogin. Bekantskapen med
Linne blef af afgörande betydelse för Brovallius. Han icke
blott vann den store naturhistorikerns vänskap, utan blef från
och med nu en af hans mest intresserade lärjungar, som med
sin lifliga energi kastade sig på detta studium och med sitt
eldiga snille snart gjorde stora framsteg i detsamma. I Lin-
nes »Egenhändiga anteckningar» omtalas den »besynnerliga
vänskapen» mellan honom och Brovallius, det inflytande som
den sistnämde öfvade på Linnes egen utveckling och Broval-
lius' snabba framsteg i naturvetenskaperna, hvilket snart gjorde
honom tili Linnes medarbetare. Den varma vänskapen fick
dock sedermera en svår stöt, då Brovallius under Linnes vis-
telse i utlandet sökte för egen räkniug vinna hans fästmö, men
någon definitiv brytning uppstod dock icke i följd häraf. De
båda ungdomsvännerna stodo äfven framgent i närä förbin-
delser tili hvarandra, och en intim brefväxliug, fortsatt ända
tili Brovallius' död, utvisar den innerliga vänskapen, trots åsik-
terna i ett som annat begynte gå i sär.

Brovallius hade emellertid under Liunes utmärkta ledning
begynt sinä forskningar i naturens stora rike. Han hade redan

1 Wilh. Lagus, Kellgren, s. 41.
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efter par år drifvit det så långt, att han i Linnes fotspår kunde
tanka på företagandet af naturalhistoriska studieresor. År 1735
anträdde han med en ung Reuterholm, sou tili landshöfdingen,
och assessorn, sedermera bärgsrådet Daniel Tilas, en natural-
historisk resa genom Öster-Dalarne, som yttermera utsträktes
öfver de stora fjällen ända tili Trondhjem i Norge. Följande
år anträddes en ny resa, hvarvid den återstående västra delen
af Dalarne undersöktes. Resultatet af sinä forskuingar under
dessa resor nedlade Brovallius i tvänne arbeten på lätin »Beskrif-
ning öfver Dalarne och norra Norge» samt »Dalarnes flora»,
hvilka han dock ej lyckades få trykta; de funnos ännu vid
hans död bland hans efterlämnade manuskript. Brovallius
kände sig också nu alt mera öfvertygad om uödvändigheten
af naturalhistorieus införande såsom undervisningsämne i sko-
lorna och det var tili landshöfdingen i Fahlun Reuterholm
och tili stiftets biskop K. Barchius han ursprungligen ingaf
sin redan i det föregående (s. 85) omtalade epokgörande bro-
skyr »Tankar öfver Historia; Naturalis Nytta vid Ungdomens
Upfostring och Underwisning», hvari han så varmt pläderade
för naturalhistorien som undervisningsämne.

Tidigt känd för sinä gedigna och mångsidiga kunskaper
och sin djupa lärdom, hade Brovallius genom sinä naturhisto-
riska resor och sin senast omnämda broskyr alt mera fäst
uppmärksamheten vid sin person som en ung, synnerligen för-
hoppningsfull lärd och naturvetenskapsman. Såväl L,inne som
Reuterholm voro hans förespråkare, och när professionen i fysik
i Åbo blef ledig, fick han af akademins dåvarande kausler
E. J. Creutz mottaga en uppmaniug att ansöka den lediga
lärostolen och göra sig kompetent för densamma. Han erhöll
tillstånd att för ändamålet disputera i Upsala och gjorde det
äfven med en afhandling De scientia naturali ejusque methodo
(1737), hvilken samtidigt utkom på svenska under titeln »Joh.
Browallii Tankar öfwer Naturkunnigheten och Huru then bör
drifwas wid en Academia», hvars hufvudinnehåll redan är kändt
af det föregående (s. 85). Brovallius' moderna och märkliga
afhandling och hans lärda rykte synas dock icke ha imponerat
på de akademiska fäderna i Åbo, icke en gåug ehuru Creutz
på det varmaste hade rekommenderat Brovallius samt ytter-
mera hos kousistorium inskärpt att vid förslagets uppgörande
»noga undersöka, huruvida hvar och en, som härvid kan komma
i åtanke, ehwarest den ock fiunes antingen in- eller utom aca-
•demien, äger de tili denna professionen oundgiängligt nödige
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helt särskilde gåfvor och egenskaper samt sedän uti deras för-
slag utan alt annat afseende endast nämna sådane personer,.
af hvilka med säkerhet samma nytta änteligen vid denna aca-
demien också kan väntas, som detta både nödiga och ange-
näma studium genom skickeliga och arbetsamma lärares flit
på andra ställen tili det allmännas tjänst skaffat och än dage-
ligeu anskaffar» o. s. v. 1 . Konsistorium låtsade icke förstå vin-
ken, utan försökte det oaktadt lancera sin kandidat, den täm-
ligen obetydlige räntmästaren Gr. Stenman, som stäldes främst,,
medan Brovallius endast erhöll tredje förslagsrummet. Creutz
genomdref likväl sin kandidat. Brovallius utnämdes tili pro-
fessor i fysik i Åbo i slutet af år 1737 och tillträdde på hösten
följande år denna sin nya lärarebefattning med ett tai om natu-
ralhistoriens öden i Sverige 2

.

Redan ur nyssnämda afhandlingar och broskyrer är man i tili—-
fälle att lära kanna Brovallius' åsikter om naturvetenskaperna
och det nya, klart utstakade program, hvarmed lian begynte
sin i många hänseenden epokgörande värksamhet vid Åbo aka-
demi. Han uttalar sig bland annat mot det »abstrakta» stu-
deraiidet och säger att hvad man under namn af filosofi in-
hämtar, mera duger »i munnen och katedern än i lefvernet och
ämbetet». Det metafysiska spekulerandet var idel snömos, och
de metafysiska naturforskarne voro ej mycket att sätta tro tili.
Enligt hans mening borde ali kunskap grunda sig på erfa-
renheten. Genom vara yttre sinnen skulle vi inhämta grund-
ideerna af ali kunskap i naturen, och detta- kallade han rön,
en okonstlad och lätt vunnen erfarenhet genom vara sinnen.
Sökande åt naturvetenskaperna gifva en praktisk riktning, be-
tonade han också i främsta rummet den praktiska nyttan af
detta studium och stälde det just på denna grund framför ali
annan. Han säger uttryckligen att en naturvetenskapsman
bör lämpa sinä kunskaper tili värklig nytta, så att de tjäna
tili »människosläktets och i synnerhet republikens gagn, för-
kofring och välfärd». I stället för att förlora sin tid på ab-

1 Kongi. o. Concellers Bref, 17/i2 J736.
a »De fatis scientiae naturalis in Svecia» (1738).
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strakta spekulatiouer, skulle man tillämpa sinä kunskaper i
»konster, handtvärk och hushållning». Brovallius var också
öfvertygad om att »inga studier göra en så allmän nytta som
Historia naturalis», alt hvad vi behöfva tili vår »nödtorft eller
bekvämlighet eller nöje eller prakt och vällust», kommer näm-
ligen från naturen.

I nu citerade uttalanden finuer man redan frihetstidens
praktiskt-nyttiga och ekonomiska hushållningsprogram in nuce.
Det är samma program som svenska vetenskapsakademin
par år senare utstakade för sin värksamhet, i det den förkla-
rade sig ämna väljä sinä ämnen »uti de konster och vetenska-
per, som tjäna tili allmän nytta», hvilket värksamhetsfält be-
tecknades ined det gemensamma namnet »Oeconomi». Ingen
mindre auktoritet än Linne själf hade, såsom redan meddelats
i inledningen tili denna bok, i en afhandling om Oeconomieu
ifrigt förordat denna riktning, som snart blef den allmänna i
Sverige.

Man kan redan af ofvanstående finna betydelsen af Bro-
vallius' fästande vid Åbo akademi. Genom honom infördes de
exakta naturvetenskaperna vid vårt universitet Såsom Ljnnes
lärjunge började han i sinä föreläsningar göra deti akademiska
ungdomen förtrogen med Ljnnes läror. Hans föreläsningar
vid akademin omfattade snart sagdt alla naturvetenskapens
grenar. Han var som föreläsare modern och själfständig och
bröt fullständigt med alla tidigare traditioner. Hans föreläste
i allmän naturkunnighet, experimentell fysik, botanik, zoologi,
mineralogi, kerni m. m. 1

. Han examinerade och demonstre-
rade naturalier och lade vid sinä föreläsningar särskild vikt
vid naturalhistoriens nytta och tillämpning, dess ekonomiska
och tekniska gagn. I ett af sinä vetenskapliga arbeten säger
han sig »föredragit sexualsystemet framför alla andra och i
sinä botaniska föreläsningar följt Linnes metod och rekom-
meuderat densamma för den akademiska ungdomen som den
bästa af alla». Samtida vittnesbörd intyga att Brovallius så-
som innehafvare af fysices professionen nedlade den största
flit i naturens utforskande, och vid hans bortgång erkändes

1 I universitetsbiblioteket härstädes finnas änmi tvänne häften an-
teckningar efter Brovallius' föreläsningar i botaniken 1739 (C. 11. 7;
C°. 111. 8), det ena innehållande en karaktäristik af 147 växter. Anteck-
ningar vid Brovallius botaniska kollegier finnas äfven i Upsala univer-
sitetsbibliotek.
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det vara fägnesamma frukter af hans värksamhet, att natur-
kunnighet, matematik, kemi, naturalhistoria, ekonomi och andra
vetenskaper »nu hos oss redigt föreställas och läras». Äfven
konsistorium vitsordade hans »synnerliga skicklighet, grund-
fasta lärdom, ogemena nit i ämbete samt tili uugdomens mär-
keliga förkofring använda särdeles flit och idkesamhet».

Brovallius' första vetenskapliga arbete i Åbo var, frånsedt
hans redan nämda installationstal, en märklig stridsskrift, i
hvilken han uppträdde tili försvar för Linnes sexualsystem
gentemot den vid vetenskapsakademin i Petersburg anstälde
botanikern J. G. Siegesbeck, hvilken i ett år 1737 utgifvet
arbete brutit stafven såväl öfver Linnes »Systema sexuale» som
»Fundamenta botanica» 1

. Af Linnes beundrare vid akademin
i Åbo uppmanades nu Brovallius att gripa tili pennan för att
försvara sin mästare, och han gjorde det så mycket hällre, som
han därigenom skulle bli i tillfälle att föra sin gamle vän
Linnes taian och själf frambringa något i botaniken 2

. Broval-
lius försvarsskrift bar titeln Examen Epicriseos in Systema
plantarum Sexuale Cl. Linnat, Anno ijj? Petropoli evulgata:,
Auctore Jo. Georgio Siegesbeck och författades år 1739 samt
tryktes i Åbo. Äfven denna afhandling utgafs i Leyden år
1743 tillsammans med ett par af Linnes arbeten samt bidrog
att göra Brovallius namu kändt i utlandet vid sidan af Linnes.

Siegesbecks hufvudanmärkning var riktad mot Linnes läror om
växternas kön och fortplautning, och det är därför denna punkt Broval-
lius först skärskådar, hvarvid han på samma gång utlägger systemet och
vederlägger motståndarens påståenden. På ett skickligt sätt framhäller
han, att Siegesbeck förbisett den anmärkning, som kunde göras mot
Linnes sexualsystem, att det inom samma grupp sammanför sinsemellan
vidt skilda växter, men denna brist var gemensam för hvarje artificielt
system och kunde ej undvikas, förrän ett värkligt naturligt system blif-
vit upptäkt. I andra delen redogör Brovallius närmare för Linnes på
växternas kön grundade system, jämför det med tidigare system, prisar

1 Såsom prof på Siegesbecks kritik må bl. a. anföras hans argument,
att Gud aldrig skulle inom växtriket tillåta sadan afskyvärd otukt som
att flere män (ståndare) skulle äga en gemensam hustru (pistill), eller atl
de äkta männen skulle (såsom hos åtskilliga korgväxter) utom sin legi-
tinia hustru hafva i närsittande blommor illegitima bihustrur; ett så
okyskt system skulle aldrig utan att väcka berättigad anstöt kunna fram-
läggas för en studerande ungdom. Jfr Fries, Linne, I, s. 245.

2 En annan af Linnes finska vänner K. F. Mennander hade äfven
erbjudit sig att uppträda som författare mot Siegesbeck, dock med vil-
kor att Linne själf sknlle skrifva vederläggningen. Jfr Fries, Linne,
I, s. 272.
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dess enkelhet och lättfattlighet och bemöter Siegesbecks anmärkningar.
Skriftens tredje och sista del belyser i detalj ett antal af Linnes bota-
niska aforismer, som Siegesbeck betecknat som idel paradoxer.

Brovallius' skrift var ett lika skarpt som öfvertygande
genmäle, som på sin tid väkte stor uppmärksamhet och fram-
kallade eko i den lärda världen, som öfveralt stälde sig på
Linnes och Brovallius' sida. Linue påstår sig själf ha försett
Brovallius med nödiga vapen. Siegesbeck kände sig så träf-
fad, att han ännu långt efteråt beklagade sig öfver att ingen
värit »så hård och hvass mot honom som doktor Brovallius» \

Är denna skrift endast att betrakta som ett försvar af och
en kommentarie tili Linnes botaniska system, sökte Broval-
lius dock äfven själfständigt vandra i sin stora mästares fot-
spår. På botanikens område efterlämnade han vid sin tidiga
bortgång en Flora feunica i manuskript. Då han likväl fann
att hanpå detta fält icke kunde mätä sig med sin store läro-
mästare, vände han sig med förkärlek tili andra naturveten-
skapliga discipliner. Brovallius införde icke blott Linnes läror
vid Åbo akademi, utan äfven den då moderna vetenskapliga
kernin. Han föreläste öfver detta ämne och redogjorde i en
centuria kemiska aforismer, som ventilerades under hans pre-
sidium 2 , för den kemiska vetenskapens hufvudläror, hvarvid
han särskildt följde holländaren Boerhaves »Elementa Chemiae»,
och öfver hufvud visade bekantskap med den nyaste kemiska
litteraturen. Som medlem af svenska vetenskapsakademin se-
dän 1741 offentliggjorde han i dess »Handlingar» ett antal
själfständiga rön i kemi, bland hvilka det märkligaste var om
arsenikens metalliska natur, hvilket rön synes ha värkstälts,
medan han ännu uppehöll sig i Falun 8.

Bland alla naturvetenskaper torde dock mineralogin ha
värit den af Brovallius mest omhuldade. Redan under sin
vistelse i Dalarne hade han fattat sin stora kärlek tili ste-

narna, och denna följde honom lifvet igenom. Själf ägde han
en vacker mineralsamling, och då genom hans försorg Åbo
akademi hade förvärfvat Kalmeters stora mineralkabinett, var
han ännu som biskop sysselsatt med att ordna detsamma och

1 Ett utförligare referat af innehållet i Brovallius' stridsskrift ingår
i »Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet» af Otto E. A. Hjelt,
s- 57—°5-

2 »Aphorismorum Chemicorum centuriam complectens». I—3.
(1742—44).

3 Jfr Tigerstedt, Kemiens studium vid Åbo Universitet, s. 6—16.
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med uppgörandet af en förteckning öfver jordarter och enkla
stenar, som skulle utkomma i tvänne delar under titel »Mu-
seum Aboense» \ Tillika hade han de sista åren af sin lef-
nad under arbete »ett grundlärdt system i mineralogin, hvil-
ket ibland de lärda länge lärer sakna sin like». Bland hans
efterlämnade manuskript befann sig också en första tom af ett
»Systema mineralogioum», som dock aldrig blifvit trykt, utan

sannolikt liksom hans öfriga manuskript gått förloradt under
tidernas lopp 2 . Själf trodde Brovallius, att han på detta om-
råde skulle förvärfva en mera själfständig ära. Annu kort före
sin död yttrade han i ett bref tili Lanne af den 20/3 1755: »Jag
har erkent och erkenner Bror för mästare i både Botanique och
Zoologie och skrifver blindt under alt det Bror säger, men
in mineralogicis aliquid et mihi vindico (gör jag anspråk på nå-
got äfven för mig själf).... fastän jag icke ser mig utväg att

i mineralogien prestera just så mycket som min k. Bror i Bo-
taniquen» 3. Döden afbröt emellertid Brovallius' tilltänkta ve-
tenskapliga storvärk.

Under Brovallius ledning uppblomstrade vid akademin en
rik naturvetenskaplig litteratur på lätin. Visserligen tillhörde
icke alla de under hans presidium utgifna, tili ett femtiotal
uppgående akademiska afhandlingarna, detta område, meu det
stora flertalet måste dock räknas tili detsamma. Och redan
antalet vittnar orn att Brovallius under sin korta, dessutom af
kriget afbrutna professorstid i hög grad lyckats intressera den
akademiska ungdomen i Åbo för de nyväkta naturvetenskap-
liga studierna. I ett af honom jämte konsistorium i Åbo år
1748 afgifvet betänkande om naturalhistoriens införande nti sko-
lor och gymnasier, yttrar lian att naturalhistoriens stttdium vid
Åbo akademi »i seuare tider icke blifvit försummad, och kan
jag af säker förfarenhet i ödmjukhet intygå, det icke allenast
smaken derföre hos de studerande af fiuska nationen tämme-

1 Ett fragment af densamma torde vara den »Catalogus aggregato-
rum subterraneorum seu regni naturalis lapidei idea», som finnes i ma-
nuskript i härvarande universitetsbibliotek. (Brovallii et Linnaei Colleg.
in tria regna nat. Cö . 111. 8).

2 I ett af sedermera bärgsrådet Daniel Tilas i Åbo 1738 trykt arbete
»En Bergsraans Rön och. Försök i Mineral Riket», lnnehållande en an-
visning för kännande af bärgarter, malm- och mineralstreck m. m., det
första i sitt slag i vår litteratur, nämnes (s. 7), att Brovallius hade under
arbete ett »Compendium Mineralogicum».

3 Fries, anf. arb. 11, s. 326.
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ligen tilltagit, utan ock åtskilliga däribland uti detta och flere
tili naturkunnigheten hörande stycken så förkofrat sig, att
några i anseende därtill redan tili publique ämbeten blifvit
befordrade, och flere ännu finnas, som äro i stånd att gagna
riket och det allmänna med en sadan sin kunskap» \

De af Brovallius' lärjungar utgifna akademiska disserta-
tionerna behandla alt för speciella ämnen för att här kunna
intressera. Men om den allmänna innebörden och betydelsen
af desamma böra dock några synpunkter framhållas. Det är i
naturalhistorien eller fysiken, hvilka då ansågos vara samma
ämnen, en fullt medveten brytning med den gamla metafysiska,
filosofiskt-hypotetiska metoden, som nu förklarades endast ha
skadat vetenskapen och mest bidragit tili att man så länge ej
visste något säkert om vår jord och naturen. Ali kunskap om
desamma kunde endast förvärfvas genom erfarenheten, genom
rön och försök, det blef nu ett axiom, som förkunnades gång
på gång. Det var tili anställande af dylika rön Brovallius ge-
nom sin lärareväi"ksamhet och sitt föredöme sökte uppmuntra
den akademiska ungdomen, men resultatet af de ideer han ut-
sådde i denna riktning framträdde dock först under nasta
period. Hos hans egna lärjungar framlyser redan öfvertygel-
sen om nödvändigheten af dylika röns anställande för att föra
vetenskapen framåt, men själfva sysselsatte de sig dock före-
trädesvis med mera teoretiska spörsmål, med vetenskapliga
detaljfrågor, nöjande sig med att i dessa ämnen framföra de
nyaste vetenskapliga auktoriteternas åsikter på naturvetenska-
pernas område. Genom Brovallius blef Linne den främste, ja
närä nog den ende auktoriteten på botanikens och zoologins
område, ehuru i det hela taget ganska få af Brovallius' lär-
jungar synas ha intresserat sig för dessa ämnen. Själfva huf-
vudfrågan, den nya läran om växternas befruktning, finner man
dock behandlad. I kernin var, såsom redan nämdes, Boerhave
den främsta auktoriteten, och i fysiken ansiot man sig tili en
annan samtida holländare Peter van Musschenbroek, öfver hvars
elementa i fysiken Brovallius också höll föreläsningar. Äfven
den store tyska filosofen Wolffs uttalanden i fysiska och natur-
vetenskapliga frågor citeras flitigt, och Brovallius' lärjungar,
liksom mästaren själf, synas alla ha värit anhängare af den
wolffska modefilosofin. Också under Brovallius' egid sågo flere
afhandlingar i wolffsk filosofi dagen, särskildt i naturlig teo-

-» Cons. Prot. 6/s I7^B-
13
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logi, denna vid Åbo akademi så högt uppskattade gren af den
tyska filosofens system. Man sökte på filosofisk väg konstruera
kriterier för den gudomliga uppenbarelsen och vidhöll deu
wolffska satsen, att sann uppenbarelse icke bör stå i strid med
förnuftets och erfarenhetens principer. Guds existens och hans
egenskaper sökte man bevisa a posteriori genom hans värk i
det stora naturriket, eller som det heter hos en samtida poe-
tisk rimmare:

Att Gud är en, den allmakt äger,
Allvishet, godhet, enighet,
Naturens öppna bok oss säger,
Hvar läsare det vittna vet,
Så framt han ej är ateist,
EH' har i hjärnan någon brist.

Eller också sökte man uppvisa naturvetenskapens nytta
för den uppenbarade teologin i hufvudsaklig anslutning tili de
åsikter, som Brovallius själf redan uttalat i sinä naturveten-
skapliga broskyrer och med samma tillämpning, att äfven blif-
vande präster borde inhämta naturkunnighet och att följakt-
ligen vid prästexamen naturalhistoria borde vara ett nödvän-
digt lärdomsstycke K

Det hörde öfver hufvud tili Brovallius' program att söka
uppvisa nyttan af alla veteuskapliga sanningar, särskildt de
naturvetenskapliga. Detta synes han också med stort efter-
tryck ha inpräglat hos sinä lärjunger. Intet under himmelens
fäste var utan sitt ändamål och sin nytta, det gälde blott för
människan att förstå och att begagua sig däraf. Med förkär-
lek utpekade man därför det nyttiga i alt, och i hvarje natur-
vetenskaplig afhandling ingick en särskild - afdelning, hvari
det ifrågavarande undersökningsobjektets gagn i uaturen eller
för människan med eftertryck betonades.

Så meddelades bl. a. om dunsters och molns nytta, om nyttan af
isbildning, om tyngdens och blixtens nytta, om enskilda växters nytta
o. s. v. Det saknades ej afhandlingar, som uteslutande hade tili ämne
att uppvisa naturalhistoriens nytta för det ena eller andra ändamålet.
En författare sökte ådagalägga bärgens nytta för bevattningen, en annan
den nytta, som rikets härskare hade af naturalhistorien vid utöfvandet

1 Märkvärdigt är det att änmi under Brovallius' ledning behandla-
des sådana gammalmodiga, om ortodoxins tidehvarf påminnande bib-
liska ämnen soni »det egyptiska mörkret», »syndafloden» m. fl.
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af sin makt. Såsom resultat af undersökningen framgick, att både vid
den legislativa och exekutiva maktens utöfvande fordrades naturkänne-
dom, men isynnerhet var det af vikt på det ekonomiska området för
befordrande af åkerbruk, handel och industri K

I ett annat akademiskt arbete 2 påpekas nyttan af resor inotn fäder-
neslandets gränser. Såsom manande föredömen framhöllos Olof Rud-
becks, Linnes och Brovallius' resor. Det viktigaste af alt var att lära
kanna sitt eget fädernesland, och en sadan kunskap kunde endast vinnas
genom resor. Men dessa borde uttryckligen ha karaktären af forsk-
ningsresor, och författaren antyder alla de rön och iakttagelser, som
dylika färder kunde gifva anledning tili. Resultatet skulle komma såväl
vetenskapen som ekonomin tili godo.

Brovallius' naturvetenskapliga undervisning ledde sålunda
genom en af sinä mynningsgrenar direkte tili tidens stora eko-
nomiska pulsåder. Genom samtida vittnesbörd är också kändt,
att Brovallius själf hyste det största intresse för alla angelä-
genheter, som hade afseende på upphjälpandet af landets hus-
hållning. »L,andthushållningen, bärgvärken, slöjder och manu-
fakturer samt en riket riktande handel, dem ömmade och gyn-
nade han så högt som någon ärlig svensk man. Ja, han var
en billig hatare af alt det som dessa samfundets stoder och
grundpelare kunde rubba, skada och försvaga».

Men å andra sidan sökte han och det är det karaktä-
ristiska för Brovallius och samtida naturvetenskapsmän ge-
nom den s. k. naturliga teologifi bygga sig en bro, som ledde
tili teologin och den uppenbarade religionen. Vi ha redan sett
att Brovallius äflades med att söka visa, h ura nödvändigt
det var för präster att kanna naturvetenskaperna. Men å
andra sidan syntes det honom närä uog lika nödvändigt för
naturvetenskapsmännen att kunna teologi. Han var ännu en
ifrig anhängare af den befängda läran, att en af naturveten-
skapens uppgifter skulle vara icke blott att bevisa Guds exis-
tens, utan öfver hufvud den uppenbarade religionens sannin-
gar. Själf på samma gång präst och naturvetenskapsmän sökte
han helt naturligt att på teoretisk väg finna ett samband mel-
lan dessa oförenliga element och bilda sig en på samma gång
teologisk och naturvetenskaplig världsåskådning. Den grund
han i detta afseende sökte stöda sig på, var ju lika lös som
vansklig, men i praktiken lyckades det bättre. Brovallius var

1 Sven Ring, De usu quem ex scientia naturali in exercitio potesta-
tis suae imperans capere potest (1744).

2 Peter C. Bonsdorffs De emolumento ex itinere per provincias patriae
instituto (1744).
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helt säkert en lika god präst och teolog som han var natur-
vetenskapsman. Redan under studieåren hade han förberedt
sig på den prästerliga banan. Då sedermera Linne öppnade
för honom naturens stora rike, höll han samtidigt uppbyggliga
predikningar för fångarne i kronohäktet i Falun. Kort efter
sin ankomst tili Finland förskaffade han sig Pikis annex och
lärde sig tili och med finska för att kunna uppbygga sin för-
samliug. Vid Åbo akademis jubelfest 1740 blef han teologie
doktor med en redan i det föregående orntalad afhandling om
kättares betvingande, en mot samtidens sekteriska rörelser rik-
tad skrift, som dock blef ofullbordad. Det varade ej häller
läuge, innan Brovallius helt och hållet öfvergick tili teologin,
först som teologie professor och kort därpå som biskop i Åbo
stift. Att han som kyrkans öfverherde utvecklat stort nit \
och att detta äfven sträkte sig tili vanligt teologiskt renlärig-
hetsvaktande, därom äger man samtida, redan i det föregående
berörda vittnesbörd.

Man nödgas konstatera att Brovallius äfven i naturveten-
skapliga frågor drogs alt mera åt höger och stälde sig på en
konservativ ståndpunkt åtminstone i fali, då de nya vetenskap-
liga teorierna stodo i strid med den naturåskådning, som bi-
beln förkunnade och som han själf sökt uttolka i ett kvasi-
fysiskt-teologiskt arbete, som.han kallade »Physica theologico
biblica» 2 . Tili en början var det ett försök tili kompromis-
sande mellan de båda så vidt skilda världsåskådningarna, som
tog sig ganska egendomliga foriner. Så sökte man fasthålla
vid det kopernikanska systemet om jordens fria rörelse, men
för att likväl icke komma i strid med bibelns lära, förklarade
man att jorden det oaktadt kunde kallas orörlig och fast,
»emedan dess enskilda delar sammanhänga så fast, att de af
ingen uaturlig kraft kunde från hvarandra lösgöras och den ej
häller någonsin afviker från sin fasta och bestämda bana, utan
i hvarje tidsmoment intager en förut bestämd plats».

Kunde man icke hjälpa sig frarh med kompromisser, utan
det gälde att taga bestämdt parti, stälde sig Brovallius på teo-
logernas sida gentemot naturvetenskapsmännen. Under slutet
af sin lefnad invecklades han i en ny vetenskaplig fäjd, men

1 Brovallius väkte bl. a. vid 1746 års riksdag förslag om utgifvan-
det af en ny finsk bibelöfversättning, hvartill de förberedande arbetena
redan begynte under hans lifstid.

2 Fans bland hans efterlämnade manuskript.
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han utkämpade densamma snarare som teologins målsman än
som den vetenskapliga forskningens banerförare. Och han rå-
kade därigenom i en oppositionell ställning tili naturforskarena,
bland dem äfven L,inne. Det gälde frågan om vattnets minsk-
ning, hvilken fråga på den tiden rörde upp så mycket dam.

Uppslaget tili denna strid hade gifvits af den framstående Upsala
professorn Anders Celsius, som i en år 1743 i vetenskapsakademins hand-
lingar publicerad afhandling tili först i Sverige hade framstält denna
teori. Den tillvann sig snart alt flere anhängare, äfven vid Abo aka-
demi, där Sam. Chydenius och Pet. Kalm uppgifvas hafva hyllat denna
lära. Celsius hade bland annat uttalat att satsen om vattnets förmins-
kande kunde vara af nytta såsom grundval för en säker tideräkning.
Denna hypotes hade upptagits och tillämpats af Olof von Dalin, som
därpå bygde tideräkriingen i sin bekanta Svea rikes historia, hvars
första del utkom 1747. Att teorin om vattenminskningen sålunda hade
blifvit tillämpad i ett talangfullt och allmänt uppburet arbete, synes
mera än själfva teorin ha väkt anstöt i det kyrkliga lägret. Det gick så
långt att prästeståndet vid 1747 års riksdag afgaf ett utförligt betänkande
mot den af Dalin åberopade vattenminskningssatsen, genoni hvilken,
enligt prästeståndets förmenande, »den Heliga skrifts på den gudomliga
sanningen grundade oföränderliga historia störtade i den största oord-
ning och osäkerhet». På grund häraf fann sig prästeståndet föranlåtet
att hemställa att bibliotekarien Dalins s. k. Sverges och Götes rikshis-
toria icke måtte betraktas som rikshistoria eller få fortsättas, innan
vattenminskningssatsen utgått eller ändrats, samt att hela värket från
början tili slut skulle noggrant censureras af mognade och i svenska
historien väl förfarna män, hvartill bland andra föreslogs professor
Algot Scarin \

Betänkandet, som äfven hade omfattats af borgareståndet, tyckes
dock ej ha föranledt tili någon åtgärd. Atminstone fick Dalins historia
obehindradt utkomma, och i andra delen (1750) bemötte författaren punkt
för punkt de anmärkningar, som blifvit framstälda särskildt mot hans
på vattenminskningssatsen bygda kronologi, därvid han bland annat
framhöll att den vetenskapliga världen ej erkände någon påfvisk myn-
dighet, utan stod det enhvar fritt att »utleta sanningen i hvad mål det
vara må».

Dalins bemötande synes ha gifvit Brovallius den yttre på-
stöten att blanda sig i striden och utarbeta sitt vidlyftiga
■»Betänkande om Vattuminskningen, hvaruti denna läran efter
den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas,
samt oriktig befinnes», hvilken utkom från trycket först efter
hans död (1755)- Brovallius säger uttryckligen att hans upp-
trädaude med denna uya digra stridsskrift föranleddes däraf,

1 Prästeståndets betänkande finnes trykt i »Marburgische Beiträge
zur Gelehrsamkeit» (1750).
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att vattenminskningssatsen icke blott kunde brukas, utan äfven
brukades af »vara fritänkare mot religionen». Han ville med
sin afhandling hafva bevisadt, att »Svea rikets prästestånd i
sitt betänkande med ali grund och skäl förklarat vattuminsk-
ningen för en obevist och opålitlig sats, på hvilken icke något
i Historien eller annat mål kunde byggas». Men icke nog
härmed, Brovallius förklarade slutligen att öfver hufvud »ingen
sannskyldig naturkunnighet någonsin strider emot uppenba-
relsen» \

I själfva saken var Brovallius' skrift ett märkligt inlägg,
som på sin tid väkte stor uppmärksamhet och öfversattes så-
väl tili tyska som franska språket 2. Han rörde sig med en
vidlyftig bevisningsapparat och blottstälde med stor skärpa alla
oriktigheter och svaga punkter hos sinä motståndare. Han
framdrog en talrik mängd rön från olika länder, som talade
emot vattenminskningssatsen, bl. a. sådana äfven från Finland,
där dåvarande docenten P. A. Gadd, som med af riksens stän-
der beviljadt understöd hade undersökt den finska skärgården
i Åbo och Björneborgs län, på högvederbörlig befallning äfven
samlat rön rörande vattenminskningsfrågan. Brovallius med-
delade alla dessa rön, som tyktes bekräfta riktigheten af hans
åsikter. Men själf koni han icke tili grunden af saken och
lyckades ej häller på ett tillfredsställande sätt förklara de feno-
men, hvarpå vattenminskningshypotesen stödde sig. Först en
senare tids forskning blef det förbehållet att bringa ljus i
saken.

Redan flere år innan Brovallius skrift utkom, hade hari
föredragit sinä åsikter i frågan i vetenskapsakademin, hvilken
äfven då omfattade hans mening, att döma bl. a. däraf att en
uppsats af P. Kalm om »vattnets aftagande i Västersjön» för-
vägrades plats i handlingarna, emedan »den saken angående
vattnets aftagande vore mycket oviss och hittils utan grun-
dade skäl antagen». När sedän Brovallius' stora stridsskrift
såg dagen, tyktes själfva Linne, som fått del af densamma i
manuskript, ha känt sig något vacklande i sin öfvertygelse,
om man får döma af ett bref från Brovallius tili Linne, där
han uttalar sin fägnad öfver att L,inne ej gjort vattuminsk-

1 Tidigare hade det formulerats, att sann uppenbarelse icke kunde
strida mot förnuftet och erfarenheten.

2 Tili tyska af legationspredikanten i Stockholm K. E. Klein (1756)
och tili franska i sammandrag i Melanges d'Histoire naturelle par
Alleon Dalac.
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ningen tili sin sak. Men redan samtiden var dock fullt på
det klara rörande hopplösheten af Brovallius' kamp mot vatten-
minskningsteorin. Linne ytttade i ett bref, att »Brovallius har
och får rätt i sitt om vattuminskningen, så länge ingen törs
svara, men mins minä ord, att han tappar om några år». Och
i en samtida tysk tidskrift heter det om Brovallius' arbete, att
det har många goda och riktiga tankar, men på intet ställe rik-
tigt tillförlitligt och uppblandadt med alt för många villfarelser \

Härtill hade Brovallius förledts af den kristliga naturkun-
nighets ståndpunkt, hvarpå han nu helt och hållet hade stält
sig. Det var kyrklig apologetisk ifver, som alt igenom dikte-
rade hans senaste värk. Han såg med bedröfvelse att fritän-
keriet alt mera begynte gripa omkring sig, det hade blifvit
ett »mode att brillera med falska tankar och tala förakteligt
om religionen». Detta förklarar äfven den synnerliga skärpa,
hvarmed Brovallius såväl i sin sista bok som redau i sitt pre-
sidiital i vetenskapsakademin Känningar af Gitds försyn vid
nyttiga vetenskafters främjande (1747) uttalade sig mot fritän-
kare och ateister. Bland »vårt släktes skamfläckar» voro, en-
ligt hans mening, ateister, materialister eller fritänkare onekli-
gen de varsta. »Hos dem finner man gemenligen mera last-
barhet, förbunden med någon flyktig kvickhet, än djupt för-
stånd och skarpsinnighet.» Hans minnestecknare meddelar att
han äfven i sinä predikningar samt i tai vid prästvigningar
och andra lämpliga tillfällen med »mycken ifver och djupsin-
uig lärdom vederlade kätterska villfarelser. Han var ock sin-
nad medels utarbetande af ett särskildt värk alldeles blotta
dessa människosläktets skamfläckars okynne och dårskap».

Medan Brovallius' stora lärdom, nit och praktiska förmågä
tillvunnit honom ett odeladt erkäunande, ha däremot omdö-
mena om hans personlighet och karaktär betydligt Växlat.
Orsaken därtill torde närmast vara att söka i den framskjutna
ställning han intog i tidens partipolitik som en af hattarnes
mest energiska och hänsynslösa förkämpar i prästeståndet,
där han spelade en alt för betydande roll för att icke drabbas
af motpartiets bittra hat och förföljelse. Han var en fullt
vuxen motståndare tili mösspartiets ledare i prästeståndet,
prosten Jakob Serenius, och bidrog tili dennes nederlag och
hattpartiets märkliga seger vid riksrådsvalet å 1746—1747 års
riksdag. Då han sedermera äfven deltog i aktionen mot möss-

1 Fries, anf. arb. II s. 329—330. Hjelt, anf. arb. s. 73.

199JOHAN BROVALLIUS.



chefen Samuel Åkerhjelm och i förföljelserna mot mösspartiets
ledare, är det icke att undra på att detta partis liat samlade
sig kring Brovallius' hufvud. Det kan ej häller nekas, att han
i hög grad delade hattarnes maktbegär och partianda, och
beskyllningen för intriger och hänsynslöst uppträdande mot

motståndarne torde ej häller sakuat grund. Brovallius upp-
trädde dessutom som penningeutdelare och lyckades såväl ge-
nom sådana klingande argument som genom sitt eget stora
personliga inflytande vinna anhängare för hattarnes sak \

Mössorna togo därför hämd på den energiska och hänsyns-
lösa hattkämpen genom att utkolportera en mängd äreröriga
beskyllningar om honom. Man anklagade den mot fritänkare
i tid och otid kämpande finska biskopen för att vara en hem-
lig ateist, och i munnen på hans egen son lades en usel smäde-
visa, som denne skulle diktat öfver sin fader 2 . Då den unge
Brovallius' minnesruna öfver sin fader ännu finnes i tryck be-
varad, är man emellertid i tillfälle att konstatera, att denna
runa endast andas den djupaste kärlek, vörduad och saknad.
Öfver hufvud torde de flesta mot Brovallius riktade beskyllnin-
gar kuuna reduceras tili utbrott af tidens stora partihat. Man
äger numera bevis på att Brovallius tili och med visade ädel-
mod mot sinä motståndare. Då det vid 1751—52 års riksdag
blef fråga om godkännande af Serenius' vai, uppträdde Broval-
lius tili förmån för denne sin motståndare, därvid förklarande,
att han ej ville visa »den minsta hämdgirighet eller tecken

1 Huruvida Brovallius personligen värit mottaglig för mutor, är
icke närmare kändt, men en sadan möjlighet antydes dock i saru-
tida bref af dåvarande akademiesekreteraren Johan Gezelius, sedermera
adlad Olivecreutz. I några skrifvelser tili hans moder ähkebiskopinnan
Helena, Gezelia, född Arnell, är det fråga om hans befordran vid akade-
min, hvarvid lian säger: »Kunde det något uträtta hos Dr Brovallius
för mig och jag vinner något förslag, så tackar jag ödmjukast för det
project k. mor har att kosta på Brovallius de omskrifna 20 tolfter brä-
der; jag kan så mycket mindre vara däremot, utan styrker toute con-
traire därtill, medan det kunde bidraga något tili min lilla lycka». I ett
senare bref är det åter frågan om Gezelius' befordran. Han uttalar som
sin önskan, att Brovallius ville projektera en fjärde teologisk profession
och föreslå honom därtill, tilläggande: »Ville Dr Brovallius därtill låta
finna sig redobogen, lönte väl mödan på honom emplojera de 3000 dr,
som k. mor värit så gunstig och ätnnat tili min lyckas befrämjande.»
Brefven äro af 1/3 och 6/5 1749 i Gezeliska brefsamlingen i universitets-
biblioteket härstädes.

2 Det skulle bl. a. i visan hetat: »Om den själen nederstiger, Tror
jag fan för dess intriger Knapt får i helvetet bo kvar».
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tili ovilja, särdeles efter han höll före att partioredan hällre
borde förkväfvas än uppeldas» 1. Det var äfven Brovallius,
som på 1751 års riksdag väkte förslag om beviljande af pen-
sion åt den på föregående riksdag störtade mösshöfdingen
Samuel Åkerhjelm.

Brovallius' politiska bana blef för öfrigt kort, men lysande.
Han framstår som en eldig anhängare af tidens politiska fri-
hetsprogram och stod i spetsen för dem, som kämpade för
ständernas obegränsade suveränitet. Hans riksdagsmemorial
Om irriga begrepp rörande regcringsformen, som af frihetstidens
historieskrifvare K. G. Malmström betecknas såsom »en af de
märkligaste skrifterna i tidehvarfvets statsrätt», har redan om-
nämts i föregående kapitel.

Brovallius' förtidiga bortgång vid endast 47 års ålder väkte
allmänt beklagande. Vid hans jordfästning i Åbo domkyrka
tolkades »vetenskapernes och landets stora förlust» i ett poem
jämte biografiska noter af en af hans berömligaste lärjungar,
dåvaraude docenten i naturalhistoria och ekonomi P. A. Gadd.
I veteuskapsakademin hölls ett åminnelsetal af lagmannen Carl
Carlsson, som på grund af personlig kännedom skildrade honom
som en kraftig natur med ett godt utseende, hvilken med ali sin
lärdom och mångkunnighet förenade ett ledigt sätt i umgän-
get. Hans samtal voro ej blott uttryck af ett skarpt och
genomträngaude förstånd, utan äfven af det fria vettet och
behagen.

Som den kraftigaste banbrytaren för frihetstidens program
intar Brovallius en betydande plats i vår odlingshistoria. Han
använde hela sin starka energi och sitt stora inflytande för
genomförandet af de nya ideströmningarna, och han hade äfven
tillfredsställelsen att få se en skara unga begåfvade vetenskaps-
män träda i hans fotspår. Vid Brovallius bortgång hade de
nya ideerna så tämligen segrat öfver hela linjen.

Brovallius' efterträdare på den naturalhistoriska lärostolen
blef den i vår odlingshistoria icke mindre märklige Karl Fredrik

Äfven denne var en Ljnnes vän och lärjunge
och har vid sidan af Brovallius inlagt stora förtjänster om det

1 L. A. Cederbom, Jakob Serenius s. 97.
2 Född 1712, student i Åbo 1728, i Upsala 1732, magister 1735, filo-

sofieadjunkt 1738, professor i fysik 1746, teologie professor 1752, biskop
i Åbo 1757, ärkebiskop 1775, död 1786.

201JOHAN BROVALLIUS.



naturhistoriska vetandets upplifvande hos oss. När Brovallius
alt mera drogs tili teologin och politiken, blef det Mennander,
som närmast fortsatte hans värk och troget gick i hans fot-
spår. Han hade i själfva värket redan före Brovallius sökt
arbeta för kännedomen om Linnes nya läror i Åbo. Mennan-
der hade första gången sammanträffat med Linne, när denne
på hösten 1732 återvände från siu resa tili Lappland och där-

vid några dagar uppehöll sig i Åbo. Mennander begagnade
sig af tillfället och bad honom läsa för sig naturalliistoria, för
hvilket ämne han redan tidigt visat »en besynnerlig naturlig
håg och böjelse». Linne synes ha lockat den unge Mennander
med sig tili Upsala, där han under åren 1732—1734 åtnjöt
såväl publik som. privat handledning af professor S. Klingen-
stjerna i fysik och matematik och af O. Rudbeck och Linue
i naturalhistoria. Mellan den sistnämde och Mennander knöts
nu en fast vänskap, som fortfor hela lifvet igenom, och genom
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Linne blef Mennander »en reel studiosus historiae naturalis,
den endaste, som med mig gått igenom alla 3 naturens vid-
lyftiga riken», såsom Linne själf yttrade i ett bref tili denne
sin ungdomsvän. Efter återkomsten tili Åbo, där han blef
magister 1735, höll han redan på våren följande år »ett litet
philosophico-botaniskt Collegium för några få utmärkte och
selecte åhörare», hvarvid han i hufvudsak stödde sig på sinä
egna anteckningar efter L,innes föreläsningar \

När Brovallius kom tili Finland, fann han i Mennander
en värdefull medarbetare, som redan hade brutit vägen för de
nya naturvetenskapliga läror, för hvilka Brovallius blef en så
energisk tolk. Mennander och Brovallius representera fullstän-
digt samma naturvetenskapliga riktning och arbetade på samma
mål. Filosofie adjunkt sedän 1738, begynte Mennander anställa
rön såväl i naturvetenskapliga som ekonomiska ämnen, för
hvilket ändamål han bl. a. betjänade sig af en flitig korrespon-
dens såväl inom som utom landet. Par sådana rön »Beskrif-
ning på Stampe- Bark- och Misse bröd» samt »Om Svedje och
Kytö i Finland» offentliggjorde han redan 1742 i svenska
vetenskapsakademins handlingar. Och på filosofiska fakulte-
tens föranstaltande hade han redan som adjunkt hallit föreläs-
ningar i uaturvetenskaperna, bl. a. i meteorologi, naturalhisto-
ria, minerologi och botanik 2

.

Då Mennander kort därefter blef Brovallius' efterträdare
som professor i fysik 3

, fortsatte han med stor framgång sin
företrädares värk och lyckades för de naturvetenskapliga stu-
dierna vinna alt talrikare skaror bland den akademiska ung-
domen. Liksom Brovallius lät han vid denna tid äfven viga
sig tili präst och erhöll Pikis pastorat, hvarigenom han äfven
i yttre matto kom att intaga samma på hans vetenskapliga
uppfattning influerande ställning som företrädaren. Hans värk-
samhet blef därigenom äfven splittrad mellan den prästerliga
och den akademiska, men den senare stod ännu länge i för-
grunden, och när han sedermera liksom Brovallius helt och
hållet öfvergick tili teologin, bevarade han äfven fortfarande

1 Manuskriptet tili detta kollegium finnes ännu i behåll i Kongi,
biblioteket i Stockholm.

2 Registratur 16/7 , i/8 1746.
3 3/10 1746 skrifver J. Gezelius tili sin k. mor: »Magister Mennander

blef i går professor, sedän han med nycken svårighet kunnat göra sig
ledig från en och annan af sinä competitorer.»
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under hela sin långa lefnad ett oförminskadt intresse för natur-
vetenskaperna.

Detta visade sig dock icke i samma grad produktivt som
hos Brovallius, utan inskränkte sig tili insamlande af rön och
notiser, bl. a. genom en ständigt fortsatt liflig korrespondens
och genom intresse för naturhistoriska samlingar, af hvilka
han själf ägde flere. Liksom sin företrädare tyckes äfven
Mennander med stor förkärlek ha omfattat mineralogin. I ett
bref tili Ljnne af år 1753 framhåller han sin synnerliga böjelse
för denna vetenskap, lofvar uppträda tili försvar för Dinnes
systema Dapidum, som hade blifvit föremål för anmärkningar,
begär att få af dubletterna från dennes dråpeliga stensamling
o. s. v. I ett annat bref af samma år 1 säger han sig vilja
utarbeta något i eget namu och begär af Lmne såväl anvis-
ning på något ämne som äfven råd och »hjälpreder». Några
år senare hade han åt den lärda förläggaren L. Salvius utlof-
vat ett kompendium i fysik på svenska. Men alla dessa pla-
ner förblefvo outförda, och det måste fasthållas att Mennanders
egen vetenskapliga produktion var skäligen obetydlig.

Däremot bar haus lärarevärksamhet så mycket rikare fruk-
ter. Hans föreläsningar omfattade såväl elementär oeh allmän
som speciell naturkunnighet. Det var tvänne för oss redan
käuda hufvudpuukter han sökte göra gällande i sinä föreläs-
ningar. Å ena sidan nyttan af naturalhistoriens kännedom och
dess användning för det allmänna lifvet. Särskildt betonades
vikten och gagnet af kännedomen om fäderneslandets natural-
historia för ekonomin och den allmänna hushålluingen. Å
andra sidan gingo föreläsningarna ut på att fromt och ödmjukt
visa Guds storhet i djurens struktur och ekonomi, växternas
mekanism och mineralernas inre samband. Det var det redan
af Brovallius faststälda teologiskt-naturvetenskapliga program-
met med utilitaristisk tillämpning.

Att lian i hög grad ägde förmågan att intressera den aka-
demiska uugdomen för detta af tiden allmänt omfattade pro-
gram, framgår icke minst däraf, att under den korta tid af
sex år han innehade den fysiska lärostolen, icke mindre än
ett 70- tai akademiska afhandlingar sågo dagen under hanspre-
sidium. Mennanders lärjungar producerade naturvetenskapliga
afhandlingar i alt större mängd, man finner äfven den natur-

1 Meddeladt i J. R. Forsmans biografi öfver Mennander s. 99 noten 2

och i Hjelts Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet s. 82.
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liga teologin- eller den teologiska naturvetenskapen talrikt
representerad, men utvecklingen gick dock säkert mot den eko-
nomiska vetenskapen, som redan under Mennanders ledning
tillkämpade sig alt större terräng.

På det rent naturalhistoriska området kan mau som en
nyhet anteckna, att studierna i botaniken hade fortskridit så
långt, att man redan sysslade med växtanatomiska och växt-
fysiologiska ämnen, såsom om växternas blad och rötter,
om växternas näring och transpiration, samt i dessa ämnen
uttalade sunda och riktiga åsikter, som icke jäfvats af senare
tiders forskuingar 1. Bland nya ämnen inom fysikens område,
som nu togos tili behandling, möter man nu äfven för första
gången några meteorologiska, och i en ai dessa afhandlingar
ingår bl. a. en entusiastisk uppmaning tili meteorologiska ob-
servationers anställande i Finland, ett vittnesbörd om det friska
uppsving, som naturvetenskaperna vid denna tid gjorde hos
oss 2

.

Den redan af Brovallius inaugurerade behandlingsmetoden
förblef fortfarande tongifvande. Så förekommer i hvarje af-
handling en afdelning, som sysselsätter sig med nyttan af det
behandlade ämnet, och rätt många af dissertationerna äro ute-
slutande ägnade tili påvisande af denna sida.

Lika litet som Brovallius hade Mennander som naturve-
tenskapsman någonsin brutit med teologin, utan tvärtom sökt
ett konstladt samband med densamma. Hvar man slutligen
hamnade i sådana för oss löjliga, meii för tiden syunerligen
karaktäristiska sträfvanden, visar redan Mennanders lärare-
värksamhet. Man nöjde sig ej mera med att på den naturliga
teologins väg genom allmän naturbetraktelse och på grund af
det helas harmoni sluta sig tili Gnds existens och söka be-
visa hans egenskaper. Man gick nu ett steg läugre, fasthål-
lande vid att alt lefvande i naturen från det största tili det
minsta talade tili oss och undervisade oss om skaparens ända-
mål och vilja samt lärde oss att beundra hans vishet och
älska hans godhet. På denna grund upptog man enskilda
grupper af naturföremål tili närmare undersökning för att hos
desamma söka bevis för de teologiska lärorna om det högsta
väsendet. Sålunda uppstod denna märkvärdiga företeelse i

1 Se närmare härom Hjelt, anf. arb. s. 100—iog. Jfr äfven J. J. Chy-
denius, De naturvetenskapliga studiernas första uppträdande vid finska
universitet (Iyitteraturbladet 1857 s. 316).

2 Slotte, Matematikens och fysikens studium s. 170—184.
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tidens teologiskt-naturvetenskapliga litteratur, som redan ka-
raktäriseras af namn sådana som astro-, pyro-, bronto- och
hydroteologi. Detta missfoster af det onaturliga förbundet
mellan naturvetenskap och teologi infördes af Mennander vid
akademin härstädes. Under hans inseende ventilerades en fisk-
teologi (Ichtyoteologia) och en fågelteologi (Ornithotheologia),
författade af tvänne bröder Nils och Anders Malm. Uppgiften
gick ut på att visa fiskars och fåglars underbara kroppsstruk-
tur, ekonomi, fortplantningssätt m. m., och att i alt detta
vörda spåren af den gudomliga visheten, makten och godhe-
ten. Tili ali lycka blef i detta mixtum compositum den natur-
vetenskapliga undersökningen hufvudsak och det teologiska
endast en skylt, för att åt det förra bevara skenet af en viss
gudlighet. Däremot framträdde under Mennanders inseende
äfven flere rent teologiska afhandlingar, och själf hade han
äfven författat sådana. Hans värksamhet som teolog och biskop
tillhör dock helt och hållet den senare delen af frihetstideu,
och själf lefde han långt in på den gnstavianska tiden, ända
in i ålderdomen bevarande sin ungdoms och sin första manna-
ålders intresse för naturvetenskaperna.

Mennander delar sålunda med Brovallius förtjänsten om
naturvetenskapernas och ekonomins befordran vid akademin.
Hvilken teologisk bismak dessa vara första naturvetenskaps-
män ex professo än sökte gifva naturvetandet, få vi dock vil-
ligt erkänna, att det var en sann och värklig erfarenhetskun-
skap, de eftersträfvade och arbetade på. Det var, såsom Men-
nander riktigt framstälde saken redan i sitt tai vid professu-
rens tillträdande, på värklig erfarenhet grundade undersöknin-
gar af mineral-, växt- och djurriket, geografiska naturbeskrif-
ningar, astronomiska observationei oå olika orter, meteorolo-
giska iakttagelser rörande vindar, värme, köld, nederbörd m. m.
Det var sadan forskning, som genom Brovallius och Mennan-
der infördes och vanu burskap härstädes. Båda delade sin tids
uppfattning, att naturvetenskapernas praktiska mål icke finge
lämnas ur sikte, att desamma borde afpassa sig efter den
allmänna hushållningens behof och landets välstånd byggas på
desamma. Sålunda riktades samtidigt uppmärksamheten på
alla näringsgrenars tillväxt, odling af nyttiga växter, åker- och
bärgsbruk, handel och industri samt alt hvad tiden i öfrigt
sammanfattade under namn af ekonomi. Tili hvilka resultat
man hunnit vid seklets midt på detta värksamhetsfält, fram-
går bl. a. af ett akademiskt tai af Mennander af år 1752, rik-
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tadt tili universitetets dåvarande kansler K. G. Tessin, hvars
förtjänster om akademin högeligen prisas. Under hans kans-
lerstid, heter det i talet, hade grunden lagts tili ett natural-
historiskt museum, hushållniugsläran fått rum bland föreläs-
ningarna, tomt upplåtits tili en botanisk trädgård, medel an-
slagits [för undervisning i anatomi, och utsikt öppuats tili
anskaffande af matematiska och fysikaliska instrument samt
tili uppbyggande af ett kemiskt laboratorium \ Att initiativet
tili dessa åtgärder utgått från vara naturvetenskapsmän, är
otvifvelaktigt och gifver det bästa vittuesbörd om deras in-
tresse, vakenhet och förmåga att föra sin vetenskap framåt.
Ett vackert resultat hade sålunda uppnåtts på naturvetenska-
pens fält redan vid seklets midt efter en ganska kort tid af
nitisk värksamhet och liffullt initiativ.

* &

*

I ett akademiskt program framhöll K. F. Mennander, att
äfven medicinen hade blifvit en naturvetenskap. Sålunda häm-
tade materia medica sitt innehåll ur naturalhistorien, farmaein
var en dotter af kernin, medan den praktiska medicinen helt
och hållet bestod af fysiska iakttagelser och experiment. Då
detta påstående är för tiden alldeles riktigt, bör i detta sam-
manhang äfven den medicinskt-naturvetenskapliga littera-
turen i korthet beröras. Att läkevetenskapen skulle röna
stort inflytande af den nya tiden, ligger i öppen dag. Me-
dicinens ställning hade nnder närmast föregående tid vä-

rit densamma som naturvetenskapens. Man sysslade företrä-
desvis med teoretiska spörsmål och stödde sig med förkärlek
på auktoriteter, mer eller mindre försummande den praktiska
kunskap, som endast kan vinnas på erfarenhetens väg. Hvad
själfva natureus studium blef för forskarne på detta område,
det blef nu människokroppen i friskt och sjnkt tillstånd för
den nya tidens läkare. Den stora reformen, som för öfrigt låg
i luften, hade utgått från Holland, där Boerhave först an-
gaf den nya riktningen genom att i främsta rummet hänvisa
tili iakttagelser och erfarenhetsrön. Anatomi och fysiologi
samt kliniska studier anvisade nu den väg, som skulle leda tili
målet. Genom talrika lärjuugar spredos Boerhaves nya åsik-

1 Panegyricus habitus Comiti C. G. Tessin. Åbo 1752.
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ter tili alla länder och nådde under denna period äfven tili
vårt universitet.

Öfver hufvud befann sig läkekonsten ännu på den mest
primitiva fot i vårt land, där ett rikt värksamhetsfält förelåg
för att bringa densamma i något så när tidsenligt skick. Ett
enda faktum är tillräckligt talande. Såväl den vetenskapliga
som praktiska medicinen hade en enda representant, profes-
sorn i ämnet vid Åbo akademi. Hans läkarehjälp kunde ju
endast komina en mycket ringa del af folket tili del, hvilket
af ålder hade blifvit vant att vid sjukdomsfall använda hus-
kurer och undergörande medel af kvacksalfvare och s. k. kloka
gummor.

Under de första åren efter stora ofreden innehades den
medicinska professionen af Peter Elfving l

, en gammal erfaren
provincialrnedicus från Sverige, hvilken enligt tidens sed hade
fullbordat sinä medicinska studier i Holland samt efter hem-
komsten praktiserat under disposition af sin svärfader, presi-
denten i collegium medicum i Stockholm Urbau Hjärne. Före
sin anställning i Åbo hade han redan i närä två decennier
värit proviucialläkare i Vestmanland, därunder tillika prakti-
serat som brunusläkare samt äfven utöfvat något slags lärare-
värksamhet, i det han nämligen »med god framgång informe-
rat åtskilliga medicine studiosos och andra uti anatomien samt
teori ex praxi medica» 2 . Måhända var det denna värksamhet,
som föranledde hans anställning som medicine professor i Åbo.
Han hade också gjort sig känd geilom tvänne smärre skrifter
»Korta Anmärkningar öfver Kijhla eller Fläckebohälso-brunsCu-
rer» (1708) och »Kort anledningför en hushållare på landsb}rgden
vid påkommande sjukdomar», hvaraf endast första kapitlet »om
några läkedomars brukande i gemen» hade utkommit 1716.

Elfving synes med stort intresse ha ägnat sig åt sitt nya
kali som medicine professor och genast från början sökt göra
sig förtrogen med sjukdomsförhållandena på ort och s tälle.
Redan hans första föreläsningsprogram omfattade de ende-
miska sjukdomarna i Finland, något nytt och tidsenligt, som
man ännu ej fått höra från den medicinska katedern i Åbo,
och Elfving är äfven den förste, som redogjort för uågra i

1 Född 1677, student i Upsala 1687. Medicine doktor i Utrecht
1702 och efter hemkomsteti s. å. assessor i collegium medicnm. Provin-
cialläkare i Vestmanland 1704. Medicine professor i Åbo 1720. Död
1726.

2 Registratur 10/4 1719.
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hans praktik i Åbo förekommande sjukdomsfall. Den nya rikt-
ningen i läkareveteuskapen bygde i främsta rummet på ana-
tomin eller ett noggrant studium af människokroppen. Elf-
ving icke allenast föreläste i anatomi, utan förrättade äfven
dissektion å ett människolik, hvilket ej förekommit på många
år vid Åbo akademi. Händelsen ausågs också vara af så
stor betydelse, att ett särskildt program utfärdades af akade-
mins rektor, i hvilket dissektion å människokroppar uttryck-
ligen togs i försvar på grund af dess stora nytta för den ana-
tomiska vetenskapen. Intresserade för saken inbjödos att

öfvervara dissektionen, som af Elfving inleddes med ett tai på
vers. Själfva akademins kansler underrättades om saken och
svarade med ett tacksägelsebref, h väri han uttalade sitt stora
erkännande af det nit, som Elfving härutinnan visat såväl tili
akademins heder som tili den studerande ungdomens nytta
och förkofring \

För öfrigt var Elfving äfven en för sin tid intresserad
hygieniker och höll föreläsningar i allmän hygien, hvarvid han
särskildt påpekade betydelsen af en riktig diet för sjukdomars
förebyggande. Äfven rättsmedicin ingick i hans föreläsuings-
program, och en af de under hans presidium utgifna akade-
miska dissertationerna är ägnad ett rättsmedicinskt fall, det
första i tryck beskrifna från vårt land 2 .

Då botaniken ännu under Klfvings tid var ett förbisedt
ämne vid akademin, höll han äfven föreläsningar i botanik
med särskildt fäst afseende å officinala växters kännedom.
Under hans inseende utkom också en akademisk afhandling
om Trifolium aquaticum. som ieke blott innehålier en bota-
nisk beskrifuing af denna växt, utan äfven utförlig redogörelse
för dess användning i medicinen. Elfving hade också för sti-
pendiaternas räkning författat sju farmakologiska teser, af
hvilka dock endast en, behandlande ett på den tiden allmänt
begagnadt universalmedel, kalladt panacea borealis. utkom från
trycket som akademiskt lärdomsprof. Han begynte äfven ut-
gifva en kommentar tili sin svärfader Urban Hjärnes mindre
handfarmakope, hvaraf de första åtta paragraferna hunno publi-
ceras och kommenteras, innan förf. bortryktes af döden.

Det bör yttermera tilläggas, att Elfving delade sin tids
nyväkta intresse för hydroterapin. I Sverige hade han under

] Kongi. & Cancellers bref 9/3 1724.
2 Casum medicolegalem de vulnere %'entriculi lethali (1725).

u
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1705—19 värit iäkare vid Kila eller Fläckebo surbrunn, där
bland andra den finska skalden Jakob Frese under Elfvings
tid hade sökt bot för sin vacklande hälsa. Omedelbart efter
sin hitkomst lämnade han ingen möda ospard att äfven här
finna en hälsobrunn med godt och tillförlitligt hälsovatten,
och han lyckades också finna en sadan invid Nådendal, som
af honom gjordes tili en för tiden fashionabel brunnsort för
högförnäme och förnäme brunnsgäster. I årliga trykta kun-
görelser prisade Elfving hälsovattnet och uppmanade tili
brunuskurens begagnande. Han utgaf äfven från trycket
»Korta Anmärkningar öfver Nådendals Hälso-Bruns-Cuur Ahr
1723», hvari han bl. a. redogör för sex sjukdomsfall, vid hvilka
hälsovattnet haft botande värkau 1

.

Slutligen må nämnas att Elfving intresserede sig för
barnmorskeväsendets förbättrande i landet bl. a. genom att
tili finskan öfversätta den samtida svenska läkaren J. von
Hoorns populära och i flere upplagor utkomna arbete <>The
twenne Gudfruchtige.... Jordegummor Siphra och Pua», på
grund af hvilket arbete dess förf. berömdes att kunna »frälsa
mödrar ur sin plåga, när the sig tili Tyskland våga». Elfvings
finska öfversättning af denna bok förblef dock otrykt.

Det var sålunda många ansatser tili den medicinska ve-
tenskapens uppryckande vid vår akademi, hvilka afbrötos
genom Elfvings hastiga död, efter endast fyra års värksamhet
som professor. Det pånyttfödelsevärk, soin han begynt, fort-
sattes emellertid och fullföljdes med ännu större framgång af
hans efterträdare, den unge Herman Diedrich Spöring 2

, som
efter nyss afslutade studier i utlandet omedelbart erhöll be-
fordran tili medicine professor i Åbo. Utan tvifvel föranled-
des hans utnämning af de vackra vittnesbörd af utländska
auktoriteter han kunde åberopa beträffande sinä insikter icke
blott i medicin, utan äfven i naturvetenskap. Ty han hade
redan från ungdomen studerat båda dessa discipliner med
samma intresse och fortfor under hela sin lefuad att vid sidan
af läkekonsten äfven intressera sig för uaturvetenskaperna.
I detta afseende var han en typisk representant för sin tid,

1 Se närmare häroru L. W. Fagerlund, I Nådendal för inernot 200 år
sedän (Mariehamn 1904).

2 Född i Stockholm 1701, student i Upsala 1718. Efter att sedän
1723 ha studerat i utlandet, blef han 1726 promoverad tili medicine dok-
tor i Harderwyk. Medicine professor i Åbo 1728. Död 1747.
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och redan ett deeenuium före Brovallius' hitkomst hade han
värkat för de uaturvetenskapliga studiernas upplifvande i Åbo.

Detta sitt intresse såväl för naturvetenskaperna som för
medicinen hade Spöring visat redan under sin studietid i Up-
sala. Medan han här gjorde sinä första lärospån i läkareve-
tenskapen för O. Rudbeek d. y. och L- Roberg, riktades hans

H. D. SPÖRING.

håg tili botanikens studium af Olof Celsius d. ä., hvilken dock
förnämligast sysselsatte sig med bibelns växtvärld. Ett ännu
lifligare intresse väktes hos honom för mineralogin af asses-
sorn i bärgskollegiet, professor Magnus Bromell, i hvars hus
han som student hade anställning som informator. Spöring
begynte nu redan iägga grunden tili den mineraliesamling,
som han sedermera ökade år för år, tils den slutligen blef
en af de yppersta, som på hans tid fans i Sverige.



Äfven under sin tvååriga studieresa i utlandet, hvars huf-
vndmål var de i Sverige påbörjade medicinska studiernas full-
följande och afslutande, lämnade Spöring icke sinä naturve-
tenskapliga intressen ur sikte. Han var en ifrig besökare af
utlandets mest berömda naturaliekabinett och skall i Tyskland
ha studerat de största bärgvärken, isynnerhet de hartziska,
hvaröfver han författade en omfattande redogörelse, hvilken
han sedermera förärade tili akademin i Åbo.

Som medicine professor i Åbo hade Spöring ett kräfvande
och omfattande värksamhetsfält, som lade beslag på hans stora
arbetsförmåga, men det oaktadt fann han tid öfrig att fortfa-
rande ägna ett betydande sidointresse äfven åt det naturve-
tenskapliga området främst som samlare, men äfven som under-
visare och författare. Redan vid installationen i sitt profes-
sorsämbete höll han ett föredrag om det för tiden och honom
själf karaktäristiska temat »om den nyare naturfilosofins nytta i
medicinen». Vid sidan af sinä föreläsningar i anatomi och
andra grenar af medicinen höll han äfven privata kollegier i
naturkunnighet, särskildt i de delar, »som höra tili malmers
och inineraliers natnr och egenskaper samt deras rätta igen-
kännande och uppfinnande 'här i Finland». Vid samma tid
tog han initiativet tili grundläggande af en naturalhistorisk
samling vid akademin genom att tili densamma öfverlämna
dnbletter ur sin egen mineraliekollektion, hvilka tils vidare
skulle förvaras i biblioteket som »en liten begynnelse tili en
naturaliekammare», samt genom att förmå konsistorium att
genom kansler utvärka, att akademin sk iille erhålla dubletter
såväl af bärgskollegiets som af alla bärgmästaredömenas i ri-
ket samlingar af malm- och mineralstuffer, en hemställan som
äfven bifölls. Sedän Spöring 1730 blifvit medlem af veten-
skapssocieteten i Upsala och 1742 af svenska vetenskapsaka-
demin, begynte han i dessa sällskaps publikationer offentlig-
göra rön och uppsatser icke blott i medicin, utan äfven i na-
turkunnighet. I förstnämda sällskaps Acta publicerade han
bl. a. meteorologiska observationer i Åbo 1730, de första på
sitt område, och i vetenskapsakademins handlingar för 1743
»Rön och försök angående en besynnerlig underjordisk fetma
funnen i Finland».

I detta sitt intresse för naturkunnigheten var Spöring
ett sannskyldigt barn af sin tid, meri likväl träder hans na-
turvetenskapliga värksamhet något i skuggan för hvad lian
under de två decennier han innehade professuren i medicin
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utförde på detta sitt vetenskapliga hufvudområde. Som elev
af den berömde holländska läkaren Boerhave hade han lik-
som de flesta svenska läkare på den tiden vunnit sin tnedi-
cine doktorsgrad i Holland, men också studerat vid hospitalen
i Paris, så att han vid öfvertagande af den medicinska profes-
suren härstädes icke blott innehade de modernaste insikter på
sitt område, utan äfven förvärfvat sig en betydande praktisk
erfarenhet. Åbo akademi vann sålunda i Spöring både en ut-
märkt läkare och en framstående lärare i medicin. Tili en bör-
jan fortsatte han i sin företrädare Elfvings fotspår. Liksom
denna förrättade han äfven en offentlig dissektion å lik och
kämpade mot fördomarna emot sådana genom ett trykt pro-
gram samt erhöll kanslers tacksägelse i lika nådiga ord som
kom hans företrädare tili del. Men han gick ett steg längre
och begynte värka för anskaffandet af en anatomisal tili aka-
demin jämte en särskild för ändamålet anstäld prosektor \
Genom det goda anseende han förvärfvade sig hos Åbo stads
invånare skall han också ha lyckats förmå desamma att öfver-
viniia sinä fördomar mot liköppningar, så att de tili och med
öfverlämnade det gamla skolhuset tili anatomisal. På detta
sätt hade Spöring efter egna utkast och ritningar lyckats få
tili stånd ett provisoriskt »Theatrum anatomicum», hvars sigill

1 Den bekante numismatikern C. R. Berch rueddelar i sinä «Aa-
teckningar under en resa genom Finland år 1735» att ett af akademins
tre auditorier var afplankadt och af Spöring gjordt tili theatrum anato-
micum. Sv. Litt. skpts i Finland Förhandl. o. Uppsatser, d. 3. s. 85.
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äunu finnes bevaradt. Men han var ej nöjd härmed. Haii
förmådde konsistorium att ingå med hemställau om byggandet
af ett dissektionshus för akademius räkniug. Tillstånd härtill be-
viljades också 1747 och följande år ett byggnadsauslag för ända-
målet. Spöring fick dock ej själf upplefva realiserandet af den
af honom väkta planen, ty han af led redan samma år som till-
ståndet erhölls. Men den sak, för hvilken han kämpade, hade
segrat, och fördomarna mot liköppningar begynte därefter alt
mera skingras. I sammanhang härmed må uämnas att Spö-
ring äfven efter svårare sjukdomsfall värkstälde obduktioner å
lik och är den förste, som om sådana afgifvit trykta medde-
lauden K En af honom offentliggjord och ined teckningar
illustrerad anatomisk beskrifning af ett dubbelmissfoster af
kalf 2 är den första i sitt slag, som utgått från det finska uni-
versitetet.

L-iksom Elfving och den tidens svenska läkare öfver huf-
vud visade äfven Spöring ett lifligt intresse för hydroterapin.
Han fortsatte dock icke de af Elfving påbörjade brunnsku-
rerna i Nådendal, utan riktade sin uppmärksarahet på den re-
dan i slutet af förra århundradet af medicine professor Tillandz
upptagna Kuppis hälsokälla invid Åbo, hvilken under stora
ofreden helt och hållet hade rakat på förfall. Redan i början
af sin härvaro begynte Spöring restaurera denna hälsobrunn,
omkring hvilken uppfördes en rymlig sai och där sedermera
alla år sjuka mottogos för undergående af brunnskur. Spörings
första medicinska uppsats från Finland gälde också ett fall af
elefantiasis, som skulle ha blifvit botadt förmedels »Kuppis-
vattnet \ De tvänne afhandlingar, som ventilerades under
Spörings presidium, behandlade båda hydroterapeutiska ämnen.
Den ena af dem gälde Kuppis hälsokälla, dess historia, beskaf-
fenheten af dess vatten och därmed anstälda experimeut, de
sjukdomar, för hvilka det kunde användas med fördel, och var
författad af en af Spörings finska elever, österbottningeli Jo-
han Ekelund Denna afhandling förblef dock ofullbordad,

1 »Om en abscess i magsäcken och lefvern hos en fet kvinna» (Acta
Litteraria Svecise III); »Berättelse om en hastig och bråd död timad hos
en man, samt orsaken därtill» (Vetenskapsakademins Handl. 1742).

2 Vitulus biceps, bicors etc. (Acta Litteraria Sveciae 1740).
:i Observatio de Elephantiasi etc. (Acta Eitteraria Svecise [729).
4 Examen chymico-niedicum fontis soterii Kuppisensis (1741). E. var

född 1712 el. 1713, student 1732, medicine doktor 1742, medicine profes-
sor under lilla ofreden 1743, sjukhusföreståndare i Petersburg s. å. Död
1746.
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man saknar i densamma bl. a. en redogörelse för den behand-
lingsmetod, som af Spöring följdes vid bruunskuren i Kuppis.
Författaren lofvade visserligen återkomma tili en närmare be-
skrifning såväl af Kuppis som andra hälsokällor i Finland,
men löftet blef som vanligt aldrig infriadt. Man finner emel-
lertid att Spöring med intresse förde hydroterapin ett stort
steg framåt i vårt land.

På grund af de upplysningar om Spöring, som efter hans
död från Åbo akademi lämnades tili svenska vetenskapsakade-
min, meddelas i A. Bäcks äreminne, att Spöring var en ut-
märkt lärare och föreläsare, som »visste fullkomligen intaga
sinä åhörares tycke med sådana föreläsningar, som voro både
nyttige och nöjsamme. Han var alltid flitig och oförtruten
att göra sitt bästa tili ungdomens tjänst, och det felades ho-
nom aldrig åhörare, som tykte om hans föreläsningar och
efter hvilkas begrepp han förstod att lämpa sig. Med samma
han visade dem nti anatomin det som uppväkte förundran, gaf
han dem rent och tydligt begrepp om kroppens byggnad och
hushållning» \

För att begagnas vid föreläsningar för ungdomen utgaf
Spöring 1733 en s. k. Åledicina Salernitana, hvarom den ofvan-
nämde Bäck yttrar: »För att så mycket bättre fästa i ungdo-
mens minne och håg de lagar, som angå dieten, nödvändiga
för hvarje människa, som viii lefva förnuftigt, lät han 1733
upplägga den s. k. salernitanska skolan och läste däröfver;
icke så mycket för bokens värde som för att roa sig och sinä
åhörare och på ett angenämt sätt låta dem förstå deras skyl-
dighet, väl vetaude att hvad en frisk människa skall akta sig
för, i godt sällskap och vid bordet, bör ej stöta såsom en ali-
varsam och djup sedolära, utan behaga som en berättelse för
ro skull».

Någon större krets af lärjungar lyckades Spöring icke
samia omkring sig. De medicinska studierna hörde ännu på
den tiden tili de mest förbisedda. Men han dref det likväl så
långt, att den första medicine doktors värdigheten kunde ut-
delas vid Åbo akademi. Det var åt den ofvannämde Johan
Ekelund, sedän denne för ändamålet utgifvit en afhandling om

1 För C. R. Berch klagade Spöring, att »studium medicum allde-
les intet vårdades, så att om han läste medicinam, skulle han ej få audi-
tores, däremot kunde han igenom philosophiom experinientalem locka
den efter maskiner och försök nyfikna ungdomen tili sig». Anf. arb.
s. 86.
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en i Åbo då grasseraude epidemisk katarralfeber \ den första
afhandling för medicine doktors grad, som ventilerades vid Åbo
akademi. Det gälde den influensa epidemi, som rasade i Åbo
och i landet öfver hufvud under åren 1741—42 och ännu fort-
for under följande år. Arbetet redogör för sjukdomens symp-
tom, karaktär och förlopp, äfvensom för den behandlingsmetod,
som Spöring använde för att kurera densamma. Redan på
grund häraf är afhandlingen af betydande iutresse i vår under
äldre tider så torftiga medicinska litteratur. Sjukdomen var då
alldeles okänd i vårt land, och det måste därför räknas såväl
Spöring som Ekelund tili stor förtjänst, att denna i nordens
medicinska litteratur första redogörelse för influensan blifvit
bevarad för eftervärlden. Betydelsen häraf har dock först på
senaste tid blifvit uppmärksammad af eftervärlden 2 .

Spöring icke blott intresserade sinä lärjungar för niedi-
cinska frågors behandling, utan publicerade äfven själf tairika
meddelauden om sällsyntare sjukdomsfall såväl i vetenskaps-
societetens i Upsala Acta som i svenska vetenskapsakademins
handlingar 8

. De utgöras för det mesta af rön under hans
mångåriga läkarepraktik i Finland, och genom publikationen
af desamma har han lämnat värdefulla bidrag tili kännedomen
om vårt lands sjukdomshistoria under denna tid. Huru upp-
märksamt han följde med sin vetenskaps nyaste framsteg,
framgår däraf, att han var den förste som i Sverige värkade
för koppympningen genom sin i Åbo utgifna broskyr »Inocu-
latio variolarum eller kort beskrifning om sättet att ympa
koppor på menniskior» (1737)- Han slutade denna skrift med
en uppmaning tili Sveriges läkare att hvar på sin ort värka
för koppympningens införande, rnen det är icke bekant huru-
vida han själf i Åbo gjorde några försök med det nya medlet.
Men äfven om han icke lyckades praktiskt genomföra kopp-
ympningen i landet, tilkommer hononi dock aran af att hafva
tagit initiativet tili införandet af detta nya skyddsmedel, som

1 De febre catarrhali horum annorum epidemica (1742).
2 Jfr L. W. Fagerlund och Robert Tigerstedt, Medicineris studium vid

Åbo universitet s. 90—93 och G. A. Nordman, Johan Ekelund, i Sv. Litt-
skpts Förhandl. o. Upps. d. 17, s. 373 ff.

3 Uppräknade bl. a. i Rabbes biografi öfver Spöring i Finlaus min-
nesvärda män, I, s. 84. Ett referat af de viktigaste läses i Fagerlund—
Tigerstedt, anf. arb. s. 81—87.
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endast några år efter hans död faktiskt kom tili användning
hos oss l

.

Redan denna skrift visar Spörings stora intresse för spri-
dande af kunskap om sjukdomarnas bekämpande. För att

värka i samma riktning hade han öfversatt tili svenska den
berömda tyska läkaren Fr. Hoffmans skrift om konsten att
vara sin egen läkare, äfvensom författat »Läkareregler efter
svenska domarreglerna inrättade», hvilka båda arbeten han
dock ej lyckades få trykta. Hans minnestecknare i svenska
vetenskapsakademin ger honom vittnesbördet att hafva vä-

rit »en god medicus», som åtnjöt stort förtroende, var öm
mot de sjuka och städse föredrog enkla läkemedel och busku-
rer framför mera komplicerade.

I denna naturvetenskapliga och populariserande metod
Spöring hade äfven begyut använda svenska språket i sinä
medicinska meddelanden sammangår Spöring helt och hållet
med sin tids allmänna riktning. Människokroppens anato-
miska byggnad och fysiologiska funktioner äfvensom sjukdo-
raarnas individuella art blefvo nu de natnrliga föremålen för
den medicinska forskningen och man sökte därvid tillämpa de
naturvetenskapliga metoderna. Så långt hade man hunnit
redan vid seklets midt, och i detta afseende gingo läkare- och
naturvetenskapen hand i hand.

1 Hans närmaste efterträdare professor Leches lilla dotter Maria
Elisabet nämnes som det första barn i Finland, å hvilket ympning mot
koppor användes den ,2/n 1754.
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UR KRAFTMANS LANDTHUSHÅLLNINGEN.

V.

OECOJVOMJ.

SKRIFTER OM FINLANDS
UPPKOMST. DEN EKO-
NOMISKA LITTERATURENS
FÖRSTLINGAR.

föregående kapitel ha vi lärt kanna de naturve-
tenskapliga rönens och de empiriska iakttagelser-
nas första skede i vårt land. Det har därvid
framgått, hvilken stor vikt man fäste vid natur-
företeelsernas ekonomiska nytta och deras bety-
delse för landets allmänna hushållning. I detta

afseende närmade sig naturkunnigheten alt mera området för
de rent praktiska och ekonomiska vetenskaperna, hvilkas tid
nu var kommen. Ingenstädes var häller jordmånen bättre
ägnad att befordra den af tidsandan gynnade ekonomiska rikt-
ningen än i vårt land, där alt sedän fredsslutet frågan om
landets materiella upphjälpande hade stått främst på dagord-
ningen. Det var sålunda ingen konstlad ekonomisk rörelse,
som nu tog sin början. Den hade tvärtom sin rot och sin grund
i landets hjälplösa och förtviflade läge. Här var utgångspunk-
ten för ekonomiska sträfvanden, som under årens lopp alt mera



vunno terräng, tils de slutligeu blefvo tidens märkligaste
strömning, hvilken äfven mäktigt påvärkade litteraturens ge-
staltning under ett helt tidsskede.

I detta arbete har redan nämts, att Arvid Horns långa
fredliga styrelse var synnerligen gynnsam för den stora re-
stauration af vårt land, som tog sin början efter fredsslutet.
Att Horn som finne själf var lifligt intresserad af landets åter-
iipprättelse, därpå tyda alla den hornska regeringens åtgärder.
Det första stora uppslaget, närmast framkalladt af de finska
besvären vid frihetstidens första riksdagar, var tillsättandet af
tvänne kommissioner, hvilkas närmaste uppgift var att au-
ställa undersökniug och räfst i anledning af de oredor, som
geuom den långvariga ofreden hade inkommit i landet, men
som därjämte äfven fingo i uppdrag att utlåta sig öfver en
hei mängd andra frågor rörande landets ekonomiska förhållau-
den samt att gifva rikskollegierna vid handen hvad som kunde
lända tili landets allmänna nytta genom inrättartde af manu-
fakturer, bärgvärk, tegelbruk m. m. eller förbättraude af segel-
lederna mellan landets sjöar och älfvar x

. I denna kommissio-
nernas instruktion finner mau det. första uppslaget tili de
många förslag rörande landets ekonomiska uppblomstring,
hvilka framträdde redan i början af frihetstideu, ehuru de
flesta af dem först långt senare realiserades.

För fullföljandet af sitt omfattande och mångsidiga upp-
drag arbetade de båda kommissionerna under åren 1725—1727.
Utom att de därunder sökte utrota missförhållandena och
bringa ordning och reda i landet, höllo de äfven sin andra
uppgift i sikte. Aran af att hafva tagit initiativ tili en hei
mängd af de tidigaste förslagen tili höjandet af landets eko-
nomiska vilkor och fortkomst, tillkommer dåvarande assessorn
i Åbo hofrätt Lars Johan Ehrenmalm 2

, som spelade en ledande
roll i den västra kommissionen.

Ehi-enmalm var en af Arvid Horns män. Efter att redan

1 Om kommissionernas värksamhet jfr M. G. Schybergson, Bidrag tili
Finlands inre historia åren 1721—173a, s. 71 o. ff.

2 Född i Viborg 1688, student 1703. Auditör vid artilleriet i Fin-
land 1708. Råkade vid Viborgs fall 1710 i rysk fångenskap, köpte sig
fri 1712 och återvände tili Stockholm 1714, där han först blef privatsek-
reteraie hos Arvid Horn. Sekreterare i Åbo hofrätt 1717, assessor 1718,
adlades 1720 (förut Malm), hofrättsråd 1728, lagman i Norrfinne 1736.
Revisionssekreterare 1742, landshöfding i Åbo o. B:borgs län 1747. Af-
sked 1749. Död 1774.
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i stora ofredeus början ha köpt sig fri ur den ryskä fången-
skapen, hvari han rakat genom Viborgs fall 1710, hade han
1714 kömmit tili Stockholm och fått anställning som privat-
sekreterare hos Horn. Genom Horns inflytande blef han tre
år senare sekreterare och 1718 assessor i Åbo hofrätt och åter-
vände efter fredsslutet tili Finland med brinnande ifver att
värka för sitt fosterlands åternpprättande 1. Ett gynnsamt till-
fälle härtill bereddes honom också snart, då han några år se-
nare blef medlem af den s. k. västra kommissionen. Kommis-

I.ARS JOHAN EHRENMALM.

sionens protokoll innehöllo, enligt V. G. Lagus, en mängd
högst viktiga bidrag tili liisterien om Finlands ekonomiska
oeh statistiska förhållanden, flere af Khrenmalm utarbetade
framställningar och förslag, hvilka vitsordade hans ljusa för-

1 Under sin vistelse i Stockholm hade E. erhållit privilegium på
utgifvandet af ett af honom under fångenskapen författadt arbete »An-
märkningar om det ryskä rikets tillstånd», hvilket värk dock aldrig ut-
kom, men finnes bevaradt i tvänne afskrifter i Upsala universitetsbiblio-
tek. En redogörelse för detta arbete läses i M. G. Schybergsons biografi
öfver Ehrenmalm i Sv. Litt.skpts Förhandl. o. Upps. d. 3 s. 125 ff.
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stånd, hans vidsträkta och grundliga kännedom af landet och
dess författningar samt hans varma nitälskan för främjandet af
det allmänna bästa.

Bland Ehrenmalms märkliga initiativ inom kommissionen
var inrättandet af förrådshus, för att landet med större för-
utseende skulle kunna möta kommande missväxtår. Flere så-
dana magasin kommo äfven under hans ledning tili stånd,
ehuru den då nya iden äunu ej vann större spridning inom
landet och snart så godt som helt och hållet förföll. Ehren-
malm upptog också på allvar frågan ora förbättrande af lan-
dets kommunikationer genom förslag om öppnandet af en
segelled emellan de iure vattnen och hafvet, närmast från Päi-
jänne tili Björneborg. Det var genom Ehrenmalm, som den
under denna period så ifrigt ventilerade »durchfarts»-frågan
första gångeu kommer på dagordningen. Redan nu uppfatta-
des durchfarten såsom »förnämsta medlet tili detta lands upp-
komst och en springkälla tili många förmåner». . Ehrenmalm
hade själf på kommissioneus uppdrag under pingstdagarna
1726 geuomrest landet för att undersöka sjöar och strömmar,
och han uppgjorde äfven det förslag tili kanalförbindelse mel-
lan Päijänne och Bottniska viken, hvilket sedermera öfverläm-
nades tili 1726 —1727 års riksdag. Han hade därigenom väkt
ett framsynt initiativ, som i decennier upptog kommissioners,
ständers och regeringens uppmärksamhet, utan att dock leda
tili det åsyftade målet.

Ehuru därefter helt och hållet skjuten åt sidan från durch-
fartsplanens vidare fullföljande, fortfor dock Ehrenmalm nnder
sin återstående värksamhet att lifligt intressera sig för sitt
lands ekonomiska upphjälpande. Det varaktigaste vittnesbörd
härom är det vidlyftiga memorial »angående Finlands rätta
skötsel och brnk samt värkliga tillväxt och nppkomst», som
han inlämnade tili riksdagen 1741 \

Ehrenmalm åberopar sig i detta förslag på sin egen erfarenhet så-
väl från den ofvan omtalade västra kommissionen som under senare år
från lagmanstingen i Nylands och Tavastehus län samt Österbotten,
hvarunder han värit i tillfälle att iakttaga hvad som hindrade landets
tillväxt och fortkomst. I främsta rummet stälde han folkbristen, som
utgjorde ett väsentligt hinder för jordbrukets skötsel. Därnäst kommo
ofta inträffande missväxter, bristande kommunikationer, misshushållning
med skogarna o. s. v. För aflägsnande af alla dessa hinder framkom-
mer han med särskilda förslag, bland dem äfven restriktiva åtgärder.

1 Publiceradt af M. G. Schybergson, anf. arb. s. 160—182.
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Så ville han för mmskande af folkbristen sätta hinder för emigration
och för den jordbrukande klassens öfverflyttning tili städerna m. m.
Från det allra senaste året (1740) klagade Ehrenmalm öfver en stor
brist på kreatursfoder, ovanligt högt pris på sait, tyger och andra tili
kroppens behof »nödiga tarfvor». Denna ds'rhet »förorsakar hos invä-
narne i Finland en allmän klagan, förringar mycket deras förmögenhet
och invärtes tillstånd, samt hindrar dem uti deras dessutom nog trängde
vilkor att komma tili någon sannskyldig och värkelig styrkio och kraft».
Härtill kom yttermera att penningetillgången var ganska ringa och knapp.
Ehrenmalm hoppades att riksdagen skulle finna på nödiga och tillräck-
liga medel att aflägsna alt detta onda, hvarigenom Finland och dess in-
byggare skulle »undkomma det förtryck och olägenhet, som det nu
emedlertid plågar och tvingar».

I likhet med frihetstidens ekonomiska författare framhåller Ehren-
malm som otvifvelaktige och oförnekelige sanningar »att folk och pän-
ningar äro ett lands invärtes styrkio; att pänningar vinnes genom ett
flitigt åkerbruk, genom en ren och ordentelig handel, genom väl inrät-
tade handavärkningar eller manufacturer, att de nyttigaste och säkraste
manufacturer äro sådana som af egna i landet fallande råå vahror kunna
förarbetas» o. s. v. Han förordar humlegårdar och tobaksplantager,
hvaraf landet ännu ej kunde visa tillräckliga prof, hvarför han ansåg att
tili en början laga tvång borde brukas. Ehrenmalms i samma memorial
uttalade funderingar angående ungdomens uppfostran ha redan omnämts
i det föregående (se ofvan sid. 83).

Ehrenmalms memorial måste betraktas som ett försök att
åter rikta ständernas uppmärksambet på behofvet af kraftiga
åtgärder för afhjälpande såväl af tillfälliga som allmänna hin-
der för landets uppblomstring. Men hans stämma bortdog i
den krigsstorm, hvars präludier redan förnummos och som
snart uppslukade alla audra intressen.

Först efter krigets slut, då frågorna om Finlands upphjäl-
pande ånyo upptogos tili behandling vid riksdagen, blef Eh-
renmalm, som då för tiden var vicelandshöfding i Åbo och
Björneborgs län, åter i tillfälle att värka för saken. Han in-
lämnade tili den finska deputationen vid 1746—1747 års riksdag
ett nytt memorial, som hufvndsakligen är ägnadt folkbristen i
Finland, dess orsaker och medlen tili dess afbjälpande K

Här upprepas i hufvudsak samma synpunkter, som författaren redan
tidigare sökt göra gällande. Men han underlåter icke att framhålla,
att man hittils ej tänkt på medel och utvägar, hvarigenom folket kunde
blifva lockadt att antingen blifva kvar i landet eller ock att komma till-
baka, sedän de begifvit sig därifrån. Än mindre hade några försträck-
ningar blifvit gjorda tili landets uppodlande och näringssättens befräm-
jande, ehuru Finland ej med ringa summor bidragit tili deu allmänna
landshjälpen.

1 Publiceradt af Aug. Hjelt, Historiallinen Arkisto, XVI, s. 93 ff.



Som de kraftigaste medlen tili folkbristens afhjälpande ansåg han
en säker fred och försvarsvärkets iståndsättande, men uppräknade äfven
en hei mängd speciella åtgärder, som skulle leda tili målet, bland annat
viten och stränga medel för att hindra landtbefolkningen från att genom
flyttning tili städerna eller emigration undandraga sig det viktiga och
nödvändiga jordbruksarbetet.

Ehrenmalm lyckades äfven viima deputationeu för många
af sinä förslag. Så beslöts att ödemarkers upptagande samt
kärrs och mossars utgräfning skulle understödjas med lämpliga
bidrag, att iugen utan bevis 0111 föräldrarnas samtycke finge
antagas tili tjänst i städerna, att bruksägarne skulle uppmanas
att hämta folk tili Finland från de svenska bärgvärken o. s. v.

Efter kriget hörde Ehrenmalm tili mösspartiet, ehuru
mycket moderat i sinä politiska åsikter. Bekant är ej häller,
att han skulle haft någon del i partiets politiska förlöpnin-
gar. Såsom svåger tili mösspartiets framstående ledare Sa-
muel Akerhjelm var Ehrenmalm dock icke väl sedd inom hat-
tarnes leder. Han utnämdes visserligen 1747 tili ordinarie
innehafvare af landshöfdingeämbetet i Åbo, soni han redan hade
förestått sedän 1744. Men då samma år en medlem af hatt-
regeringen, riksrådet G. F. v. Rosen utnämdes tili general-
guvernör öfver Finland och därvid äfven erhöll myndighet
öfver landshöfdingarna, fann sig Ehrenmalm så besvärad häraf,
att han 1749 tog afsked från landshöfdingeämbetet samt där-
efter lefde i stilla tillbakadragenhet utan något deltagande i
det politiska lifvet. Under sin ännu återstående långa lifstid
fick han slutligen upplefva partiväldets fall och Gustaf lILs
statskupp. Han fick äfven se blomstringstiden för de ekono-
miska sträfvanden, bland hvilkas tidigaste uppbärare i vårt
land han var en.

Den af Ehrenmalm väkta s. k. durchfartsfrågan stannade
icke vid hans initiativ, utan var ännu brännande under hela
två decennier. Med denna fråga sysselsatte sig bland andra
den i föregående kapitel omtalade matematikprofessorn Nils
Hasselbom. Han hade gjort sig känd äfven genom hydrogra-
fiska studier, hvilka vid denna tid voro mycket populära i
Sverige, oeh under en längre vistelse utrikes också studerat
tidens stora kanaliseringsarbeten, särskildt i Holland. I an-
seende tili den kunskap och förfarenhet lian förvärfvat sig i
därtill hörande stycken förordnades han genom ett kongi, bref
1730 att vid »den i Finland projecterade durchfarten åtaga
sig den åstundade undersökningens och beskrifningens förrät-
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tande samt tillförlitliga effterrättelsers och förslagers medde-
lande härtill». l

Hasselbom begynte omedelbart sinä undersökningar och
skall bl. a. ha uppmätt och genomforskat icke mindre än 28
forsar. Såväl tili 1731 som 1734 års riksdag afgaf han utför-
liga berättelser om sinä undersökningar, hvilka han värkstält
under åren 1730—1731 samt 1733. Men då närmare uppgifter
om anläggningskostnaderna saknades, beslöts på sistnämda
riksdag att uppdraga åt en kommission med Hasselbom i spet-
sen att uppgöra noggranna kostnadsberäkningar, på det att
man sedermera skulle kunna pröfva, hurnvida nyttan af det
stora företaget motsvarade kostnaderna. Denna kommission
hade först på hösten 1737 begynt sinä undersökningar »altifrån
Räfsön tili Hvittis kyrka», men på grund af kali och regnig
väderlek nödgats afbryta sinä arbeten och var vid följande års
riksdag ännu ej färdig med sin berättelse, enär kommissionens
medlemmar voro af så olika meningar, att något gemensamt
utlåtande ej kunde fås tili stånd. Men vid 1740—1741 års riks-
dag hade Hasselbom afgifvit en särskild berättelse om durch-
fartsinrättningen i Finland. Den ursprungliga planen var nu
så tili vida ändrad, att projekt äfven framlagts om öppnan-
det af en båtled från Päijänne söderut tili Helsingfors 2 . Riks-
dagen beslöt också, att en sadan genomfart enligt Hasselboms
uppgjorda förslag och karta skulle utföras, hvarförinnan, enligt
hans projekt, tvänne nya städer skulle anläggas vid Harju
kapell och Anjanpelto samt Tavastehus flyttas tili ett fördel-
aktigare ställe. Ytterligare hemstäldes att Hasselbom, som
ådagalagt mycken kunskap och erfareuhet i dylika saker, skulle
förordnas att hafva inseende öfver arbetet och att åt honom
för hans förtjänster om företaget skulle tilldelas en belöning
af 600 daler 3

.

Vid 1737—1738 års riksdag, då Horn störtades och hattar-
nas välde vidtog, hade en ny durchfartskommission tillsatts
för att på ort och ställe studera frågan och såväl däröfver som
öfver andra Finlands ekonomi rörande spörsmål afgifva betän-

1 Kongi, och Cancellers Bref 15/9 1730.
2 Jfr V. Wallin, Tampereen Kaupungin historia, I s. 66—80.
3 Dylika Stora kanalprojekt voro samtidigt å bane äfven i Sverige,

och på grund af ständernas förslag förordnades Hasselbom 1742 att del-
taga i undersökningarna rörande en planerad durchfart från Vennern
tili Göteborg och Orebro.
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kande. Af en af medlemmarne i denna kommission, den
som vitterlekare och ekonomisk författare bekante Ulrik Ru-
denschöld 1 ha i vara dagar offentliggjorts tvänne vidlyftiga
berättelser om landets beskaffenhet jämte förslag tili dess upp-
hjälpande. Som medlem af kommissionen hade Rudenschöld
genomrest alla socknar, belägna vid vattendragen från Päijänne
tili Björneborg, samt jämte kommissionens öfriga medlemmar
äfven besökt orterna kring de vattendrag, som ha utlopp nedåt
Helsingfors. Sedän kommissionen slutfört sinä resor, erhöll
Rudenschöld för sin enskilda del af koinmerskollegium i upp-
drag att göra en resa tili Kymmenegårds och Nylands län för
att taga reda på trafikabla strömdrag och produkter i sagda
län äfvensom undersöka möjligheten af manufakturers och
plantagers anläggning m. m.

Under sinä resor synes Rudenschöld ha gjort noggranna
iakttagelser och fört vidlyftiga och samvetsgranna antecknin-
gar. Resultatet af sinä forskningar meddelade han i tvänne
omfattande berättelser tili kommerskollegiet, den ena Berättelse
om Strömfallen och Producterna utiKymmenegårds och Nylands
län, afgifven år 1738, den andra Berättelse om Landets beskaf-

fenhet uti Björneborgs och Tavastehus läner m. m., meddelad
först år 1741 från Paris vid samma tid, då äfven Hasselbom
afgaf sitt ofvannämda betänkande.

Rudenschölds berättelser äro märkliga icke minst därigenom,
att de innehålla värkliga geografiska oeh ekonomiska, på egna
iakttagelser grundade skildringar af stora områden i landet,
såsom trakterna kring Päijänne och Kumo älf, äfvensom af
städerna Björneborg, Tavastehus och Helsingfors. Härtill kom-
mer en vidlyftig framställning af vattendragen i Kymmene-
gårds och Nylands län, äfvensom af dessa läns produkter, in-
dustriella iurättningar m. m. Rudenschöld hade sålunda tagit
det honom förelagda uppdraget så vidsträkt som möjligt.

I inskränktare mening gälde det att föreslå en tjänlig
durchfart för förbättrandet af det inre landets kommunikatio-
ner. En sadan durchfarts åvägabringande ansågs af honom
liksom af Ehrenraalm vara »det kraftigaste rnedel tili detta
lands uppkomst», enär bristen på kommunikationer värit en

1 Född 1704, son tili dåvarande professorn i Åbo, sedermera biskop
Torsten Rudeen. Student 1717, e. o. kanslist i koinmerskollegium 1726,
-notarie 1736 och assessor 1746. E. o. kommerseråd 1757. Afsked 1763,
■död 1765.
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af de främsta orsakerna tili att laudet »här tili dags icke kun-
nat förkofra sig, i synnerhet på de aflägsnare orter». Han
ansåg detta land så mycket mera förtjäna en öm åtanke i detta
fali, som det var »rikets förmur och många provinciers i riket
visthus och spiskammare». Af de strömmar och åar, som
han beskrifvit i Kymmenegårds- och Nylands län, ansåg han
det fjärde vattendraget eller Helsingfors ån vara det allra
tjänligaste såväl på grund af denna ås längd och förgreningar
som i anseende tili Helsingfors ypperliga läge och goda hamn.
Författaren meddelar äfven i detalj, huru han tänkt sig reali-
serandet af en sadan durchfart. Som nämdt var det just
denna af Rudenschöld undersökta och projekterade durchfart,
som sist och slutligen vann riksdagens godkännande, ehuru
den hvarken då eller sedermera blifvit utförd.

Af icke mindre intresse äro de uppgifter Rudenschöld raed-
delar om de undersökta orternas beskaffenhet, deras produkter,
industri m. m. Så innehåller hans berättelse noggranna no-
tiser om sågindustrin i Kymmenegårds- och Nylands län, om
odlingen af lin, hampa och humla, om fiskerier, holländerier,
stuterier, schäferier, om jaktväsendet, om fabriker och planta-
ger, alt uppgifter som Rudenschöld inhämtat på sinä resor och
som han själf tagit kännedom om, hvarför dessa uppgifters
värde är så mycket större. På grund af det rikhaltiga och de-
taljerade material, han samlat om samtliga socknar kling Päi-
jänne och i Kumodalen, drager han äfven allmänna slutsatser
rörande jordmånens beskaffenhet, förhållandet mellan åker och
äng, arten af kreatursafveln, skogshushållningen, fisket m. m.

Han säger, »att således invånarnes näring består tnäst uti åker- och
skogsbruk satut lin-, hampa- och humbleplantering, och att föga mer där
slögdas än tili egit behof, fast de hade tillräckelig tid under de långva-
riga vintrame, som nu tili föga annat användas af rnanfolken än tili
stadsresor och af kvinfolken än tili grof spinsel och väfnad för egit be-
hof. Och änteligen att dessas antal på långt när intet svarar emot det
som landet kunde tåla och i värket betarfvar, tili att komma i fullt cul-
ture, mindre att optage de fast öfveralt befintelige ansenlige trakter
af brukbar mark».

Härmed öfverkommer Rudenschöld tili finska uationens
beskaffenhet, som han skildrar i båda berättelserna, i den se-
nare ganska vidlyftigt. Denna skildring är så mycket märk-
ligare, som den stöder sig på personliga iakttagelser. Den
bild han gifver af folket och dess dåvarande ställning är ganska
mörk, men gör ett trovärdigt intryck.
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Han framhåller att finnarna gemenligen äga »mycket snille och
eftertanka jämte behändighet tili allahanda slögder>, men att de säilän
använda dessa gåfvor tili förbättringar i åkerbruk och hushållning, enär
de med stor egeusinnighet fasthöllo vid att intet, som förfäderna inrät-
tat, finge ändras. Folket saknade ej häller kroppsstyrka, vighet och fär-
dighet. De kunde uthärda med de tyngsta arbeten, ehuru deras spis
merendels var dålig. De voro vana att komma tili rättä med litet, men.
hade de goda år, var deras hushållning slösaktig.

Under forna tider hade finnarne allmänt värit nyktre och idoge,
men under det ryskä öfverväldet hade de förfallit tili fylleri och sådam
lättja, att mångenstädes ej skönjdes någon förkofringi hemrnansbruken alt
ifrån ofredstiden, åtminstone saknades öfver alt sådana spår tili industri
och välmåga, som man billigtvis skulle förmodat efter alt det arbete,.
som de hinderlöst fått sköta under de förflutna 19 fredsåren. Gårdarne
voro förfallna, hemmanen illa brukade och odikade samt boskapen van-
vårdad. Fiskerierna voro mångenstädes nastan öfvergifna, de bästa sko-
garna fördärfvade genom tjärbrännande, svedjande och alt slags öd-
samhet

Af alt detta framgick att de utkomna hälsosamma påbuden om
landskulturens förbättrande ej hade vunnit behörig värkställighet. Ru-
denschöld föreslår för sin del särskilda åtgärder för afhjälpandet af de
varsta hindren i landskulturen, och han förnekade icke att den finska
alltnogen haft och tili stor del ännu hade många svårigheter att öfver-
vinna, tili hvilka den ej själf var vållande. Sådana voro dels »det ut-
mattade tillståndet vid fredsslutet, hvarefter han haft möda att sig åter
opresa, i det hans bo och förmögenhet var förstördt, ungdomen utödd
och hans dragare borttagne, så att man den tiden sett bonden och hust-
run själfva ymsom draga plogen», dels de under fredsåren ständigt fort-
farande dryga utskylderna, dels missväxter, boskapens minskande genom
sjukdomar, borgarnes tvingande landthandel, de flestas aflägsenhet från
städerna, den siatta penningerörelsen i landsorterna m. m. Allmän var
äfven bristen på tjänstefolk, och de få som funnos voro lata och gen-
sträfviga.

Alla dessa besvär och hitider, väre sig de härrörde af inbyggarnes
fel eller ej, ha dock värit mer än tillfylles för att halla folket i ständig
fattigdom och förkväfva landskulturen. Men själfva landet hade ingen
del däri, Rudenschöld tviflade huruvida under Sveriges krona fans nå-
gon fruktbarare provins. Landet fordrade endast en »öm och skynde-
sam omsorg» för att komina sig upp. Härför ansåg Rudensköld tre om-
ständigheter påkallade: 1:0 att ingen brukbar plats lämnas öde, utan hvar
och en nyttjas rätteligen efter dess ätnne; 2:0 att landet tili den ändan
opfylles i högsta måttan som giörligit är med nyttige invånare, hvilka
jämte åkerbruket och hvad däraf dependerar äfven opmuntras tili tjän-
lige slögder och andra näringar, och 3:0 att utförslen och afsättningen
af varorne samt penningerörelsen i landet på alt sätt lättas och förme-
ras, så att hvar och en invånare må kunna väl emplojera sin afvel tili
anskaffande af hvad som hononi felar, hvilka stycken äro allesammans i
Finland i slättaste måttan besörgde».

Tili närmare utvecklande af detta program föreslog Ruden-
schöld en hei mängd märkliga saker, bland annat att den
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hittils obrukade jorden skulle öfverlåtas åt nybyggare såsotn
egen och ärftlig jord, att sådana nybyggare borde öfversändas
ifrån Sverige, hälst svenskarnes antal i Finland årligen mins-
kades. Rudenschöld väntade sig mycket godt af en sadan
kolonisering, raen af alla åtgärder tili Finlands upphjälpande
ansa g han dock en durchfart vara den kraftigaste. Äfven i
sin senare berättelse vidhöll Rudenschöld sin åsikt, att en ge-
nomfart hälst borde ledas åt Helsingfors, tilläggande att tvänne
upplagsplatser eller köpingar borde anläggas vid Tavastehus
och Anianpelto. I denna punkt rådde, som synes, fullständig
öfverensstämmelse mellan Hasselboms och Rudenschölds för-
slag. För att göra det möjligt att bilda sig någon föreställ-
ning om en sadan segelleds rentabilitet bifogade Rudenschöld
särskilda kalkyler öfver varor, som från de af honom beskrifna
socknarna under åren 1730, 1734 och 1736 hade förts tili stä-
derna, approximativa kalkyler öfver den möjliga förökuingen
af sådana produkter genom landskulturens förbättrande samt
beräkningar rörande kostuaderna för transporten af sagda pro-
dukter m. m. Alt detta för att visa hvad nytta eller vinst
vore att vänta af en kanal \

Rudenschölds berättelser om vårt land äro de första i sitt
slag. Rudenschöld hade icke blott studerat landets topografi
inom vidsträkta områden, utan äfven noggrant undersökt dess
ekonomiska läge, långt innan någon här hemma kömmit sig
för med en sadan uppgift. Därför måste hans båda berättelser
betraktas såsom synnerligen märkliga dokument.

Fråu de närmaste riksdagarna efter lilla ofreden, då af
orsaker, som redan tidigare berörts, frågan om Finlands upp-
komst blef ett af de mest brännande spörsmålen, som behand-
lades i en särskild finsk ekonomiekommission, har mau talrika
betänkanden och förslag rörande förbättrandet af landets eko-
nomi. Det kan icke komma i fråga att här beröra alla, i syn-
nerhet som flere ännu hvila opublieerade i arkivens gömmor.
Men några af de märkligaste böra dock i korthet oranämnas.

Längst i eftergifvenhet för de rent finska fordringarna,
hvilka framträdde efter kriget, går ett betänkande ora Finlands
upprättelse och förkofring, som den 29/i 1747 afgafs af den

1 Rudenschölds berättelser äro publicerade af/. W. Ruuth i Todistus-
kappaleita Suonien historiaan, d. VI. I svenska vetenskapsakademins
Handlingar har Rudenschöld publicerat en afhandling »Om Furuträdens
ålder i Finland».
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»öfver ärenderne, som angå Storförstendömet Finland, förordnade
deputationen» och som enligt uppgift skall ha författats af den
som mösspartiets ledare i prästeståudet bekante prosten Jakob
Serenius. Betänkandet påpekar nödvändigheten af att med
yttersta krafter söka försvara och uppehålla hvad som än fans
kvar af »denna Sveriges härlighet och omisteliga egendom».
Därvid borde tvänne grundsatser hållas i sikte, först och främst
att innebyggarne i Finland skulle göras nöjda med moderlandet
och att de skulle öfvertygas om att moderlandet både ville
och kunde försvara dem.

Betänkandet visar uppriktig förståelse för de finska besvären och
framhåller att orsaken tili desamma och tili landets underliggande i
åkerbruk, bärgvärk, handel, manufakturer. sjöfart och vetenskaper för-
nämligast berodde på tvänne ting, nätnligen okunnigheten i Sverige
rörande landets språk, naturliga förmåner, oeconomi, sedvanor och alla
däraf flytande tarfvor sarat för det andra på landets aflägsenhet ifrån
sin öfverhet, hvarigenom alt slags godtycke gentemot menige mans an-
gelägenheter kunde försiggå ostraffadt. För afhjälpande af detta onda
föreslog deputationen en hei mängd åtgärder, bland annat att alla äm-
beten, som hafva omedelbart att skaffa med folket, borde besättas med
infödde finska män, att Åbo hofrätt och akademi åtminstone tili två
tredjedelar borde besättas med nationella ledamöter, att alla kongi, kol-
legier borde hafva åtminstone en ledamot af den finska nationen, att en
generalguvernör öfver landet skulle tilförordnas, på det försvarsvärket
och hushållningen skulle handhafvas med större eftertryck och att menige
man skulle hafva någon att vända sig tili, när de på något sätt blefve
förorättade eller förtrykte.

Betänkandet ville sålunda i främsta rummet tillgodose lan-
dets nationella besvär och öfverlämna hushållsvärkets bedrif-
vande åt en ny centralstyrelse, som genom införandet af trygg-
het och ordning samt en rättvis förvaltning med strängkontroll
öfvev ämbetsmännen skulle »tillfredsställa folket, upphjälpa lan-
det och bidraga tili dess skyddande mot ryskä stämplingar* l

.

Denna del af betänkandet vann också gehör hos riksdagen och
regeringen, som tili generalguvernör öfver Finland ännu samma
år utnämde riksrådet G. F. von Rosen och därvid för honom
utfärdade en instruktion, som afsåg att förvärkliga många af
de synpunkter, som hade framhållits i deputatiouens ofvan-
nämda betänkande.

Nämda deputation afgaf på sommaren samma år ett sär-
skildt betänkande angående den sedän 1726—1727 års riks-
dag fortfarande på dagordningen stående frågan om en durch-

1 Jfr Lars Aug. Cederbom, Jakob Serenius, s. 94.
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fart i Finland, hvarom ett memorial hade tili denna riksdag
ingifvits, af fullmäktigen för Helsingfors, borgmästaren Forsten.

Betänkandet inledes med en kort redogörelse för ärendets gång
med ledning af de vidlyftiga handlingarna, hvilka dock hade befunnits
otillfredsställande, i det forsarna och strömfallen ej hade blifvit tili sin

höjd behörigen afvägde, ej heller några förslag öfver erforderliga förnö-
denheter upprättade, hvarför deputationen med säkerhet ej kunde yttra
sig hvarken om den väg, som borde inslås eller om kostnaderna för
durchfartens värkställande. Deputationen förordade emellertid att far-
leder borde inrättas icke blott från Päijänne tili Björneborg samt tili
någon af städerna i Nyland, utan äfven en farled öppnas mellan Saima
och Päijänne, på det att allmogen i Savolaks, sedän Villmanstrand fallit
i Rysslands händer, skulle sjöledes kunna kommunicera med städerna i
det svenska Finland. Dock ansågos ännu noggranna mätningar, profiler
och förslag nödvändiga, hvarför deputationen tillstyrkte att hela ären-
dets bedrifvande skulle öfverlåtas åt den nye generalguvernören öfver
Finland, åt hvilken för ändamålet nödiga medel borde beviljas K

I den för generalguvernören utfärdade instruktionen finner mau
också inrykt, att han med landshöfdingarna skulle öfverlägga angående
nya farleder och sedän tili regeringen ingifva förslag i saken.

Det märkligaste af de många memorialen rörande finska
frågan vid 1746—1747 års riksdag afgafs dock af den redan
förut omnämda öfverdirektören vid Faggot 2

,

hvars utförliga och väl genomtänkta förslag lades tili grund
för det slutliga »Betänkande om hushållningen samt dess upp-
hjälpande och förbättrande i Storfurstendömet Finland», hvil-
ket af deputationen öfverlämnades tili ständerna och som an-
togs såväl af riksdagen som af regeringen. Man kan lätt
finna, att deputationen mycket grundligt satt sig in i Fin-
lands ekonomiska angelägenheter, för hvilkas kännande de
talrika tidigare memorialen och berättelserua alt sedän frihets-
tidens början tjänat som instruktiva förarbeten.

Så återfinnes ännu i deputationens betänkande den så länge ven-
tilerade frågan om durchfarten, men nu endast i ett ganska allmänt
hållet påpekande af nödvändigheten af vattensystemens upprensande för
underlättande af upplandets förbindelse med hafskusten. Det tidigare
afgifna särskilda betänkandet i denna fråga fritog konimissionen från
att ingå på närmare förslag i saken. Likaledes sysselsatte sig betän-
kandet med det så lifligt diskuterade spörsmålet om den rådande folk-

1 Betänkandet är publiceradt af K. G. Lemberg i »Bidrag tili kanne-
domen af vårt land», 111, s. 18 ff.

2 Född 1699. Inskrefs efter afslutade studier 1721 i bärgskollegium,
ingeniör vid landtmäterikoutoret 1726. Deltog 1739 i stiftandet af ve-
tenskapsakademin, hvars sekreterare hän var 1742—1744. Dandtmäteri-
direktör 1747. Död 1777.
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bristens afhjälpande och fasthåller därvid vid redan tidigare föreslagna
restriktiva åtgärder, såsom hindrande af den tjänande befolkningens flytt-
ning från landet tili städerna, samt påyrkar svenska kolonisters öfver-
förande tili Finland. Äfven återkommo de gamla förslagen om hunger-
årens förekommande genom inrättande af förrådsmagasin, om beford-
rande af odlingen af nyttiga växter, om skogshushållningens, bärgsbru-
kets och fiskeriväsendets förbättrande o. s. v. I likhet med det af Sere-
nius' affattade betänkandet erkände kommissionen, att många missför-
hållanden rådde i Finlands förvaltning, hvilka i sin mån värkade häm-
mande på landets ekonomiska förkofran. Men deputationen gick ej lika
långt i eftergift för landets nationella fordringar. Den syues snarare ha

JAKOB FAGGOT.

velat befordra ett närmande tili Sverige, såsom bland annat framgår af
förslaget att den finska allmogen skulle uppmuntras att lära sinä barn
svenska språket.

Det nya och märkliga i deputationens betänkande äro
emellertid de af Faggot gjorda inläggen. Vi ha redan i ett
föregående kapitel (s. 151) berört hans följdrika initiativ tili
ekonomiska ortbeskrifningar och det af honom genomdrifna
förslaget att genom utsända landtmätare kartlägga och be-
skrifva landet. Det var den finska deputationen vid 1746—

1747 års riksdag, som upptog och förordade detta Faggots
förslag om en allmän mätning och kartläggning af landet
med ty åtföljande topografisk redogörelse för detsamma, hvil-
ket också ledde tili omedelbar värkställighet från regeringens
sida. Mau utgick därvid från den riktiga uppfattningen, att
ett fruktbringande arbete på landets ekonomiska upphjälpande
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ovilkorligen förutsatte en fullständig kännedom om dess natur-
beskaffenhet, jordbruksförhållanden, alstringsförmåga o. s. v.
Därmed sammanhängde frågan om en ny skattläggning, hvarom
yrkanden redan hade gjorts vid tidigare riksdagar, särskildt på
grund af de höga och ojämt fördelade jordskatterna. Deputa-
tionen förordade äfven allmän skattereglering, och i samband
härmed hade Faggot * föreslagit nytt skifte af jorden, så att
hvarje hemman skulle få sinä ägor i ett stycke. Äfven skogs-
markerna borde utskiftas och jämnare fördelas. Det har med
rätta påpekats, att detta märkliga förslag i sig innebar upp-
slaget tili ett blifvande storskifte. Då man likväl ännu ej var
viss på möjligheten af ett sådant storskiftes utförande i större
utsträckning, föreslogs att början skulle göras med försöksskif-
ten i Österbotten, där missförhållandena i jordens delning sy-
nas ha värit större än i öfriga landskap. Det slutliga utfö-
randet af detta förslag, som äfven omfattades af deputationen,
blef dock framtideu förbehållet.

Bland de hinder för landets ekonomiska uppblomstring,
som deputationen sökte aflägsna, var äfven det tryckande han-
delstvånget, som värkade rent af förlamande på alla de städer,
hvilka ej voro i åtnjutande af stapelstadsrätt. I detta afseende
stodo frihetstidens politiker ännu på föråldrad grund. Man
gjorde visserligen stora ansträugningar för uppmuntrande af
utrikes handein genom understödande af särskilda handels-
kompanier, bland hvilka det ostindiska kompaniet var det
märkligaste, men beträffande inrikes handein gynnades några
få större städer på de mindres bekostnad genom trånga och
kortsynta förbud för desamma att drifva direkt handel med
främmaude orter. Ali handel måste gå genom de gynnade
städerna som mellanhänder. Mot detta handelstvång hade här
redan tidigt rest sig en kraftig opposition. De mindre stä-
derna begynte vid riksdagarna yrka på att få samma handels-
förmåner som de större städerna. Särskildt voro de små öster-
bottniska sjöstäderna ifriga i dessa yrkanden.

Det har redan nätnts att deu österbottniske studenten P. N. Mathe-
sius i sin gradual afhandling om Österbotten som ett af landskapets mest
trängande önskningsmål framhöll beviljandet af stapelstadsrätt åt någon
af dess städer. En mäktigare och inflytelserikare talman erhöll detta

1 Faggots tili oeconomie deputationen ingifna betänkande om Fin-
lands upphjälpande föredrogs äfven i konsistorium i Åbo och öfver-
lämnades åt dess ledamöter, för att dessa skulle yttra sinä tankar öfver
detsamma. Jfr Cons. Prot. 3/12 1745.
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yrkande i länets höfding sedän 1734, grefve Carl Frölich, som såväl i sin
tili 1738 års riksdag inlämnade berättelse om länets tillstånd som i ett
särskildt memorial på det varmaste uttalade sig för upphäfvandet af det
s. k. bottniska handelstvånget och för beviljande af stapelrätt åt någon
af städerna, bland hvilka han för sin del hade utsett Kaskö. Förslaget
återupptogs vid följande riksdag, men strandade hvardera gången på
motstånd fråu stapelstädernas sida 1 .

Frågan hade emellertid fått en ny energisk förfäktare i Vasa stads
representant vid riksdagen 1746—47, viceborgmästaren Henrik Pipping,
som i ett vidlyftigt och öfvertygande memorial bekämpade hela den
trångbröstade handelspolitiken samt fördömde tnonopolen och stapel-
tvånget. Uppvisande hvilket hänimande inflytande detta tvång ut-
öfvade särskildt på den österbottniska handein, yrkade han att en eller
två städer i landskapet skulle erhålla stapelstadsrätt. Den ofvannämda
finska deputationen gick ännu längre och föreslog att alla finska städer
skulle få rätt att drifva direkt handel med hvilka städer inom riket som
hälst. Men ej heller detta kommissionens förslag ledde tili omedelbar
påföljd. Det var först under följande period handelsfriheten triumfe-
rade öfver ett långvarigt och segt motstånd.

Ehuru sålunda många af de af kommissionen väkta för-
slagen ännu länge fingo vänta på sitt förvärkligande, förmin-
skar detta ingalunda den epokgörande betydelsen af kommis-
sionens värksamhet. Man måste betrakta dess memorial som
den slutliga sammanfattningen af de långvariga förberedande
arbetena för landets ekonomiska upprättande. Det betecknar
slutstenen i detta arbete, hvarpå deeenniers möda redan hade
nedlagts, och det har på ett i de flesta punkter särdeles lyck-
ligt sätt sammanstält resultaten af detsamma. Framträdandet
af kommissionens betänkande är ett af de många anmärknings-
värda fakta, som i medlet af seklet bilda epok och rikta
blickarna såväl tillbaka som framåt Efter långvariga bemö-
danden var nu en varaktig grund lagd för en ny ekonomisk
byggnad, ett program utarbetadt, som framtiden endast be-
höfde bringa tili värkställighet, för att nå målet för tidens
ekonomiska sträfvanden.

Hvad man icke minst förvånar sig öfver, är att detta duk-
tiga och intensiva arbete för Finlands ekonomiska upphjäl-
pande kunde utföras på en tid, då den politiska partistridens
vågor gingo så höga och tyktes uppsluka alla andra intressen.
Men detta kan förklaras dels däraf, att kommissionens med-

1 Frölich, som emellertid hade befordrats tili president först vid
Åbo, sedän vid Svea hofrätt, värkade ännu för Finlands sak såsom ord-
förande i den finska ekonomiedeputation, som tillsattes för att uppgöra
förslag tili landets upphjälpande efter kriget.
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lemmar tili största delen utgjordes af finnar, hvilka gifvetvis
måste värit mana om att omsider få en lösuing på det ekono-
miska spörsmålet, dels på grund af den roll Finland spelade
under själfva partikampaujen. Det gälde att motarbeta de
tendenser, hvilkas hemliga mål var storfurstendömets lösryc-
kande från Sverige, och som det bästa medlet härtill framstod
landets fullständiga förnöjande genom att lyssna tili dess önsk-
ningsmål, söka skapa välstånd och lycka och därigenom knyta
landet fastare vid Sverige. Det slutliga resultatet visade också,
att man funnit den rätta vägen, som ledde tili målet. Det
följde en tid af lugn, fred och tillfredsställelse i landet, hvar-
under det ekonomiska programmet alt mer och mer kunde rea-
liseras.

Vid samma tid då frågan om landets uppod-
ling förehades vid riksdagarna, började äfven den ekonomiska
rörelsen taga lifligare fart här hemma, där den tili en början
under naturvetenskapsmännen Brovallius' och Mennanders led-
ning begynte få fast fot vid akademin och alt mera träda i
förgrunden.

Från den närmast föregående tiden kan man endast anteckna några
enstaka fakta, som förebåda den kommande ekonomiska riktningen.
Den svåra ställning, hvari universitetet befann sig ännu många år efter
restaurationen, utgjorde en bjudande nödvändighet för detsamma att
genom utomordentliga åtgärder söka upphjälpa den finansiella misären.
Så nämnes redan från hösten 1724, att medicine professorn P. Elfving i
konsistorium ingifvit ett memorial med förslag, att akademin skulle börja
med »tiäru och påttasko brännande med annat mera tili akademiska
statens upkomst» K Stora ansträngningar gjordes äfven af konsistorium
för att åt akademin förvärfva privilegium å laxfisket i Kumo älf, hvilket
slutligen äfven ly ekades.

Det var genom sådana för akademin förut främmande ekonomiska
företag man .sökte förbättra dess efter ofreden prekära finansiella ställ-
ning. Så tvingade nöden själfva landets lärdomssäte att omfatta tidens
praktiskt-ekonomiska ideer. Nödvändigheten att söka uppbringa aka-
demins många hemman ur det ödesmål, hvari de rakat under stora ofre-
den, måste äfven rikta akademins uppmärksamhet på frågorna om den
allmänna hushållningens förbättrande. Redan bland den första uppsätt-
ningen af professorer efter stora ofreden fans det en eller annan, som
lifligt intresserade sig för hithörande frågor. Det har redan nämts att
matematikprofessorn Nils Hasselbom i de af honom utgifna årliga alma-
nackorna för första gången begynte införa smärre, för folket afsedda upp-
satser om jordbrukets förbättrande, om kreatursskötsel m. m. Äfven om
professorn i lätin Henrik Hassel har omtalats, att han var en intresserad

1 Cons. Prot. 27/10 1724.
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ekonom, som följde med tidens strömningar på detta område och tili
och med i sinä akademiska program redogjorde för landets ekonomiska
tillstånd.

Småuingom begynte dock vid akademin äfven teoretiska
studier i den nya, moderna ekonomiska vetenskapen. Det var,
såsom redan nämts, genom Brovallius och Mennander detta
nya läroområde för första gången infördes i de akademiska
studierna. Och då efter lilla ofreden frågan om landets eko-
nomiska upphjälpande erhöll en ny kraftig väckelse, fingo äf-
ven de teoretiska studierna på detta område ny fart. Under
Brovallius' presidium utkom en akademisk afhandling af Jere-
mias Lundvik 1 »de Oeconomia» (1744—45), som uteslutaude
hade tili ämne denna tidens modernaste vetenskap. Såsom då
ännu var vanligt, begynte äfven denne författare med namnets
etymologi och äldre författares olika af hvad med
oeconomi borde förstås. Författarens kalla vid den teoretiska
utläggningen synes ha värit Franc. Burgerdicius' »Idea Oeco-
nomiae» 2. Tre omständigheter ansågos vara särskildt nödvän-
diga för den ekonomiska hushållningen, att förråd anskaffades,
att de förvaltades på ett förståndigt sätt och att man så vidt
möjligt sökte förekomma olyckor och hinder. Som ekonomins
fundament räknades åkerbruk, ädla metaller, fabriker och han-
del, och det är med en närmare redogörelse för dessa olika
fundament L-undviks afhandling i hufvudsak sysselsätter sig.

Sedän ekonomin en gång på allvar begynt studeras vid
universitetet, låg den tanken närä tili hands att detta nya inom
kort så högt uppskattade ämne borde företrädas genom en
särskild lärostol vid akademin. Den första väckelsen härtill
utgick emellertid från en utom universitetet stående person,
den redan nämde L,. J. Ehrenmalm. Under den tid han var
vicelandsliöfding i Åbo län, riktade han ett memorial tili aka-
demins dåvarande kansler K. G. Tessin, hvari han på grund
af den riuga insikt i ekonomin, som förefans hos laudets invå-
nare och för att hos ungdomen väcka lust och håg för hus-
hållsvetenskapen, föreslog att allmänna föreläsningar i detta
ämne skulle hållas vid akademin af filosofie adjunkten K. F.
Mennander, som äfven förklarat sig därtill villig.

1 Student 1732, magister 1745, pastor i Pungalaitio 1753, död 1755
2 Franco Burgersdyk (f. 1590 d. 1636) var professor i logik och etik vid

universitetet i Leiden. Hans »Idea Oeconomiae et Politicae doctrinae»
utkom 1654.
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Tessin affordrade konsistorii utlåtande rörande förslaget,
hvilket utlåtande har sitt stora intresse, enär i detsamma ingår
en utförlig redogörelse för hvad hittils gjorts för ekonomins
befordran vid akademin.

»Detta är en sak heter det i utlåtandet som i många åhr, alt
sedän efter förra Fridsslutet Academien kömmit tili någon stadga, man
med högsta trängtan åstundat tili ett behageligt följe af then sanskyldiga
smak, som alt mer och mer i riket för en rätt huushållning lyckel. till-
tagit; ehuru både Academiens knappa och som nogast tillskurna stat,
samt sidsta högtförderfveliga oroligheten, hafva hit in tili betagit Con-
sistorio lägenhet och förmåga at med så fullkomlig drift och framgång,.
som man gierna önskat, kuuna yrkia et så behageligit och angelägit
giöromål; men att man icke dess mindre ej underlåtit, utan med högsta
flit, efter det ämne som värit, sökt att inplanta hos academiska ungdo-
mensådannanyttiga vetenskaper, det föranlåter . . . Consistorii egentelige
skyldighet, at härmed ödmjukel. i korthet wid handen gifva; neml. att
de professorer i synnerhet, hvilkas syslor äga någon närmare förvand-
skap med hushållningsvetenskapen och därtill hörande inrättningar,.
hafva värit sorgfälliga att undervisa ungdomen uti de sanskyldiga grun-
derna därtill, såsom Historia naturali, så väl i gemen, som Mineralogien
och Botaniquen, samt Chemien särdeles, med hvad mera tili natur kiän-
ningen och dess nyttiga lämpning tili Landshuushållningen hörer; lika-
ledes uti Mathematiquen och Mechaniquen i synnerhet, hvartill komma
politiska och historiska vederbörl. intryck och föreställningar, som af
vederbörande intet blifvit försummade, att therigenom visa nödvändig-
heten och inflytandet i det almänna. Som det icke heller blifvit försum-
mat at uti föreläsningar lägga den för oeconomien hogade ungdomen
före ett systematiskt begrepp af hela hushållningsvetenskapen. Att så-
dant intet är en blott taian, wisa de åtskilliga disputationer, som i så-
dana materier inom få åhr här utkommit, samt ännu mera en wacker
mängd af tillförlåteliga unga karlar, som skola kunna upgifvas tili pu-
blici tienst i siika stycken, om de anständel. kunde emplojeras. Vid
detta tillfälle kan man ej heller underlåta at med hugnad berätta huru
hogad en del af detta landets ungdom funnits, at efter den undervisning
och upmuntring de här vid Academien fått, söka utspana, samia och in-
sända hvar och en från sin landsort sådant som tili Historiani Natura-
lem och oeconomiam af detta Storfurstendömet tienar; som ock Magister
Petrus Bonsdorff, hvilken äger synnerlig insikt i Naturalhistorien och
oeconomien, blifvit tili Docens deruti förledit år antagen, och nu under
sitt vistande op i landet har åtagit sig at efterspana och vid handen
gifva hvad uti Savolax och Nyland kan finnas märkvärdigt. Dessutom
har en i åtskilliga tili hushållningsvetenskapen hörande stycken serdeles
välgrundad Magister Johan Kraftman denne terminen hallit föreläsnin-
gar uti Oeconomien, hvilken hälst der tili blifvit utsedd, emedan han
äger en landtlägenhet, hvarvid han i några åhr låtit flitigt arbeta, och
åtskillige försök giöra».

På grund af alt det anförda ansåg konsistorium, att akademin ej var
skulden tili att hos en del af landets invånare ännu förspordes ringa lust
tili ekonomiska inrättningar. Dock afslog konsistorium förslaget att Men-
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nander skulle halla föreläsningar i hushållsvetenskapen, enär han hade
erhållit förvaltningen af Pikis annexpastorat, som tog i anspråk ali den
tid han hade öfrig från sin akademiska adjunktssysla. Konsistorium an-
såg att föreläsningarna i ekonomin fortfarande skulle handhafvas af de
ofvannämda docenterna, utom hvilka akademin hade åtskilliga vackra
ämnen, bland dem »studiosus Pet. Kalm, som efter åstundan är utsedd
tili docens i naturalhistorien och oeconomien, hvaruti han både vid denna
och andra academier samt igenom resor sig en grundelig insikt för-
värfvat;». 1

Tessin godkäude tils vidare konsistorii förslag, men förkla-
rade sig framdeles vilja vara betänkt på någon tjänlig utväg,
hvarigenom ekonomin, denna angelägna vetenskap, med mera
eftertryck och redighet skulle kunna drifvas och handhafvas
vid akademin 2

.

Af konsistorii utlåtande framgår, att de naturalhistoriska
grunderna tili hushållsvetenskapen hade blifvit meddelade den
akademiska ungdomen af de professorer, hvilkas vetenskaper
stodo i närä förvandtskap med ekonomin, och att akademin
då redan hade trenne docenter i oeconomi, af hvilka mag. Jo-
han Kraftman* redan hade hallit föreläsningar i detta ämne.
Denne Kraftman, hvars pedagogiska värksamhet vi redan lärt
kanna (se ofvan s. 91), hade under sin studietid förnämligast
fördjupat sig i den wolffska filosofin. År 1735 utgaf han filo-
sofiska teser under J. Wallenius' presidium och disputerade
1741 för graden under Scarin med en afhandling i natur-
lig teologi 4

. Sedermera eröfrades hans intresse alt mera af
den ekonomiska vetenskapen, i synnerhet sedän han 1744 genom
köp förvärfvat Koivisto egendom i närheten af Björneborg, där
han gjorde rön och förskaffade sig praktisk erfarenhet i laudt-
hushållningen.

Den admonition konsistorium genom Ehrenmalms förslag
erhållit rörande nödvändigheten af offentliga föreläsningar i
hushållsvetenskapen, synes ha haft tili närmaste påföljd, att
Kraftman erhöll särskildt förordnande att under följande läseår
(1746 —1747) föreläsa i detta ämne. Att därmed, enligt tidens
uppfattning, ett nytt och epokgörande steg hade tagits, franj-

går icke minst däraf, att denna första ekonomiska föreläsnings-

1 Registraturen 10/4 1746.
2 Kanslers bref 30 /5 1746.
3 Född 1713, student 1731, magister 1741, docens i ekonomi 1746,

rektor vid Björneborgs trivialskola 1748, e. o. professor i matematik 1755.
Afsked 1758. Död 1791.

4 De perfectione universi quatenus dependet ex dispositione divina.
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kurs befordrades tili trycket och utkom i Stockholm 1747
under titel Utdrag af Academiska Föreläsningar uti Landthus-
hållningen. I företalet, hvari författaren prisar den ekonomiska
vetenskapen som en pärla af allmän och ovärderlig nytta,
säger han sig själf ha värit den allra förste, som blifvit för-
ordnad att vid Åbo högskola göra början med föreläsningar
uti ett så ädelt och förträffligt ämne. Kraftmans föreläsningar
äro också de första i Åbo på svenska språket hållna, som ut-
kommit från trycket. De i tryck utgifna omfatta dock endast
föreläsningarna under höstterminen 1746, då kursen ännu ej
blef afslutad, hvarför arbetet mera gör intryck af en inledning
tili en hushållningslära och endast berör några få sidor af den
egentliga landthushållningen.

Författaren börjar med definitioner och reflexioner angående hus-
hållningen i gemen, hvarpå följa ekonomins indelning och allmänna
betraktelser rörande den första och största delen af ekonomin, nämligen
landtbruket samt nödvändigheten af kunskapens förkofring på detta om-
råde. Kraftman säger sig i sinä föreläsningar mycket litet ha betjänat
sig af andras arbeten, han uttalade sinä egna »enfallige tankar» samt
hade så inrättat sinä föreläsningar, att de förnämligast skulle gifva goda
råd och upplysningar för blifvande landthushållare.

Ett af kapitlen handlar också uteslutande om nyttiga regler för
landthushållare och i de följande fortsättes med speciella råd angående
en god åkerjords kännande, om åkerns afdelning, om inrättandet af olika
slags stängsel m. m.

Författaren sysselsätter sig äfven med en hei mängd andra frågor
af allmänt ekonomisk natur, hvilka hafva mer eller mindre samband
med det egentliga ämnet för föreläsningarna. Så berör han bland annat
den allmänna folkbristen och den däraf föranledda bristen på arbetare,
hvilken ännu vid denna tid framstod som ett af de största hindren för
landthushålluingens uppkomst. Kraftman föreslår en hei mängd bote-
medel för afhjälpandet af detta onda. Så förordar han tidiga äktenskap
för folkbristens häfvande. Han är emot att den. lösa befolkningen skulle
få slå sig ned hvar som hälst och taga upp ny mark. Först sedän den
nu upptagna jorden blifvit ordentligt uppodlad, vore tid att öfvergå tili
ödemarkernas uppbrukande.

Kraftman höll bland annat före att större hushåll vore i ekonomiskt
afseende fördelaktigare än många små. För att i någon mån reglera
den brännande arbetarefrågan förordade han en sadan förändring af lego-
hjonsstadgan, att vid mantalsskrifningama alla mellan 7 och 60 år tili
tjänst duglige skulle upptecknas och efter kön, ålder och skicklighet in-
delas i vissa klasser, hvarefter berörda tjänstehjon borde proportionaliter
delas mellan alla hemmansägare, utan att betjänterne därvid skulle själfva
hafva det ringaste att säga.

Som synes ville Kraftman på ett synnerligen rigoröst, ehuru föga
framstegsvänligt sätt lösa den tidens arbetarefråga. Hufvudsaken var
för honom den allmänna ekonotnins och landskulturens upphjälpande
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och för detta mål borde alla krafter underordna sig. Tili och med de
späda barnens hjälp borde härför redan tidigt tagas i anspråk och Kraft-
man försummade ej att uppräkna alt, hvartill barn kunde användas i den
allmänna hushållningen. Blott såluuda genom uppbjudande af alla tili
buds stående resurser skulle värkliga och varaktiga resultat kunna
vinnas.

Kraftman resonnerade vidt och bredt om de mest olika saker, haris
bok gifver ingen vetenskaplig utredning, meu vittnar om en rik erfa-
renhet och att författaren mycket tänkt sig in uti och var väl bevandrad
i tidens ekonomiska spörsmål.

Utgifvandet af Kraftmans bok skulle utan tvifvel äfven
vara ett slag för den ekonomiska vetenskapens bedrifvaude vid
akademin. Författaren klagar icke för ro skull i företalet, att
ingen vetenskap vid akademier och skolor värit underkastad
ett så svårt öde som den ekonomiska. Han pläderade uttryck-
ligen för ett snart införande af denna vetenskap äfven vid
skolorna och vidhöll att en grundlig kunskap i landthushåll-
ningen täflade om företräde framom ali annan världslig vishet.

Att vid denna tid en liflig kamp pågick för den nya veten-
skapens genombrott vid akademin, framgår äfven af sam-
tidiga akademiska afhandlingar, hvilka uteslutande tyckas
hafva tili uppgift att påvisa den ekonomiska vetenskapens
förträfflighet eller att söka undanrödja de hinder, hvarmed den
ännu hade att kampa. l För att ekonomin ej skulle stå efter
de andra vetenskaperna, sökte man leda dess anor så långt
tillbaka som möjligt äuda tili gamla testamentets tider. Vidare
framhölls dess nytta icke blott för borgare och bönder, utan
äfven för adel och präster, och såväl på vers som prosa lof-
prisades den nya veteuskapen.

Å andra sidan erkändes att den s. k. ekonomiska konsten
länge värit försummad och föraktad, och att den ännu inga-
lunda nått den höjd, hvartill den borde hinna. Man sökte
klargöra för sig orsakerna härtill och anvisa utvägar för äf-
lägsnande af hindren för ekonomins blomstring. De bästa ut-
sikter förefunnos äfven, sedän akademierna uppfordrats att på
alt sätt söka befordra ungdomens kännedom såväl om enskiid
som allmän ekonomi. Det fordrades nu blott att en sär-
skild lärostol i ämnet skulle inrättas vid akademin. Detta
påpekades i en akademisk afhandling af Johan Borgström om

1 Carl J. Brusin, De caussis impeditae oeconomiae (1748) och Erik
Apellöf, De praestantia studii oeconomici (1751).
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den fosterländska ekonomins befordrande genom akademierna, y

hvari framhållas vikten och betydelsen af att undervisning i eko-
nomiska vetenskaper, särskildt landthushållning, skulle med-
delas vid universiteten. Eudast därigenom skulle ett allmän-
nare intresse kunna väckas för ekonomi och allmäu hushåll-
ning samt genom studerande spridas tili alt vidare kretsar
inom landet. Och genom dem skulle man äfven kunna erhålla
nödiga uppgifter om hushållningeus tillstånd på olika orter.
Det skulle sålunda blifva möjligt att efter en enhetlig pian
och med större framgång arbeta på landets framåtskridande.

Det dröjde ej häller länge, innan det lifligt närda önsk-
ningsmålet gick i uppfyllelse. Tessin hade icke glömt sitt
löfte att arbeta för saken. I en skrifvelse tili konnngen hade
han framhållit, hurusom det borde räknas för ett medel tili
storfurstendömet Finlands upphjälpande, att detta lands stude-
rande ungdom skulle bibringas såväl håg och böjelse för landt-
hushållning, bärgvärk, manufakturer och handel som ock en
sund smak och insikt uti samma oeconomiska vetenskaper, tili
ernående af hvilket nyttiga ändamål han förordade en särskild
profession i detta viktiga ämne. Genom ett förordnande af
den w\x 1747 gaf konnngen sitt samtycke tili denna framställ-
ning, hvarigenom poeseos professionen vid Åbo akademi indrogs
och en särskild lärostol i ekonomi inrättades i stället. 2

Denna händelse bildar epok i tidens odlingshistoria, och
från denna tid vidtager den i egentlig mening ekonomiska
perioden i vår litteraturs häfder. Tili förste innehafvare af
den nya ekonomiska professuren utsågs 1747 den som en af
Linnes mest framstående lärjungar kände och genom sinä
forskningsresor berömde Pehr Kalm, hvilken dock tillträdde sin
lärostol först fyra år därefter, sedän han dessförinnan på svenska
vetenskapsakademins uppdrag hade företagit sin långa och be-
prisade resa tili norra Amerika. Genom Kalms värksamhet be-
gynte den ekonomiska vetenskapens uppblomstring tili den
grad, att den snart trädde i spetsen för de öfriga vetenskaperna
och gaf det vetenskapliga lifvet dess egentliga prägel.

1 »De oeconomia patriae per acadetuias promovenda». Borgström
slutade som teologie lektor i Borgå.

2 Kongi, och Cancellers Bref för 30/ v 12/3 1747. Följande år utfärda-
•des en särskild instruktion för ekonomieprofessorn, enligt ett cancellers
bref af den 5/7 1748.
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Såsom ett yttre synligt uttryck af ekonomins nyförvärfvade
ställning vid akademin kan auföras, att magisterfrågan vid
1748 års promotion, första gången framstäld och besvarad på
svenska, gälde ett ekonomiskt spörsmål, eller huruvida »fabri-
quer, i synnerhet de, som höra til Väfstolen, böra inrättas, in-
nan Dandtbruket kommer sig före i vårt K. Fädernesland». 1

Hvilken betydelse man tillskref denna händelse vid akademin,
framgår icke minst däraf, att frågan och svaret utgåfvos från
trycket. Magisterfrågan framstäldes af ekonomie docenten
Kraftman och svaret afgafs af mag. Joh. Borgström, båda
nämda i det föregående. Det gälde en tvistefråga, »som länge
sedän jämväl i vårt kara fädernesland sysselsatt stora män och
vittra snillen». Kraftman sökte med öfvertygelse häfda, att
man i landet hufvudsakligen borde ägua sig åt landtbruk,
emedan naturen själf utpekade detta näringsfång som det in-
dräktigaste. Enligt Borgströms svar borde däremot manufak-
turer anses som hjärtat i vår hushållning och fabrikers, i syn-
nerhet väfstolars inrättande befordras som det »drägtigaste och
mest lifgifvande hushållsslag». Som mål borde uppställas att
siippa alla »utländska slögder». Det var icke nog med att
»svensk muu finge äta svenskt bröd», en svensk man borde
äfven bära svenska kläder och ej af utlänniugen »tigga slarf-
vor». Såväl fråga som svar innehålla rätt mycket af intresse
för belysande af tidens uppfattning af de ekonomiska spörs-
målen.

Vi ha sett huru den ekonomiska riktningen vid seklets
midt begynte taga öfverhand i den akademiska litteraturen.
På hembygdsforskningens område hade man vid denna tid
öfvergått tili rent ekonomiska ortbeskrifningar sådana som
den redan förut nämda ekonomiska beskrifningen öfver Åbo
stad af Niklas Wasström, äfvensom Pehr Gadds fysisk-ekono-
miska observationer i norra delen af Satakunta. Vid samina

tid begynte äfven flere specialarbeten i landthushållning och
ekonomi framträda.

Så redogjorde en prästman från Kalvola Henrik E. Carling för tavast-
länningarnas jordbruk2 på den tiden, därvid meddelande upplysningar,
*om ännu i vara dagar kunnat begagnas för historien om äldre tiders

1 Redan vid föregående promotion hade af adjunkten K. F. Mennan-
der formulerats en ekonomisk magisterfråga, huruvida det vore tjänligt
för landet att inhemska råvaror eller halffärdiga produkter försåldes tili
lågt pris?

2 De agricultura Tavastensium (1744).
i6
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primitiva jordbruk i vårt land. Österbottens ekonomiska förhållanden
blefvo föremål för undersökningar, bland annat i särskilda akademiska
afhandlingar under österbottningen Mennanders presidium. Bland dem
kan nämnas Erik Juvelius 1 afhandling om tjärtillvärkningeu i Öster-
botten, hvilken på egna iakttagelser grundade redogörelse för den öster-
bottniska allmogens sätt att bränna tjära icke blott blef öfversatt tili
svenska, utan äfven tili tyska. 1 En annan österbottning Johan Tengström
skildrade huru man i Österbotten fångar sälar och kokar tran af sälspäck.
I en vidlyftig afhandling på svenska meddelar Mathias Pazelius »Anrnärk-
ningar om Äng- och Åkerskiötsel i Österbotten» (1751). inledande sitt
arbete med en skildring af själfva landskapet och dess innebyggare,
hvarefter följer en ganska detaljerad framställning af det österbottniska
jordbruket och därvid använda redskap, äfvensom nyttiga anvisningar
för jordbrukare. Slutligen må omnämnas Jakob Chydenhis' ekonomiska
aforismer om österbottningarnas handel (1752), innehållande några statis-
tiska uppgifter om tillvärkning och export, äfvensom önskningsmål be-
träffande ekonomins upphjälpande, bland annat genom flodernas upp-
rensning, odling af tobak, lin och hampa, inrättande af pottaske- och
tvålfabriker o. s. v.

Men redan vid denna tid begynte äfven ekonomiska af-
handlingar af allmännare intresse publiceras vid akademin.
Så utkom under Mennanders presidium 1751 en dissertation
om den fosterländska ekonomins förbättrande genom exempel 2

.

Författaren, Lars Lefren 3
, upptager inom ekonomin fyra olika

områden, nämligen jordbruk, hvartill äfven räknas trägårds-
konst, boskapsskötsel och skogskultur; metallfabrikation, fabri-
ker och slöjd samt handel, hvartill han yttermera fogar ett
femte område, jakt och fiske. Han redogör i korthet för hvad
olika folk alt sedän älsta tider tillbaka utfört på alla dessa
områden, påpekar de nyheter och förbättringär, som den senaste
tiden åstadkommit, och framhåller särskildt hvad enskilda per-
soner i Sverige och Finland gjort för ekonomins upphjälpande.
Bland exempel och föredömen från vårt land nämnes, att vice-
presidenten i Åbo hofrätt Karl Bjelke hade infört en art bo-
hvete och det sibiriska ärtträdet, att apotekaren Jonas Synner-
berg hade anlagt en trägård i Åbo såväl för ekonomiska som
farmaceutiska växter och att landshöfdingen J. G. Lilljenberg
ombesörjt plantering af träd på Åbo stads torg, hvilka han

1 I D. E. Schrebers »Neue Sammlung verschiedener in die Cameral-
Wissenschaft einschlag. Abhandlungen» IV s. 120.

2 »De emendatione oeconomise patria; per exempla».
8 Född 1722, student 1746, magister 1751, docent i orientaliska och

grekiska språken 1752, filosofie adjunkt 1765, bibliotekarie 1770, lingvarum
professor 1772, teologie professor 1784, död 1803.
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anskaffat på egen bekostnad o. s. v. Den egentliga förtjänsten
om ekonomins begynnande uppblomstring i landet tillskrifves
Brovallius, hvars naturalhistoriska undervisning direkt hade
värkat i denna riktning. Talrikare äro de exempel Defren
meddelar från Sverige, därifrån han också själf var hemma.

Den brännande frågan om den ekonomiska kulturens hö-
jande är äfven ämnet för en af Johan Welin l under Hassels.
presidium utgifven gradualafhandling »Välmente tankar om
Dandthushållningens förbettrande i Finland» (1751). Här ingå
många iutressanta meddelanden och iakttagelser rörande tidens„
ekonomiska förhållanden och särskildt laudtbruket

Arbetet är närmast att betrakta som en programskrift, som påvisar
landtbrukets och hushållningens dåvarande läge, framhåller hindren för
dess utveckling och de stora missbruk, som på detta område ännu voro
gällande, såsom det myckna svedjandet och skogssköflingen, samt före-
slår särskilda åtgärder för jordbrukets och ekonomins upphjälpande.
Welin prisar jordmånen öfver hufvud och landets naturliga hjälpkällor,
vitsordar jordbruket i Nyland och Åbo län såsom ganskå godt, medan
det stod lågt i Tavastland och Savolaks, där svedjebruket ännu var det
allmänna.

Liksom Kraftman ryggar ej häller Welin tillbaka för de mest dra-
koniska åtgärder för att tvinga folket tili ett rationellare jordbruk. En
hvar, som ej i godo kunde förmås härtill, borde helt rätt och slätt be-
röfvas sitt hemman, som skulle tilldelas någon annan, af hvars värk-
samhet mau kunde vänta bättre resultat.

Welin yrkade bland annat på att svedjebruket skulle afskaffas och
att hinder borde läggas i vägen för den öfverhandtagande skogssköflingen.
Han väntade mycket af den nya skogsordning, som utarbetats af lands-
höfdingen J. G. Lilljenberg, hvars nitiska omsorg om hushållningens
förkofran han särskildt framhåller. Han anmärker att jordbruket och
hushållningen borde stå under allmänt inseende och förordar att härtill
särskilde betjänte borde af regeringen utses. Ett stort steg tili landt-
hushållningens förbättrande finner han vara taget genoni tillsättandet
af en landtmäterikommission för att afmäta och beskrifva landet.

Märkligt är slutligen Welins förslag att akademin i Åbo
för Finland skulle öfvertaga samma roll som vetenskapsaka-
demin i Sverige med afseende å ekonomins befrämjande. Aka-
demin kunde arbeta i denna riktning sålunda, att professorerna
skulle åt studenterna gifva en ekonomisk uppgift att anställa
försök med under sin ferievistelse på landet. Dessa försök
skulle falla inom landtbrukets, skogsvårdens eller trägårds-
skötselus område. Samma prof borde ske på flere ställen, på

1 Född 1728, student 1744, magister 1751, kapellan vid finska kyrkan
i Stockholm 1754, kyrkoherde i Vånå 1763, död 1765.
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det att »de nyttigaste kunskaper desto förr och kraftigare
kunde kringsprida sig i landet». Hvar och en skulle författa
en noggrann beskrifning öfver försöken, hvilka beskrifningar
skulle samlas och förvaras i akademins bibliotek. Härigenom
skulle äfven bildas en plantskola för danande af goda hus-
hållare, »som icke allenast kunde väl bruka den i landet be-
finteliga hushållskunskap, utan ock införa nyttiga konster,
som hos andra nationer tillförene värit och ännu äro i bruk,
som ock de af lärda societeter och vetenskapsakademier upp-
täkta inventioner och påfund».

Man kan också säga att detta program blef realiseradt i
den närmaste framtiden. Akademin blef en varaktig härd för
den ekonomiska vetenskapen, och härifrån spred sig intresset
för den allmänna hushållningens höjande kring hela landet.
Akademin kom sålunda faktiskt att här spela samma roll som
vetenskapsakademin i Sverige.

I själfva värket hade redan kort efter vetenskapsakademins
stiftelse förbindelser knutits mellan densamma och akademin
i Åbo. Vetenskapsakademin hade i sinä Handlingar begynt
offentliggöra dels rent naturvetenskapliga, dels ekonomiska
rön, och den inkallade efterhand tili ledamöter från Åbo aka-
demi och Finland personer, som intresserade sig för dessa ve-
tenskapsakademins hufvuduppgifter \ Vi ha redan i det före-
gående omnämt flere af de bidrag, hvilka af Brovallius, Men-
nander, Spöring m. fl. hade offentliggjorts i vetenskapsakade-
mins handlingar. Man är emellertid i denna akademis publi-
kationer i tillfälle att göra bekautskap äfven med några andra
ekonomiska författare från Finland. De första finnar, som
publicerade i dess handlingar, äro de båda bröderna Anders
Johan och Karl Fredrik sedermera adlade Nor-
denskiöld. Båda hade på grund af sitt då allmänt kända in-

1 Medlemsförteckningarna upptaga följ. finska ledamöter från denna
tid: 1739 officerarne vid fortifikationen A. J. och K. F. Nordenberg; 1741
hofrättsrådet Sten Karl Bjelke, professor Johan Brovallius och friherre
Henrik Wrede af Elimä; 1742 professor Nils Hasselbom; 1743 professor
H. D. Spöring; 1744 adjunkten K. F. Mennander; 1746 botanicus Pehr
Kalm och medicine doktor J. L,eche; 1747 prosten G. Lauraeus; 1751 e. o.
prof. Jakob Gadolin.

2 Båda voro födde i Sibbo och tjänade vid fortifikationskåren. An-
ders Johan slutade som landshöfding i Finland och Karl Fredrik som
öfverste vid kongi, fortifikationen och finska brigaden; han gjorde sig
känd som en mycket framstående jordbrukare.

244 OECONOMI.



tresse för naturvetenskapliga och ekonomiska sträfvanden redan
vid vetenskapsakademins stiftelse invalts tili ledamöter. A. J.
Nordenberg hade gjort sig känd som en framstående matema-
tiker och naturkännare, som företrädesvis hade ägnat sig åt
fortifikationen ock krigsvetenskapen, men äfven ägde mycken
kunskap i rikets allmänna och enskilda hushållning. Han
rättfärdigade också akademins vai genom att redan i de första
delarna af dess handlingar offentliggöra flere ekonomiska rön
och praktiska afhandlingar, bland annat om kakelugnars för-
bättring (1739), om sätt att bota bristfälliga hus med nya syllar
och underbyggnad (1740), försök att utså råg om sommaren
före den vanliga tiden om hösten (1741), hvarmed han själf
experimenterat såväl i Nyland som i Sverige; om närings- och
hjälpmedel uti hushållningen på landet (1741), innehållande
flere praktiska auvisningar för fattigt folk att närä sig med.
Nordenberg var akademins preses under sista kvartalet 1741
och höll vid presidiets nedläggande ett tai »om ungdomens
handledande tili en nyttig eftertanke genom matematikens
lärande», hvilket dock liksom flere andra skrifter af Norden-
berg förblifvit otrykt.

Den yngre brodern Karl Fredrik Nordenberg hade, ehuru
han för det mesta vistats i Finland, gjort sig känd genom
flere nyttiga ekonomiska företag, hvilka gifvetvis fäst deu
nya akademins uppmärksamhet vid hans person. Han hade
bland annat anlagt sågvärk på sinä egendomar i Nyland och
påstås ha värit den förste, som i landet infört fin- och mång-
bladiga sågar. Sågrörelsen gaf honom anledning att börja
och underhålla en liflig och fördelaktig in- och utrikes handel,
i synnerhet på England och Holland. Nordenberg säges äfven
ha värit den förste, som börjat med plantering af potatis i
Finland och ordentliga fruktträgårdars och träskolors anläg-
gande. Vidare hade han fråu Alströmers välbekanta schäferier
i Västergötland tili Nyland öfverfört den finulliga fårafvelu.
Som jordbrukare hade han visat ett synnerligt intresse för
att uppodla kärr och mossar samt anlägga fiskerier, kvarnar,
skeppsbyggerier, tegelbruk, stengärdesgårdar m. m. En så
ekonomiskt intresserad person måste ha värit en ackvisition
för den nya vetenskapsakademin. Liksom brodern riktade han
akademins handlingar med flere vetenskapliga och ekonomiska
rön. Märkligast anses hans tai vid presidiets nedläggande 1758
»Om nyttan af öfverflödigt vattens uttappande utur kärr, in-
sjöar och mossar i Finland», som kort därefter öfversattes på

245A. J. o. K. F. NORDENBERG.
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tyska \ Och bland de svar, som ingingo på akademins fråga
»Om bästa sättet att uppodla mossbelupna ängar», ansågs Nor-
denbergs ha värit ibland de bästa. Han meddelade äfven upp-
lysningar i den brännande frågan om vattenminskningen, huf-
vudsakligen riktade emot biskop Brovallius' ofvannämda arbete
mot vattenminskningsläran 2

. Som naturforskare tyckes Nor-
denskiöld ha visat böjelse för mystik. Hans minnestalare i
akademin 3 säger härom, att »hågen at uptäcka Naturens hem-
ligheter har väl fört hans tankekrafter stundom djupare uti
Naturens doldaste gömor än mången kunnat följa honom med
säker öfvertygelse». Han var därjämte äfven bibelforskare
och som alla mystiker särskildt intresserad af uppenbarel-
seboken. Oaktadt sin stora vördnad för bibelns auktoritet
tillät han sig dock att anse Salomos höga visa »icke såsom
Theologisk, utan af Salomo lemnad som et Testamente tili
Sanhedrin eller det stora Israelitiska Rådet, på det hans kun-
skap i den sanna Naturkunnigheten icke skulle gå förlorad,
utan af efterkommände i sinom tid kuuna nyttjas tili mänsk-
lighetens välfärd» 4

.

Bland de sex persouer, hvilka nämnas som vetenskapsaka-
demins egentliga stiftare, var äfven dåvarande assessorn, se-

1 I »Götting. Gel. Anz.» 1760 s. 435.
2 För tvisten om vattenminskningen redogjordes i ett presidiital i

vetenskapsakademin af prof. Bengt Ferner (1765), hvari äfven Norden-
skiölds åsikter refereras.

3 General Axel M. von Arbin.
* Arbins åtninnelsetal s. 33 —34. K. F. Nordenskiölds ekonomiska

och naturmystiska intressen återfinnas i än högre grad hos hans yngre
broder Magnus Otto Nordenberg (f. 1705, d. 1756), som äfven bar en plats
i tidens ekonomiska historia. Redan i början af frihetstiden hade han
undei en treårig utrikes vistelse grundligt studerat sågvärksindustrin
och trävaruhandeln förnämligast i Holland. Ett resultat af resan blef
bland annat uppförandet af en vädersågkvarn å Fagerö holme i Sibbo
Skärgård. Af bref tili brodern Karl Fredrik framgår att han efter hem-
komsten hade »hufvudet fullt med projekter tili upphjälpande af Finlands
välstånd genom sjöfart och handel, fabriker och handslöjder». Men han
blef ej i tillfälle att realisera dessa projekter, utan förföll alt mera i alke-
mistiska experiment och naturmystiska funderingar samt skref besyn-
nerliga afhandlingar, sådana som »Vägen tili Urim och Thummin, me-
delst en uppå den heliga skrifts vittnesbörd grundad sann naturkunnighet
lyckligen igenfunnen i Finland», m. fl. utflykter på mysticismens dunkla
område. Han deltog äfven i finska kriget och i politiken samt spelade
därvid en något tvetydig eller åtminstone missförstådd roll. (Jfr A. E.
Arppe, Anteckningar om finska alkemister, i Bidrag tili kännedom om
Finlands natur och folk, XVI).



dermera hofrättsrådet och vicepresidenten i Åbo hofrätt Sten
Karl Bjelke \ som af själ och hjärta omfattade tidens eko-
nomiska program. Han hade liksom så mången annan på
den tiden gripits af intresse för den s. k. hushållsvetenskapen,
såsom han själf meddelade i en af sinä uppsatser i vetenskaps-
akademins handlingar. Det hade dock kostat honom mycken
möda att komraa in i densamma. Ingen läromästare fans i
riket i sådana stycken, och förgäfves hade han användt en
mängd utländska hushållsböcker. Slutligen började han själf
röna, samia och försöka. Han lyckades från aflägsna län-
der erhålla frön och exemplar af åtskilliga matnyttiga väx-
ter och sädesslag, äfvensom gräs och andra tili manufakturer
gagneliga växter. Hans samlingar voro också ensamma i sitt
slag och togos bl. a. i skärskådande af vetenskapsakademins
samtliga ledamöter. Bjelke hade år 1744 företagit en resa tili
Ryssland och därvid gjort persouliga bekantskaper med ryskä
naturforskare, genom hvilkas bemedling han lyckades erhålla
frön af en talrik mängd ryskä och sibiriska växter, hvilka då
ännu voro okända i Sverige 2 . Hans särskilda specialitet var
grässlag och sädesväxter. Han hade låtit så och plantera
mångfaldiga både in- och utländska gräsarter, för att på det
noggrannaste kunna skärskåda desamma. Dessutom ägde han
en stor samling af prässade grässlag från de mest olika orter
i världen och skall ha förvånat sin samtid genom sin utom-
ordentliga skicklighet i igenkännandet af olika gräsarter. Bjelke
gjorde sig äfven känd som en synnerligen framstående landt-
hushållare. Såsom vicepresident i Åbo hofrätt fick han till-
stånd att kvarstanna på sin laudtegendom i Sverige för att
fortfara med ytterligare ron och tjäna som föresyn för andra.
Hans minnestalare i akademin, C. A. Rosenadler, säger att
hans egendom utvisade hvad en vitter arbetsamhet kan åstad-
komraa. Otaliga försök anstäldes af honom tili jordens för-
bättring genom gräfningar, rothyggen, planteringar, grässådd,
plöjningar, dambyggnader och afvägningar. Han hade äfven

1 Född i Stockholm 1703, son tili landshöfdingen Thure Bjelke.
Student i Upsala 1719. Amanuens vid kongi, biblioteket 1731, kammar-
herre 1737, och s. å. assessor i Åbo hofrätt. Hofrättsråd 1740, vicepre-
sident 1747. Död 1753.

2 Under sin resa korresponderade Bjelke bl. a. med L,inne, ur hvil-
ken korrespondens intressanta upplysningar om hans förbindelser med
de ryskä naturforskarne och hans nit i samlandet af växter och frön
meddelas af O. Hjelt, Naturhistoriens studium, s. 133—136.
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inrättat en botanisk trägård, den rikaste, som någon enskild
person dittils hade ägt i Sverige, hvilken inom härliga häckar
af sibiriska ärtträd inueslöt de mest sällsynta växter. Det var
genom Bjelke som det sibiriska ärtträdet (Caragana arbores-
cens) hade införts i Finland och Sverige.

Bjelke inskränkte sig doek ej enbart tili att samia och
anställa rön och försök. I vetenskapsakademins handlingar
har han offentliggjort flere uppsatser af intresse, särskildt haus
»Berättelse om Bohvete, huru det i Finland idkas och nyttias»
(1746), utgörande resultatet af en enquete, som författaren ut-
fört med tillhjälp af gynnare och vänner i Finland, samt hans
»Beskrifning om det Sibiriska Arte-Trädet» (1750) jämte upp-
maning tili allmän odling af detsamma. Vid nedläggandet af
presidiet i akademin 1743 höll han ett tai angående ängars
skötsel, som dock förblifvit otrykt. Sitt intresse för landthus-
hålluingens befrämjande visade han äfven genom utgifvandet
af Stephan Bennets anonymt utgifna arbete under titeln Sten
Björnsons /ordmärg eller Trogna Bonda-Läro (1745), hvilken på
egna rön och försök grundade jordbrukslära meddelade »huru
åker och äng bättre böra skötas, ödemarker och vretar upp-
tagas, hägn och stägn hjälpas, afvel och boskap ökas». Själf
skulle Bjelke, enligt hans minnestalares utsago, ha värit för-
fattare tili en mängd reflexioner och försök rörande landtbruk
och ekonomi, hvilka på gruud af hans anspråkslöshet och
stränghet mot sig själf förblifvit otrykta. Endast titlarna å
desamma äro bevarade i Rosenadlers tai. Bjelke skall äfven
ha upptäkt ett nytt sätt att tillvärka alun, men då detta på
grund af vissa omstäudigheter ansågs mindre fördelaktigt för
Sverige (enligt Rosenadlers uppgift), gick han in på att be-
skrifningen om hans upptäkt endast under försegling blef
bevarad för framtiden. Bjelke blef äfven inblandad i tidens
politiska strider. Hans löftesrika värksamhet afbröts genom
en tidig död vid endast 44 års ålder.

Bland de tidigast inkallade finska ledamöterna af svenska
vetenskapsakademin var äfven den förut nämde frih. Henrik
Wrede af Elimä. Tili stiftarues af denna illustra akademi

kännedom hade kömmit, att Wrede under den tid af närä två
decennier, han efter sin afgång från militärtjänsten sysslade
med landtbruk på sin egendom Runstorp i Östergötland, hade
gjort sig känd som en flitig forskare i naturens stora rike.
»Han var uppmärksam på de rön naturen gaf vid handen,
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försökte hvad ban rönte, pröfvade försöken och bragte tili
värkställighet det, som var bepröfvadt». Således en man helt
och hållet besjälad af den nya akademins anda. Med särskildt
intresse hade Wrede omfattat den kemiska vetenskapen och
däri förvärfvat så mycken kunskap, att han själf kunde tillreda
medikamenter såväl för egen som för andras räkning.

Wredes bidrag tili vetenskapsakademins skrifter äro ett
rön om kytöland äfvensom hans presidiital »Om et Borger-
ligit Samhälles eller et ock Rikes rätta Styrka, samt sätt
ock utvägar at komma der til» (1743). Talet gifver oss såväl
förf:s som tidens ekonomiska tankar.

Wrede bekräftar här, att alt sedän han »någorlunda lärt tanka och
urskilja», hade han »fattat särdeles nöge och behag at umgås med de
tankar, som röra enskylt och allmän hushållning». Målet för den all-
männa hushållningen, så vidt det ankom på regeringen, skulle vara
»menighetens och inbyggarnes försätjande i rikedom och välmåga*.
Medlen härtill vore att odla alla naturens skatter och begagna sig af
dess alster, icke låta dem förblifva i sin råhet utan förädla dem med
handaslöjd och snille. Ytterligare utvägar tili samhällets förkofring vore
handelns befrämjande samt sist och slutligen sparsamhet och god hus-
hållning. Den allmänna sparsamheten såsom ett medel att göra ett land
och folk rikt bestod, enligt förf., i den pröfvade grundreglen, att man
skeppar ut och afsätter egna ämnen och tillvärkningar åt utlänningen
tili högre värde än man själf hemma i landet behåller och uppbrukar af
utrikes varor, ty ett land må hafva af sig själft så många och kostbara
alster som det någonsin äga kan, viii det ändå försknfva och förtära
mera än det kan betala med sinä egna varors värde, så måste det ju
fylla bristen med penningar och altså årligen blifva så mycket fatti-
gare».

Citatet är typiskt för tidens ekonomiska program. Det
må tilläggas att Wrede i sitt tai äfven påpekade vikten af
religiös och medborgerlig frihet, enär »samvets tvång och fri-
hetens inskränkande göra samina förminskning på folk som
inkvisitionen, men frihet i dy mål lockar folk in i landet».
Myckenhet af innebyggare ansåg han som ett lands största rike-
dom och som ett medel härtill föreslog han, att regeringen
borde möjliggöra tidiga giftermål mellan landets söner och
döttrar. Tili de viktigaste punkterna på Wredes reformpro-
gram hörde äfven landtbrukets främjande, kreditförhållandenas
ordnande och uppfostringsvärkets tidsenliga förbättring.

I vetenskapsakademins handlingar var det äfven Pehr
Kalm begynte sitt i så många hänseenden märkliga och be-
tydelsefulla ekonomiska författarskap. Hans bidrag äro tal-
rikare än någon annans af de finska ledamöterna. De tidi-
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gaste äro från 1743, och innan han tillträdde sin ekonomiska
professur i Finland, hade han här offentliggjort talrika rön
och meddelanden, dels naturhistoriska iakttagelser från sinä
studieresor i Bohuslän 1742, i Ryssland, dit han åtföljde sin
välgörare, den ofvannämde Bjelke 1744, i norra Amerika 1751,
från hvilken stora resa vetenskapsakademin inhöstade icke så
få meddelanden af Kalms hand; dels ekonomiska bidrag, såsoin
rön vid ängsskötseln (1745), rön om några synnerliga örters
nytta vid landthushållningen (1747), rön och aumärkningar uti
naturalhistorien och oeconomien (1748) m. fl. Dessa Kalms
tidigaste uppsatser böra dock framställas i samband med hans
öfriga ekonomiska författarskap, tili hvilket vi återkomma i föl-
jande del \

Ytterligare må från denna tid omnämnas några finska bi-
drag af signaturen Iproclis, hvarnnder dolde sig konrektorn vid
Åbo skola Lars Stenbäck'1. I 1742 års handlingar ingå af ho-
nom fyra smärre meddelanden »Berättelse om Salti Österbotn»,
»Om Pärlefiskeri i Österbotn», »Om Pärlefiskeriet i Sastmola
Sokn ock Biörneborgs Län» samt »Underrättelse om skadelige
Frostnätter för Säd i Österbotn», hvilka uppsatser, ehuru samt-
liga helt kortfattade, dock inuehålla uppgifter af intresse an-
gående de ämnen, som titlarna angifva. Den sistnämda läm-
nar bland annat äfven upplysningar om tidigare kända frostår
i Finland, därunder användt uödbröd m. m.

Ehuru ofvanstående skrifter endast visa oss den nya.eko-
nomiska rörelsen i sin början, vittna de dock om att intresset
för saken var i stigande och att antalet ekonomiska författare
alt jämt tillväxte. Af många uttalanden har framgått, huru hus-
hållsvetenskapen alt mera eröfrade samtidens sinnen. Hushåll-
ning hade med ens blifvit tidens stora slagord. När periodens
ekonomer blickade omkring sig, sågo de i naturen Guds sinn-
rika hushållsordning, och vår herre själf hälsades med epitetet
»den store hushållaren». Man betraktade närä nog som sin
främsta uppgift att genom studium af naturens stora hushålls-
ordning inhämta lagarna för densamma och tillämpa dessa på

1 Utom Kalm hade äfven en annan samtida, medicine professoryö-
han Leche före sin flyttning tili Finland i vetenskapsakademins handlin-
gar offentliggjort särskilda rön om växter och djur i Skåne.

2 Student 1728, magister 1735, docent, kollektor i Åbo skola 1738,
konrektor 1740, död i Stockholm 1742.
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människans enskilda hushållning. Det klagades öfver att det
ej fans någrä läromästare på detta nya forskningsområde och
öfver att man ej kunde inhämta detta nya vetande ur böcker.
Hvar och en såg sig sist och slutligen hänvisad tili sig själf
och begynte följa tidens lösen att genom iakttagande och sam-
lande, genom egna rön och försök själf söka komma tili rätta
och draga sitt strå tili stacken. De rent teoretiska studierna
på den ekonomiska vetenskapens område voro ganska fåtaliga,
och man åtnöjde sig härutinnan tils vidare med några de-
finitioner och indelningar. Det ekonomiska studiet erhöll
från början en öfvervägande praktisk karaktär. Man gjorde
för det mesta spridda rön om de mest olika saker, och den
enda ledande tanke man fiuner, är att samtliga dessa rön hvart
på sitt sätt skulle bidraga tili höjandet af fosterlandets väl-
stånd och kultur. Med detta stora mål i sikte erhålla äfven
de små bidragen sin vikt och betydelse och värka i samma
riktuing. Men det saknades ej häller förslag tili gemensam-
hetssträfvanden i detta ekonomiska upplysningsarbete. Man
tänkte sig akademin som medelpunkten för landets ekono-
miska utforskande och trodde sig därigenom bäst kunna nå
det af Brovallius och Faggot utstakade målet, en hela landet
omfattande ekonomisk rörelse. Det var detta program den
närmast följande perioden skulle söka realisera.
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hvilka så märkligt påvärkat
litteraturen under i7:de år-

äfven inflytande på den poe-
betingade dess egendomliga

råden rådande kyrkligt-ortodoxa riktningen kunde ej häller den
vittra litteraturen förblifva oberörd. Det är lätt att konstatera
att bibeln var en hufvudkälla, från hvilken i7:de seklets skal-
der icke blott hämtade sinä ämnen, ntan äfven valde sinä bil-
der och uttryck. Hvar gång det gälde att slå något större
slag som poet, blef det öfver något bibliskt teinä, hämtadt
väre sig från gamla eller nya testamentet. Ensamt skapelse-
historien gaf upphof tili stora epos, börjande från Samuel Co-



lumbus' »Den Bibliske Wärlden» tili Haquiu Spegels jättestora
»Guds Wärk och Hwila». Hufvudtemat var dock Jesu lefnad,
lidande och död. Det var messiadernas gyllene tid och såväl
stora som små poeter sökte öfverbjuda hvarandra med alt mera
svällande passionsdikter. Då dessa andliga skaldevärk före
sitt framträdande genorngingo teologisk censur, är det klart
att de tili sitt innehåll voro lika renläriga och högkyrkliga
som själfva bekännelseskrifterna, och de afsågo utan tvifvel
lika mycket uppbyggelse som konstnjutning. Äfven på det
rent lyriska området var den andliga diktningen dominerande.
Tili och med hos de mest värdsligt sinnade och sensuella lyri-
ker möter man talrika andliga kväden, som ofta sällsamt af-
sticka mot skabrösa bröllopssånger af den mest uppsluppna
tonart.

Men vid sidan af denna mäktiga andliga strömning inom
den vittra litteraturen framträder ett annat källsprång, som
afser ett återupplifvande af den klassiska diktriingen såväl tili
form soin innehåll. Det var humanismens och renässansens
inflytande, som kämpade vid sidan om ortodoxins. Detsamma
nnderstöddes redan af tidens akademiska uppfostran. Vid
hvarje akademi funnos s. k. poeseos professorer, som tolkade
de klassiska skalderna, föreläste öfver den poetiska konstens
teori efter Aristoteles' och Horatius' mönster oeh lärde ung-
domen att skrifva latinsk vers med de klassiska skalderna som
förebilder. När sedermera en eller annan af dessa skolade latin-
poeter äfven begynte dikta på modersmålet, var det ju natur-
ligt att man därvid valde den klassiska diktningens regler och
former, ja icke säilän också upptog antika ämnen för poetisk
behandling. Därtill kommer att äfven inflytandet af den euro-
peiska vitterheten hänvisade tili en sadan antik-imitation. I
Frankrike behärskade som bekant denna klassiska riktning
helt och hållet den poetiska konsten. På alla diktningens om-
råden hade här de klassiska mönstren blifvit de tongifvande,
och med stor förkärlek behandlades ämnen ur den klassiska
historien och mytologin. Vidkommande teorin var Boileau's
berömda »L/Art poetique», som under så lång tid gälde som
poesins erkända lagkodex, ingenting annat än ett återupplif-
vande på modern grund af Aristoteles' och Horatius' läror i
poetiken. Från Frankrike hade denna pånyttfödda klassik
spridt sig tili de öfriga kulturlauden och genom tysk och
holländsk förmedling redan på 1600-talet gjort sitt inträde
äfven i den svenska litteraturen. Man kan skönja påvärkan
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af den europeiska nyklassiken särskildt i den formella behand-
lingen af dikten, men äfven i teorin om den poetiska konsten.
Den fransk-klassiska riktningens mest omhuldade och på alla
diktningens områden domineraude versslag, den s. k. alexand-
riuen vann redan på 1600-talet insteg i den svenska poe-
sin, och den horatianska utile-dulci teorin var då den all-
mänt vedertagna. Men taga vi det poetiska innehållet i be-
traktande och lyssna tili hvad skalderna förkunnade i de an-
tika eller uyklassiskt formade verserna, då skola vi knappast
förnimma uågot genljud af värkligt klassisk anda och stäm-
ning. Den svenska renässansdiktningeu antager här liksom i
Tyskland en öfvervägande religiöst-didaktisk karaktär. Det
är ännu ortodoxins ande, som hvilar tung och tryckande öfver
desamma, och på få undantag när nådde man aldrig längre än
tili en sällsam amalgamering af bibliskt-didaktiska och klas-
siska eller nyklassiska beståndsdelar som brokiga inslag i den
poetiska ränningen.

Det var först under frihetstiden, som äfven poesin be-
gynte frigöra sig från det teologiska inflytandet, och först när
denna frigörelse hade försiggått, kunde den pånyttfödda klas-
siken efter franska mönster komma tili fullständigt genombrott
i den svenska poesin. Att det just blef denna poetiska rikt-
ning, som frihetstiden företrädesvis omfattade, berodde väl
främst på det inflytande, som Frankrike såväl i politiskt som
kulturellt hänseende under denna tid öfvade på Sverige, men
äfven på arten och beskaffenheten af denna fransk-klassiska
riktning, som eftersträfvade det enkla, klara och förståudsmäs-
siga och hvars utile-dulci teori så väl harmonierade med tidens
allmänna uppfattning. Äfven poesin skulle i främsta rummet
tjäna nyttans sak och genom att därtill lägga det ljufliga
endast bidraga tili att befordra det goda ändamålet.

Den poetiska reformen tarfvade dock sin förberedelsetid.
Början af frihetstiden betecknar därför en öfvergångsepok, då de
gamla och nya idealen ännu kämpade om segern. Tili en bör-
jan var nog den Spegel-Brennerska riktningen den förhärs-
kande, den förra representerande den gammaltestamentliga, den
senare den nytestamentliga andan, båda med en afgjordt didak-
tisk läggning. Af Spegels poetiska storvärk »Guds Werk och
Hwila» samt »Thet öpna Paradis» och »Thet tilslutna Para-
dis» utkom en ny upplaga 1725, medan fru Brenner följande
år utgaf sinä poetiska betraktelser öfver »Wårs Herres och
Frälsares Jesu Christi aldra heligaste Pinos Historia», som vis-
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serligen i omfattning ej kunde mätä sig med Spegels värk,
men dock räknade icke mindre än 376 sexradiga strofer. Båda
dessa stora poem voro omtykta och tongifvande för tiden samt
fortlefde ännu länge i allmänhetens gunst. Spegels religiösa
epos är en synnerligen typisk blandningsprodukt af teologisk
och klassisk lärdom. Icke blott att stileu är uppblandad med
bibliska och klassiska ingredienser, utan äfven beträffande
innehållet varierar skaldeu sin bibliska text med talrika par-
tier hämtade ur klassiska författares värk. Och som vanligt
i tidens religiösa epos uppträda de antika gudomligheterna
sida vid sida med hebräernas och de kristnes monoteos. I
företalet ådagalägger Spegel en sprudlande klassisk lärdom,
han godkänner Horatius' utile-dulci teori och hämtar sinä poe-
tiska regler från idel klassiska eller nyklassiska författare.
Men han anser dock poesins främsta uppgift vara att tjäna tili
Guds lof och pris, »ty andacht synes vthi then samma så fa-
ger som Aron uthi sinä silkeskläder, eller som förbundsens ark
öfverdragen medh klart guld». Och dock träder det uppbygg-
liga och andaktsfulla tillbaka för det didaktiska. Dikten »med-
delar på oklanderliga alexandriner en vidtomfattande under-
visning i 1600-talets teologi, naturvetenskap och kulturhisto-
ria». Spegels sångmö är belastad med alla »den protestantiska
skolastikens mögliga luntor» och har den »jordbundna kammar-
lärdomens outtömliga förråd släpande vid de lätta vingarna» \

Mindre lärdomstyngd, men lika didaktisk och reflekterande, ja
ställvis rent af borgerligt platt och prosaisk var fru Breuners
nytestamentliga epos, som täflade med Spegels skapelsehistoria
om allmänhetens ynnest.

Tili dessa tvätme andliga hufvuddikter anslöto sig en hei
mängd andra mindre beryktade och betydande, men hvilka
redan genom sin talrikhet visade, att den ortodoxa tidens dikt-
ning ännu hade en period af efterblomstring. Stora ofredens
mångfaldiga lidanden voro ägnade att fortfarande uppamma
religiösa stämningar, och bland tidens präster raota många,
sora sökte gifva desamma poetiskt uttryck. Bland den talrika
hithörande litteratnren fans det såväl goda som dåliga alster.
Redan i början af frihetstiden utkommo sådana medelmåttiga
religiösa rimvärk som P. Ekeblads »Horologium Biblicum eller
Bibliskt Uhrvärk» (1720) eller E. Lindfors' »Andans Skåde

1 Jfr J. Helander, Haquin Spegel s. 236.
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Tom> (1723) m. fl. 1. Tili de bättre lyckade andaktssångerna
hörde bl. a. O. Kolmodins »Gyldene Rökelse-Kar» (1728) och
»Andelig Dufvo-Röst» (1734).

Bland denna grupp af religiösa skalder i frihetstidens bör-
jan ha vi äfven att söka de få finska diktare, som denna pe-
riod har att uppvisa. Stora ofreden hade äfven jagat vara
poeter i landsflykt. När krigets och barbariets långa natt
alt tätare svepte sig kring vårt land, då blef äfven sangen för-
stummad, och landsflyktens bittra dagar voro ej häller ägnade
att bryta denna förstumning. Enstaka toner förnumtnos dock,
ehuru få af dem framträngde tili offentligheten. Eängtan ef-
ter fred är det innersta grundackordet, men när år efter år
förgingo' utan någon ljusning, när eländet ökades dag för dag
och förtviflau slutligen grep allas sinnen, då vände man sig
slutligen tili de religiösa tröstemedlen. Blickarna vände sig
från den mörka jorden mot himlen och äfven sangen anropade
hjälp ofvan efter. Den fromtna pietismen eröfrade alt flere
hjärtan, och den landsflyktiga dikten kunde ej blifva oberörd
af denna riktning, som ännu hade något hopp i nöden, någon
tröst i sorgen, något mål för själen, ehuru detta hopp och
detta mål förlades utom jordelifvets tråuga gränser. Så erhöll
stora ofredens sång en klang af bönens milda offerljud och af
pietismens fromma sionstoner. Men tiden gynnade ej ett

offentligt framträdande. Alt låg nere, så äfven bokmarknaden.
Man bad och bidade, tils slutligen fredsutsikterna ljusnade och
sent omsider det stora glädjebudskapet kom, att freden var af-
slutad.

En ny lifaktighet, ett vaknande lifsmod och värksamhets-
begär gör sig gällande på alla oraråden, och äfven skalderna
funno nu tiden gynnsam att framträda med hvad de under
ofärdsåren hade diktat och att därtill foga nya toner på sin
lyra. Där äro klago- och glädjetoner om hvarandra, men i
öfvervägande grad äro stämningarna dock religiösa.

De flesta af vara vitterlekare från stora ofredens tid följde
icke med den stora strötnmen tili det återbördade fädernes-
landet, utan kvarstannade i Sverige, där de under den långa
ofredstiden hade blifvit bofasta. Vår diktning från frihets-
tidens början utkommer därför på svensk botten, medan i
hemlandet endast poetiska tillfällighetsalster se dagen.

1 Jfr E. Wrangel, Frihetstidens odlingshistoria s. 306—307.
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Den första som framträdde var den finska prästen Ernest
Gestrinius x

, som vid ryssens infall i Viborgs län hade nöd-
gats fly från sin prästgård och lämna ali sin egendom i fien-
dens våld. Öfverfallet kom så plötsligt, att han knapt hann
»rädda sitt usla lif ur faran», och först efter en långvarig flykt
nådde han i utblottadt tillstånd säkerhet på svensk botten, där
han ännu länge fick kampa med nöden, tils han slutligen
1718 blef välbestäld kyrkoherde i Tuna och Stafby pastorat i
Roslagen.

Gestrinius hade redan som skolman i Viborg gjort sig känd
som vitterlekare och uppträdt som festskald på gymnasiet både
vid glada och sorgliga tillfällen. Den långvariga flyktens upp-
lefvelser blefvo för honom en ny kalla tili poetisk inspiration,
och redan titlarna på hans klagosånger gifva ett eko af hatis
utståndna lidanden. Tili nyåret 17 18 framträdde han med en
bitter klagodikt, som han kallade Nödlijdande flychtingars kla-
gan öfver sitt långsamma kårrs och elände och sade vara »ytt-
rad och fogad på en långvarig och mycket bedröflig flycht».
Det är en pilgrimssång, som genljuder af de flyendes verop
och jämmer.

Vi ha måst långt och länge flykta
Från hus och hem, från gods och land,

berättar skalden och betygar i deuna sin vandringssång att
eländet därvid värit så stort och dragandet af olyckans plog
så svårt, att tili och med en sten kunnat uppmjukas tili tårar
däröfver.

Efter fredsslutet återkom han ännu en gång tili dessa be-
dröfliga hågkomster i en audlig visa »Klagelig röst i en tro-
innerlig bön om hielp uti nöden til frelsaren Jesum med sinä
och de sinas bittra tårar under et äfventyrligt flychtande för
fienden» (1722). Där äro strofer, som tyckas tillkomna under
själfva flykten och i ali sin korthet gifva en gripande bild af
den jämmer skalden därunder upplefvat. Det är så mycket mera
beaktansvärdt, som vår poetiska litteratur räknar så få dikter

1 Född 1663 i Helsingfors, student 1687, magister 1694, konrektor
vid skolan i Viborg 1695, rektor 1696, linguarum lektor vid gymnasium
i Viborg 1695, kyrkoherde i Jäskis 1705, i Tuna och Stafby 1718. Död
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med direkta intryck från stora ofredens tid. Det är med fien-
den i hack och häl och med döden inför ögonen Gestrinius
diktar:

Vår tåresky, vår tåresky
Hindrar oss att fly.
Fienden oss eftersätter
Alla dagar, alla nätter,
Vår tåresky hindrar oss att fly.

Men Jesu, hjälp, hjälp Jesu, hjälp,
Herre Jesu, hjälp!
Hjälp oss, som än tanka flykta,
Var nu vara fötters lykta,
Hjälp Jesu, hjälp, herre Jesu, hjälp!

Stor är vår nöd, stor är vår nöd
För en våldsam död,
Med den fienden oss hotar,
Som kringrännas af hans rotar.
Stor är vår nöd för en våldsam död.

Men Jesu, hjälp, hjälp Jesu, hjälp,
Herre Jesu, hjälp!
Och med tröst uppfyll vårt hjärta
Mot ali nöd och dödens smärta.
Hjälp Jesu, hjälp, herre Jesu, hjälp!

Det är dock icke blott på sig själf och sinä egna och alt
hvad lian mist Gestrinius tänker i denna dikt, utan på hela
fosterlaudets jämmer och lidanden. Redan i början af sarnma
kväde heter det:

Vårt fosterland, vårt fosterland
Står af krig i brand!
Ja, nu hela Svea rike
Har i sadan nöd ej like.
Vårt fosterland står af krig i brand.

Men Jesu, hjälp, hjälp Jesu, hjälp,
Herre Jesu, hjälp!
Och dig öfver oss förbarma,
Ditt beträngda folk och arma,
Hjälp Jesu, hjälp, herre Jesu, hjälp!
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Känner man något om stora ofredens dystra minnen, måste
man ovilkorligen gripas af denna Gestrinius' dikt. Det icke
minst vackra är den milda resignation och den ödmjuka un-
derkastelse i det mest vidriga ödes skiften, som diktens slut-
strofer ådagalägga. Det enda, som under så svåra lidanden
uppehållit diktarens mod, är hoppet om en evig fred i himlens
fröjdesal.

I sin stora nöd hade Gestrinius riktat brinnande böner
tili den högste hjälparen samt afgifvit ett löfte att, om han
blefve räddad ur sitt svåra trångmål, höja sin stämma tili her-
rens lof och pris. Detta löfte infriade han sedermera i en liten
bönebok, som utkom 1722 med den för Gestrinius' andliga
sånger så betecknande titeln » Oryggeligt löfte, Herranom Gudi
giort på en bedröflig flycht, i stor nöd och lifsfara för fien-
dens vidt kringströdda troppars hastiga anfall». Det är reli-
giösa andaktssånger för hvar morgon och afton af veckans
dagar. Liksom i titeln förnimmas äfven i dessa verser åter-
ljud af tidens nöd, ångest, faror och mångfaldiga olyckor.
»Det är dock icke mera fruktan för fiendens »jämmerrotar»,
icke flyktens fasor, som inspirera hans böner, utan själens
ångest och syndens nöd och fara. Satan är den fiende, som
ansätter hans själ dagar och nätter och hotar honom med
synd, fördärf och onda lustars garn. Det är emot denna
fiende han nu anropar ali härlighets herre om hjälp. Med
sorgefullt och förkrossadt hjärta och bedröfvad ande kläder
han sin sångmö i säck och aska, söker sin Gud med böjda
knän och anropar honom att upptända den rena andaktens
eld i hans hårdt pröfvade sinne» 1

.

Gestrinius' andliga diktning leder sitt källspråug direkt
från tidens stora olyckor och af hvad han personligen därun-
der upplefvat och lidit. Detta tids- och personlighetsdrag har
gifvit dem deras säregna ton och färg och uteslutande betin-
gat det intresse, som eftervärlden ännu kunnat skänka de-
samma.

En myeket mera produktiv, men långt mindre intressant
andlig diktare var den likaledes landsflyktige finnen Karl
Serlachius 2

. Äfven han hade under ofreden flyktat tili Sve-

1 Jfr A. Hultin, Ernest Gestrinius (Förh. och Upps. 13, s. 22—29); Den
svenska vitterheten iFinland under stormaktstiden, s. CCLXIV—CCLXX.

2 Född 1693, son tili kyrkoherden i Pärnå Petrus S. Student i Åbo
1706, i Upsala 1712. Hofrättsadvokat. Död 1754 eller 1755.
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rige. I början af frihetstiden befann han sig i Göteborg, där
han förmodas ha tjänstgjort som lektor vid gymnasiet. På en
allmän fest i anledning af drottning Ulrika Eleonoras kröning
uppläste han ett lika långt som besynnerligt festpoem, kalladt
Dråtte-Skald, hvilket äfven utkom från trycket. Det är ett
praktstycke af det mest högtrafvande febuseri. Orationens
författare sjunger äfven om sinä landsmän finnarne och upprul-
lar förskräckliga och hårresande scener från stora ofreden,
hvilka säkert bragte de goda göteborgarena att »skälfva, rysä
och darra», icke minst genom språkets urkraftiga, för att icke
säga ursiuniga bilder och uttryck.

Från katederns höjd synes det dock ha gått alt mera ut-
för för Serlachius. Rn vagabondnatur, som »beklagligtvis hade
rakat på obestånd», nödgades han på grund af någon ful affär
begifva sig ur riket. Han uppehöll sig nu flere år i Hamburg.
År 1727 aflät han ett memorial tili riksdagen, hvari han an-
höll att riksens stäuder skulle hos konuugen intercedera för
honom, det han efter sin på sjätte året uti stor nöd och armod
utståndna landsflyktighet måtte få tillstånd att komma hem
tili fäderneslandet. Och utlofvade han tillika bättring och att
framdeles vilja taga sig tili vara för en sadan förgripelse, hvar-
för han kömmit att blifva landsförvisad. Ständerna samtykte
också tili hans begäran, och han fick återvända tili hemlandet,
där han slog sig ned i Stockholm.

Landsflykten i Hamburg blef för Serlachius en religiös
väckelsetid. Här författade han eller öfversatte några andliga
små sånger, som han kallade Wåhr-blommor efter den längsta
dikten i samliugen och hvilka tili ett antai af 40 utkommo i
Hamburg 1724. Dessa förstlingssånger efterföljdes inom kort
af en större samling Christeliga Fägne-Timmar (1726), innehål-
lande 100 med noter försedda kvädeu, af hvilka 60 af författa-
ren uppgifvas vara original och de öfriga öfversättningar eller
bearbetningar, de flesta efter tyska psalmisten Paul Gerhard.
Från den tidigare samliugen upptogs äfven här i slutet den
längre dikten Wåhr-Blomman, tili hvilken den berömde Ham-
burger kapellmästaren G. Ph. Teleman hade komponerat en
särskild melodi. Tack väre denna blef Serlachius' vårblomma
i hemlandet en populär dikt, som fortlefde länge. Annu år
1750 omarbetade han dikten tili en ny melodi och tillökade
den med nya strofer. Den uppfördes då vid en konsert den
30 maj i stora riddarhussalen i Stockholm »under full koral-
och instrumentalmusik».
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I 1750 års upplaga kallar sig dikten lofkväde öfver ska-
pelseu och naturens under och är indelad i tretton afdelningar.
Det är också skapelsehistorien, som utgör ämnet för denna
dikt, hvilken har sin märklighet, emedan det är en poetisk
studie på den naturliga teologins område. Ljksom i de förut
omtalade afhandlingarna i naturlig teologi genomgår poe-
ten alla naturens olika riken, uppräknar i detalj växter, djur,
mineralier m. m., påvisar deras nytta för mänuiskan, för hvars
räkning de voro skapade och framhåller huru de tillika bevisa
Guds tillvaro och ådagalägga hans allmakt och öfriga stora
egenskaper. Det är också den praktiska nyttans ton, som
genomgår det hela. Man läse blott strofer som följande:

Tili näritig och täring Gud skaffar förråd,
Tili handel och vandel hari gifver sin nåd,
Utlärer konstnärer tili fromma för land
Samt stärker handtvärkernas armar och hand.

Ack ville then mille (milde) vår Gud ej stå bi,
Hvad kvida vor tida i kök och skaffri?
Brödbiten så liten dock herrans misskund
Gör daglig, behaglig, tillräcklig och sund.

Att siika verser sjöngos och uppfördes på konserter, är
sannerligen karaktäristiskt för nyttans tidehvarf. Serlachius
fann sig emellertid uppmuntrad att på gamla dagar yttermera
utgifva tvänne andliga blomstersamlingar Sommar-Liljan och
Höste-Blomstret (1751), den förra innehållande tre kväden, den
senare »fem små fruchteämnen». Annu år 1754 utkom en ny
upplaga af »Christeliga fägnetimmar» under den förändrade
titeln »Andeliga Qväden». Serlachius, soin under de sista åren
af sin lefnad led af förlamning, hade därtill oturen att vid
en stor eldsvåda i Stockholm den B—ll8 —11 juni 1751 förlora sin
gård på Dadugårdslandet och Sperlingens backe.
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Tili den religiösa diktargruppen i frihetstidens början räk-
nar man gemenligen äfven Jakob Frese \ som dock ej har
något annat gemensamt med de förenämda andliga kvädarne
än landsmansskapet, landsflykten och den religiösa grundtonen
i sinä dikter. Ty för öfrigt höjer han sig högt öfver de-
samma genom sinä toners måugfald och rikedom och når en
af de främsta platserna icke blott bland tidens skalder, utan
äfven bland hela den äldre svenska diktargenerationen. Frese
är den typiske öfvergångsskalden redan därutinnan, att af hans
två decennier omfattande skaldebana det ena decenniet tillhör
den karolinska tiden, det andra frihetstiden. Tili hela sin poe-
tiska utbildning hör han ännu tili stormaktstidehvarfvet. Han
begynte sin diktarebana redan som student i Åbo och påvär-
kades därvid märkbart af det finska Helikons då berömde
sångare Torsten Rudeen. I hans uppspirande diktning för-
nimmer man tydliga spår af Rudeens inflytande icke blott i
diktionen, utan äfven i vai af motiv och i deras behandling,
ja i direkta imitationer af hela dikter. Men äfven hos de tidi-
gare renässansskalderna i Åbo, bl. a. Johan Paulinus, Wexio-
nius och Achrelius, liksom öfver hufvud hos de äldre karo-
linska skalderna, t. ex. Lucidor och Spegel, har Frese gått i
skola.

Efter flykten tili Stockholm, där han 1712 vann en myc-
ket anspråkslös plats som e. o. kanslist i kongi, kansliet, syues
Frese ha trädt i litterära förbindelser med de då mest tongif-
vande skalderna, Runius, som han mycket beundrade, men som
inom kort afled, besjnngen af Frese, och frn Brenner, tili hvars
litterära umgängesvänner han redan tidigt hörde. Men han
hade äfven knutit bekantskaper med flere mindre berömda
poeter såsom psalmdiktaren Joban Possieth, en tidig benndrare
af Freses sångmö, C. J. Lohman m. fl. Att dessa skalder, sär-
skildt Runius och fru Brenner, äfven öfvade inflytande på ut-
vecklingen af Freses diktning, är konstateradt. Själf hyste
Frese tili en början en mycket låg tanke om sin egen för-
måga, medan han blickade upp tili Runius som en skald af
guds nåde. Han tog dock från början sin konst på fullt all-
var och skötte den »som helig».

Redan under stora ofredens för poesin så ogynnsamma tid

1 Född omkring 1690 i Viborg, student i Åbo 1703. Flydde tili
Stockholm, där han 1712 blef e. o. kanslist i kongi, kansliet i Stockholm.
Kanslist i kammarexpeditionen 1724. Död 1729.
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utvecklade Frese en stor produktivitet. Det mesta af hvad
han sedän samlade i sinä i början af frihetstiden utgifna två
samlingar af andliga och världsliga dikter, har redan tillkom-
mit under det sista decenuiet af stormaktstiden. Det kan be-
traktas på sätt och vis som hans poetiska lärotid, då han ännu
var mottaglig för litterära inflytelser, men det visar sig också,
att hau redan i början af denna tid fann sin egen ton och så
godt som omedelbart nådde sin poetiska utvecklings höjd,
öfver hvilken hans senare tillkomua arbeten aldrig nådde.

Alt hvad han skref under denna tid blef väl icke
kändt, åtminstone icke utöfver den litterära kretsen, men
redan uuder de första åren af sin vistelse i Stockholm blef
han dock bekant för den stora allmänheten genom tillfällig-
hetsdikter vid bröllop och begrafningar. Denna genre, som
ligger på sidan om den egentliga poesin, hade som ett kväf-
vande ogräs frodats under det karolinska tidehvarfvet och ut-
fyller största delen af de samtida skaldernas poetiska kvarlå-
tenskap. Äfven Freses första skaldeämnen voro bröllop och
död, och han fortsatte på detta område hela sin lefnad, ehuru
hans fina poetiska sinne redan tidigt i någon mån synes ha
reagerat mot denna poetiska afart eller åtminstone mot den
gällande tonen i densamma. Man finner också att Frese måtte
värit mycket omtykt som fest- och förgänglighetskvädare, enär
han som sadan blef alt mera anlitad. Detta slags poem voro
nämligen i regeln beställningar, som betalades mer eller mindre
väl. Det var i vanligaste fall den enda inkomst tidens poeter
kunde räkna på af sitt handtvärk. Vanligen voro sådana poe-
tiska alster traditionella och följde en gifven jargon. Ej häller
Freses tillfällighetskväden höjde sig nämvärdt öfver den all-
männa nivan för tiden. Mau kan suarare konstatera att han
i sinä talrika stycken på detta område är minst själfständig
och rätt mycket offrat åt tidens smak. Törhända röjer sig
dock hos Frese en medveten sträfvan att inslå en finare ton
och att gifva tillfällighetsdikten en ideellarehållning än den van-
liga. De bättre bland poeterna hade redan själfva begynt upp-
träda mot det osunda i den rådande smaken, och i tidens satiriska
diktning går mariredan skarpt tili rätta med tillfällighetspoeternas
okrystade och otuktiga sångarmaner. Äfven hos Frese möter
man en Satyrique i Triewalds efter franska mönster utbildade
stil, i hvilken dikt han på ett bitande sätt gisslar den sam-
tida graföls- och gästabudspoeten. Frese fördömde i denna
dikt bl. a. införandet af mytologiska personer och det öfver-
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drifna herdemaneret, som upphöjde vanliga kvinnor tili hjäl-
tinnor och »usla herdar» tili gndar. Han tykte ej häller om
dem som förirrade sig bland moinen och talade i töcken, men
eftertryckligast opponerade han dock mot maneret att afsluta
bröllopskvädena med en slipprig gåta, riktad tili de unga
damerna.

Frese var sålunda fullt på det klara med smaklösheterna
hos sinä samtida yrkesbröder. Ehuru han själf ej helt och
hållet knnde frigöra sig från tidens poetiska lyten, har han
dock öfvervunnit de svåraste och i regeln bemödat sig om att
iakttaga poetisk takt särskildt i bröllopsvisan. Den mytolo-
giska förklädnaden har han i regeln öfvergifvit, liksom han
äfven på få nndantag när bannlyst de lustiga gåtorna och de
lättfärdiga anspelningarna, som plägade förekomma i tidens
bröllopskväden. I stället för gissgåtorna införde han ett slags
önskekväden, i hvilka han, för att anföra ett exempel, till-
önskade brudparet »så mången god natt och så mången god dag»

Som himlen har stjärnor,
Som jorden har gräs,
Som kornen ha kärnor,
Som hafvet har näs o. s. v.

Dessa önskningar voro visserligen ofta krystade och banala,
men de hade fördelen af att vara helt oskyldiga och de blefvo
på sin tid mycket populära. i

I samma genre diktade Frese, då han år 1715 i anledning af
ryktet om Karl XILs hemkomst från Turkiet djärfdes för första
gången framträda med poetiska nyårsönskningar tili de kung-
liga personerna. Han önskade konungen »så många god år»:

Som trän burit frukter af skapelsens tid,
Som han har hört skjutas i örlog och strid,
Som svärden om honom i stridene blänkt,
Som honom tili ära man fanor har svängt,
Som han för oss alla sig vågat i fält,
Som tusende tungor hans rykte bestält,
Som tätt han hint följa sin' fienders spår;
Gud unne kung Karl så många god år!

1 Jfr. E. Wrangel, Frihetstidens odlingshistoria, s. 269; A. Hultin, J.
Frese, s. XXXVI—XXXVIII.
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Icke långt därefter framträdde Frese första gången offent-
ligt som skald. Törhända hade nyss nämda nyårspoem fäst
uppmärksamheten vid den unge skalden och vallat att han på
den glädjefest, som firades på riddarhuset i Stockholm på Karls-
dagen den 28 januari 1715 i anledniug af konungens hemkomst
från Turkiet, fick framsäga ett af honom författadt festtal på
vers, som han kallade Echo å Siveriges allmänne Frögde-Kväden
och som tryktes med dedikationer, företal och lyckönskningar
tili författaren, såsom bruket var för tiden. Det var Freses
första större poem. Han kallar det sitt »arla ungdomsvärk»
och ursäktar sin djärfhet att framträda vid ett så festligt till-
fälle med följande verser:

Jag har mitt oförstånd ej lärt med konst förgylla,
Ej dyrbar stämpel på falsk vara häfta an,
Ej med oäkta namn en mager vers uppfylla,
Enfaldigt, slätt och rätt, jag skrifver som jag kan,
Och ho som mer af mig viii äska och begära,
Han tänke, våren kan ej mogna frukter bära.

Och dock har redan detta ungdomskväde en icke ringa
märklighet, ehuru ej genom sinä poetiska egenskaper, ty det
är ännu icke en friboren produkt af hans egen ande. Där äro
ännu många och tydliga reminiscenser af hans föregångare,
särskildt Rudeen, tnen äfven Dahlstjerna och andra af tidens
kungaskalder. Dock höjer sig Frese äfven i poetiskt afseende
öfver de skalder, som samtidigt besjöngo denua märkliga hän-
delse. Men hufvudsakligen fäster man sig dock vid innehållet
och de fosterländska stämningarna i denna dikt. Ehuru san-
gen viii vara en glädjesång och äfven gifver ett oförstäldt ut-
tryck åt den rådande glädjen, är den likvisst i än högre grad
ett eko af landets och folkets lidanden och af den fredslängtan,
som då uppfylde allas hjärtan. När man laser denna dikt, är
det som om solstrålarna och glädjestrimmorna skulle sticka
fram ur de mörkaste skyar och de dystraste skuggor. Det är
den skälfvande ångesten öfver landets stora olyckor, hvilken
talar ur följaude strofer:

Var ej vår ångest stor, vår vedermöda mycken?
Bedröfvelse satt främst, ehvart man om sig såg,
Af Sveriges krona föll så många dyra smycken,
Och hela riket låg liksom i själatåg.
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I denna dikt förekommer äfven den märkliga episod, hvari
Frese besjunger sin fädernestad Viborgs fali. Det är det enda
parti i hela hans diktning, som är ägnadt hans egentliga fader-
nesland. Liksom Torsten Rudeen i sin tidigare stora fägne-
sång öfver Karl XII hade förliknat staden Riga vid en jungfru,
som ej ville lida våld af någon fiende, så skildrade Frese Vi-
borg under bilden af en »däjlig mö», på hvilken grannen lurat
liksom höken på dufvan. Dänge hade staden förstått att be-
vara sin frihet. Tapperheten och tron hade hjältemodigt stått
på dess sida, och ofta när dess mnrbräckor knallade, hade
hundratals ryssar fallit som hö för lien. Men när en allena
måste strida mot måuga, kunde den ej undgå att slutligen
duka under för öfvermakten. I fångenskap hade staden redan
länge suckat, men nu var befrielsens stund kommen. »Kung
Karl, han sitter ren tili häst och tili dig rider», sjunger Frese
och tillägger: »Din glädje nalkas snart, han kommer hvad
det lider».

Liksom man dufvor blå ur hökens klor förjagar,
Liksom från fårens bröst man skiljer ulfvens tand,
Så skall man dig en gång, som nu ditt våld beklagar,
Som sörjer endast, att du nog ej sorja kan,
Så skall man dig en gång ur oväns fjättrar rycka,
Hvartill med dubbelt ljud jag önskar: lycka, lycka!

Ack, att jag finge snart på dina gränder träda,
Ack, att jag herrans hus orubbadt där fick se,
Så skull' min tunga så sitt lofsångsoffer kväda,
Att dina murars hvalf skull' fröjdegenljud ge!
Jag visst' ej, om jag då af glädje mer viii' lefva,
EH' ock af glädje platt ifrån mig döden jäfva.

Så länge någon tid och världen ännu varar,
Så länge man af strid och örlog höra får,
Så länge någon stad i striden sig försvarar,
Så länge någon borg och präktig byggnad står,
Så skall du, Viborgs stad, snart utan like prisas,
Ali trohet skall utaf din trofasthet bevisas.

Det bryter sig sålunda en stråle af varm finsk patriotism
genom denna högstämda lofsång tili Karl XILs ära. Den gif-
ver tillika uttryck åt det omätliga jubel, som fylde allas hjär-
tan öfver konungens lyckliga hemkomst. Det var som en klar-
hets strimma, en glädjesol plötsligt skulle brutit fram ur den
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mörkaste sky. Så obeskriflig och himmelsskriande sorgen hade
värit, lika outsäglig var nu fröjden. Allas lif var som föryng-
radt och tusen glädjeröster hälsade med skalden konungen väl-
kommen. Trots alt hvad som passerat, litade man ännu bliudt
på sin hjältekonungs lycka, man trodde att den högste ännu
skulle göra ett under med sin smorda, att de stolta fienderna,
som förhäft sig, ännu en gång skulle blifva slagna och att en
ärofull fred skulle blifvit slutet på den långa sorgesagan. Det
är en mäktig fredslängtan, som bildar slutackordet i denna dikt,
det är summan af Freses stora fägnesång. Han såg hari det
oafvisliga vilkoret för landets upphjälpande ur sitt lägervall
och för grundandet af en ny gyllene tid af sällhet och lycka.
Han tänkte på alla de lidande, fångar och landsflyktige, och
önskade att de omsider måtte få sin frihet och kunna åter-
vända tili sinä hemorter och där efter så svåra pröfningar få
njuta fredens ro. Freses dikt mynnar därför ut i ett hymn-
artadt slutackord: »gif frid, gif snart vara nordiska länder!»
Härvid sjöng han ur sitt lands och sitt folks hjärta, och hans
sång blir därigenom ett allmängiltigt uttryck för hvad tiden
djupast kände, för dess innersta behof.

Alt hvad Frese och hans samtid hade hoppats på, visade
sig dock snart vara en skimrande bubbla. Det blef hvarken
fred eller revanche genom Karl XILs hemkomst. Det olyckliga
kriget fortgick som förut, fienden hotade själfva Sverige, nöden
blef alt större. Frese följde fortfarande händelserna med bäf-
vande hjärta och lidande själ, och gaf som förut i tillfällighets-
dikter uttryck åt sinä känslor. När Karl XII jultiden 1715
landsteg i södra Sverige, uppvaktade Frese honom några dagar
senare med en nyårslyckönskan, hvari han, om också i mattare
färger, uttalade samma förhoppningar som i sin ofvannämda
stora fägnesång. Men snart kände sig äfven hans sångmö
alt mera besviken och det poetiska uttrycket för hans freds-
längtan klingar skarpt som ett förtviflans nödrop:

Fred, himlen gifve fred! De svärmeandars rasa
I mörker lindas må med tusen fasta band.
Gud störte fienden som Farao med fasa,
Barmhertighet, se ned tili vårt förtrykta land!

På strängarna af Freses känsliga lyra återklingar äfven det
förkrossande intryck, som samtiden erfor vid den slutliga af-
görande katastrofen, Karl XILs död. Konungens förlust syn-
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tes honom öfvergå alt annat. Det var som om alt hade gått
förloradt genom detta enda slag. Men huru hårdt slaget än kän-
des, visade skalden dock den sinnesstyrka, som ännu ingaf ho-
nom hopp, när alt tyktes vara förbi. Han fasthöll orubbligt
vid sitt fredsprogram, och det tyckes som om han auat, att

kouungeus död skulle bana vägen för ett fredsslut. Någon
vanhederlig fred ville Frese dock ej veta af. Han hoppades
ännu på en seger öfver fienderna, hvilken skulle möjliggöra
slutaudet af en ärofull fred. När omsider efter yttermera tre

års förbidan den länge efterlängtade freden afslöts, hälsade
Frese densamma i en dikt »Wid Freds-slutet emellau Cronorne-
Swerige och Ryssland Åhr 1721» som den långa nattens och
mörkrets ändalykt och som gryningen tili en ny dag och en
ny tid. Ej ett ord af beklagande öfver de stora offer, med
hvilka freden slutligen köptes, icke en autydan om att hans
egentliga fosterland hade styckats och att fädernestaden Viborg
helt och hållet gått förlorad. Således en på grund af de för-
gångna årens upplefvelser ännu mera resignerad stämning äu
i 1715 års sång.

I Freses under stora ofreden spirande tillfällighetsdiktning
finner man sålunda djupa spår af tidens mellan hopp och för-
tviflan skiftande stämningar och dess stora fredslängtan. Det
fans hos Frese hvad Atterbom kallar ett »samlidande med
Sveriges belägenhet», en samkänsla som ytterst flödade ur skal-
dens varma fosterlandskärlek.

Dessa många vackra inlägg i tidens frågor hade säkert
gjort Freses diktning känd redan under stora ofredens tid.
Men utom dessa poesier, som framträngde tili den stora all-
mänheten, författade Frese redan under denna tid ett mycket
stort antal dikter såväl af andligt som världsligt iuuehåll, hvilka
ej hade uågon tillfällig anlediiing att tacka för sitt upphof,.
utan strömmade direkt från skaldens eget inre. Säkert cirku-
lerade många af dem i afskrifter bland diktens gynnare och
väuner, såsom vanligt var på den tiden, men någon större
offentlighet hade skaldens diktning ej nått, innan fredsslutet
gjorde det möjligt för houom som för andra att tanka på ut-
gifvandet af sinä poetiska samliugar.

Men det var en omständighet, söm ännu i några år för-
dröjde hans framträdande, ett moment i hans korta och dystra-
lefnadssaga, som törhända efterlämnat de djupaste spår i hans
diktning. Redan under sin landsflykts första år hade lian angri-
pits af en svår sjukdom, »skälfvesot» kallar han den, hvilken
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var ständigt återkommande ocli långsarat tärde hans krafter,
utan att han lyckades finna något botemedel mot densamma.
Perioder af liälsa och ohälsa omväxlade, men sjukdomsäm-
net lämnade dock aldrig fullständigt hans svaga kropps-
hydda. Vid den tid då Frese gaf uttryck åt sin glädje öfver
den lyckligt afslutade freden, synes hans hälsotillstånd ha
värit bättre och äfven under de närraast följande åren hade
han det drägligare, men 1724 på våren följde ett långvarigt
och svårt återfall i sjukdomen. Alt hopp syntes redan vara
ute, skalden förutspådde själf sitt slut under årets lopp och
diktade svanesånger, i hvilka han bjöd världen sitt farväl och
ristade en poetisk grafskrift öfver sig själf. Den väntade döden
gaf den yttre påstöten tili utgifvandet af hans dikter. Fängs-
lad vid sjuklägret begyute han samia och ordna sinä poesier
för att kvarlämna dem som sitt testamente tili eftervärlden.
I början af hösten 1724 var han färdig med två samlingar,
den ena innehållande Andelige Dikter, den andra Werldslige
Dikter. I företalet tili den senare samlingen tager han farväl
af sinä läsare i följande ord: »Gunstige Läsare, jag hinner nu
icke mera än beställa om mitt hus, det är: Skillia mig wid
Werlden; Ty jag måste dö». Men mot hans egen förmodan
var hans lefnads timglas äunu ej utrunnet, han hade ännu
kraft att öfvervinna det onda och repade sig småningom, så
att han själf kunde tanka på tryckningen af sinä båda sam-
lingar, hvilka omsider utkommo år 1726 under den gemeu-
samma titeln Andelige och Werldslige Dikter, af skalden till-
äguade hans berömda landsman, riksrådet Arwed Horn. Det
är betecknande för skaldens stämning vid denna tid af hans
lefnad, att han hade gått mycket strängt tili väga vid urvalet
af siua världsliga dikter. Knapt tredje delen hade han funnit
värdig att framgifvas, och denna tredje del säger han sig icke
kunnat undanhålla, emedan dessa dikter redan tidigare blifvit
bekantgjorda genom trycket. Alt det öfriga hade han offrat
åt förgängelsen. Man finner också att samlingen af världsliga
dikter, som dock tili sin omfattning är mer än dubbelt större
än den andliga diktsamlingen, tili största delen utfylles af skal-
dens brud- och grafskrifter samt andra tillfälliga poetiska alster,
hvilka han tidigare publicerat. Utom dessa har Frese dock
räddat ur förgängelsen några kärleksdikter och herdevisor,
hvilka, ehuru de ej förråda någon själfständig sida af Freses
poetiska talang, utan äro helt och hållet diktade i den karolin-
ska tidens erotiska galanteristil eller arkadiska maner samt
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dessutom fulla af reminiscenser från tidigare skalder, dock
blefvo mycket populära på sin tid samt äfven af eftervärlden
prisats dels för sin naturlighet och menlöshet, dels för sin fria
och godmodiga skalkaktighet. I detta afseende framstå sär-
skildt herdevisorna, af hvilka en »Warning af Gudinnan Venns,
til Psyke, at icke låta förleda sig af Amandi Spel» blef en af
Freses mest popnlära dikter, som spriddes i en mängd afskrif-
ter och skillingstryck ända in i vårt århundrade. x Freses kär-
leksvisor äro diktade »Öfwer den för sin däjlighet så allmänt
berömda Iris». Han är Irissångare liksom flere andra af den
karolinska tidens sångare, och han diktar i samma maner ntan
att höja denna genre eller tillföra densamma någonting i egent-
lig mening nytt. De erotiska strängarna på Freses lyra voro
ej häller många. Visserligen har han i bröllopsdikter och epi-
gram diktat vackert tili kärlekens pris, men någon erotisk
diktare i egentlig mening blef han dock aldrig. Man vet icke
häller huruvida Frese någonsin på allvar var upptänd af kär-
lekens låga. Hans på själfbekännelser eljes så rika skrifter
meddela ej något härom. Däremot vet man, att han aldrig
knöt hymens band, utan i sitt ungkarlshem fick dragas med
en »trätosam kvinna», hvilken han, enligt egen uppgift, aldrig
»lyckades undkomma». Hans sjukliga tillstånd drog honom
också alt mera bort från världen tili den tysta ensligheten,
hvars stilla ro han så vackert besjungit i ett af sinä smärre
kväden.

Vili man blicka djupare in i Freses själslif vid denna tid,
så bör man lämna hans världsliga dikter, hvilka han själf ej
uppskattade högt, och gå tili hans andliga sånger. Visserligen
ingår äfven i denna samling en hei mängd psalmer, böner och
hymner, hvilka mera äro att betrakta sora poetiska studier på
den andliga diktningens område, inom hvilket Frese bland den
karolinska tidens skalder hade så många berömda föregångare.
Men det är dock i andliga toner Frese har nedlagt sin egen
personlighet, sinä rörande betraktelser under den långa och
svåra sjukdomen, sin ödmjuka resignation och förnöjsamhet
oaktadt alla motgångar, sin dödsväntan och sitt fasta hopp oin

evig sällhet efter döden. Så uppfattade redan samtiden inne-
börden af hans diktning. Freses skaldebroder Johan Possieth
träffade själfva kärnpuukten i hans sång, då lian karaktärise-
rade den med orden: »Din ton är Zions sång och salighet din

1 Wrangel, anf. arb. s. 271.
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visa». Och Freses landsman, sedermera professorn Isak Björk-
lund åsyftade detsamma, då han i en fägnedikt yttrade:

Och när han börjar rätt på Davids harpa klinga,
Hans drift kan honom vidt om soi och stjärnor svinga,
Det är det ädla frö, som mognar strax om våren,
Det är det skaldeguld, som luttradt blir med åren.

Det främsta rummet bland Freses andliga dikter intages
af en diktcykel, som han själf kallade Verser i sjukdom wid
åtskillige wåhr-tider och som i senare npplagor af Freses dikter
återfinnes under titeln »Vårbetraktelser». Den innesluter hela
Freses sorgesaga, här framstäld på ett så enkelt och röraude,
men tillika så sant poetiskt sätt, att den ännu i vara dagar
förmår väcka ett poetiskt genljnd hos den moderna läsaren.
Och det är ingalunda blott medlidandets känslor, som väckas
af denna poetiska sjukdomskrönika. Intrycket hvilar främst
på den lyckligt funna kompositionen och de varma och inner-
liga stämningsvalörerna.

Den omständigheten att skaldens sjukdom återkom hvarje
vår, då naturen vaknade ur sin långa vinterdvala och alt som
lif hade fröjdade sig öfver vårens ankomst, gaf den första an-
ledningen tili Freses Vårsånger och betingade äfven deras
poetiska gestaltniug. Han börjar i vanligaste fall med en bild af
vårens härlighet med solljus, löfklädda trän och smältande fågel-
sång för att som en kontrast tili ali denna fägring, alt detta
jubel framställa sitt eget kvalfylda lidande, sinä vemodiga tan-
kar öfver att ensam plågas, medan alt omkring honom var
idel glädje:

Hvad hör jag dig igen i lunden lustigt spela
Och med din skära röst den vida luften dela?
Hvi skall din glädjesång förkunna mig mitt kval,
O skogens sångarinn', du sköna näktergal ?

Så är den sorgetid för mig nu åter inne,
Som kväfver mod och hopp, som kränker själ och sinne,
Som gör att motgång mig i stadigt minne har,
Då andra träda in i sinä glädjedar.

Det är tili en början vårsång och klagooffer, raen härtill
kommer ett tredje moment, som bidrager tili det djupa intryc-
ket af det hela, den ödmjuka resignation, hvarraed skalden
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fogar sig i sitt öde, finnande för hvarje gång en tröstegrund,
ett fast hopp att trygga sig vid, så att han tili och med kan
»glädjas i sin sorg»:

Dock nej, mitt hopp begyns, när Gud mig mest bedröfvar,
Min tröstan stärker han, när han min tröstan pröfvar.
Jag kysser riset och mitt kors jag tåligt drar,
I glädje jag min sorg, i sorg jag glädje har.

I 1713 och 1714 års vårsånger anropar han den högste om
barmhertighet och bönfaller honom att gjuta salfva i hans sår
och göra honom helbregda åter. Huru allvarsamt hans onda
då redan var, framgår däraf att han uppmanar den i kyrkan
församlade menigheten att bedja för hans vederfående. Men
han hoppas ännu genom att lida, bida och vara tillfreds.
Där följa också några år af förbättring. Han börjar kanna
sitt lif förnyadt af vårens värmande kraft. Och nu blandar sig
en ton af jubel i hans sånger. Med hela naturen stämmer han
in i den högstes lof, med ödmjuk tacksamhet öfver sitt till-
frisknande:

Den vana jord är nu från vinterns fjättrar löster,
Och vårens ankomst kväds af tusen glädjeröster,
Den hvita svan sig ned i öppna floden slår,
Och turturdufvans ljud man åter höra får.

Ej, så är tiden att min själ sig hasta låter,
Min Gud, jag kommer nu med vårens ankomst åter,
Och bäst ali jorden dig sin offerhyllning bär,
Med lof och tacksamt Ijud jag midt i hopen är.

Det är idel taekoffer han nu kväder, och ehuru den ur-
sprungliga anledningen är borta, betraktar han dock sinä vår-
sånger som en skyldig tribut, hvilken han aldrig finge för-
summa. En gång, år 1717, hade han gjort det, men kväder
i stället följande år tvänne sånger, den ena i stället för den
han föregående år hade »eftersatt». Man kan af dessa års sån-
ger finna, att lifvet ännu var honom kärt och att han, trots
att mörker och sjukdom omgåfvo honom, älskade världen med
»oskuldsfullt vemod och elegisk vårkärlek».

Men förbättringen var endast öfvergående, det onda in-
ställer sig åter och alt hopplösare blir tillståndet, alt vissare

iS
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den slutliga utgången. Rörande är att bevittna huru under-
gifvet han fogar sig i den dystra tanken att skiljas från värl-
den. Han intalar sig att denna vårens fröjd, som han fortfa-
rande besjunger, är flyktig, förgänglig och intet att halla sig vid.
Alt i lifvet var uuderkastadt förvandling, det rådde en ständig
»växelstrid», ingenting varaktigt fans att bygga på. Som mot-
sats härtill målar han för sitt inre bilden af en evig vår, som
aldrig skulle följas af höst, af en evighet som ej skulle vara
underkastad tidens växlingar, af en glädje, mot hvilken värl-
dens flyktiga fröjd kunde förliknas vid en dröm.

Och slutligen när det långvariga lidandet alt mera utmat-
tat honom, blir längtan efter förlossning den öfverhandtagande
stämningen i hans vårsånger. »Hvar blir du bleka död? hvi
skyr du den dig söker?» utropar han våren 1725 och följande
vår, samma år då hans diktsamlingar utkommo, sjunger han:

Nu sjunga fåglar gält på trädens gröna grenar
Och vattnets tysta folk slå ut de blanka fenar.
Kort sagdt, naturen sig nu allra ljufvast ter,
Men ingen årens tid mig nån'sin gläder mer.

Dock innan skörden blir och bleka skylar bindas,
Så hoppas jag, jag lär bland vissna skuggor finnas,
Men tili min själ uti de sälla landen stå.
Och minä kärfvar där med glädje bära få.

Men ännu några år fick Frese bida och draga sitt kors
med tålatnod. Hans sista vårsånger äro dödsoffer, i hvilka han
inviger sig själf tili den sista dystra färden längs Karons svarta
älf, tili grafvens mörka gömma och dödens stilla natt. Tili
dessa tankar återkommer han alt jämt icke blott i vårsångerna,
utan i en hei mängd andra dikter från samma tid. Han sökte
göra sig alt mera förtrogen med tanken på sin blifvande hädan-
färd. Han lärde sig »i tankar» dö förut, att dö förrän döden
koni och begynna sin evighet redau i tiden», som det heter i
en dikt »Dödens väntan och vinning». Hans djuparesignation
och fasta evighetshopp gjorde att hau äfven af förgängelsen
lyckades afvinna seger och skönhet.

Så rörde sig Freses andliga diktning kring axeln af hans
långvariga lidande och dödsberedelse. Därunder blefvo hans
själ och sinne alt mera luttrade, och hans toner fingo detta
drag af stilla vemod, denna försynta ödmjukhet, som aldrig
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förhäfde sig, detta hopp, som aldrig upphörde att hoppas, detta
tålamod, som bestod i själfva döden. Det är lidaudet, som
bildar bryggan mellan Freses lefnad och sång.

Hand i hand med ofvan skildrade så starkt personligt fär-
gade religiösa stämningar möter man äfven hos Frese tidens
moraliskt-didaktiska teudenser. Hans didaktiska hnfvndvärk,
som utkom samma år som dikterna, hette Koria Sede-Läror
och Sede-Tillämpningar och är tili största delen skrifvet på
prosa. Det är Freses enda större värk i prosans dräkt och
tilldrager sig redan därigenom en icke ringa uppmärksamhet.
Det synes ha tillkommit efter 1724, sedän han afslutat ordnandet
af sinä diktsamlingar. Frese förklarar själf sitt värks tillkomst
i följande ord: »När mörker omsatt mig på alla sidor, jagmenar,
när sjukdom, sömnelösa och själfva döden trängt in tili mig,
har jag icke velat lämna minä tankar lediga, på det de icke
skulle dragas tili synd, utan hällre öfvat och uppehållit dem i
nyttiga tings betraktelser». Äfven detta värk framställer han
som sitt sista. »Dessa korta Sedeläror, säger han, som jag
lämnar dig tili någon åminnelse efter mig och hvilka, sedän
jag tili aska vorden är, vittna kunna att jag värit hafver, äro
de sista guistor af mitt förstånds ljus».

Dessa Freses prosabetraktelser äro i många hänseenden
intresseväckande. Så själfstäudig och personlig som i sin and-
liga diktning är han icke på detta område. Här möta oss in-
tryck, reminiscenser och lån fråii tidens rikliga förråd af
sedeböcker och moraliska skrifter. Tili Freses källor hör bl. a.
Fenelons berömda bok »Telemaque», men mest har han dock
hämtat från den heliga skrifts didaktiska böcker och i ali
synnerhet från Jesu Syrachs visdomsfylda bok. Äfven Freses
prosastil har ställvis en stark biblisk bismak och ofta hafva
hans bilder och liknelser analoga motsvarigheter i de gammal-
testamentliga sedeböckerna. Äfven innehållet återgifver för det
mesta bibelns etiska läror, men där förekomma äfven betrak-
telser, som mera hänföra sig tili Freses egen tid. Hans sede-
läror för konungar och råd tyckas vittna ora att han rönt in-
flytande af den nya tid, i hvars början han författade siua mora-
liska betraktelser. Hans tidigare ådagalagda entusiasm för
Karl XII och hans krigiska bragder har förbleknat. En fred-
ligt sinnad konung är för honom större än en krigisk, och
mer äu att segra i strid var att kunna segra öfver sig själf och
viima sinä undersåtars kärlek. Eröfringspolitiken hade ej mera
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några lockelser, det var nog att kunna försvara sitt eget land
mot fiender. Frese bryter stafven öfver tyranniet och envålds-
makten samt uppställer som regeringens främsta mål attfrämja
fred och välstånd samt öfva mildhet och kärlek. Medborgar-
nes lycka borde främst afses och fullständig medborgerlig fri-
het uppställas som mål. Vidare yrkas att alla betungande och
tryckande pålagor skulle aflyftas från folket. Af dylika uttalau-
den framgår att Frese redan var genomträngd af frihetstidens
ideer, icke blott i sin uppfattning af konungamaktens ställ-
ning, utan äfven i sin omsorg om folkfriheten och den ekono-
miska grundvalen för nationens välstånd.

I litterärt hänseende äro Freses Sedeläror af intresse, eme-
dan i desamma äfven ingå några djurfabler, de första i sitt
slag i den svenska litteraturen. Därtill tyckes han ha fått iden
från den antika fabeldiktaren Aesopns, hvars fabler han hade
lärt kanna genotn Reenbergs samtida danska öfversättning.
Han hänvisar själf tili de antika fabeldiktarnes föredörne och
säger sig ha velat framträda med några försök i samma genre.
Därvid har har främst haft det didaktiska syftet i sikte, hvar-
för han äfven benämde sinä fabelstudier »Några under talande
Djur, Fåglar, Frön och Blomster etc. anförde Sede-Tillämpnin-
gar». Här inskärpas också samma religiösa och moraliska san-
ningar som i sedelärorna öfver hufvud. Fabeln gör dem vis-
serligen mera tilltalande, men då den moraliska tillämpningen
anbringas såväl på prosa som på vers, blir sensmoralen alt för
mycket framskjuten som hnfvudsak, hvarigenoin själfva fab-
lerna förlora sin naturlighet och naivitet. Ehuru Frese således
icke nådde långt som fabeldiktare, äro hans hithörande försök
dock anmärkningsvärda som de första i en då i den svenska
litteraturen ännu föga odlad genre.

Äfven i sitt didaktiska värk har Frese -infört sin egen per-
son, om också icke i samina grad som i de andliga dikterna.
Där möter likvisst en afdeining sedetillämpningar »för sig själf»,
hufvudsakligen ägnade hans lidande, dödstankar och evighets-
hopp. De afslutas med följande korta och karaktäristiska
själfporträtt:

»Jag har icke värit fri för tnänskliga svagheter, utan haft minä stora
fel och brister, men lofvad väre Gud, när jag förlorat mig i synd, har
jag igenfunnit mig i ånger. När jag någon förtörnat, har det hemligen
aggat mig. Enslighet har värit min ro och betraktelser mitt tidsfördrif.
Vedermöda har gjort mig äldre än åren, ty sjukdom och kors hafva sig
icke från mig skilt. Sömnelösa har gjort mig många bedröfliga nätter.
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Läkedom har bragt mig i djupare elände. Midt i min högsta bedröf-
velse har jag dock ofta värit glad. Nu väntar jag döden och åstundar
högeligen att lösas ur mitt ok. Frågar du vägen tili min salighet? Jag
vet ingen annan än Jesum Kristum och honom korsfästan. Du som
träder på min graf, spotskas icke åt mitt stoft. Hvad du är, har jag
värit, och hvad jag är, skall du ock blifva. Här hvilar den, hvars ande
sig i herranom hvilar».

Sedän Frese hade styrkt sin ande med de gammaltesta-
mentliga sedeböckernas visdoinsförråd, fördjupade han sig nu
i nya testamentets största tema, frälsarens lidande och död.
Det låg närä tili hands att han, som själf tömde dräggen af
lidandets kalk, tili ämne för sin sång valde det största lidande
han kände, Kristi pinas historia. Frese säger själf härom:
»Hvad hade jag då väl, tili slut af min världs elände och jäm-
mer, högre kunnat trösta mig af än Jesu jämmer? Hans li-
dande, mitt lidande, hans kors, mitt kors, men ock tvärtom:
hans lidande, min hugsvalelse, hans kors, min glädje. Jag
önskar troligen att jag och alla bedröfvade själar i dödsstunden
måtte få smaka trösten af Jesu lidande och luta vara trötta
hufvuden tili öppningen af hans välsignade sår och hulda sida!»

Men det var icke blott tröst han sökte och fann i detta
lidande, äfven hans poetiska ande befruktades af detsamma
och resultatet däraf framträdde i hans största religiösa poem,
som utkom 1728 under titel Passions-Tankar, eller Betraktelser
öfver vår välsignade Frälsares blodiga pino- och dödskamp. Den
inre grunden tili uppkomsten af detta stora religiösa epos är
redan klar genom Freses ofvan citerade yttrande. En yttre
påstöt torde han ha erhållit genom fru Brenners två år tidigare
utkomna stora dikt öfver samma tema. Frese säger sig uäm-
ligen »med helig håg och vördsam undran och tårar» ha läst
denna bok, tilläggande att han, som redan lagt sig på »sote-
sängen ner» och skumögd knapt mera skådade annat än döden,
ville med skaldinnan inställa sig vid Kristi kors. Det var ju
en dristighet att så omedelbart efter fru Brenners messiad frarn-
träda med en ny, men Frese bar så mycket på hjärtat, som
icke fans hos föregångaren, och faktiskt blef också hela andan
af Freses dikt en annan.
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Själfva passionshistorieu är fördelad på sex s. k. akter,
anslutande sig tili de olika skedena i Jesu lidandes historia.
Men den poetiska skildringen af detta hufvudtema afbrytes
jämt och ständigt, dels af allmänna reflexioner, som innehålla
hänsyftningar på tidens förhållanden samt moraliska betrak-
telser och varningar, dels af personliga reflexioner, genom
hvilka skalden uttrycker de upprörda känslor, som ämnet väc-
ker hos honom, eller ock likställer sitt eget lidande vid fräl-
sarens och fortfarande äfven i detta värk uttalar sin längtan
att vinna förlossning genom döden. I de partier af dikten,
hvari skildras de skriftlärdes och de älstes rådslag mot Kristus
äfvensom den mot honom inledda världsliga processen, ha
några strofer inmängts, som kunna anses åsyfta de samtida
andliga konsistoriernas förhör med pietisterna samt innehålla
en udd mot skrymteriet bland samtidens ortodoxa prästerskap,
hvarför Freses »Passionstankar» af en del författare uppfattats
som en i alt väsentligt »pietistisk tendensdikt» l

. Faktiskt är
att Frese i denna sin stora dikt värkligen visar sig påvärkad
af pietismen, dock inindre af densamma som en oppositionell
rörelse mot statskyrkligheten, än snarare mera litterärt af
pietismens andliga diktning. Kristi lidande var äfven den
pietistiska sionssångens hufvudtema. Den hade liksom »pas-
sionsblomman sprungit ur Kristi blod» och var tili sin karak-
tär dels erotisk, dels patologisk. Den pietistiska Jesusföräls-
kelsen skildrade förhållandet mellan Kristus, brudgummen, och
den troende själen, bruden, i lika glödande och brinnande fär-
ger som den världsliga erotiken vid skildringen af det älskade
föremålet. Gälde det åter framställningen af Kristi lidande på
korset, blef sionssången patologisk. Det blef ett minutiöst
fördjupande i alla lidandets detaljer. Den pietistiska sangen
drunknar i Jesu blod. Den får en sårfeberstämuiug, som
näres af det ständigt duggande blodregnet ur frälsarens
öppna sår.

Såväl af pietismens stora Jesukärlek som af dess pato-
logiska fördjupande i alla korslidandets detaljer finner man
tydliga spår i Freses »Passionstankar», som härigenom skiljer
sig från fru Brenners och tidigare messiader. Att det särskildt
var det patologiska i den pietiska passionslitteraturen, som

1 Jfr V. Vaseniust Historiska undersökningar om Jakob Frese, Hist.
Arkisto VIII, Nordisk tidskrift 1887.
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gifvit uppslaget tili Freses Kristussång, framgår redan af en
inledningsdikt, hvari det heter:

Den förskräckelse och ångest, som jag sett,
Den blodsvett, som jag efter dig i örtagården samlat,
De tårar, som jag under ditt lidande upptagit,
De strimmor, som jag räknat
De blodsår, som jag varseblifvit,

Dem
hafver jag

med mycken bedröfvelse betraktat,
med många tårar beklagat,
med tusende suckar blandat

och
här troligen förvarat.

Detta försjnnkande i blodsvettens flöde och i blodsårens
strömmar återkommer i själfva dikten redan vid skildringen
af Kristi själsmarter i örtagården, hvarom det heter:

Dock blodet likafullt dig strömvist öfvergår,
Likt röda saften fram ur trykta drufvor spricker;
En onaturlig flöd här öfverhanden får,
Den marken tili sig drar och snåla jorden dricker.

Annu mera »blödig» blir skalden, när han kommer tili
Kristi hudflängning, då han blef »med strimmor öfverhöljd
och färgader med blod», samt korsfästelse, hvarvid hans sidor
öppnades och där utgick vatten och blod. Härom sjunger
Frese:

O grufveliga näpst, hur är din marter svår,
Att köttet ger sig opp och sara huden bränner!
På marken blodet som i klasar lefradt står,
Det går så närä, att han föga tili sig känner.

Flyt, ädla purpurflod, med strida strömmar fram,
Hall ej din ymnighet, ditt rika lån tillbaka,
Gif oss det dyra blod utaf Guds rena lam,
Låt världen salighet uti dess sötma smaka!

Den öppning är, där jag min säkerhet kan ha,
De refvor kunna mig i mitt elände skyla,
Där ä' de klyftor, dit jag viii min tillflykt ta,
I Kristi sidosår jag lägger mig tili hvila.
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Ehuru icke särdeles smakfull i sådana bloddrypande mål-
ningar, har Frese dock vetat afstå från den pietistiska upp-
byggelsesångens ofta allegoriska tolkning af »blodsvetten» och
»blodsåren» och därigenom undgått dess varsta lyten. I stället
har han äfven i denna religiösa dikt infört sin egen person
och sitt lidande.

Fastän märklig i flere hänseenden kan Freses passions-
dikt dock ej tillmätas något större poetiskt värde, och den
torde ej häller på sin tid ha väkt någon syunerlig uppmärk-
samhet, om också uppskattad i enskilda kretsar. De myckna
reflexiouerna och betraktelserna och den deklamatoriska stilen
värka ett oroande intryck. Det hela är en sällsam blandning
af karolinska tidehvarfvets didaktik och samtidens pietistiska
stämningar. I anslutning tili Spegel betraktar Frese själen
som ett konungarike, där förnuftet och viljan föra en oaflåtlig
strid mot de af djäfvulen anförda affekternas här. Flerstädes
framträder han som en moralisk straffpredikant, som gisslar
sin samtids fel och lyten. I fullt rättrogen luthersk-ortodox
anda riktar han angrepp såväl mot papister som kalvinister.
Några från statskyrkan afvikande läror förkunnar Frese icke
i sin dikt, men han delade pietismens större andakt och from-
het, dess ovilja mot skrymtande präster, som buro religionen
mera på tungan än i hjärtat, dess starka betonande af bönens
och sångens betydelse för den andliga väckelsen, men framför
alt dess patologiska nppgående i Kristi »kiempning och blod-
svett». Ehuru Frese veterligen var bekant med några pietis-
tiskt sinnade präster och lekmän, har han dock aldrig blifvit
nämd som deltagare i pietistiska konventiklar, men detta hind-
rade icke honom att beröras af det varmare religiösa lif, som
pulserade bland anhängarne af den nya religiösa riktningen.
Äfven i sin passionsdikt gifver han i många partier uttryck åt
en innerligare och mera personlig religiös känsiä. Det var i
prismat af sin egen reflexionsspegel han skådade passioushis-
toriens hufvudmoment och han framförde tillika sin egen per-
son som sörjande, deltagande, varnaude, men framför alt som
lidaude. Det är tillika ett nytt uppslag i den andliga konst-
diktningen. I Freses diktning träder en personlig och indivi-
duell stämuing i förgrunden, något som mau endast undan-
tagsvis möter i den andliga sangen under föregående tider.

Ehuru Freses sjukdomstillstånd alt mera försämrades och
den väntade förgängelsen snart blef öfverliängande, öfvergafs
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han dock icke af sångens gåfva. Han diktade med oförmins-
kad produktivitet och sällsyut andlig spänstighet ända tili det
sista. Hans stora messiad efterföljdes inom kort af en ny dikt-
samling, som under titeln Någre Poetiske-Samblingar utkom
1728. Det är den sista skörden af poesier, som han diktat
efter utgifvandet af sinä andliga och världsliga visor. Något
nytt uppslag finner man knapt mera i deuna samling, hvilken
såväl tili innehåll som form väsentligen ausluter sig tili de
tidigare. Hade Frese nediagt summan af sinä andliga tankar
i sitt passionskväde, så äro här de världsliga dikterna de
öfvervägaude. Samlingen utfylles tili största delen af s. k.
graf- och brudskrifter. Han följde fortfarande i sin diktning
med samtidens händelser, såsom man bl. a. finner af ett

»Freds- och Förenings-Qväde» tili konung Georg af Eng-
land, ursprungligeu skrifvet på lätin, hvarigenom Frese fram-
står som den poetiska tolkeu för den hannoverska allianseus
män och såsom fortfarande en öfvertygad fredsvän. Men för
öfrigt tyckes den nya tideu icke ha tillfredsstält Frese, så
mycket han än hade väntat af densamma. Han stötte sig vid
dess tvedräktsanda, irreligiositet och materialisrn, och trots
den nyvunna freden och friheten tyktes honom världen luta
mot sin undergång.

Det är i den karolinska poesins tecken Frese fortfarande
diktar. Så besjunger han i ett längre didaktiskt kväde på
hexameter med tydliga reminiscenser från Spegel »Guds All-
makt och Godhet, Alle tings Fåfäng- och Förgängelighet, Dö-
den och den tilkommande Roligheten-). Om hans tidigare idyll-
diktning påminnes man af en synnerligen vacker sång, hvari
hau prisar »Herde- och Dandt-lefwernes Uuflighet». Med poe-
tiskt behag skildrar Frese naturen och landtlifvet. Där kunde
man glömma alla sinä sorger vid plogen, där kunde mau ge-
nom arbete återfå sin hälsa. Och endast där kunde man finna
sant nöje med frid och frihet:

Hvad lycksalighet, hvad glädje, fröjd och fromma
I de låga tjäll och tysta hyddor bo,
Där som frid och lust på törnebuskar blomma,
Säkerhet och hopp på gröna ängar gro,
Fåfängt, fåfängt må alt annat heta,
Intet nöje jag förutan frihet vet,
Säll den nöje lärt i frihet leta,
Hvila är hans sömn, hans arbet' rolighet.
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Också i denna sin sista diktsamling har Frese i ett antal
sånger skildrat sitt Hdande, sin längtan efter döden och »den
stundande roligheten». Samlingen afslutas med Freses svane-
sång, »Auctorens saliga förtröstan och Slut-Sång», i hvilken
han tecknar följande vemodigt gripande bild af sig själf:

Liksom en dröm nu är och snart försvinner,
Ett ovisst visst oss ger att hugnas af,
Som strömmen bort i modrens sköte rinner
Och samlas i det vida, vilda haf,
Som skuggan, bäst han syns, har undanfarit
Och blott en skymt utaf dess vasen ger,
Så är hvad jag i denna världen värit,
En dröm, en ström, en skugga och ej mer.

Nu fån I ro, I trötta leder, smaka,
I hvilkom ro i världens öde trytt,
Jag önskar ej min vandring mer tillbaka,
Sen jag har hit tili kalla skuggan flytt.
Hur hvilar sig min kropp i kyle sanden
Och i sitt rum en ljuflig svalka får,
Hur gläder sig hos Gud den sälla anden,
O huru väl mig dock på slutet går!

Det är ödmjukheten, förnöjsamheten och resignationen,
som triumfera äunu i det sista. Freses stora konst var att
äfven af törnen taga rosor, att af bedröfvelsen och lidandet
afvinna sötma. Hoppet om ett härligt uppvaknande efter
döden erfor han som en redan fullbordad lycka. Hans svane-
sång ljuder därför som en ton bortom grafven, där vidder af
ett oändligt ljus öppnade sig för hans trängtande ande. Och
därför kunde han tili och med glädjas i sin sorg och i rörande
sånger dikta segerhymner öfver dödsfruktan och grafmörker.

Det är en gripande skaldetragedi, som sluter sig kring
Freses lefnadssaga. Den spelade under en tid af gränslösa
lidanden för fosterlandet oeh raot bakgrunden af desamma
träder hans lif, så rikt på stora lidanden. Aldrig ha foster-
landets olyckor vibrerat i ett känsligare hjärta och aldrig ha
personliga lidanden burits af ett ödmjukare sinne.

Denna hos Frese så starkt framträdande resignation har
af eftervärlden uppfattats sorti ett specifikt uttryck af den
finska sångaranden, hvarför Frese fått sin plats i litteraturens
häfder sora den första i egentlig mening finska poet, hvars
innerliga och vemodsfulla toner klinga som aflägsna förebud

282 ÖFVERGÅNGSTIDENS SKALDER.



tili den finsk-svenska sång, som sedermera med högre ton-

gång och rikare ackord, men med samma vekhet och behag-
fullhet stämdes ur Creutz' och Franzens lyror.

Men vi ha äfven sett med hvilka fasta rötter han vuxit
på den samtida diktningens grund. Hans poesi tillhör i stort

sedt den religiöst-didaktiska riktningeu i frihetstidens början.
Han afspeglar visserligen en själfständig strömning iuom den-
samma och har förstått att göra en personlig insats i den
religiösa dikten. Men detta hos Frese öfvervägande and-
liga stämningsinnehåll har, på samma gång det gett upp-
hof tili så många personligt kända och själfulla dikter, äfven
fört honom på poetiska afvägar. Man möter honom ej enbart
i poesins rosengårdar, utan äfven på didaktikens torra och
ofruktbara fält, och han utbytte alt mera det världsliga Heli-
kon mot det andliga Sion. Freses diktning betecknar snarare
en sista höjning af stormaktstidens konstideal, än en förebå-
dande strimma af den nya tidens diktning. Men han var en
värklig diktarande, som i sinä bästa dikter förmådde inlägga
en poetisk stämning, hvilken ännu sekel efter sekel tilltalat
poetiska sinnen och gjort Frese tili en af de mest omhuldade
och prisade bland den älsta generationens svenska skalder.
Äfven i det land, som såg honom födas, ha nya upplagor af
hans skrifter återupplifvat hans sånger fråu generation tili
generation.
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UR MENNAKDEKS MINNESSÅNG ÖFVER ULRIKA ELEONORA
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järran från fosterlandet diktade Frese sin elegiska
lefnadssaga. Vi veta icke om hans sånger blefvo
kända och uppskattade här redan af hans sam-

' tid. Endast undantagsvis påträffar man några
inflytelser af Freses diktning i vår tillfälliga

VERS OCH VÄLTALIGHET
VID AKADEMIN. TIDENS
SMÄRRE POETER. ~> ~>

vittra litteratur i frihetstidens början. Så bemärkt och bepri-
sad Frese än blifvit af en sen eftervärld, lade han faktiskt ej
några djupare spår i samtidens vitterhet och bildade ej häller
någon skola. Själf var han alt för mycket fastvuxen vid det



förgångna, och kunde ej tillmäta sin sångarbaua någon längre
framtid, hvarför han ej häller eftersträfvade att framträda som
den nya tideus poetiska bärare, huru många ansatser därtill hans
diktning än visade. Freses elegiska sångkonst stäldes snart i
skuggan af Dalins friskare och modernare toner, hvilka inleda
den nya tiden i svenska vitterheten och inom kort blefvo
populära och allmänt uppburna.

Hos oss försiggick den poetiska restaurationeu efter stora
ofreden mycket långsamt, och det varade länge, innan skalde-
konsten åter uppblomstrade i vårt land. Tiden var ej häller
gynusam härför. Landets ekonomiska upphjälpande var den
lifsfråga, för hvilken alt annat underordnades, och vi ha af det
föregående inhämtat, huru utvecklingen gick i riktniug åt det
ekonomiska, praktiska och nyttiga. I sådana sträfvanden hade
poesi n ingen direkt uppgift, och en tid, då oeconomi betrak-
tades som en vitterlek, syntes föga ägnad att frambringa någon
värklig diktning.

Det oaktadt är det lätt att iakttaga att intresset för vers-
konsten är i tilltagande. Diksom förut ansågs äfven under
denna tid en af poeternas främsta uppgifter vara att med lämp-
liga verser illustrera alla mera betydande tilldragelser i landet
och riket, vid akademierua, på de kungliga bemärkelsedagarna
och vid de enskilda familjehögtiderna. Denna af siika och
andra tillfälliga anledningar framkallade poetiska litteratur
begynte strax efter fredsslutet ånyo uppblomstra och tillväxte
år för år i mängd och betydenhet. Akademin i Åbo blef som
förut medelpunkten för denna poesi, i det tillfällighetspoeterna
för det mesta utgjordes af lärare och studenter vid universitetet.

De akademiska festerna blefvo också snart åter på modet.
De togo sin början redan före akademins restauration, medan
den akademiska staten ännu uppehöll sig i landsflykt i Stock-
holm. Redan omkring tre år förut hade förberedelserna tili
denna restauration vidtagit. Den första utnämningen af nya
professorer ägde mm i början af 1720 och vid samma tid be-
gynte äfven konsistorium academicum återupptaga sinä länge
afbrutna sammanträden under presidium af prorektorn, poeseos
professor Anders Prysz, som öppnade första sammanträdet den
26 januari sistsagda år med ett tai, hvari han tackade de två
öfriga närvarande, »som i detta bedröfveliga tillståndet velat
besvära sig att komma tillsammans, önskande ett godt slut på
dessa svårigheter, att vara sammankomster i ett hugneligare
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tillstånd ske kunde». 1 Men redan innan denna rekonstituering
af akademiens konsistorium ägt rum, hade samme Prysz den

13 april 1719 uppträdt i akademins namn på riddarhuset i
Stockholm med en oration i anledning af drottning Ulrika
Eleonoras kröning samt tili åhörande af detta festtal utfärdat
en inbjudningsskrift på svensk vers. Äfven konung Fredriks
kröning högtidlighölls förjande år af akademin med tai på rid-
darhuset, hvartill den nyutnämde eloquentiae professorn Lars
Alstrin utfärdat inbjudning.

Nämda fester voro de första efter stora ofreden. Vältalig-
heten och vitterheten föddes på nytt genom de vaknande för-
hoppningarna om ett snart slut på det långvariga ofredstill-
ståndet. Bland vara flyktingar i Sverige framträdde redan vid
denna tid flere tillfällighetssångare, som inspirerades tili långa
rimmerier öfver tronskiftet och andra tidens märkliga tilldra-
gelser. Vi ha redan omtalat den bombastiske Karl Serlachius,

som på Göteborgs gymnasium föredrog sitt långa febusiska
praktvärk »Dråtte-Skald» i anledning af drottningens kröning
och som redan tidigare af samma anledning hade författat ett
patriotiskt uppbyggelsekväde, kalladt »Thet Qwijdande och
Muntrade Swerige».

Som en poetisk tolk för den finska nationens känslor upp-
trädde en landsflyktig präst från Nyen i Ingermanland Zacha-
rias Lithovius 2 , hvilken liksom den i föregående kapitel omta-
lade Ernest Gestrinius hade nödgats fly från sitt pastorat för
den anfallande fienden och nnder stora ofreden lefvat i svår
nöd i Sverige, mest i Stockholm. Hans tillfällighetskväden
äro så tili vida egendomliga, att de äro affattade på trenne

språk, finska, svenska och lätin samt diktade i finnarnas eller
den finska nationens namn. Han uppträdde redan vid Karl
XILs jordfästning med »Bedröfvade Finnars underdåniga Sorge-
Qwäde och sörjande Norrlänningars bedröfveliga Klage-Wijsa»,
i hvilken han hufvudsakligen besjunger den aflidne konungens
krigiska bedrifter. Intressantare är hans fägnekväde vid drott-
ning Ulrika Eleonoras kröning »Finska Nations underdåniga
Eyck-Önskan och Glädie-Såug, efter mycken Sorg och Twång»,
däri han uppträder för sinä landsmän och framställer deras
önskningsmål:

1 Cons. Prot. ä6/i 1720 -
2 Föd(T 1672 i Uleåborg, student i Åbo 1692, magister 1700, kyrko-

herde i Nyen 1702, i Uleåborg- 1713, död 1743.
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Träd nu fördenskull fram, förtrykta finnars skara,
Ditt hjärtas fägnad här med ödmjukhet förklara,
Ty själfva himlens gud din sak har tagit an,
Som dig af undergång upprätta viii och kan.

Välsigna rådslag ali, att de utvägar firma,
Hvarmedelst man igen en önsklig frid må vinna
Tili allmän hugnad och guds stora namn tili pris
Samt de förtryktas hjälp uppå svår tuktans ris.

Samma fredsrop ljuder äfven i Lithovius' sång vid konung
Fredriks kröning »Finnarnes underdånigste Eyck-Önskan», och
i hans finska verser upprepas dessa önskningsmål på runo-
meter.

Som vältalare på vers oeh prosa å riddarhuset i Stockholm
uppträdde vid denna tid sedermera landshöfdingen i Österbot-
ten Bror Rålamb \ Efter sin hemkomst från en långvarig fån-
genskap i Tobolsk, där han redan skall ha uppträdt med tai
på vers och prosa å fosterländska bemärkelsedagar, höll han
år 1725 på riddarhuset ett tai om fredens välsignelser och år
1729 på konungens födelsedag en panegyrisk oration på prosa.

Bror Rålamb närvar äfven vid Åbo akademis restaura-
tionsfest den 26 november 1722 och betygade sin fägnad där-
öfver i ett latinskt tai, som äfven tryktes vid tillfället. Vid
denna märkliga tilldragelse kan man äfven knyta den poetiska
nyväckelsen i landet, ehuru det måste erkännas, att sång-
gudinnorua ännu voro mycket klent representerade vid själfva
invigningsfesten, endast genom några magra latinska verser af
kapellanen i Åbo Erik Borenius. Men vältaligheten på prosa
var så mycket bättre företrädd. Det stora festtalet vid själfva
akten hölls af den nya biskopen och prokanslern Herman
Witte, som i sitt högkyrkliga andragande sökte visa, huru
mycket man hade den lutherska reformationen att tacka för
den sanna lärans och de fria konsternas uppblomstring i kyr-
kan och vid akademierna. Den mot de separatistiska rörel-
serna inom kyrkan riktade udden i detta i många hänseenden
märkliga tai har redan berörts i det föregående. Efter biskopen
följde eloquentiae professorn Lars Alstrin, som talade om de
mångfaldiga skador som Finland fått lida under fiendens välde,

1 Född 1668, son tili riksrådet Claes R. Fänrik vid gardet 1693.
Deltog i Karl XII:s krig. Fången iTobolsk 1709- 1722. Öfverste. Lands-
höfding i Österbotten 1733. Död 1734.
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slutande med en »tacksäijelse för den faderliga Barmhertighet
och Nåd, som den alsmäktige Guden och Hans Kongi. Maj:tt
behagat i detta mål bewisa emot detta beträngde och nödli-
dande landet». i Det af Alstrin tolkade ämnet återkom seder-
mera tidt och ofta och behandlades såväl på vers som prosa.
Icke långt därefter besjöugs akademins restauration på följande
sätt af studenten Johan Gezelins:

Vi minna än oss på den svåra motgångstiden,
Då ingen Pallas vän blef här i Åbo liden,
Ty öfver Pindi kuli var satt ett mordiskt svärd,
Apollos söner från dess kara Tempe flydde,
Ty visa musers hop sin egen boning skydde,
Var icke sällsamt då att blifva snäll och lärd?

Vi ha dock Gudi lof vår Pindus återvunnit
Och tili en bättre tid vår svårhet tvinga hunnit,
Att åter dryper must, där vishet fordom bott.
Gud låtit lärda män med nytta tili oss komma,
Vishetens ädla träd står i sin fulla blomnia
Och lagrar rota sig där förr de ljufligt grott.

Den tillförsikt, som tittalades på invigningsfesten, att Åbo
akademi åter skulle blifva ett hemvist för sånggudinnorna, gick
snart nog i fullbordan, och hvad som mest bidrog därtill, var
de akademiska festerna, som på gammalt traditionelt vis illu-
strerades såväl af vältalighets- som skaldeprof. Så uppfostra-
des inom kort en kohort af akademiska talare och festpoeter,
utan att dock någon af dem förmådde höja sig väre sig tili
oratoriskt mästerskap eller värkligt skaldskap.

Akademiska fester ägde bl. a. rum på de kungliga bemär-
kelsedagarna. Så firades Fredrik den I:s födelsedag den 17
april 1729 med en lång oration på svensk vers af medicine
och kirurgie studiosus Anders Georg Wetterhoff. Hemnia från
Skåne, hade Wetterhoff samma år inskrifvits vid akademin,
men öfvergaf snart sinä medicinska studier ocli blef militär
samt nämnes som kapten vid Åbo infanteriregemente. Hans
fägnekväde har en helt och hållet svensk karaktär. Han sjun-
ger om Stockholms stad med dess fagra djurgård och vackra
omgifningar, om rikets fästningar och universitet, hvarvid han
slutligen äfven kommer tili Åbo:

1 En utförlig samtida redogörelse för inaugurationsfesten ingår i
Acta Literaria Sveciae, 1723 s. 407—412.
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När så en allmän fröjd i hvarje stad och länder
I dag med största fog hos alla yppar sig,
Tycks ej att då en skuld af vanvyrd på dig vänder,
Om du, vårt Åbo, ock i fröjd ej yttrar dig?

Fast du emellan bärg uti din dal dig döljer,
Fast du din' djupa sår ej nog än bundit har,
Fast än din' gator och din' rum en aska höljer
Och efter fäjd och brand en ömklig dräkt pådrar;

Dock bör din' bärg ock nu af glädje eko gifva,
Ty konung Fredrik har i fred dig åter satt,
Han viii i öfrigt än dig huld en konung blifva
Och nåd tillräcka dig, där du så ligger matt.

Det är som fredshägnare konungen prisas i detta kväde,
såsom vanligt var i nastan alla tidens hyllningssånger tili
den fredrike monarkens ära. Själfva fredens lof höjes i strofer,
som något påminna om Freses fredsepigram-

O mer än sälla land där fred och sämja trifves,
Där freden funnit har sin plats och trygga hamn,
Där fred och härlighet förnämsta värdet gifves,
Där de med kyssand' mun hvarannan ta i famn.

Fred göder land och mark, fred åkrens djupa fårar,
Fred bygger husen opp, som ofred slagit ner,
Fred sätter alt i skick, fred fyller rum och lårar,
Fred samkar i en hop, hvad krig tili spillo ger.

Så klingade ännu länge efter fredsslutet ett eko af den
allmänna och mäktiga fredsstämningen i poeternas verser.

Ett tillfälle, som framprässade ett mycket rikligt flöde af
kunglig festpoesi, var konungens återkomst år 1731 från sin
vistelse i sitt tyska arfland, Hessen. Fester firades då öfver-
alt i riket :

,
och äfven i Finland hölls en allmän tacksägelsedag

den 28 november, som särskildt festligt begieks i Åbo. Själfva
staden var smyckad och illuminerad samt gaf »eko och skall,
af fröjdesåug mycken, med salvor och stycken, med brakning
och knall». På akademin höllos orationer af professor Joh.
Haartman samt studenterna Petter Folin och Jonas Fronsell.
Ett särskildt festkväde »Opp Swerige, wak opp» utkom, sauno-

1 Jfr Wrangel, Frihetstidens odlingshistoria s. 228.

19

289EESTKVÄDEN ÖEVER FREDRIK I.



likt författadt af den som tillfällighetsdiktare då kände Alexan-
der Hacks. Det bringar Finlands välkomsthälsning:

Hvar ärliger fin ne
Af kärligit sinne
Nu kväder för alt:
Välkommen, du frida
Fridskonung så blidä,
Mång tusendefalt.

Alt samma vackra epitet och samma allhärskande freds-
stämning!

Också från de följande åreii omtalas akademiska fester med
tai och verser på konungens och drottningens födelse- eller
namnsdagar. 1 Äfven studenterna synas ha tagit del i dessa
akademiska hyllningsfester, och ryktet om dessa något bull-
rande studentfester trängde tili och med utom landet. Så redo-
göres i en i L,eipzig utkommande lärd tidning på följande sätt
för en studentfest, som ägde rum på konungens födelsedag den
17 april 1738:

Kl. 1 på dagen hade 150 studenter samlats, alla med skön mundur,
hvita tofsar af sidenband på hattarne, enhvar med ett par pistoler samt
förande med sig 3 kanoner och en tunna krut. Därpå hade de ordent-
ligt uppmarscherat tili ett bärg gentemot det förnämsta huset (Vårdbär-
get?) med pukor och trumpeter och allehanda musikaliska instrument.
Kungl. akademiska fäktmästaren Pipping var anförare, löjtnant studenten
Eklund med tre adjutanter. På bärget planterades kanonerna, och tap-
pert afskötos salvor såväl från kanonerna som med pistoler, och af alla
ropades med ljudlig stänima: vivat konung Fredrik. Tili sin förundran
och tillfredsställelse såg enhvar att de aflossade salvorna så ackurat som
de bäst exercerade soldater. Detta varade ända tili kl. 9på aftonen och
druckos därvid tre oxhufvuden vin. Sedän marscherade de åter tili sta-
dens torg i samma ordning och begåfvo sig tili de förnämaste husen
med en förträfflig musik och slutade denna akt kl. 1 på natten med den
största förnöjelse.

En tysk tidning, som aftrykte notisen 0111 Åbostudenternas fest,
tillade artigt nog, att man icke tviflade på att musernas alumner vid
akademin i Åbo icke blott förstodo att kampa med Bacchi och Mars'
utan äfven med Apollos vapen.

1 I Vasa hölls på Fredriks namnsdag ,8/7 1733 ett tai af den ofvan-
nämde vittre landshöfdingen Bror Rålamb. Ett år senare firades dagen i
Vasa rådhus med fägnetal af kollegan Z. Dahl, en af tidens vittra skol-
män. 1735 firade Åbo akademi konungens födelsedag med en solenn
oration af en vid akademin studerande ung adelsman Lars Stiem-Eld sa.rat
drottningens namnsdag 4/7 med tai af unge baron Alrik Akerhjelm och mag.
Jonas Fronsell. 1736 högtidlighölls Ulrika dagen med tai af studenten Olof
Mjöd, 1738 samma dag talade stud. L. Alstrin. Registratur 17/it

10/7 1735,

Cons. Prot. "/6 1738.
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Men det var icke alltid kungliga glädjefester, utan äfven
sorgehögtider. Med anledning af Ulrika Eleonoras död firades
å akademin två klagodagar, den 10 och 12 april 1742, då tai
höllos af adjnnkten K. F. Mennander och akademie sekretera-
ren Samuel Prysz. Sorgemusiken hade komponerats af akade-
mins dåvarande musikdirektör Carl Lenningh, som äfven för-
fattat ord tili musiken, två arior, i hvilken den afsomnade drott-
ningen erhöll ett vackert eftermäle i orden:

Fred och frihet, dem hon skänkte,
Har hon hallit oförkränkte.

Äfven i Mennanders långa versifierade tai, omfattande icke
mindre än inemot ett hundratal strofer, och sedermera på all-
män begäran befordradt tili trycket, skildras den aflidna drott-
ningen som en jordgndinna, som skänkte »frid och frihet».
Tili hennes regerings lof framhålles:

Då blef Erinnys död och Martis välde brutit,
Dess stål i bil förvändt, dess lartn i fröjdeskott,
Och Jani tempel vardt med allas nöje slutit,
Då nyss upplifvadt folk på fridens tröskel stått,
Att himlen hvita lam och rena offer bära
Att kung och drottning, som dess lycka aflat, ära.

Med denna dikt nådde de undersåtliga kungakvädena sin
höjdpunkt vid akademin. Därefter begynte det luta tili ned-
gång med den fredrikska erän, medan blickarna riktades mot
den uppgående solen, Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas tide-
hvarf. Den förstnämdes utkorelse tili kronprins och ankomst
tili riket firades af Åbo akademi på hans födelsedag den 3 maj
1744 och blef en dubbel glädjefest, emedan den tillika var ägnad
fredsslutet och sånggudinnornas återvändande tili fäderneslan-
det efter lilla ofreden. Äfven nu hade studenterna, som vid
tillfället aflade sin hyllningsed med »besynnerlig och hjärt-
rörande vördnad», gått i spetsen och under Pippings anfö-
rande utfört ett krigiskt spektakel, liknande det nyss omtalade.
Festtalet hölls af professor Brovallius, hvarjämte en vacker
skrift i studenternas namn utdelades. Festen fortgick i tvänne
dagar, och tili minne af densamma utkom en särskild festskrift,
som utom den latinska festorationen äfven innehöll en på
svenska affattad redogörelse för festligheterna. x

1 Sedermera aftrykt i Åbo tidningar 1797, n:o 44.
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Närmaste anledning tili undersåtliga hyllniugar från aka-
demins sida utgjorde de kungliga prinsarnes födelse. Arfprin-
sen Gustafs födelse den 13 jan. 1746 högtidlighölls med en fest,
hvarvid professor Hassel höll ett längre, förut orntaladt histo-
riskt tai om den gustavianska ättens förtjänster om fädernes-
landet, och C. Lenningh skref ord tili den af honom kompone-
rade festkantateu. Dylika fester ägde rum äfven vid prinsarne
Karls och Fredrik Adolfs födelse (1749 och 1750). Vid först-
nämda tillfälle hölls ett mycket långt runotal på finska af do-
centen Karl Fredrik Mollerus och vid Fredrik Adolfs födelse
uppträdde professor K. F. Mennander med en längre latinsk
oration, sedermera trykt under titein »Genethliacus» (födelse-
dagsskrift).

Medan blickarna sålunda redan voro riktade på den kom-
mande erän, afled efter ett längre aftynande konung Fredrik I
den 25 mars 1751. Hans död gaf anledning tili tvänne aka-
demiska sorgefester, af hvilka den ena ägde rum den 3 juli
med tai af professor Clewberg och svenska sorgeverser af stu-
denten Petr. Aspman, den andra vid begrafningen den 28 sept,
då professor Leche orerade och magister Israel Idman parente-
rade på svensk vers. x Af dessa sista minnesbetygelser öfver
den fredrika konungen har dock ingen bevarats genom tryc-
ket, hvaremot talrika jubelpublikationer sågo dagen med an-
ledning af Adolf Fredriks tronbestigning och besök i Finland.

Den panegyriska ton och rökofferstämning, som hvilar
öfver alla dessa undersåtliga fägnekväden, hade redan utbildat
sig under den föregående envåldstiden och undergick ingen
egentlig förändring i början af frihetstiden. Visserligen för-
nimmer man äfven i dessa kungliga hyllningssånger glädjeut-
tryck öfver tidens stora vinningar, freden och friheten, men
hufvudsak var dock att variera alla språkets uttrycksmedel
för det mest inställsarnma och banala smicker. Med sådant
vände man sig icke blott tili det regerande konunga- och
kronprinsparet, utan det blef äfven vanligt att för de kung-
liga barnen på vers och prosa uttrycka de mest undersåtliga
känslor. Så uppvaktades prins Gustaf på sin tredje födelse-
dag med »lyckönskande rader» af »en ringa och välmenande
finne», som i landets namn sjunger:

1 Vid begrafningen i Stockholm upplästes ett vidlyftigt äreniinne
af Johan Arckenholtz, hvilket följande år utkoni på tyska i Kassel, om-
fattande 92 s. foi.
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Gustaf, prins i vårt land, din åtbörd redan oss fägnar,
Redan vi kyssä din hand, ditt hopp med tiden oss hägnar.
Ditt namns värde är kärt, tili högt är du födder på jorden,
Hinilen har oss beskärt att du vår arfprins är vorden.
Mild är din far och din mor, i mångt du liknar dem redan,
Tiden viii göra dig stor, välsignadt ditt ny och ditt nedan,
Finland älskar dig högt, vi vörda det kungliga huset,
Tiden har oss förnöjt, oss satt ur mörker i ljuset,
Sverige bugar för dig och visar ali ära och heder,
Finland gör ett med dig, din kärlek tili vördnad oss leder,
Minsta åtanke ger hopp, alt godt vi finnar dig önska,
Alt viii kvickna nu opp, jord, bärg och dalar uppgrönska.

Diksom de kungliga bemärkelsedagarna blefvo äfven kans-
lersskiftena firade med akademiska fester och orationer. Så-
dana föranstaltades såväl för de afgående som för de nytiil-
trädande kanslererna, stundom äfven i anledning af någon
kanslers frånfälle. Så högtidlighölls den förut omnämde
kanslern grefve Ernst Johan Creutz' död med en sorgehögtid
i akademin år 1744, hvarvid ett längre versifieradt äreminne
öfver den aflidne föredrogs af nylänningen Fredrik Walleen,
hvars minnesdikt icke blott skildrar hufvuddragen af Creutz'
lefnad, utan äfven söker poetiskt framställa hans tankar och
världsåskådning.

Alla märkligare jubileumsdagar ihågkommos äfven med
akademiska fester. Redan året efter akademins restaura-
tion firades Åbo hofrätts hundraårsjubileum med en solenn
minneshögtid, hvarvid ett »Enfaldigt doch wälment fägnetal»
hölls på svensk vers af J. Leijonmarck. Den 15 och 16 juni
1730 firades på kunglig befallning jubel- och tacksägelsedagar
tili åminnelse af den rena evangeliska lärans antagande på
riksdagen i Augsburg år 1530. Det egendomliga var att teo-
logie professorerna icke uppträdde vid detta tillfälle, som skulle
utgjort en osökt anledning att försvara den augustanska kon-
fessionen gentemot tidens separatistiska strömningar. Hufvud-
talet hölls i stället af professor Hassel, hvarjämte adjunkten
Johan Welin framträdde med latinska verser, och äfven par
andra tai höllos.

Den största oeh förnätnsta af tidens minnesfester inträf-
fade, då akademin den 15 juli 1740 firade sitt första hundra-
årsjubileum. I fyra dagar pågick detta jubileum, som började
med teologie doktors promotion och fortsattes med festoratio-
ner på svensk, latinsk oeh hebräisk vers. Studenterna höllo
morgon och afton präktig musique vid akademihuset och på
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de förnämsta ställena i staden. Hos biskopen och prokanslern
trakterades i tvänne dagar. Präktiga baler höllos af generalen
baron Carl Cronstedt, lagmannen Carl Dilliestjerna och sist af
den studerande ungdomen i det vid samma tillfälle färdigblifna
nya bibliotekshuset, som festen tili ära var illumineradt.

Ståtligt och i många hänseenden raärkligt var det fest-
kväde, som K. F. Mennander diktade tili denna storajubelfest.
Dock mera genom sitt innehåll än i poetiskt hänseende. Fest-
poeten hade visserligen eftersträfvat originalitet i sin diktion,
särskildt genom att lägga an på en nordisk stil, men där
förekomma talrika reminiscenser från äldre godkända möns-
ter i den då gällande retoriska festkvädestilen. Författaren
tager liksom Dalin afstånd från den antikvariska humbugen,
sadan den hade uppträdt i den föregående tidens gotomaniska
drömmar. Han sjunger om den gamla kämpatiden:

Jag kan ej fäja opp er båge, spjut och pilar,
Den tiden längese'n i ättehögen stött,
Jag viii er aska ej oroa, där den hvilar,
För mig I sofva må i svala gamman sött.
Jag vågar mig ej tili att blotta gömda glafvar
Och fruktar stöka i de gamla jätte-grafvar.

För den moderna naturvetenskapliga ståndpunkt, från
hvilken Mennander betraktade det förflutna, tedde sig den pri-
sade urgainla nordiska kulturen i hufvudsak som vidskepelse
och okunnighet:

Er sedolära ock slätt ingen nu behagar,
Hos er har våld för rätt och näfvelagen rådt,
I trodden norna skop och ödets grymma lagar,
Men läran om vår själ har illa häfdad stått.
De fromma skull' ta hamn i Gimle sälla länder,
De onda pinas af Nidhuggra hvassa tänder.

Mig tycks att sanning då låg i sin dolda linda,
Vishetens säde föll i isbelupet land,
Dess scepter var af bly, hon kund' ej kransar binda,
Ty lagren vissnad stod, dess hus var bygdt på sand,
Okunnigheten had' i Sverige frälse vunnit,
Ty vardt ej snillebragd i hela landet tunnit.

Det afses uttryckligen en jämförelse mellan förr och nu.
Då var världen »de mörka fablers bo. Förnuftets puud var
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nedgräfdt. Det rådde vidskepelse i stället för tro, och natu-
rens kännedom var ringa». »De gamle hväst sitt svärd, vi
hvässa svärd och penna». Skalden viii därför lämna de gam-
les vett i sitt värde och i stället fläta en krans åt den nya
tidens lärdom, hvars stora vinningar han besjunger i ettflertal
strofer:

Vi veta himlens lopp, planetrens gång och krafter,
Torviggens födslorum och skynas vattudatn
Samt djurens rörselkraft. Vi presse sunda safter
Af det som saftlöst syns. Det dolda måste fram.
Vi gräfva rötter opp tili mångfalt bruk och nytta,
Med dem vi folk tili lifs ur Karons färja flytta.

Det är den nya tidens vetenskapliga segrar Mennander
viii poetiskt förhärliga. Den senare delen af dikten är ägnad
Åbo akademi, hvars sekelminnen han upprullar, särskildt drö-
jande vid stora ofredens bistra hågkomst. Han slutar med en
jubel- och tacksägelsehymn i< anledning af sekelminnet:

Välkommeu, sälla dag, ho är som dig ej fägnar?
Som allra först förtrott oss vishets himla skatt,
Som oss bekante gjort med himmein den oss hägnar,
Som oss ur nattens blå i klara ljuset satt.
Välkommeu, sälla dag, som oss ur mörkret frälsat
I dag för hundra år, var tusen resor hälsad.

Det var en retorisk flykt öfver det hela, som väkte anklang
hos samtiden och bidrog att gifva glans åt den märkliga jubel-
festen.

Som bevis på akademins segervinningar räknar Mennan-
der i sitt festkväde, att 26 magisterpromotioner hade ägt rum
under det första seklet och att därvid 500 mästarbref i lärdom
hade kunnat utgifvas. Bland akademins fester voro också
lagerkröningarna de mest uppburna och de vid hvilka poesins
flöde strömmade rikligast. Sedän länge hade promotiouerna
betraktats som offentliga festuppvisningar af akademins arbete
i lärdomens tjänst. Det var enligt tidens uppfattning »dyg-
denes lön», som symboliserades i »lagerkrans skön» och af
ålder hade sånggudiunorna stämt möte vid dessa dygdekrö-
ningar.

Den första promotionen efter restaurationen ägde rum år
1726, oeh därefter förekotnmo promotionsfester i regeln hvart

295PROMOTIONSKVÄDEN.



tredje år. Verserna, som afsågo att vara hyllningssånger tili
de unga kandidaterna och vanligen voro författade af nnga
studenter bland de lagerkröntes vänner, skrefvos tili en början
omväxlaude på lätin och svenska. Så ntkommo vid 1729 års
promotion tre latinska och tre svenska promotionspoem. På

1730-talet tillkommo äfven verser på tyska och franska språ-
ken. Den största språkförbistring företer 1738 års promotion,
då poem författades på lätin, svenska, tyska och franska. La-
tinet var dock på promotionsdiktningens område på retur. Vid
1740-talets promotioner förekomma endast svenska verser, och
redan år 1732 hade Alexander Hacks \ en »Fägnesam Lyck-
Onskan» tili några af de då promoverade magistrarna vågat
offentligt uppträda mot latinenväldet i den lärda världen och
slå ett slag för de moderna och inhemska språken i full öfver-
ensstämmelse med yrkanden, som senare äfven framstäldes i
akademiska dissertationer f. Hacks börjar med att ursäkta sin
sångmö, att den orerade på »enfaldig svenska» och ej på lätin,
som sedän urminnes tid hade värit de lärdes språk öfver hela
jorden. Men han vågade betvifla att detta språk ensamt sknlle
hafva monopol på att föra lärdomens taian:

Visst lärer Adam rea med vackra gubbar flera
Ock något kunnat, skönt ej pater declinera,
Man tror att Salomon blaud lärde stått på staten,
Fastän man säkert vet han aldrig läst Donaten.
På grekiskt, tyskt, fransyskt och många andra flera
Nog mycket vackra språk man knapt lär säga mera,
Än äfven lika väl en ärlig finne torde
På grundrik finska ge, som ej föraktas borde.

Samma Hacks hade redan uppträdt vid den första pronio-

tionen efter restaurationen med ett poem, som äfven har sin
märklighet, emedan ofredens minne och fredsstämningen gå
igen i detsamtna. Hacks sångmö hade dock mera sin styrka
i det komiska än i det allvarliga, livarför den ej häller mäk-
tade med det stora ämnet, så mycket mindre som han hade
valt ett versslag, som ofrivilligt gjorde ett fyrvärkeri med
rimmen och ett jonglerande med orden tili hufvudsak. Den
långa dikten börjar:

1 Jfr ofvan s. 109.
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Sen Mars tappra hjält' så i fält mån gräselig dundra och plundra.
Att både himmel och jord, med ett ord, tyktes lyssna och undra;
Sen han mång land uti brand, nti sand, uti aska förvandlat
Och med nit så ock flit som grymmaste lejonet handlat;
Sedän han sig tili krig, tumulter och örlig har rustat
Och med kulor och krut, sköld, spjut sig länge förlustat;
Sedän han käkt, oförskräkt, både fast som ock hvast helt frimodig,
Visat courage, att hvar honom har sett frodig och blodig;
Sedän han länge af rof tili behof och lysta sig mättat
Samt i mång tusendes blod sin händer och tänder ha tvättat,
Sedän han svårt, ja så hårdt denna gången så mången har basat,
Att han tämmelig väl med skäl för sig själfver har fasat,
Börjad han ändtlig med id på frid och rolighet tanka,
Ja sin grufliga art med fart tili friden att lanka.
Friden soni alt mångfalt likt en vän ger igen hvad i striden
Utan prut tili slut har gått ut, änskönt det än lider på tiden;
Friden alien, som hvar en mer daglig behaglig mån blifva,
Friden som hopp, själ och kropp, märg, färg, mod och blad mån upplifva.

Det är som synes en af tidens besynnerligaste dikter. Men
man får ej glömma, att den var författad af en komisk dik-
tare, som blef krystad, när han skulle vara högtidlig och som
trots det tillkämpade allvaret dock värkade komiskt genom
sinä forcerade rim och sin meters uppskrufvade styltgång.

Den återvunna fredens välsignelser äro ett tema, som länge
genljuder i promotionsverserna, och vid prisandet af desamma
passade man äfven på att nedlägga en hyllningsgärd för freds-
fursteparet på tronen, i synnerhet som promotionerna icke säi-
län ägde rum på någon af de kungliga bemärkelsedagarna.
Så firades 1735 års promotion på Ulrika dagen och med an-
ledning däraf hade festskalden JV. P. Blidberg valt att kväda
öfver det då tidsenliga ämnet: »När Mars med vapenbrak
kringvandrar vida jorden, Har Pallas ro och frid i Friderika
norden». Men det är icke blott freden som prisas, man för-
nimmer redan en fläkt af den ekonomiska epoken ur Blidbergs
poem. Det är för ekonomiska välgärningar han i främsta
rummet hyllar sitt lands drottning:

Att åkerbruket i vårt Mannaheim florerar,
Att handel, byggningsvärk hos Svea folk hofverar,
Att Mars med människoblod ej blodar vara orter,
Näst Gud vår drottning ock har fridat Baldurs portar.
Att gamla Skanös skog rik boskaps afvel föder,
Att hoptals lam och kid af landets frukt sig göder,
Att fåglar få sin' ägg i fria buskar gömma,
Därföre bör oss ju vår drottnings nåd berömma.
Lef tusen resor rik, högmäktiga Ulrica
Eleonora, som gör landets hushåll rika!
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1741 års promotion ägde rum på Fredriksdagen den 18
juli, i följd hvaraf festpoemet blef en lofsång öfver konung
Fredrik, som ännu en gång prisas som fredens vise upprätt-
hållare. Anledningen var så mycket större som freden nu åter
syntes hotad. Det är med en förnimmelse häraf festskalden,
docenten Erik Renström utropar:

Så har oss himlen än i frid förunnat fira
Vår höga konungs dag, än horisonten vår
Syns klar förutan moln, än vi oss kläda, sira
Med palmer, hviter dräkt, än skeppet lyckligt går;
Dig ske lof, pris och tack, o hitnlens skapar' store,
O att i många år vår sällhet grönskand vore.

Näst Gud hade man konung Fredrik att tacka för den
tjugoåriga freden:

Den vunne gyllne frid har Friedrichs visa spira
Beskyddat, hägnat intill denna timma, stund,
Hans klokhet stor oss hjälpt att vi fått länge sira
Vår hufvud uti ro och trygghets sälla lund,
Han har oss mycket värft förutan sköld och pansar
Och under fridens lugn beredt oss segerkransar.

Vi nöjde trygt beskydd in under Friedrichs välde
Fått njuta daglig dags och sälle ro vår båt,
Vi som för farlig storm här fordom vor utstälde,
Då nti tackl och tåg hörds faslig gnislan, låt,
Fått röna hvar minut kung Friedrichs visa dater
I alla städer, hus, i alla stånd och stater.

Meri konungen hade icke blott hägnat freden, utan äfven
uppmuntrat tili idoghet ocli flit, gynnat de fria konsterna och
belönat dem, som visat nit för »bokvett», såsom framgår af
nedanstående verser:

Kung Friedrich, vis och klok, lät handaslöjder flytta
I norden tili sitt folk, dem hemvist rymde in,
Han såg det lända mer tili landsens gagn och nytta
Än proppa skeppen med mång' utländsk kläde fin,
Hans majestät sig först med svenska tyger nöjde
Och undersåtar sin tili samma tankar böjde.

Poesin är som synes mycket mager i denna lofsång, meti

den gifver ett eko af tidens freds- och ekonomiska stämnin-
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gar. I många poem från denna period möter man andra för
tiden karaktäristiska drag. Så måste det betraktas som ett
direkt uttryck af tidsandan, att så många verser ha tili ämne
frågan om lärdomens nytta och gagn. Att alt sknlle vara
nyttigt, var ju tidens lösen, af särskildt intresse måste det då
blifva att söka nppvisa äfven lärdomens utilitetsvärde, så föga
poetiskt ett sådant ämne än kan synas. Frågan behandlades
emellertid såväl skämtsamt som allvarligt. Den redan nämda
skämtaren A. Hacks söker i sitt kväde vid 1732 års promo-
tion ntreda, hvilka utsikter den lagerkrönte hade på lifvets
vädjobana. Det fans många, heter det i sangen, som med
stora omkostnader förskaffat sig magisternamnet:

Dock kunde den och den, ja många flera veta.
Som sen fått tretti år kaplan på landet heta,
De mente, de gjort klokt, som hällre blitt vid plogen,
EH' genast alt med ett med får gått vall i skogen.

Hacks vågar redan ställa sig tämligen skeptisk gentemot
magisterlärdomen:

En spränglärd lärdom är så nödig ej hos alla,
Här fordras äfven det man conduit plär kalla,
Med studier kan man än tili tämlig heder komma,
De gifva säkert bröd, dock nastan sent åt somina.

Äfven med magisternamuet skämtar Hacks oförsagdt. I
en dialog mellan master Jöns och broder Jiirgen framdrager
han hvad själfva folket tänker om saken. Den förra spörjer
af den senare:

Tänk ett magister-namn så stort som mästars lyder!
Säg du som träslug är, hvad tro det namn betyder?
Han genast fick tili svar: Din tok, skall du ej veta
Hvad en magister är och hveni så plägar heta?
Jo, när som en student med många glosor stoppat
Sin hjärna öfverfull, blir magen sist opproppad,
Sen växer därutaf rätt ståtligt lärdomsister,
Hvarföre sådant folk man kallar sen magister.

Samma högviktiga ämne ventilerades äfven af ett par
grotta gummor med korgar på arm, som sågo en ung student
tankfull passera:
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Strax sporde en, hvars lär den hjärteungen vara?
Hon feck ej ordet frani, förrän den andra svara:
Det en magister är, därpå må du ej tvika,
Jag tvänne gånger ren hört honom här predika!

Hacks behandling af temat är enastående i periodens
diktning och erinrar något om tonen i tidens moraliska vecko-
skrifter. Men däremot finner man oftare en allvarlig behand-
ling af samma ämne. Så har det tili 1745 års promotion af
adjunkten K. F. Mennander diktade poemet tili ämne »Lär-
domens nytta och belöning». Författaren börjar med att först
framhålla alla lärdomens nackdelar. Den fordrade mycken tid,
nattvak och ansträngningar, och »af den kostnad som läggs
ner, man säilän interesset ser». Ja, det kunde hända, att mån-
.gen dör af hunger, som enbart lefver i lärda skrifter:

Med sadan möda lärdom fins,
Men hvad är det som därmed vins?
Den fröjd att käck och lärd få heta
Och intet nier. De toma ord
De duga ej på disk och bord,
När lyckan ej däraf viii veta.

Det kunde därför lätt hända, att den dummes dom befun-
nes klok, hvilken »ratar läsaren och hans bok, som lefver dag-
lig utan sorg och mäklar friskt på världens torg, alltid med
sig själf väl förnöjd». Men så ytligt finge man ej bedöma
lärdomens värde:

Den ej vid skalet hänger blott,
Men lärdoms sötma smaka fått,
Den ödets hårdhet aldrig plundrar,
Han hvilar i nöjdt sinnes bo
Och kan vid boken äga ro,
Lugn inne, när det ute dundrar.

Låt andra äga Attals skatt,
Ta fåfäng äras skugga fatt,
I sinlig vällusts haf sig sanka.
Ren vällust, sanna aran går
I vishets gull. Den aldrig får
Värld, tid och öde nånsin kränka.

Lärdomens nytta var mångfaldig:
Den sprider frukter utan tai,
Har jord- och hitnmelsk sällhet fal,
Så lärdom är sin egen lön
Så står dess lager evigt grön.
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Mennander förmådde ej poetiskt lösa det prosaiska proble-
mer, utan endast gifva några ansatser karaktäristiska för tidens
uppfattning.

Men icke blott i promotionspoemen x finner man genljud
af tidens stämningar, utan äfven i de lyckönsknings- och
fägnekväden, som enligt gammal tradition ingingo i de lärda
afhandlingarna för graden, hvilka gratulationspoem också aro
närä besläktade med promotionsdikterna. Man möter lofsånger
öfver naturen, ett förhärligande af de vetenskapliga iakttagel-
serna och rönen samt forskningarna i naturens innandömen.
Huru sådana för tiden alldeles nya poetiska ämnen togo sig
ut iklädda rim och meter, framgår af nedanstående lilla poe-
tiska utgjutelse i naturlig teologi, diktad af en broder tili Pehr
Gadd i dennes afhandling »Physico-oeconomiska observatiouer
rörande Satakunta»:

Hvar är den skådeplats, där sinnens lystnad mättas
Af höga färgers prål och ljufva lätens ljom?
Hvar ser man prydnan på dess högsta tron uppsättas
Och menlösheten själf ge ljufva nöjen om?
Hvar har den högstes hand nedsatt de största gåfvor,
Med högsta vishet delt sin nåds och allmakts håfvor?

Jo, kom naturen se, och rätt dess alster skåda,
Så skall man finna snart hvar sadan samling är.
Strax vördnad börjar mer än blott förundran råda,
När man de storvärk ser, som Gud har stiftat där.
Man ser af blommor, kräk och stenar honom prisas,
Af minsta grus och doft dess äras glans uppvisas.

Man ser nu hur ett ting om höjd och storlek talar
Det andra om rätt skick, om ordning och stor makt,
Hur som så högsta bärg som ock nedsänkta dalar
Oväldigt vitsord ge om kärleks ömma vakt.
Sist tänkom hvad vi ä', hvad om vår plikt bör sägas,
Af hvilka tankekraft och högsta gåfvor ägas.

Så gifver äfven den akademiska litteraturen uttryck åt
tidens nya stämniugar. Också den poetiska stilen undergår
någon modernisering, liksom man äfven vid vai af versslag
synes eftersträfva större omväxling. Den tunga alexandrinen
är visserligen fortfarande den förhärskande metern, tnen på

1 En detaljerad framställning af promotionspoesin vid Åbo univer-
sitet har Werner Söderhjelm publicerat i »Minne från Promotionen 1897»..
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1740-talet finner man redan långa promotionskväden i lätta
lyriska rytmer. En fullt medveten sträfvan efter en ny med
tidens ideal bättre stämmande stil kan äfven skönjas, ehuru en
sadan ännu ej kan anses ha vunnit häfd och stadga. Hvilken
borgerlig, hvardaglig och ali tradition profanerande poetisk
stil använde ej redan Hacks i sinä dikter tili parnassens man!
Som en egendomlighet i stilväg uppdyka under denna tid i
flere kväden uppenbara försök att imitera fornsvenskens ord
och uttryck. Härpå syftar den ofvannämde promotionsskalden
E. Renström, då han säger:

Här börjad' en och ann tili gamla språket löpa
Och andras ordalag i landsflykt döma ut,
Vi börjad' vid vårt tryck strax svenska stämplar stöpa
Och skrifva svenska ren från början och tili slut.
Och visa fäder i de möglad' gamla skrifter
Begynte se sig om och ftmno hjält-bedrifter.

Särskildt grep man tili sadan imitation hvar gång det gälde
•en jämförelse mellan den gamla brynjetiden och den allra nyaste
liushållstiden, och med sådana jämförelser framkom man gärna.
Mennander gjorde det i sitt ofvannämda Stora jubeltal och imi-
terade därvid äfven den fornnordiska stilen. Ktt mycket karak-
täristiskt exempel gifver oss följande lyckönskningsverser af
studenten E. A. Sundin:

Då tirfäderne vår, från Ättlinga karlvulna ätten,
Holt för en dyr i hälgd lyst dygd, hugpryde och ädle,
Resa i härnad å gripa sig gull uti baltiska vikar;
Drakens sköldade bröst och ormars smidiga trynen
Ställa niot Näckurs svall, västhafvets modiga böljor
Trotsa vid Herkul, i Niorfa gå in tili girkar och asar,
Tili Wanqvisl' å Ashem å fler grannskaper i näjden,
Särkland, Wanahem å fornfrägde förvanter å skyter;
Färgade fälten med blod, betäkte med fiende kroppar,
Stakad' ut vägen med grymhet å vist sin förfädra styrka;
Satt då Hushållning å grät, föraktad i ljufvaste parker,
Saknade skötsel, å fält med korndigra axen utsmyckad'
Gladde ej bardagagiruge bond'n tili åtsikt å matto;
Värja, pålyxa å båge måst hus, liiat, kläder och heder,
Drängar å pengar å hustru å heni oärfva förvärfva
Alt af vapnebrak ynkliga skall å gnydde i norden.
Detta bekymrade hugpryden ali och frägdrika snillen,
Som så eget som nästans väl kund' ljusare skåda,
Sed'n ett ädlare ljus förnuftets ögon ha öppnat.
Därför svuro de ed, sin' hjälpsamme häuder uträkte

Jordhäfd utarmad, föraktad å klen under armarna grepo,
Hälst ett samhälls styrka å den som stolpar ä fäster.
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Det var ett poetiskt stilexperiment, som synbarligen befann
sig på afvägar. Men sådana försök utvisade dock att en bryt-
ningstid var inne, att man eftersträfvade något nytt äfven i
form och stil. Ur sådana experiment framgick slutligen den
uya tidens konststil, ehuru densamma ännu vid seklets midt
ej hade kömmit tili fullt genombrott hos vara rimmande fest-
poeter.

De många festerna vid akademin gåfvo väl de förnämli-
gaste bidragen tili tidens tillfällighetspoesi, men den största
kontingenteu utgjordes dock af begrafnings- och bröllopsverser.
Den gamla seden att uppvakta med poetiska äreminnen eller
förgäuglighetskväden vid dödsfall och att tili bröllopsfester
dikta hymeneiska sånger fortfor ännu under hela denna period
och syntes snarare vara i tillväxt än i aftagande.

Redan genom den yttre utstyrseln sökte man gifva begraf-
ningsverserna en sorglig prägel. De pryddes vanligen af en
svart kista eller en bild af liemannen, som förestäldes be-
vingad och med en stor lie i handen, eller af sorgepelare
och emblemer med inskrifter sådana som »Vi draga sorg öfver
dig», »Hodie mihi, cras tibi» m. fl.

Vidkommande innehållet konstaterar man ali möjlig varia-
tion af det gifna dödsproblemet Där omväxla sådana gammal-
modiga tema som sorgefulla samtal mellan den aflidne och
dess efterlefvande eller ett sista farväl (ultimum vale), lagdt i
den aflidnes mun, nied klagodikter och sorgekväden af en mo-
dernare läggning. Öfver mera framstående personer diktades
poetiska äreminnen, i hvilka den aflidnes förtjänster utgjorde
grafkvädets ämne. Ovaiiligt var det ej häller att klagosånger
författades å särskilda korporatiouers vägnar. Så möta poetiska
tårar af österbottniska nationen och en finsk Walituswirsi af
finska församlingen i Åbo öfver professor Isak Björklund och
af söderfinska nationen öfver professor Johan Wallenius. Öfver
teologie professorn Herman Ross' död fälde hela Norrland en
bitter klagan, och likaså instämde Dochteå socken i en poetisk
sorgeklagan öfver sin i lifstiden berömliga kyrkoherde Johan-
nes Cajanus. Det begyute också blifva vanligt att sorgeverser
skrefvos af de uärmaste efterlefvande. Den sörjande familje-
fadern diktade afskedssånger öfver sin bortgångua maka eller
öfver ett förloradt barn. Sonen skref en klagodikt öfver sin
aflidne fader, och det var als icke ovanligt, att åminnelseskrif-
ter angåfvos vara författade af »de sorgbundna». Inträffade
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ett dödsfall under säregna omständigheter, togs detta äfven tili
ämne för minnessåugen. »En sorgelig flykt» är temat för graf-
skriften öfver adjunkten K. F. Mennanders maka, som afled
medan familjen under lilla ofreden befann sig i landsflykt i
Upsala.

Själfva förgänglighetstemat var likväl det vanligaste i grift-
sångerna. De rörde sig företrädesvis kring ämnen sådana som
»människans korta och mödosamma lefnad» eller konstaterade,.
»att jordiskt nöje flyktigt är och vanskligheten alt förtär».
Den vanliga refrängen var att mot lifvets, världens och tidens
eländighet uppställa evighetens härlighet som det enda trös-
tande momentet. På denna utsikt tviflade ännu ingen af tidens
sorgepoeter. Öfver hufvud hvilade merendels en religiös prä-
gel öfver griftverserna. De utgjordes icke säilän af rent teolo-
giska betraktelser öfver »ali den godhet och barmhertighet,.
som den nådige Guden bevist», öfver »denna tidsens full-
komliga ofullkomlighet och ofullkomliga fullkomlighet» eller
om »Guds barns förnöjlighet både i lifvet och i döden». Man
påträffar understundom äfven bibliska ämnen i grafskrifterna. I
ett sorgeminne skildras »en rätt israelits mödosamma och be-
svärliga vandring ifrån Egypten tili det himmelska Canaan»,.
och ett annat har tili ämne »en tidigt förvissnad Jonae Kurbits».

Icke säilän inledes redan titelbladet med en poetisk
strof, som i korthet angifver griftkvädets innehåll, hvilket när-
mare utvecklas i detsamma. Vanligen afslutas poemen med
en särskild versifierad grafinskription öfver den döde. Det
stora flertalet af periodens grafskrifter äro skäligen banala och
höja sig icke öfver medelmåttan. Men bland den stora mäng-
den förekommer dock en och annan, hvars innehåll vittuar om
större originalitet och nppfinningsgåfva och som äfven i for-
melt hänseende något höjer sig öfver det vanliga.

I grafskrifterna användes ännu med förkärlek det alexand-
rinska versmåttet. Men äfven psalmmetra och andra lyriska
versslag begynte komnia tili heders. Den högtidliga stenstilen
förekommer också, i synnerhet i latinska grafpoem, oeh sådana
voro i regeln rikligt utstyrda med emblemer vanligen i formen
af med blomster sirade pelare.

Många af de tidsdrag, som karaktärisera grafpoemeti, åter-
finner man äfven i bröllopsvisorna, ehuru ämnena för desamma
helt naturligt betingade en annan ton och en annan läggning.
Det fans likväl bland dem både skämtsamtna ocli allvarliga.
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Äfven bröllopsfesterna gåfvo icke säilän ämnen för religiösa
förmaningar och betraktelser. Man möter poetiska brudskrif-
ter öfver ämnen sådana som »Skaparens Faderliga försyn vid
alla skapade tiugs underliga styrande och regerande». Ofta
uppträder bröllopspoeten som moralpredikant och låter de unga
veta hvad katekesen och hustaflan förkunna om äkta folk. Vid
prästmäns bröllop behandlades det utnötta temat om präster
skulle få gifta sig eller borde vara celibatärer. Stundom syss-
lade man äfven med den högviktiga frågan, hurudant giftoval
en prästman borde göra, hvarvid han varnades att taga sig

En hustru hvilken lysa viii i smyckad präktig kläder,
Ja dyrka spegeln allra mest, ostadig som ett väder,
Som annars aldrig nöjder är än vid visit och dans,
Som önskar likna Isabel, som i forna dagar fans.

I allmänhet var brudgummens yrke icke säilän bestäm-
mande för bröllopsvisans tema. Var det en läkare, blef kärle-
ken en »obotelig sjuka», hvars kännetecken diagnosticerades
med alla läkekonstens termer och mot hvilken ej fans uågot
annat botemedel än giftermålet. Stundom påstods äktenskapet
äfven vara ett utmärkt recept mot vårfrossan, hvarvid poeten
riktar följande maning tili kontrahenterna:

Tag, pröfva i er äkta bur
Nu allra först min frossekur,
Jag undrar om han duger;
I morgon eller andra dar,
Herr brudgum, väntas edert svar,
Så blir jag mera sluger.

Ofta gåfvo äfveu kontrahenternas namu anledning tili poe-
tiska sjukbetraktelser. Hette händelsevis brudgummen Kranck
och. bruden Calamnia gjordes ett oskyldigt skämt öfver att en
lamer och en kranker skulle ingå gifte med hvarandra och
tråda i bröllopsdansen, livarvid poeten dock anhåller att hans
skämt icke tnåtte tagas illa upp. Detta maner att dikta öfver
personers namn hade för öfrigt gammal häfd för sig och fortfor
ännu länge. Var brudgummens namn t. ex. Törner, knnde bröl-
lopspoeten ogeneradt dikta par tiotal strofer om »det gröuskande
törne». Hette bruden Granberg, sjöngs det:

Låt granen ha blomma och länge bli grön,
Ur bärgen lät konima mång granar så skön!

20
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Tiden har att uppvisa hela långa kärleksdikter, hvilkas
innehåll uteslutande rör sig kring namnen, t. ex. ett s. k. fiskare-
glam, en dialog mellan en sjöman och en fiskare om en stor
braxen, som hade fångats ien grund ström. Brudgummen hette
nämligen Braxer och bruden Grundström. Denna genom sin
dialogform ganska enastående bröllopsvisa var emellertid för-
fattad af en Upsalarimmare O. A. Burman. 1

Helt naturligt är att själfva kärlekstemat ofta återkommer
i bröllopsvisan. Det är lika vanligt som förgänglighetstemat
i griftsångerna. Så skildras kärlekens rätta art i en bröllops-
visa och säges bestå af dygd och gudsfruktan. En af bröllops-
poeterna viii besvara frågan, om kärleken består i klokhet eller
dårskap och söker en annan gång gifva det bästa rådet i giftas-
och kärlekssaker. I allmänhet voro råd vid giftermål vanliga
och närä tili hands liggande ämnen för brudskrifterna. För
att gifte skulle kunna anses godt, borde man ej fästa afseende
väre sig vid skönhet, rikedom eller ungdom, utan endast vid
dygd och vett, blandadt med belefvenhet:

Inte duger sinligt tycke,
Sminkad hy och glittersmycke.
Dygden är den rätta krans,
Som utgör en flickas glans.

Man gaf äfven välmenade råd otn den rätta åldern, då man
borde gifta sig, eller om den årstid, som var lämpligast för
firande af bröllop.

En allmän klagan var att det stod illa tili med troheten,
medaii i stället lögn, svek, tadel, afund och svartsjuka voro
vanliga företeelser. Ofta upprullade därför bröllopspoeten en
bild af forna tiders heder och seder som ett lysande motstycke
tili samtidens »flättja och fnas». Äfven missförhållanden och
besvär inom själfva äktenskapet togos icke säilän tili tals.

Bröllopsverserna afslutades vanligen med en särskild lyck-
önskan tili brudparet. Stundom förekom ännu någon läcker
gissgåta riktad tili damerna och åt den, som gissade rätt, lof-

1 Jfr Gabriel Lagus, Den finsk-svenska lilteraturen s. 108—112.
Denna mycket aulitade Upsalapoet hade äfven författat en bröllopsskrift
vid rectoren Ross' förmälning med tullnären Mjöds dotter i Nådendal,
hvilken skrift af borgmästaren Jonas Hindrichsson föregafs vara skrifven
tili »Nådendals stads vanryckte och förklening». Genom landshöfdingen
ingafs bref tili konsistorium för att hindra tryckningen af Burmans visa.
-Cons. Prot. 2% 1735.

306 TIIXFÄrXIGHETSPOESIN.



vades att först bli gift. Hänsyftningar på äktenskapets snara
välsignelse voro också fortfarande vanliga. Då en härads-
höfding Orrström ingick ett äkta förbund med Susanna Vevelia,
målade en brudgummens vän följande framtidstafla:

Då komina sedän fram små unga orrar täcka,
Som kunna kuttra ljuft ocli bli som fadren käcka,
Dem han har med sitt par på orreleken gjort,
Tror säkert, året går ej kring, förrn det blir spordt.

Väl eder sälla två, som himlen så niånd para,
Att I nu leka fån tillsamman utan fara.
I tarfven frukta ej för bössa eller skytt,
Där andra orrar ej slikt äfventyr undflytt.

Den yttre utstyrseln var ej häller försummad. De erotiska
emblemen utgjordes af bilder af tvänne kyssande turturdufvor
eller af tvänne händer inneslutna i ett stort hjärta, af Amor
skjntande sin pii mot ett hjärta som måltafla o. s. v. I vai
af olika versslag kan man redan konstatera betydande omväx-
ling och framsteg, och utvecklingen mot ett nytt stilideal är
ännu mera skönjbart i bröllopsvisan än i de allvarliga grift-
kvädena.

Författarne tili tidens talrika verser och visor voro oftast
lika tillfälliga som dessa flyktiga alster af den rådande smakeu.
Merendels har man att söka dem, åtminstone de bästa, bland
studenterna vid akademin, stundom äfven bland de yngre aka-
demiska lärarne. De flesta nppträdde endast vid ett eller annat
tillfälle och ha sedän ej vidare gjort sig kända som vittre för-
fattare. Men där möta äfven några, som oftare framträdde som
tillfällighetspoeter och dels genom sinä alsters mängd, dels på
grnnd af en märkbarare poetisk begåfning förtjäna att ihåg-
kommas bland tidens smärre poeter.

En af de mest produktiva af periodens skalder var den
bekante pietisten och separatisten Abraham Achrenius. I sin
utigdom skall han ha författat talrika världsliga dikter, hvilka
lian sedermera, då han greps af den pietistiska rörelsen, offrade
åt lågorna och uteslutande ägnade sig åt andlig diktning,
såsom i det föregående redan är omtaladt. 1 Därjämte upp-
trädde han emellertid äfven som tillfällighetspoet under större

i Jfr ofvan s. 47—52.
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delen af sin lefnadstid. Sinä hithörande poem diktade han så-
väl på lätin som svenska och finska och tillhör • sålunda
tidens trespråkiga skalder. Som nng student författade han en

latinsk hyllningssång vid den första promotionen 1726 och som
gammal gubbe kvad han ännu 40 år senare på romarspråket
vid promotionen 1766. Utom dessa lärda poem diktade Ach-
renius flere grafskrifter, hvilka företrädesvis äro skrifna på
svenska. Egendomligt är det att Achrenius, den varma pietis-
ten, i flere af sinä griftkväden framträder som de ortodoxa
biskoparues minnessångare. Han har besjungit biskop Witte
som »Ett nordiskt ljus~> och vid biskop Fahlenius' begrafning
uppvaktat med ett griftkväde »Dödlighetens Åtancka». Då
K. F. Mennander tillträdde biskopsämbetet i Åbo stift, skref
Achrenius på vers prosaiska betraktelser öfver »Biskops-Ämbe-
tets värdighet». Achrenius har äfven författat sorgeverser öfver
en bortgången maka och en förlorad son samt en längre »Döds-
sens och Upståndeisens Betraktelse» öfver sin egen saliga hädan-
färd. De flesta af hans griftkväden äro af religiöst innehåll
och utgöras af andliga dödsbetraktelser. Liksom i sinä tidi-
gare ointalade talrika uppbyggelsesånger öser han i sinä graf-
skrifter företrädesvis ur »Sions hälsobrunn» ochlägger i främsta
rummet au på det andligt uppbyggliga. Också hans tillfällig-
hetspoem ha felet att vara långdragna och tröttande att läsa.

Äfven fredsslutet i Åbo 1743 besjöngs af Achrenius såväl
i en svensk lyckönskan tili Åbo stads invånare som i en and-
lig arkvisa på finsk runometer. Han uttalade här sin glädje
öfver att denna nya svåra pröfning för landet blef jämförelse-
vis kort och att kriget afslutades, förrän man hade vågat hop-
pas därpå:

Fridstecken också är, att landet blef förskont
I hast på kortan tid; här år och dag ej höfdes
Att ligga under tvång, fast folket svåra söfdes,
Gud dock ett skonsarnt straff gaf för så mycket ondt.
Fördärfvet lät Gud gå, men blef i hast dock stillat
I Finland, plågors ort, ja för'n man sig inbillat.

Äfven i den omständigheten att landet genom fredsslutet
hade förlorat sinä fästningar, såg Achrenius, märkvärdigt nog,
»ett fridstecken». Det var ett sista uttryck af samma känsiä,
som var allmänt rådaude efter stora ofreden och hvilken för
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den öfversvallande glädjen öfver den återvunna freden glömde
alt annat. x

En världslig tillfällighetsskald, en fullständig kontrast tili
Abraham Achrenius, var den ofvan nämde promotionssångaren
Alexander Hacks 2 , som äfven har författat flere griftkväden
och i synnerhet bröllopsvisor. Hacks är i många hänseenden
en af de märkligare bland tideus tillfälliga rimmare. Han var
den ende, som hade sinne för det glada skämtet och anslog
komiska strängar, och tack väre denna egenskap ha några af
hans kväden fortlefvat ända tili vara dagar. Vi ha redan nämt
i hvilken profanerande ton han i sitt seuare promotionspoem
af år 1732 hade skämtat öfver magisternamnet och magister-
lärdomen. Sin höjd nådde hans komiska diktning i de s. k.
Eskola, gubbens visor, en bröllopsdikt och ett griftkväde, som
Hacks författade öfver Åbo borgaren Josef Petrej. Hvad som
gjorde dessa visor så populära, att nya upplagor kunnat ut-

gifvas ända tili senaste tid, är icke blott den humoristiska bild
visorna gifva af ett original bland den tidens Åbo borgare och
af de borgerliga seder, som då rådde, utan äfven språkfor-
men, som på ett roligt sätt imiterar den rådbråkade svenska,
hvarmed det finska bbrgerskapet i Åbo på den tiden rörde sig.
I detta afseende kan man tillerkänna Eskola gubbens visor en
värkligt kulturhistorisk betydelse. Själfva maneret var egent-
ligeu icke nytt. Redan under karolinska tiden hade det före-
kommit, att man använde landsmål eller rådbråkad tyska för
att framkalla en komisk värkan och ännu i frihetstidens början
skrefvos i Sverige talrika bröllopskväden på provinsdialekt. 3

Det var sådana förebilder Hacks imiterade på ett lyckligt sätt,
och denna af finnar rådbråkade svenska var ett godt fynd,
hvarigenom Hacks åstadkom en lustig värkan. Såsom ett prof
på huru Eskola gubbens visor togo sig ut i sitt första tryck,
meddela vi följande fotografiska aftryck af den Petrejska bröl-
lopsvisans inledningsrader:

1 Utom af Achrenius besjöngs lilla ofreden i en längre finsk runa
af landskamreraren i Vasa Jakob Mardell Widman och i en svensk politisk
visa af en af deltagarne i kriget Axel Germund Lilliegren, hvars sång afser
ett klander af hattpartiets sätt att föra kriget. Den har först i vara da-
gar publicerats i en af O. Rancken utgifven liten samling af Lilliegrens
tillfällighetskväden.

2 Student 1722. Advokat i Åbo hofrätt. Död 1740.
3 Wrangel, anf. arb. S. 237—238.
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Genom Eskola gubbens visor blef Hacks sin tids mest
populära tillfällighetsdiktare. Flere bröllopsvisor och grafskrif-
ter från samma tid visa, att han vid sådana tillfällen blef gärua
anlitad. En af de besjungna hade redan i lifstideu anförtrott
sitt dödsdrapa i Hacks' händer. Många af hans bröllopsvisor
äro pigga och roliga, men ingen af dera kommer dock upp mot
Eskola gubbens visor. Själf betraktade Hacks sitt tillfälliga
författarskap som »en brödlös konst och usel födekrok» och
gifver sig sken af att vilja helt och hållet draga sig ur spelet,
men säger sig dock ej kunna motstå vänners påtryckning.
Efter 1735 synes han emellertid ha upphört med sin glada
verskonst. 1

Samtidigt med Hacks uppträdde som lycklig tillfällighets-
diktare den unga wolffska filosofen Johan Welin, hvars lärare-

1 Jfr Arvid Hultin, »Eskola gubbens visor deras författare, i
Svenska litteratursällskapets »Förh. och Upps.» d. 16.
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värksamhet och filosofiska skriftställeri är käudt af det före-
gående. Att han tillika ej saknade anlag för verskonsten, litan
äfven kunnat vinna namn och ära som poet, framgår af de
grafskrifter och bröllopsvisor, som han författade redan som
student och som filosofie adjunkt under åren 1729—1735. Han
rörde sig lika lätt och ledigt som Hacks i de mest olika vers-
slag, såsom rimmad hexameter och andra rimrika metra, och
gick äfven i land med svårigheten att i hvarje versrad åtmins-
tone en gång upprepa samina ord. Så skedde bl. a. i en bröl-
lopsvisa med titel: »Vij lefve uthi knutars rike, Och knutar
hafva ej sin like, Ty knutars nytta är rätt stor, Hälst då man
inom knutar bor». I allmänhet ägde Welin förmåga att finna
en mångfald varierande uttryck för samma sak. I en af sinä
vackra grafskrifter besvarar han i ett tiotal strofer den uppstälda
frågan Hvad är vårt lif? utan att egentligen upprepa sig själf.

Welin plägade äfven gifva karaktäristiker af de aflidne,
stundom rätt originella och som det tyckes väl träffade. En
bortgången »mycket berömlig probst» (Gabriel Salonius) teck-
nar han bl. a. på följande sätt:

Då han sku' pynta tili ett sinn' och hjärta hårdt,
Tili hammar brukte han de Sinai dunderkilar,
Men när han dängde på, tils hjärtat blifvit sårt,
På stunden han däri af Sions olja silar.

Ty han var David lik, som björn i skägget tog
Och med sin herdestaf på ludna pälsen klappa,
Han af frimodighet det grymma lejon slog,
Att han ej fick ett lif af fårahopen nappa.

Han var lik Petri tupp, som tredje gången gol,
Påminte synden och stött på en sömnig sida,
Lik Herran Kristus själf, som störde bänk och bol,
Enär han fann och såg Guds interesse lida.

Af reti och helig nit han körde kas med dem,
Som länge ville med sin bot och bättring bida,
Han trodde ej om godt utvärtes sinnen fem
Och ville mången gång af raggen ryggen rida.

L,iksom Hacks eftersträfvade Welin synbarligen en mera
realistisk stil, och han ryggade ej tillbaka för att använda
krassa och målande uttryck. Med sin egen gåspenna dref han
också ett roligt skämt:
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Min gåsevinge kom och göm dig icke bort,
Jag viii en fjäder af din torra sida plocka,
Säg hvar du håller tili, gör komplimangen kort
Och låt dig bönen fram ur tysta görumor locka.

Fast du är rik på rim som hästen uppå horn,
Som fisken uppå märg och oxen uppå vingar,
Som geten uppå rotn och soi på sandekorn,
Fast dig naturen med kapson och grimma tvingar;

Dock du min svaga fjä'r och sorgefulla rö,
Som förr din herre klädt och honom tjänt för årar,
Ro nu min tanke fram alt öfver haf och sjö,
Där stridand' böljor gå af heta ögnetårar.

Oin vissna skuggor kväd och skrif en klagedikt,
Nu skall din dubbla klöf på bleka liket trampa,
Tänd an ett offer och afbörda dig din plikt
Mot ett fördunkladt ljus och en försvunnen lampa.

Welin afslutade icke säilän sinä svenska grafkväden med
en latinsk strof och författade äfven ett eller annat längre
fägnekväde på lätin.

Icke långt efter det Hacks och Welin nngefär samtidigt
upphörde med sin af samtiden omtykta poetiska värksamhet,
framträdde vid akademin en ung vitterlekare, som tyktes efter-
sträfva en varaktigare poetisk lager än den tillfällige rimma-
rens. Det var den redan nämde promotionsdiktaren Erik Ren-
ström 1

, som tili promotionen 1738, då han själf mottog lager-
kransen, hade författat en längre latinsk dikt »Vindiciae in-
geniorum svethicorum», hvilken afsåg att vara ett försvar för
svensk snilleodling gentemot mindre förmånliga utländska om-
dömen, hvilka han citerar i lärda noter tili sitt poem. Äfven
Finlands beröm lofsjunges i detta kväde, hvari uppräknas några
namn ur landets äldre biskopskrönika. Samma ämne som i
denna promotionsdikt behandlade Renström äfven i ett längre
poem på svenska, som hau kallade Then Uhrgamla Nordiska
Konst och Wijsheten, den enda dikt i egentlig mening, som

1 Född 1710, bondson från Sverige. Student i Upsala 1731, i Åbo
1735, magister 1738, docent i moral och logik 1740. Han erhöll tilltal i
konsistorium, emedan han vid kuratorsvalet 1738 i småländska nationen,
hvilken plats han själf eftersträfvade, hade uppträdt»importunt och oför-
synt» mot afdelningens inspektor prof. Hasselbom (Cons. Prot. 16/12 1738).
Återflyttade tili Sverige 175 1 och blef konrektor i Jönköpings skola.
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utkom i Åbo under denna period. Också detta poera har samma
försvarssyfte som det ofvannämda. Det ärriktadt mot de ovän-
liga tungor, som påstodo att nordens män ända tili senaste tid
hade värit obekväma tili konster, vetenskaper m. m. I mot-

sats tili Mennander och många andra samtida, som uttalade
sig hånfullt om den gamla »brynjetiden», var Renström en
varrn väu och beundrare af denna tid och sökte i sin långa
dikt visa, att »yfverboarna» i konst och vishet ingalunda stodo
efter, utan tvärtom voro ganska långt nunna. Särskildt prisar
han den gamla nordiska troheten och ärbarheten:

I deras vandel hei själf ärbarheten lyste,
Uppriktighet och tro var götamanna fräjd,
För riksens bästa, gagn, de ärligt hjärta hyste
Och säilän för sin fel begärde frihets lejd.
Må sådant folk är då ej värdt att nog berömma,
Man man dess värda lof förkväfva bör eli' glömma?

Också i en bröllopsvisa återkommer Renström tili samma
ämne och ställer de gamla yfverboarnas ärlighet som en mot-
bild mot samtidens falska trolöshet och hyckleri. Renström
hade synbarligen vid akademin sökt väcka ett poetiskt intresse
för vikingatidens kultur, hvarom en och annan stump i den forn-
nordiska stilen bär vittne, men hans egen poetiska talang var
alt för klen för att mana tili efterföljd.

Samtida med Renström, men långt mera uppburen som
poet var den redan nämde Karl Fredrik Mennander, som vis-
serligen själf visade sig smittad af det Renströmska maneret,
men dock tog afstånd från fornvärldsidealen och föredrog att
i sinä talrika verser gifva uttryck åt den nya tidens stämnin-
gar. Vi ha redan nämt, att det var Mennander, som på ett
högstämdt sätt tolkade akademins känslor vid den Stora jubel-
festen 1740. Dikten lofordades bl. a. af den äfvenledes vittre
Brovallius, som förordade att »thetta vackra skaldeqwäde må
igenom trycket blifva almänt», enär han var försäkrad om »at
the som äro älskare af swenska skaldekonsten hari skola finna
sitt goda nöje och gifwa Her Autorens lyckliga snille sit wäl-
förtienta ioford».

Men utom tidigare omtalade officiella festdikter hade Men-
nander alt sedän sinä studentår äfven författat begrafnings- och
bröllopsverser öfver enskilda personer. Hans första kända till-
fällighetspoem, en bröllopsvisa, är från år 1729 och han fort-
satte att skrifva vers ännu in på 1750-talet. De flesta och
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bästa äro dock från 1740-talet, medan de tidigare ännu äro
skäligen svaga. Han klagade själf öfver att Apollo ej gifvit
honom den »rhnmåttsstaf», som nyttjades af poeter, hvarför
han i vers ej kunnat frambringa något skönt och ljufligt. Men
han arbetade alt tnera upp sig och nådde slutligen i retorisk
flykt, om också ej i poetisk känsiä, högre än kanhända någon
af sinä samtida. Han njöt på sin tid auseende som akademins
främste festpoet, men hans grafkväden och bröllopsvisor äro ej
bland tidens bästa. Han synes icke säilän ha värit i förlägen-
het om ämnen, hvarför han merendels tillgrep de mest banala,
och äfven stilen är tnng. En af hans grafskrifter har den
osmakliga titeln »Werlden full med lijk» och är variationer
öfver temat: »I jordens likekista fins så lik att Gud bevars',
Jag tror när hvar tar kropp igen knapt bit af jorden spars».
Originelt är att poeten äfven talar om tankelik:

Hjälp Gud, hvad faslig hop af lik fins i vårt tankenäste,
Där ramla hoptals slott omkull dem vi i luften fäste.
De foster, som vår hjärna kläkt, båd' tankar, lustar, stök,
De föds, de öds, de gå sin kos, de svinna som en rök.

I ett annat sorgekväde, kalladt helt enkelt »Grafven»,
försätter han sig själf tili »Charons färjestad» och målar
dödsriket efter klassiska källor och med krassa realistiska
färger:

Jag koni så fram tili Pflegeton och Letes stygga floder,
Jag såg hur bleka färjetnan vet biuka sinä roder,
Hur färjelönen niåste fram, hur Minos höll sitt ting,
Hur Cerber bet i kedjan sin, och skuggor flögo kring.

Uti en grop, där ufvar bo, där man nu aska finner,
Där fann jag Nimrods tappra hand, Helenas täcka kinder,
Där såg jag Goljats stora lägg och Platos hufvudskål,
Soin mal i bok, så masken där i folk höll sinä mål.

Jag såg förgätenhetens hand tapeter flitigt väfva
I grafvens mörka kabinett. En dunst mig ville kväfva.
Jag höll för stanken näsan tili och svimna ändtligt af,
När ormetasl och grodeskrän sig i niin öron gaf.
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Mennanders kända tillfällighetsstycken uppgå tili närmare
ett tjugutal. Han skref äfven på lätin, bl. a. en lägre runa i
stenstil öfver biskop Brovallius. I sinä vänners akademiska
afhandlingar framträdde han också med tyska och franska
lyckönskningspoem. Han ägde utan tvifvel många betingel-
ser att blifva en uppburen poet, men saknade dock poetisk
begåfning i högre mening, hvarför också hans skaldegärning
efter en lofvande början snart trädde i bakgrunden och blef
en förbisedd och förgäten ungdomsbragd af den mot ärones
höjder vandrande festpoeten, som slutligen hamnade på Svea
rikes ärkebiskopsstol.

Bland tidens smärre poeter böra vi ännu framhålla ett par
namn. En rätt mycket anlitad rimmare vid festliga tillfällen
synes ha värit studenten, sedermera skolrektorn i Helsingfors,
slutligen kyrkoherden Olof Mjöd 1. Redan förut har nämts att
hans gradual-afhandling i naturlig teologi råkade ut för den
teologiska fakultetens censur och aldrig fick ventileras, men
dock af filosofiska fakulteten godkändes för graden. Som stu-
dent hade han redan uppträdt som tillfällighetsskald och be-
fäste ' sitt rykte som poet genom en oration på svensk vers,
hvarmed han uppträdde på akademin tili firande af drottning
Ulrika Eleonoras namnsdag den 4 juli 1736 2

. Det poetiska
talet blef dock aldrig trykt. Däremot ha genom trycket be-
varats några grafskrifter och bröllopsdikter från 1730- och
1740-talen, den senast kända från 1756. Han diktade under-
stundom i herdediktens maner och skref tili melodin af Lager-
löfs berömda sång om Elisandra. En annan gång försökte
han sig i odediktning efter nyklassiska mönster. Såsom prof
på hans stil anföra vi följande strofer ur »Tanckar wed en
Förwissnad Wåårblomma» (1741):

Från solenes höjd mig min svingande flykt
Tili grafven och dimmorna leder,
Jag söker den döden så brådt hädanrykt
Och. lagt bland skuggorna neder.

1 Student 1727, magister 1735, kollega vid trivialskolan i Helsing-
fors 1737, konrektor 1738, rektor 1741, kyrkoherde i Orimattila 1750. Död
1760.

2 Jfr Cons. Prot. i»/6 1736.
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Förvissnade blomster, hvi rann du då opp
Så härligt? hvi var du så snäller,
Att med din upprinnelse ge oss stort hopp,
Dör du dock bortvissnar för'n kväll är.

Mjöd var äfven en flitig samlare af tidens poetiska till-
fällighetstryck, hvaraf många stycken därigenom räddades ur
glömskan. Hans samling hamnade nämligen genom lyckliga
omständigheter i forna Borgå gymuasii bibliotek och finnes
ännu i behåll \ Den är dock långtifrån fullständig.

Mot seklets midt framträdde som tillfällighetsdiktare en
ung hofrättstjänsteman Johan Lilius 2

, som visade större poe-
tiska anlag än »lilla Mjöden». Hans tankar äro väl icke, så-
som G. Lagus med rätta anmärker, mera originella än med
honom samtida begrafningspoeters, men man kan i hans verser
upptäcka ett grand inspiration, oeh det är mycket nog för
tiden. Han rörde sig friare och obundnare med versen, än
törhända någon af hans föregångare. Ett godt vittnesbörd oin

lans rimkonst gifva följande strofer ur ett sorgekväde, som
ban kallade »Siälens Segersång»:

Så är den skarpa strid förbi?
Min seger nu begyns,
Min håg är ali sin oro fri,
Min morgonstjärna syns.
Välsignad var du glada dag,
Då banden löstes opp,
Som gjort min själ och anda svag
Och mattat ut mitt hopp.

Far tid och fruktan, faren väl,
Farväl fåfänglighet,
Nu nalkas visst min fria själ
Sin sälla evighet.
Välkommen himmel med ditt sken,
Hvars strålar ta mig fatt,
Nu är jag från min smitta ren
Uti ditt ljus försatt.

1 En förteckning öfver den Mjödska samlingen utgör Gabriel Lagus'
mppsats »Bidrag tili kännedom af Finlands svenska tillfällighetspoesi
under frihetstiden», i »Bidrag tili kännedom af Finlands natur och folk»
hft. 8 s. 55—88.

2 Född 1724, student 1741, auskultant i Åbo hofrätt 1745, vicehä-
radshöfding 1750, notarie i hofrätten 1760, advokatfiskal 1769, assessor
1770, hofrättsråd 1771, afsked 1796. Död 1803.
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Man ser att Lilius' poetiska stil redan är enklare, lättare
och ledigare och mera än någons af tidigare nämda tillfällig-
hetspoeter stämmer med frihetens poetiska stilideal. Det
märkliga är att Lilius, som lefde under hela senare delen af
frihetstiden och långt in på det gustavianska tidehvarfvet,.
efter en långvarig tystnad åter begynte dikta, när Gustaf Ill:s
soi gick upp. Han var medlem af Auroraförbundet och en
flitig medarbetare i Åbo Tidningar, där han äfven publicerade
några dikter i deu gustavianska tidens stil. Lilius är sålunda
bindelänken mellan tvänne tidehvarf, och om vi med ofvau-
stående segersåug jämföra nedanstående lilla i »Åbo Tidningar»
offentliggjorda dikt af Lilius, kunna vi bilda oss en föreställ-
ning om den poetiska stileus utveckling:

Lyckans ostadighet.

När lyckan synes blid och du dig säker tror,
Så tänk, hon växlar om, du står, men lätt kan falla.
Fast du förnöjd i dag i lugna vikar ror,
Kan hafvet af en storm i morgon hastigt svalla.
Som månens lanta ljus nu tänds, nu åter slocknar,
Och solen stundom syns på himlens hvälfda borg,
Men stundom döljer sig, när moln och ditnma tjocknar,
Så sväfvar ock vårt lif emellan lust och sorg.

Som tillfällighetsdiktare uppträdde äfven Johan Lilius''
broder Henrik Lilius. Han använde också finska språket, som
nu begynte framträda oftare vid sidan af Svenskan i tillfällig-
hetstryck. Förut har redan nämts Z. Lithovius och Abraham
Achrenius såsom författare af finska tillfällighetsalster. Ytter-
mera kan nämnas Gabriel Calamnius 1

, som bl. a. år 1720 hade
författat en 1734 trykt vidlyftig rimkrönika (Suru-Runot Suo-
malaiset») öfver det ryskä skräckväldet uuder stora ofreden,
omfattande icke mindre än 11 sånger 2

. Denna rätt märkliga
dikt ingår icke i den lilla samling af finska runor, »Vähäinen

1 Född 1695, student 1712, sockneadjunkt 1724 och kapellan 1726 i
Kalajoki. Död 1754.

2 För denna rimkrönikas innehåll tedogöres i Suom. Kirj. vaiheet
af J. Krohn s. 141—143. Samma ämne hade äfven behandlats i en kor-
tare klagodikt »Walitus Wirsi Suomen surkeudest wänein wallan alla»
af Israel Escholin, äfven författad 1720, trykt 1735.
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Cocous Suomalaisista Runoista», af Calamnius, som utgafs ett
år efter hans död (1755), och hvilken utom bröllopsskrifter
(Hää-Runot) och grafkväden (Hautamus-Runot) innehåller en
lyckönskniugsruna i anledning af konung Adolf Fredriks resa
i Österbotten, en gratulation tili biskop Brovallius m. m. Hela
antalet här ingående tillfällighetsdikter är 12, samtliga författade
på runometer, det vanliga versmåttet i tidens jämförelsevis få-
taliga finskspråkiga diktalster. G. Calamnius är den enda af
tidens smärre poeter, hvars verser blefvo samlade och utgifna.
Det är tillika den enda finska diktsamling, som utkom under
hela det svenska väldets tid \ Af en annan Gabriel Calamnius,
vice landsfiskal i Österbotten, utkom i skillingstryck en år
1743 författad visa om en far, som undervisar sin son, huru
han skall gifta sig, sköta sin gård och sig själf m. m. Visan
gifver uttryck åt tidens praktiska tendens och blef, ehuru föga
poetisk, mycket omtykt, hvarom nya upplagor ända tili medlet
af förra seklet vittna.

Det är i skillingstrycket man har att söka mesta delen af
tidens finskspråkiga runo-diktning. Denna litteratur af s. k.
arkvisor (»Arkkiveisut») hade redan uppblomstrat under förra
seklet, men den nya tidens populariserande tendens befordrade
yttermera utvecklingen och utbredningen af denna folkliga
visproduktiou. Tidigare hade arkvisorna förnämligast utgjorts
af psalmer och andliga sånger, och äfven frihetstidens religiösa
rörelser gynnade framträdandet af andliga arkvisor. Det har
nämts att pietisten Abraham Achrenius författade andliga sån-
ger, hvilka som arkvisor spriddes bland folket. Men vid denna
tid begynte äfven världsliga sånger i arkvisaus enkla och bil-
liga omklädnad söka sig väg tili de breda lagren af folket.
Oftast var det öfversättningar från det svenska skillingstryc-
kets rika förråd, hvilket vauligen ej häller var original, utan

går tillbaka tili tyska och andra utländska källor. Ämnena för
sådana världsliga arkvisor utgjordes vanligen af krig, stora
olyckshändelser, eldsvådor, märkvärdiga uaturfenornen, miss-
foster m. m. Från 1726 har man en från svenskau öfversatt
arkvisa om »en märkvärdig, stor, högstförunderlig och sällsynt
fisk, hvilken med stor möda vid staden Genf är fångad, haf-
vandes ett människoansikte och på hufvudet en krona med

1 En ny upplaga af den mycket sällsynta runosamlingen utgafs af
Kustavi Grotenfelt i Suomi, 111 d. 3 (1890).
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trenne dubbla kors, vid sidan ett barthuggande svärd». Den
grymma fisken var tili yttermera visso afbildad, och den be-
traktades som ett elakt järteckeu, som varslade om krig och
pestilens. Från tyskau hade öfversatts en visa om en kvinna,
som i staden Steijer hade född ett barn med sju hufvuden och
sju händer!

Men äfven inhemska olyckor besjöugos vid denna tid i
arkvisor, hvilka utan tvifvel äro originai. År 1735 utkom en
visa om den stora och bedröfliga olycka, som dräbbade Åbo
deu 29 juni 1728, då en stor del af staden genom en eldsvåda
lades i aska. I en annan visa från 1738 besjöngs ett svårt
hagelfall, som den 8 juni 1734 rasade i Uskela socken och för-
anstaltade stor förödelse å åkerfälten. Båda dessa visor hade
andlig syftning och slutade med förmaningar att afstå från
synden, som var hufvudorsaken tili siika olyckshändelser. På
denna grund gingo oftast äfven sådaua värdsliga arkvisor un-
der namn af psalmer.

Redan genom talrikheten af sinä alster vittnar periodens
tillfällighetsdiktning om ett växande intresse för verskonsten.
Det var en pånyttfödelsetid för poesin, hvarunder man ännu
finner ett jäsande kaos af nya ämnen och nya former. Det är
de poetiska experimentens tid, ur hvilka en färdig konst ännu
ej hade framträdt hos oss vid seklets midt. Vi ha bevittnat
rika ansatser och goda löften, och vid noggrarmare och jäm-
förande studier med föregåeude tidehvarf skall mau säkert
kunna konstatera en utveckling såväl i ämneval som i poetisk
formbehandling I periodens tillfällighetsdiktning afspegla sig
äfven tidens nya sträfvanden och dess praktiskt-ekonomiska
riktning.

Men hvad tidens tillfälliga rimmare i gemen saknade, var
poetisk begåfning i högre bemärkelse, inspirationens flykt och
värkligt skapande förmåga. Det skulle dock törhända vara
för mycket begärdt att under denna tid, då allas krafter togos
i anspråk för landets uppodling, förutsätta tillvaron af skapande
krafter äfven på poesins område.

Men en ny tid randades äfven för poesin. Vid seklets
midt, då arbetet på landets uppkomst hade nått ett värkligt
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resultat, vistades vid akademin i Åbo en ung student, som
snart skulle taga det excelsior-steg i poesin, hvarpå tiden
gick och väntade. Det var den unge Gustaf Filip Creutz,
hvars »Atis och Camilla» redan i början af 1760-talet lefde på
allas läppar.
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