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Finska Folket.

Sagan om folkätterna slutar här och man finner nu, i stället för Kare-
lare, Qvener, Tavaster, Suomer, ett finskt folk och ett Finland. Båda har ti-
dens jemkande hand sedan 700 år imycket ändrat; men det är lärorikt att
se, huru, jemte det yttre och tillfälliga, som byter gestalt, hos folk och land
finnas drag, som ej utplanas, egenheter, hvilka ständigt lika framskjuta genom
ruinerna af grusade institutioner och bytta förhållanden.

Kota,, kallar Lappen sina improviserade flyltbara boningar af renhu-
dar, dragna kring slänger, dem han nedstötti snön. Deraf att Finnen än i
dag nyttjar uttrycket mennä kotiin,„ gå hem, anar man, att äfven han fordom
nöjtsig med lika eländiga tälthyddor. När för honom den stora öfVergängen
inträffat från irrande herdelif till åkerbruk och fasta bostäder, vet ingen. Sä
långt menniskora och sagors minne går, ser man Finnen bosatt i sina stadigt
timrade porten. Der man än i dag idet inre af landet inträder i ett så-
dantpörte, tror man sig flyttad ett hälft årtusende tillbaka; ingenting har ti-
dens hyfvel putsat: väggarna af mastträdstimmer; golfvet af oformliga furu-
plankor; rökmolnet, som svarvar tätt öfver inbyggames hufvuden;rökfånget i
taket, då och då genombrutet af en solstråle eller en tindrande stjerna natte-
tid: de -små gluggarna i väggen, der en glasruta är en sällsynt lyx och af
hvilka man begagnar en för att inkasta ved; eldstaden af massiv gråsten, på-
minnande om de stenrös man fordom hedrade med namn af fjerndelsstolpar;
den ofantliga brasan af grof tallved, som brinner hela dagen och om vinter-
kvällarna kastar sitt bländande sken öfver de svarta väggarna och det än
svartare golfvet; de brinnande perforna, instuckna öfveralltiväggspringorna
eller enkom för] dem gjorda klykor; och slutligen i denna egna belysning
qvinnorna vid sina handarbeten och degtrög, männerna täljande skidor och
slädor, inhysingen ifullt arbete med pertklyfningen, tiggaren utsträckt fram-
för elden, barnskaran uppkrupen till de musikaliska syrsorna pä ugnen, hä-
sten ridsin hackelseho närmast dörrenoch den sällskapliga tuppen, besökande
sin kacklande familj här och der ivråarna

—
allt detta liknar icke en nuti-

dens anblick, det är fastmer en förkroppsligad forntid, och illusionen stores
föga af de tvenne nyare uppfinningar man anträffar idenna antika boning:
spinnrocken med sitt flitigt surrande hjul och psalmboken, som ligger bortapä
den nedröktahyllan. När man om vintern från ödsliga moar och drifvade is-
vägar trader in i värmen, röken och eldskenet af det tätt befolkade pörtet,
finner ocksä den förfinade kustbon der en oväntad trefnad; det ständiga dra-
get gör luften frisk och flitigabadstufärderbevara hos folket en hvithet ihyn,
som behagligt afsticker mot den nedrökta omgifningen. Det vore likväl ett
smicker att påstå, det denna hvithet sträcker sig ocksä till kläderna och hus-
gerådet. Någon särdeles omsorg om renlighet karakteriserar icke upplands
Finnen. Han bivuakerar iödemarken,,*) och den som, lik honom, dagligen
kämpar för lif och bröd mot en hårdhändtnatur, den bekymrar sig föga om
hans skjorta icke är bländande hvit eller om ugnens sot har svärtat lians bröd
litet mörkare, än barken annars förmåttgöra det.

Menniskan* boning är öfverallt en temligen trogen spegelaf hennesjelf,
och det har derfore sitt egna intresse att se, huru olika framsteg Finnarne
gjort i sina bostäders inredning. Pörtet var redan ett stort steg framom
den äldsta kotan,, eller tälthyddan, der eldstaden befann sig midt på golfvev.
Men pörtetär numera en sällsynthet tillochmedibefolkade soknar af upplan-
det.Idess ställe ser man på mänga orter den med pörtetnärmastbeslägtade
tupa eller stugan, ett ord, som också brukas ividsträcktare mening. Eldsta-
den är, som ipörtet, ofantligt stor, men den har nu fått skorsten, rökfångeti
taket är försvunnet,gluggarna utbilda sig efterhand till fönster,i hviika dock
hela glasrutor förekommitganska sparsamt alltintill sednare åren, då man be-
gynt föra mera stat med dager och ljus. Hästen och öfriga fyrfota äro ut-
visade, men fjäderfamiljen gör sina gamla anspråk gällande. Mindre luftvex-
ling och enstaka misslyckade spår till putsning göra för öfrigKdenna boning
vida mindre inbjudande, än det gamla pörtet, som röken åtminstone färgat
kolsvart, då dcremot stugan vanligen röjer en mindre behagligansats tillgrått.—

Närmaste öfVergängen till mera tidsenliga boningar äro de stugor man an-
träffar öfverallt, der skogsbygden och upplandet börjaantaga naturen af be-
folkade slättländer. De hafva ordentliga fönster, men ganska smä och med

*) Runeberg, Några ord om Saarijärvi. H:fors Mbl. 1832.
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föga mer än handsbreda rutor *), hopfogade med bly; eldstaden har blifvit
mindre och förvisats till ett hörn af rummet; bakugn får dock aldrig saknas.
En sådan stuga är uppfördaf klenare timmer och mindre rymlig, än denföre-
nämnda, men också vida mindre befolkad; allt både fyrfota och tväfota, med
undanlag af huskatten och vallhunden af vanlig långnosig, korthärig och ma-
ger finsk racfi, är utförvisadt; blott syrsorna har man ej kunnat uteslänga, ej

heller generar man sig för dem. Större beqvämlighet råder i bohagstingen;
en och annan sfol tallar med de langa bänkarna, hvilkas öfra ända fordom
utgjorde högsätet; de vauligen dubbla sängarna hafva förhängen;ett väggurs
jemna knäppning afmäter tiden. För öfrigt varierar bygnadssättet; nästan
alltid har den nämnda stugan en kammare, som frän den har sin enda ingång
och delar med förstuganbredden af huset. Stundom går tvärs genom detta
en gäng med ihalfvor delade dörrar i båda ändarna, och pä hvardera sidan
om den finner man en stuga samt en eller tvä kamrar med dörrar åt gången.
Uthusen blifva rymligare och mångfaldigare; det troligen af Svenskarne låna-
de löftet, med dess egendomliga utbyggnad ät gärdssidan, får ej saknas of-
vanuppä visthuset. Sä antar Finnens boning efterhand ett ljusare, bcqvämare
utseende och uppnår sin största prydlighet närmare veslkusten af landet, i
synnerhet i Österbotten. Täljyian gör här sitt bästa att gifva redan utsidan
ett jemnt och reguliert utseende. Huset inrymmer stundom tvenne våningar,
men vanligast en, med stuga och tvenne kamrar, till hvilka ofta kommer en
tredje med ingång från farstun. Fönsiren äro höga och ljusa, men dragfulla;
storleken af deras rutor utmärker ofta gärdens rikedom. Eldstaden i stugan

är en öppenspis af tegel;kamrarna hafva hvitlimmadekakelugnar. De flesta
möbleräro målade, mest röda och blåa, endast det massiva matbordet bibe-
håller längst sin tvetydiga oskuldsfärg, åtminstone pä den sidan man begag-
nar vid bakning. Sirater och konstiga utskärningar äro anbragta pä stolarna
och::skåpen, vägguiet stoltiserariett ansenligt foderal med ägarens namu
främst pä dörren, sängarnas förhängenröjaen viss lyx, som icke illa harmo-
nierar med de bjerta hemväfda ylleryorna. Finnen pä slättbygden är ej utan
em lilla svaghet för det lysaude; den röjer sig ide usla, men i bjerta färger

prunkande målningar, som finnas klistrade på hans väp;^:samt F de brokiga
färger, hvarmed han utstyr både sina husgeräd och sina statsåkdon; den gar
vid vestkusicn så långt, att han understundom låler hvitiappa sitt hus eller
måla det med gul oljefärg. Sanningen till heder bör erkännas, att de präkti-
gaste bondgårdar icke alllid äro de renligaste; men dagern, som fritt inström-
mar, rummens luftigabyggnad och kryddgärdstäppau under fönstret med sina
ärter- och kålsängar — tobaken är förvisad „navetan takana,,, bakom ladu-
gården — göra ett behagligt intryck pä den resande. Sä långt kan slättin-
byggaren, skogames ursprunglige äbo, gä i sin kärlek för en fri synkrets, att
han gerna hugger bort de enstaka träd, som ännu qvarstå invid hans gärd och
glades mera iit utsigten öfver en böljanderågåker och ett frodigt polatesland,
än ät den naturliga trädgärd, som hvarje vår uppspirar kring hans täppa, meu
som han låter boskapen aflöfva i dess begynnelse.

Finnen bygger gerna sin gärd pä cnslaka kullar, der han ser vida bort
öfver sjö och land. Likväl är det sannolikt, att han fordom, likasom nu, un-
derstundom bott tillsamman istora byar, hvilka främlingarnahedrat med namn
af städer*). Det inhemska ordet pitäjä, som nu betecknarkyrksocken,hade
väl fordom en annan betydelse: en föreningaf flere gärdar eller byar. En så-
dan förening, ovisst hurudan, betecknade också det gamla kihlakuula, som
nu brukas om härad, och keräjä, som utrycker sednare tiders af Svenskarne
införda ting, betydde sannolikt dessa kihlakunnats folkförsamlingar.Om man
med Satakunta fordom förstått en än vidsträcktare folk- eller laud-afdel-
ning, är oafgjordt. At karelska sidan träffar man af ålder slägtnamu hos all-
mogen, — tvärtemot den annars brukliga seden att till sitt förnamn foga går-
dens namn, der man bor — och man gissar, att dessa slägtnamn äro qvarlef-
vor af de fordom gemensama namnen pä större familjeförbund**"). Längre
kommo ej Finnarne i sina första barndomssteg pä den politiska banan. livad
man förtäljer om finska konungar, hör till sagorna frän en tid, då kon-ungr

*) Tavastland tor vara den provins, som äger de tätast byggda byar. Ännu för
fä år Sedan hörde resande, som passerade en af de stora byarna iOhrivesi soc-
ken, ordentliga brandvakter kringvandra nattetid, sjungande på löjligtrådbråkad
svenska det vanliga: „Guds nådiga mildaallsmäktiga hand bevara vår stad
för eld och brand. ,,

"**) Denna mening hyser Cajan, „Suonien Historia,, D. i, s. 48.

*) Emellertid ser man ej sällan, att fönsterna komma i åtanka förr än man tänker
på att förbättra hmet. Illa bygda kojor med stora ljusa fönsteräro t. ex. i
Wiborgs län ingen sällsynthet.
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betydde en förnäm mana son. Gamle rise mån sutto till doms i »lägtföibun-
den och sleto folkets tvister; brast ofred ut, bröt fienden in eller lagade lan-
dels män i härnad p9främmande orarSde, d;li gällde den slarkes arm jemte
den klokes råd, den tappraste blef anförare och hans makt var samtidig med
hans vapenlycka och kriget.

Vildar och barbarer voro icke Flanarae. De hade isina kihlakunnat
och kerajät en ansats till samhälle, som möjligenbehiift endast en annan
lluiik för att utbilda sig, men som Försynen fann för godt att afklippa me-
delst svenska eröfringen och som sedan antog en helt annan form, än den ui-

sprungliga nafionela. Af Finnames åldriga bruk känner man intet, som skulle
af samhället ha auktoriserat» som lag. Finska rätten,, gaf bonden frihet att

betala kronans skatt i jndbruksartiklar, i stället för ladugårdsprodukterna,
hvilka erlades af dem, som underlyddeHelsingerätten.,, Hela svenska väldets
tid frän 1157 intill 1809 var, pä samhällets område, likasom på religionens,ett

den finska andens oupphörliga inarbetande i en länud form, främmande och
förhatligtill sitt ursprung, men omsider med folkets innersta sammanvuxen.

Så längt som till en utbildad stat komma af alla finska fwlk endast
Ungrarne, och möjligen Bjarmerue. Öfverhufvud har Finnen i alia tider varit
likgillig för politik. För mycket inåtvänd, för att särdeles bekymra sig om

hvad som passerar några mil frän hans boning, har han varit en af dem som
förlorat jorden under det de bekikat himiuelen.Hans slavförhållandenha del-

före varit de svenska oeli delsvis de ryska, intill dess han 1809 fauns mogen
och berättigad till ett eget stalslif.

Det var iden enskildes sjelfsländighet och i familjen, som den finska
anden sökte en »edlig tillvarelse. Den frie mannen (vapa) hade under sig
den köpteellerikrig f&ngtie trälen (orja), hvars lott var föga härdare, än i
sednare tider Ijenarens. Dock vidlådde honom ståndets nesa också här; riug-
a är (rälens styrka,,, säger den frie försmädligt till Kullervo, den till slaf
sålde Kalevasoneu. livarken åkerbruk eller slöjd ansågs förnedra den frio
mannen; sjelf gick sagornas hjelte Lemminkäinen och plöjde sin åker, Wäi-
nämöinen drog not och Ilmarinen kallas den evärdehge hamrarn,„ den fliti-
gaste smed. Hvad man hos de germaniska folken kallar adel var Finnarne
fullkomligt obekant: de hade hjeltar och vise, emedan de hade krig ochsång,
men ståndsskilnaderna ha aldrig velat röta sig rätt i landet; halfhcrren, nom

utgått ur folket, har tappat pä bytet det bästa af sin nationalitet; ståndsper-
sonerna hylla gerna det svenska.

Fä qv innans ställning hos ett folk beror familjens större eller mindre
utbildning. Månjia vackra sånger lära, att banden mellan makar, barn och
syskon voro allt får Finnen, som ingen konung hade och sällan visste med
sig att han var ett folk. Och när man häraf sluter, att qvinnans värde gällde
hos honom mycket, bekräftas det af sångerna. Sjelfva 15:de runan iKaleva-
la, som uppmanar mannen att piska sin hustru, mildrar denna hårdhetmed den
yttersta finkänslighet. Ett år, säger runan, bör han böja den ungas sinne med
vänliga ord, det andra blott med ögats blink, det tredje året ined fotens lätta
trampning, och om hon icke aktar detta, må han aga henne med ett rörslrå,
med ett ylle-ris, och om hon ändå ej rättar sig, må han värma hennes skull-
ror med ett ris af björk, men icke rikta slag mot öga eller öra,ej heller låta
andra fä veta hennes nesa. Den finska flickan rådde sjelf öfver borlgifvandet
af sin hand. Väl låter en gammal runa friaren uppsöka sin brud iskogen och
omlala att heniies fader nyss hade bortsålt henne. „A.t hvem blef jag dä
såld?,, sade flickan. „Åt mig, min vackra dufva,„ svarade friaren; „rika
gäfvor gaf jag: ät fadren en stridshäst, ät modren en ko, åt brödrenett par
oxar, ät systern ett får, ät sonhustrun ett skönt spänne.,, „Li(et gaf du för
den goda,,, bannade flickan, „ganska litet för den sköna; om dig bryr jag
mig icke.,, —

Men andra sagor talablott om fästmansskänker. Pohjajungfrun,
hon, för hvars ägande Lcmmiukäinen underkastade sig kärleksprof afden våd-
liga natur, att väl ingen af medeltidens irrande riddare utstått till en sköu
prinsessas ära värre äfventyr

—
hon valde sig make emot modrens val och

fadren namnes ej engäng. Aldrig röfvadeFinnen med svärdet sin hustru. En
enda gäng ser man den för sin otur i frieri beryktade Wäiuäinöinen tvinga
genom trollkonst den unge Joukahainen att lofva honom sin syster, men flic-
kan lydde icke. Högt var en moders, en makas, en systers anseende; Lem-
miukäinen klagar i de mest rörande ord sin sorg att lefva skild från sin mo-
ders famn; Ilmariuen sörjer otröstligtsin hustru; Joukahainen fäller strida tå-
rar öfver sitt förhastadelöfte. Endast Kullervo, qvinnoröfvaren,den onde trott-
sige slafven, visar sig kall vid sin moders, sin faders och sin hustrus död,
och derförebehandlar honom sängen med ett hat, ett förakt, som utvisa, att
denne man pä det djupaste särat folkets sedliga känsla, idet han satt sig öf-
ver familjebandet.

—
Sä rar qvinnaii föremål för en aktning, geni gränsade



till chevaleri och hvilken den finska sängen har att tacka for sina skönaste
blommor. Ty det är icke blott pa diktens område qvhinans varde stär isä
vacker dager framhållet; det röjer sig* än i dag iFinnens husliga lif och i
den utmärkta sedlighet, som allt intill sednaste tider rådt i förhållandetkönen
emellan. Som prof nppä huru högt den finska flickan sjelf skatlade sittsed-
liga värde har man ännu Ridvala Helka,,, den vackra folkfesteniSaaks-
inaki, dcri ingen flicka far deltnga, hvars rykte lidit af minsta fläck.

helig fruktan skyr att utsäga. IVu, som fordom, uppsöker man idet sent om
höstenpä den första snön; bössan gör sin tjenst, som fordom bagen; spjutet
ger ännu stundom nådestöten,och fester firas efter segern, mindre lysande än
förr,men icke mindre fröjdefulla. Finnen är den skickligaste skytt, måhända
derför att han är den lugnaste; sällan förfelar lodbössansitt mål, det må se-
dan gälla en skjäl på drifisen, en skygg tjäder iskogen eller — en fiendes
hjerta i krig. På sina skidor upphinner han vargen och den snabbfotade el-
gen. Händig är han äfven imånga giller, för hvilka han har en stor mängd
uttryck, men sällsamt nog har han intet allmänt ord för jagf. Tidigt gjorde
honom de vida kusterna och de otaligasjöarna till fiskare. Det finns knappt
ett träsk, der man ej ser katiskan,,, den af spjälor hopsatta inhägnad, ihvil-
ken fisken finner en ingångutanutgång; alla elfvar inbjudalaxenipatorna; nät
not och krok äro ständigtiverksamhet, men mete anser Finnen som dagdrif-
veri,

—
Ibergsbruk och smidevar han en stor mästare; hans Ilmarinenha-

de ju smidt himlahvalfvet med dess sol och måne af silfver och guld, e(t mä-
sterstycke, som ingen guldsmed nuförtiden lärer åtaga sig att göra efter. En
af de äldsta runor iKalevala är den om jernefs födelse. Fahlu koppargrufva
säges vara upptäckt af en Finnes bock, »om färgades röd, när han vältrade
sig pä marken. Vida berömdavoro i norden finska dvergars smiden, deras
förhexadesvärd trängde genom det hårdaste pansar, men på deras brynjorbet
intet stål. Goda bössor, säkra ur och vackert gjutgods förfärdigarnu den
fmske bonden mångenstädes utan lärdom. För trädslöjd har han godt handa-
liig; sjelf slöjdar han sina redskaper under de länga vinterqvallarna. Väfriad
och spanad voro tidigt kända; diklen, som förskönar allt, låter I'ohjas mö
sitta pä luftens loka,„ väfvande det skönaste tyg med sllfverväfsked och
gyllne spole.

Finnarne voro nordens skickligaste åkerbrukare, likasom de voro
dess förste och likasom de än i dag äro dess idogaste. Urgammalt och eget

hos dem var det nomadiserande åkerbruk man kallar svedja; iaskan af den
fällda skogen mognade glest sådda skördar med högt korntal. Detta bruk
var ödemarkernas; det var det mest egnade sätt att tämja naturens forsla
vildhet,men det slösade med skog och marker, hvårföredet snart blef omöj-
ligt på slättbygderna och aftog, ju mera befolkningen tätnade,hemmanenklyf-
des och allmänningarna delades. Kytta,, är ett annat förbränningssätt, hvar-
igenom gräsvuxen mark och utdikade mossor göras odlingsbara. Mest råder
nu treskifte iåkerbruk; nya och rationelare methoder mötahos allmogenstort
misstroende. Emellertid vexer den odlade jorden med mänga tusende tunnland
hvarje är. Den finska spanniäln är berömd för sin torrhet och sin Ijenlighet
till utsäde. — För trädgårdsodlingblir under det härda arbetetfördag-
ligt bröd föga tid öfrig.Biskötselnkände Finnarne, ehuru de nu förglömt
den; ofta namnes i deras sånger biet, Mehiläinen, den vackra honungsfägeln,
som skickades öfver nio haf att hämta honungtillPohjolasbröllopp.— Skogen
låter Finnen af ålder vår Herre vårda, elden härja, yxan fälla och statsekono-
merna sucka öfver;i det inre landet brinna mai-tträd på pörtenasgranithärdar,
groft timmer användes till minsta uthus, tjärdalarna tära ungskogen och höj-
derna afklädas, icke slätterna blott.

—
Om ängen tänker Finnen likaledes,

att gräset vexer nog honom förutan. Boskapsskötseln idkades istörre skala
endast af Karelame, som deraf tros hafva sitt namn.

För industri istort saknar Finnen företagsamhet,och den alltid Ijenst-
färdige Tysken förser än i dag hans tröja med knappar, likasom Svenskön
hans spis med grytor och laukku-llyssen,, hans sköna med knappnålar. Fin-
lands handel var länge ett rof för hansestädernas vinningslystnad. Öfver
Ryssland gick fordom till Orienten den handelsväg, som förstriktade Bjarmerne
och sedan fölliNowgorods händer. Smulor af denna handels-förtjenst föllo
äfven pä Fiunarnes lott, och flerstädes i Gamla Finland har man funnit öster-
ländska mynt. Mellan Nowgorod och AVisby, österns och vesterns stapelorter
inorden, var stark U%fik, och de a Östersjön och finska viken svärmande

Hvarje finsk man var jägare; otaliga vilibräd fälldes i hans skogar,
högt firar sängen hans bedrifter mot björnen*), hvars namn manmed nästan

*) Egentl. karhu,men rik pä smeknamn, såsom Ohto, plattnosen, hommgstassen,
den gyllene, skogens äpple, skogens herre, skogens dimma och fradga, skogens
silfver och guld m. m. ioändlighet.

■*& 40 m
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krämsrflottorna besökte då ofta södra Finlands kust, der de iTavasternes J
hamn,,, af Ryssarne kallad bandelsfloden ( I'ojoviken?) och på andra tjenliga j
landningsställen mot salt, fabrikater, glitter och krigsförnödenheler*J lillbytte £
sig Fiuiiarues rika pelsverk. Lätt förklaras derutaf, huru raha, som egent- ?
ligen betyder skinn, kommit att i finskan beteckna penningar. Sednare häm- j
tade Tyskarne härifrån tjära och pottaska, än sednare plankor, och slutligen J
blef Finland Stockholms hökarebod. Vid ca tilllagande konsumtion af lyx- j
artiklar, har Finland i nyaste tider fatt den äran att upprätthälla Lttbecka *
sjunkande välstånd. Som bekant, befraktar dock utlänningen finska fartygpå ;
alla haf och hvarannau bonde bygger fartyg vid kusten. Finnen med sitt J
orubbligalugn är af natur och öfning danad till en af jordens yppersta sjö- J
män. Men handelsgeni har icke fallit på hans lott, han är derlillmycket för S
längtänkt; sina fartyg försiod han fordom ej att begagna till annat än sju- j
röfverioch sina skena forsar använder han nu alt drifva nijölqvarnar, medan J

é
utlänningens bomullsspinnerier ärligen kosta honom millioner.

Ilafvet var stundom skadeplatsen för Finnens kiigsbedrifter,men han
öfverträffades der vida af Esterne. Hans krigssätt till lands var grymt endast
när han, drifven till det yttersta, värjde det heligaste. Länge retad, hämna-
des han i vild förbittringpå sina fiender bådeivester och öster**). Ryska
krönikanomtalar, att Tavasterne engång nedgjorde alla sina fångar. Man bör
erinra sig, att detta skedde i en förtviflad belägenhet. Vanligen blef den
fnngne fienden segrarens mildt behandlade träl. De fordne Finnarne, säger
Olaus Magnus i de nordiska folkslagens historia,,, begagnade harnesk af
skjäl- eller elghudar och hjelmar af som fiskfjäll öfver hvarandra fastade
elg-, ren- eller oxklöfvar, jemväl af sammanflätade jernfrädar, öfverdragna
med fägelskinn. Som anfallsvapenbegagnade de längaiändan jernbeslagna
granstörar,hvilka medelst slungor kastades med den säkerhet och styrka, att

*) Flere gånger ljungades från påfvestolen skarpa förbud mot denna för de kristna
grannarne vådliga handel med hedningarne, men vinsten var lockande och paf-
varne sågo på närmare håll samma krämareanda förleda Genuesarne att för god
betalning öfverföraTnrkarne till Europa.

**) StorfnrstendömetFinlands vapen Ur ett krönt stående lejon, onigifvet afrosor och
bärandeihögraframtassen ett lyftadt svärd, i den venstra en nedböjd sabel. Ka-

releas vapen föreställer,af lätt begripliganledning, en hand hillande ett svurd.

de sällan förfelade sin nian. Troligen buro de sköldar och bygde fästen af
jordvallar. Kalevala omtalar pansarskjortor af jern och stälbälten. Båge, lans,
stridsklubba, svärd och långa dolkar voro hos demibruk. Vare sig af fruk-
tan för uppror eiler för att förekommaFinnames ofla blodiga tvister sinsemel-
lan, förbjödoSvenskarne pä 1400 talet dessa skarpa vapens bruk. Finname
uppfunuo dä mot Ryssarne en egen krigskonst. De härdadeisolen pikar af
tallved och brukade dem som kastspjut. Några kastade midt under stridens
tumult ett streck om halsen på sin fiende eller hans häst och drogo dem sä
med våld till sig. De hade äfven stora blodhundar, inöfvadeatt rusa Ryssam-
es hästar mot nosen, hvarigenom dessa blefvo sä skrämda, att de afkastade
ryttaren.

— Härdad, lugn och muskelslark, är Finnen den ypperste soldat, i
synnerhet artillerist och skarpskytt. Från hans hjelteälder tecknar sängen
med synbar kärlek den tappre ridderligeLemminkäinens drag. Öfning istrid
har aldrig fallats honom, veklighet aldrig förlamat hans arm. Gränskrigen
äro nämnda. Tyskland bäfvade för hans härskri, när den store Gustaf Adolf
skickade honom att segra, der alla andra ryggat tillbaka för det hälft omöj-
liga.Oftast uselt anförd ide fyra scdnaste krig, som blodathans land, miss-
vårdad på allt sätt, förrådd, säsom vid Storkyro och vid Anjala, var den fin-
ske soldaten oföränderligimed och mot, tapper, trofast och tälig. Otaliga
vackra drag vilna om hans försakelser och hans mod*}.

Emellan Finnens seder fordom och nu råder en likhet, som jemkats
af stigande bildningoch välstånd, utan att af dem utplånas. Hans dagliga
lif är isina grunddrag detsamma. Nöjd med ringa kost

—
men gerua af sta-

digt slag, der han sä kan hafva det
—

arbetar han sommartidmed outtröttlig
ihärdighet ända till 18 timmar i dygnet, och denna ansträngning fortfar långt
hipä hösten i de trakter, der man tröskar sin spanmål efterhand. Vintertid
sofver han mera, jemte naturen; då tändes hans perta mest kl. spå morgo-
nen och släckes om aftonen efter kl. 8. Badstun — och det finns knappt ett
torp så litet, att det ej har en sådan — badstun är Finnens käraste förfrisk-
ning, hans bästa aftonnöje, hans vigtigaste läkemedel, det iförsta och sista i
alla trollkurer. Der icke bränvin och badstu hjelpa, der är töet bara döden.

*) De flesta af dessa drag dö bort frän menniskors minne med de krigare, som
npplefv&t dem. Det är derföre med glädje man erfar, att Prof. Runeberg innan
kort fulländat en samling afmålande anekdoter från 1808 års krig.
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MSu och qvinnor bada ofta gemensamt, utan att man deri anar något anstöt-
ligt. Den som aldrig vågat sig i den mer än afrikanska hettan af en finsk
badstulave,kan ej föreställasig, hvilkcn känsla af friskhet och styrka man
erfar efteråt, helst om man, som bonden ofta gör, från hettan springer för ett
ögonblicki en sval sjö eller en mjuk drifva och sedan strax äter idet varma.
IngenFinne kan emotstå tobakens förföriskabehag; spunnen af ett lillfingers
tjocklek, sönderskuren af blad (oma-kasvo, egen vext), och doftande ur den
finskasnuggan af krita eller porcellin, med dess korta kröktaläderskaft, förfor
den gamla och unga, och brukas ofta som läkemedel. Kaffepannan, för 50 är
sedan enlyx isjelfva städerna, förljufvarnu mångenstädestorparhustruusensliga
stunder, och mannen stärker om söndagarna den oskyldigabönan med enstar-
kare vara. Ialla tider har nordbon varit stark idryckjom, och inga nykter-
hetssällskaper skola förmå utrota denna passion, som här är jemnärig med
kölden. Häilä juoda,„ dricka bröllopp,är ett gammalt uttryck, och man kan
lita pä att det icke dracks falskt. Det är sannt att man då nöjde sig med öl,
hvarförutan ingen fest kunde äga rum och som brygdes sä godl, attJohan111
ärligen lät hämta flera fat frän Finland för sitt kungliga bord. Mjödetstod i
ringare anseende; ännu islutet af IGOO talet anade man väl icke, att finska
åkerns must och kärna kunde förvandlas imillioner kannor bränvin. Denna
landsgagneligaupptäckt lärer få (illskrifvas Gustaf III:s tid och kronobränne-
rierna, ehuru redanförutden medicin, man ibörjan intog matskedtals, förstör-
re beqvämlighets skull togs ur spetsglas. Nu konsumeras af den varan mer
än fosterlandsvännen med liknöjdhet kan se; städernas granskap, marknader-
na, transportfärderuaöka dess afsättning.

Att dömaaf den icke särdeles intagandeskildring afFinnames drägt,
gom man läser hos Tacitus, skulle den sä temligen liknat Robinson Crusoes,
d. a. bestått af idel djurhudar. Men utom det att den berömdeRomaren sy-
nes haft Lappar isigte, vitna de gamla runorna bestämdt, att Finnarne gått
klädda ivadmalsom skogen i rimfrost.,, Det är derföre troligt, att om en
Finne från 1200 talet nu plölsligenuppträdde som han gick och stod i verl-
den, han ej skulle betraktas som en mera gammalmodig man, än Esten, när
denne isina knäbyxor och sin långa bruna rock begapas pä gatorna af det
moderna Helsingfors. Så vida har dock tidens hyfvel glättat bort det urål-
driga, att nägou fullständig nationaldrägtiallmännare bruk ej mera linnes.

Den gamla tätlåtsittande pitnilkkan»), —
äfven patalakki, gryfmössa, kallad—

med dess 6 mångfärgade kilar, har nästan totalt försvunnit, för att lemna
rum ät diverse hattar och nutidsmössor,vintertid af hundskinn, ofla rundaoch
brämade med s. k. siberiska lamskinn. Den fordna hvita långrocken har grå-
nat af ålderdom och behåller blott i vissa delar af Karelen och GamlaFinland
sin snitt; litet förnämareär den blåa färgen. Tröjan och vesten variera, ben-
kläderna ha nu mest funnit för godt att bli länga. Gördeln, der han brukas,
måste vara så brokig som möjligt,men hans plats kring lifvet intagesnumest
af ett läderbälte med messingssöljoroch en eller tvä knifslidor. Rent natio-
nela äro de (re persedlarna puukko, lälgknifven, pieksorna, de mjukaste och
beqvämasiC skoplagg i verlden, samt mekko, den välkända lärftsblusen, som
prelenderar att vara hvit, fast han sällan är det. Färskinnspelsenskyddar vin-
tertiden både man och qvinna. Afraknar man herraktigheten inågra soknar,
tar sig Finnens yttre ganska enfärgadt, enkelt och allvarsamt ut. Annat är
det med hans qvinnor. Kalevala är uppfylldt af beskrifningar öfver de finska
skönhetemas prakt. Joukahainens syster hade en stor mängd klädkistor och
i den bästa furmos sex gyllne gördlaroch sju blåa kjortlar. Hon bar silver-
smycken i håret, blåaband kring pannan och guld pä sitt anne, perlor pähal-
sen, på bröstet ett silfverkors, pä fingret en guldring. Ihnarinens Pohjabrud
bar ännu dertill gyllne örhängen. Sängen är icke karg, som man ser; någon
afprutning tål den vid och det bör märkas att Karelaren, som diktat den, är
mera svag för det lysande, än andra landsmän, äfvensom han anbringar sina
prydnader mera smakfullt. Ilvarochen kan likväl öfvertygasig i landsbyg-
derna, att det brokiga och glänsande tar Finskan på ögonen, och der hon ej
har råd att bestå sigguld och perlor, få messing och glasbitar göradess tjenst.
En temligen säker mättstock pn gärdens förmögenhethar man imängden af
de brokiga kjortlar m. m. som kläda väggarna i hvarje loft. Vanligen flätar
Finskan sitt hår och fäster det med bjerta band. Bindmössor af siden voro
för några tiotal är mycket allmänna vid högtidliga tillfällen, men lemna nu
plats för en sidenduk, ofta skrikande bjert. Kort tröja af kamlott eller kattun
med åtsittande lifstycke under samt hemväfd yllekjortel,randad irödt, blått
och grönt, fullända kostymen, hvilken pä några orter är lika intagande, som

*) När denna mössa lutade på sned åt ena örat, kunde man vara viss uppå att
agaren var vid ganska dåligt lynne. Se härom Kalevala på många ställen.
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pä andra smaklös. Tack vare de hos alla gårdars flickor sä välkomna I,auk- i
kuRyssarna,, och köpmännen, som slumpa åt dem sitt Liibska kram, grannlåt ;
tryter icke engäng der barken blandas i brödet, och anblickenaf den, en sön- J
dag sommarlid, frän landskyrkan återvändande menniskoskaran är genom sin ?
brokighet för en resande den angenämaste diversion.

Seder och bruk förändrasmed (idenia, lekar och högtider byta form; '
mycket, som fordom var allmänt, trädas nu slumpvis borta i gömda skogs- Z
bygder, ochdet mesta, som ät det hållet kan kallas finsk egenhet, skall lämp- ;
ligare föras under landskapemas rubriker. Bland de vanor, som äro på en- i
gäng uråldriga och ännu mycket i bruk, är seden att fria genom talman. J
Högtprisas hans anseendei15:de runan af Kalevala; hans fina gördel, väfd ;
af solens och månens dötirar,hans blåa vadmalsrock, hans flätade skägg,hans i
gyllne lockar, hans guldprydda mössa,allt förherrligas hos honom, som visar *
vägen åt byns sällhet.,, Lika präktig beskrifves brudtärnan; sängen i sin ;
oskuld liknar hennes hufvudbonad vid en spets af molnet och hennes nätta i
skor vid gässen pa en vatlcnniska. Vid brölloppetbör nu, som förr,undfäg- '*
nåden vara öfverflödig;dans är en nyare uppfinnig. Finnen, lik andra (leg- ;
matiska naturer, går merändels till öfvermått, när han faller ur de vanliga ?
hakarna och slår sig lös ät något häll. Han och hans flickor dansa derföre 2
omåttligt, när de engång börja;i flera dygn fortfara gästabuden. —De döda *

jordades fordom, troligen med samma bruk som hos Esterne. Kalevala säger J
blott, att den dödalades imullen.,, Ulan särdeles pomp ske nu begrafnin- 2
garna; granriset spelar dervid sin betydelsefullaroll att med skogens friska ;
doft döljanärvaron af det förskräckliga.Karlarnas sorgdrägt är densama som J
helgdagsdrägten,grått eller blått \admal; qvinnorna bära svart bombasin och j

hvita kambricksdukar.
—

Julen har sina halmtäcktagolf, sina lekar, sina väl- j

fägnader, sin kappäkning om julmorgonen och sin vackra sed att utsätta ät jS
sparfvarna en ehöskadhalmkärfve. Fet-tisdagen har sin fläskmat, kalk- och »

skidåkning, för att fä långt lin. Midsommardagen har öfverallt sina sirligt 2
prydda majslänger, sina konstgjorda löfsalär, och natten förut lysaihela sö- j
dra och medlerstaFinland frän hvarje kulle, hvarje liten bergsklack vidt om- i
kringibygderna otaliga eldar, kokkor kallade, en den vackraste syn i den %
stilla ljusa natten med dess späda sommargrönska. Allhelgonadagen (Kekri) \
är iöstraFinland en stor högtid,hvarom pä sitt ställe närmare, likasom af- t
ven om landets brukliga lekar. "*

All naturreligion leder sin upprinnelse af fruktan. Åskans majestätiska
dan, anblicken af himlens ljungeldar, dem ingen kan undvika, leder så natur-
ligt till tanken pä menniskans litenhet och högre väsendens tillvaro,mäktiga-
re än hon, att äfven den finske Jumalas, Guds, namn utan allt tvifvel upp-
kommit af ordet jumaukset, som betyder åskdunder. Deraf alt Jumalas
namn återfinnes hos alla folk af finsk stam, har man velat sluta, att Finnarne
före stammens sönderfallandeägt om tillvaron af en enda Gud en föreställ-
ning, som sedan gått förlorad*); visst är att denna föreställning, om denfur-
mils, var ganska sinnlig. Finnens Jumala var ett okändt, ett osynligt väsende,
som lefde i molnen och derifrån lät sina åskor dundra, sina blixtarljunga samt
årstider och väderlek omskifta i verlden.Himlen (taivas, af det nu försvunna
primilivet tai, förmå) var i hans tanke en vidlyftig bygnad med ett (stundom
6 till 9) kopparlock eller tak, pä hvilketGud uppsteg för att hvila om nätter-
na, när solen (ursprung!, päivä af pää, hufvud, säledes Guds hufvud) ned-
gått. Nattens mörkeruppkom då derigenom att locket var tillslutet, som pä
en kisla, hvarigenom Gud (solen) kom att blifva utanföre. Undertiden hade
(iud nedstigit utför randen af locket, hvarföre, dä locket om morgonen öpp-
nades, solen åter befann sig på sin uppgängspunkt.

Men Finnen var en grundlig man, han nöjde sig ej attbetraktaverlden
blott, han ville känna dess upphof. Om delta hade han tvenne skilda myther.
Den ena, på engäug mera barnslig och storartad, låter Wäinämöinen dana
verlden af ett äg«; (se sid. 23) **), men låter tillika Lappen, Wäinölä,Kale-
vala, hafvet, örnen, jernet, trädet, bågen och pilarna in.m. exsistera före ska-
pelsen, hvarföre idén om verldsägget anses lånad utifrån. Mera genuin är den
myth, som liiter naturens döttrar(lv ounon tytöt, lvonottare t, äfven
ci;io iicii emät, grundämnenas mödrar) vara upphof till verlden och dess
företeelser, en föreställning, som återkommer spridd på otaliga ställeniKa-

*) Denna mening hyser Lönnrot (H:fors Morgonbl. 1834 N:o 60) och jemväl
Caj an (Suonien Historia sid. 56), hvaremot Rem (Suomi 1844 s. 236 ff.) ut-
reder, att begreppet om en allmän skapare,Luoja, icke hunnithos dg hedniske
Finnarne utveckla sig.

**) Såsom curiosum kan anmärkas, att denna myth istörsta skala genomför den i
physiologin nu så berömda cell-läran och onine vivnin ex oro.
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levala, öfverallt der qvinliga gudaväsendenhämnas, utan att någonstädes fin-
nas sammanhållen. Grundämnena, en formlös massa, lik fornverldens chaos,
Voro dä ursprungligen till och derur framträdde de med skaparekraft begäfva-
de andarne, hvilka gåfvo allting sitt upphof. Man finner, att i denna äsigt
ligga spillrorna af en sönderbrustenvcrld och en lika sönderbrusten Gud. Bå-
da hade fallit åtskils i otaliga stycken, verlden iföreteelser, som hvardera
hade sin synty, sin sjelfständiga upprinnelse; Gud i en mängd väsenden,
hvilka vid företapåseendet kunde tagas för Guds medhjelpare blott, men t
sjelfva verket framstå som personifierade naturkrafler, af hvilka det väsende,
som står på engäng i och öfver naturen, alldeles bortskymmes. IJumalas
ställe

—
som nu frän ett iiomen proprium blef ett blott apellativum —

trädde
då Ukko, askans och molnens styresman, en degraderad Gud, och jemteho-
nom en hel skara andra gudar och skyddsandar (haltiat), såsom Tapio,
skogsguden, Ahti, sjöguden,Kekri, boskapens värdare, äkergudarueWiro-*
kannas, Egres,Pellonpekka m. fl.,Lempo och Hiisi,onda väsen-
den, Tuoni,döden,Kalma, grafbeherrskaren (egentl. liklukt),Mielikki,
den blida, menniskovänliga,Sukkamieli, kärlekens gudinna, m. fl.; vidare
en stor mängd tomtar och gastar, såsom Kra t ti, skrattåren, Hirmu, fasan,
Leikkiö,griisrädåren och barnabusen, Pakkanen, kölden,Kuippana,
skogsrået, Painaja, maran, Menningäis et, Kuumeet,Kapeet, små
gastar, som uppäto månen och hade annat ofog för sig, m. fl. samt slutligen
I.uorm011 aret, naturkrafterna, till hvilka man, utom jernets mödrar, tör
räkna hela den qvinliga skaran af Päivätär, saljuHgfrun, KuUttaret
niånjunglrurna, Otavatar, karlavagnens och Tuulettaret, vindens mör
Suvettarct, sommarns döttrar, Etelätteret, söderns mör, Wc'en
emiintä, vattnets värdinna, Kivuttaret, plågojungfrurna, Tapiotar,
.skogens, Kanga tar, sandmons, HoUgater, furans och Lempetar vär-
mens gudamör,Syöjättäret, frosserskorna, Tuonettaret, dödsjungfrurna
m. fl. Dessa väsenden*) hade ännu icke ifolkets föreställning vuxit till per-

") Det är egentligenur den.karelska sagan man hämtat kunskapen om Finnames
gudalära. Emellertid synas Tavasterne dyrkat till en del olika gudar. Tunisas
eller Turri, krigsguden, som anropades om seger i fiilt och hvilken man ännu
i förraseklet trodde spöka för krig och slå trumma i luften, stodhos dem istör-
sta anseeude,Denne Tnrrisas är ufven derförehögst miirkvurdijf, att han, enligt

sonligagudar; de voro ofria och bundna, hvarot-heii vid sitt naturföremål.Ta-
pio trädde aldrig fram ur skogen, aldrigkammade Wellamos hafsjungfrur sitt
långa här uppä det torra. Hvarhelst derföre en af mythens under omsträlad
gestalt framträder som sjelfständigt handlande, obunden af ett naturföremål,
der vill ej sagan erkänna ihonom en gud, hans makt som menviska må sedan
vara aldrig så gudalik. Icke Louhi, som dock stängde solen iberget, icke
Lemminkäinen, som utförde de yppersta värf, icke ens Wäinämöineiiochllma-
rinen, som voro tillstädes vid verldens bygnad, intaga rangen af finska gu-
dar; och likväl förherrligas af folktron deras vishet och makt såsom jemnlik
sjolfva gudames.

Denna gudalika makt förlänade trollvisdomen, magin.

När gudomen sålunda sönderfallitidessa oräkneliganaturväsenden(Tial-
tlaf), hvilkas makt, ehuru ofta anropad, icke sträckte sig öfver områdetaf de
föremål, vid hvilka de bundos, reste sig iFinnens bröst den stolta mennisko-
anden och sökte att kufva verlden genom Ordet, all vishets källa. Men Ordet
var Tinget sjelfl^ som det betecknade; det var derföre gudomligt och kunde
icke af menniskan uttänkas, utan måste läras af fäderne, som åter lärt det af
gudarne. Vis och mäktig var endast den, som kände mäktiga ord; med deras
tillhjelp kunde den vise 1) skapa eller, livad som går pä ett ut, förvandla
föremål

—
han behöfde dertill endast utsäga föremålet

— och 2) besvärja
det onda ioch utom honom. Men skapareförmågan, som utgörden högre sidan
af finska trollkonsten och likasom kräfde för hvarje fallen guda-inverkan,åter-
finnes blott i den äldsta dikten och äfven der icke alltid ren. Redan Wäinä-
möinen behöfver furutimmer för att foga sin båt med sång,, och ett stycke
fnöske för att skapa en holme ihafvet. GudamakteniOrdet ar redan grum-
lad, när besvärjelsen börjar utgöra trolldomens kärna och hufvudsak, sådan
den bibehållit sig intillnyaste tid.

all sannolikhet, är densamme gom SkandinavemesThor och icke lånadfrån dessa,
utan tvärtom en ursprungligen finsk gud, hvllken genom de iSverige bosatte
Finnarne inkommitiden Skandinaviska gudaläran, der man länge synes anat
hans främmande I>Örd.

— Pirn och Perkele, hvarmed Finnen nubetecknar
djefvnlen, voro troligen gamle gudar. Piru kom sig till sin vanryktade värdig-
het i nyare tider derföre att han troddes vara smed, en man som hade mycket
att skaffa med eld och derjemte är tillräckligt svart.
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Det onda var iFinnens ögon icke e(t begrepp, Utan ett lefvando or-

tfaniskt väsende i tjenst hes mörka makter, hvilkas lömska illliragder det ut-
förde, såsom ett legohjon fullgör sin husbondes uppdrag. Genom att utsaga
dess ursprung (synty) och såluuda bloda dess af.skyvärda gestalt, blir troll-
karlen (tietäjä, vetaren, loihtia, skaparen, lumoja, tjusareu m. m.J det
onda öfvermäktig och befuller det ilerpii i trollsångens sednare del (sana t)
med stränga ord att aflägsna sig och icke förgäfves spjerna mot ett sä mäk-
tigt väsende, som han är. Derunder har nu hans harm öfver att meuuiskan i
all sin storhet skall vara utsatt för det ondas lömska anfall bragt trollkarlen
utom sig, och han faller i denna märkvärdiga magnetiska dvala, hvllken före-
kommer hos flera vilda folkslag och af Finnen kallas o!la h al Iio is saan,
vara hos sin skyddsande, äfven kuolla.bortdö. Ej eld, ej jern, ej vald
förmå på honom göra intryck dä; hans själ tros vara flydd till aflägsna orter,

för att taga kunskap om hemliga ting, och från de förvridna lapparna ljuda
obegripliga ord. De gamla runorna, i hvilka trolldomen alHid framträder med
gudamajestät, omtala icke detta sinnliga medel, men desto allmännare blef
det sedan, och man försatte sig deri genom konstigt stegrad enlhusiasm.

Finska trolldomens egenhet att framställa menniskans öfvermakt iifver
onda väsenden gjorde den tidigt till läkarekonst, orfi dervid har den for
det mesta slädnät. Nägongäng aflas Illasinnade att trolla sjukdom pä sina
ovänner; hvarföre skulle mau ej kunna frammana samma väsende, som man
tror sig kunna med ord förjaga? Stulna sakers tillrättaskaffande bedrifves ock
af kunnige loihfiat, lycka trollas öfver äker och ladugärd, spådom idkas pä
fullt allvar i biunvin eller kaffe; men mesta bäde vinst och heder ger sjukdo-
mars besvärjande. Konsten öfvas af man och qviuna, samt hålles hemlig och
går inom vissa familjeriarf. Borlläras trollrunorna ät andra, sä utelemnar
man obemärkt (re ord, dä hela runans kraft blir pä den främmande handen
ingen. Först mäsle noga utredas, huruvida det onda är juma1 an tau ti,
oma tauti, en egen af högre makter utsänd krämpa, eller panenta tauti,
en genom ovänners slämplingarpåsatt sjukdom. Iförra fallet är all mensklig
konst förgäfves. En panenta taull deremot besvärjes medelst luwut. läs-
ningarna, hvilkas hufvuddelar synty och sanat nämndes. Vid smärtsama
sjukdomar läsas kipusanat, smärteorden, medelst hvilka plågorna förvisades
tillKipuvuori, smärtornas berg; ty „stenen gråter ej för smärta, berget
klagar ej iplågor,,, säger sängaren medlidsamt. Stundom Tilläggas alku-

sanat. begynnelseord, och i högsta nödfall hätä-sahaf,niidorden,hvilka
under mystiska tillredeiser, med vild hänryckning och hotande åtbörder ut-
sagda, måste vara (rf en skakande effekt. Lönnrot meddelar af dem en sä ly-
dande öfversällning; .Justa borgar med deras borggårdar rördes fordom, sjö-
arna skakades och kopparbergenskälfde, när Guds stund nalkades, Herrens
timma var förhanden. Skall du, opäkallade, icke röras, du stygga ej bortvi-
ka! Nu är tiden att den opäkallade gästen rör sig, att den stygge begifver
sig pä ilykfen. Eller vill du rörasnär man rör dig, bortvika när du tvingas
att bortvika? Jag har ramar af björnen, klor af bloddrickaren, af höken hat
jag mänggreuade klor, med hvilka han griper efter sitt rof. Med dem skall
jag krama den stygga och tvinga den stygga oförskämdaräckan, att upphöra
med silt bitande och gnagande och med allt slags plägande.,,

Efter dessa väldiga hotelser följabönerimildare ton. Mehiläinen (biet)
bedes att flyga öfver nio haf och hämta läkemedelåt den sjoka. Gamle Wäi-
nämöinen,lilla mor jungfru Maria, Luonnotar, Päivätär, Louhi och andra an-
ropas om hjelp. Kurmethoden är för resten olika. Mest föres den sjuke un-
der nattens mörker i eldad badstu. Ljudlös öppnas dörren pä smorda gäng-

.:; lak, väggar, lafve och golf åro sorgfälligt sopade med qvast af qvislar
frän en namnlösäng;igolfvet är en pil stucken. Öfver vattnet, badet, qva-
sten m. m. läsas egna ord; derpå utforskas med yttersta noggrannhetdet on-
das ursprung, som, i brist pä närmare detalj, sökes i alla fyra elementerna.
Vill t. ex. loihtia bota ett brännsår, sä är det ej nog alt han vet elden hafva
förorsakat det onda. Mau måste nödvändigt vela hvarifrån och hora den för-
sta el.l uppkommit. Har någon skurit sig ined eggjern, sä måste loihtia veta
det allraförsta jernets ursprung. Likaså alla skadedjur, björn, varg, geting
o. s. v., och icke allenast deras ursprung, utan ock deras boningsort, egen-
skaper, utseende, förrättningar m. m. Stundom mäste man pä kyrkogårdar
eller inne i k3ikan naltetid rådfråga andarne om krämpans syniy. Var detta
nu tillfyllest ulredt, sä besvors sjukdomen alt begifva sig bort till den ytter-
sta nordens bottenlösa kärr; ville han dervid färdas till häst, sä kunde han
rida pä Hiisis rödavallack med jernhofvar och flammande mahn, och vägrade
han att förfoga sig, sä hotade man att klaga för hans föräldrar. Stundom
dryftas de fyra elementerna i ett säll öfver den sjuka, som ligger pä badstu-
golfvet. Olika sjukdomar kureras olika: vislag t. ex. genom att skära tre
snui lorfYor ur marken, läsa öfver den), trycka d<>m pä det sjuka sliillet och,



efter diverse spottande, med venstra hälen äter fasttrycka dem pä sina stäl-
len i jorden. Somlige loihtiatlata patienten simma i en ström, som flyter mot
norden eller dricka derur samt bortskaffa kärlet öfver venstra axeln. Andra
låta honörn midsommarnatten vältra sig idaggen pä en kyrkogård eller tidigt
om morgonen gå tre eller nio gånger mot solen kring en kyrka. Andra andas
pä det sjuka stället, andra äter bustryka det under läsning med tumändan o.
s. v. Äfveu yttre läkemedel använda loihtiat ej sällan med framgång och
stundom företaga de sin kur ehuru den sjuke vistas pä ca annan ort, endast
de äga något af hans kläder eller öfrigapersedlar.

Hvad tidens högdragnaupplysningkallar vidskepelse, skrock, är någon-
ting sednare och ringare, än den gamla mäktiga magin, och har uppkommit,
sedan kristendomen tillintetgjort hedendomens tro, utan att ännu tillfyllest
hafva utrotat rädslan för det grafmörker, som ständigt hotar att uppsvälja
menniskans korta lefhadsdag. Sä sönderföll äfven den finska trollvisheten
under tidernas lopp ien mängd små vidskepelser, hvilka allt ännu gä och
gälla öfveralltibygderna, dock ide inre mera. Gossen, som kastar i källan
en kopparslant eller en nål, husmodren, som ännu stundom läser sina. ord vid
boskapens första utsläppande om våren, tänka säkerligen icke uppå, att denna
gäfva, dessa ord i forntiden voro offer och bön, således en gudadyrkan.
Ingentingär också erbarmligare, än detifinska kustnejderna gängse skroc-
ket. Men äfven för den mörkare, den mäktigare trollvisheten skall Finnen,
oaktadt all inpluggadupplysning, sannolikt alltid behälla en afgjord böjelse;
att fullt utrota denna, voremåhända att förändra nationalkarakteren, ochhell-
re än detta, må man nöja sig att reglera, göra oskadligt hvad man ej förmår
till fullo undertrycka.

Alla folkslag älska imer eller mindre grad musikens välljud, sängens
behag och diktens målningar, det heliga språk, på hvilket menniskohjertat ut-
talar sin smärta och sin fröjdbättre än i de ord, dem förståndet danar för
det dagliga lifvets behofver. Den olikhet ligger likvälifolkens lynnen, att
några företrädesvisälska välljudet isången, det egentligenmusikaliska, me-
dan andra mera dragas till det sinnrika isjelfva dikten, uttryckt i diktens
ord. Finnen älskar sången så högt som nägot annat folk, men han hör tillde
sednare lynnena, till dem, som gifva orden företrädet framför musiken. Hans
sånger, isynnerhet de äldre, utmärka sig genom en förvånande rikedom pä

snillrika tankar, behagfulla vändningar och de finaste, Ijufvaste nyanseringar
af sorg, glädje och alla inenskliga känslor, men ock genom en lika förvånan-
de fatligdom på egentlig melodi. Den gamla i tvenue strofer delade runome-
lodin är bekant för sin ytterliga enkelhet; tagen ig moll, går den icke öfver
d och icke under fiss, och rör sig alltså på ett område af 54j toner, motsva-
rande tonomfänget af den femsträngade kantele. De spridda, stundom ganska
sköna och innerliga inhemska mulodier, man nu hör sjungas af folket, datera
sig frän en seduare tid, och äfveu i dem upptäcker man, vid jemförelsenmed
svenska och andra folkmelodier, en intagande enkelhet, så att säga en oskuld
i sjelfva välljudet, hvilken går till hjertat! Runeberg har anmärkt den fint
nyanserade olikheten mellan melodier, som födas på kustbebyggarens läppar
och likasom inandas hafvets raskare brus, samt de, hvilka förljufva skogarnas
enslighet och uppstå likasom ur naturens eget hjerta på spegelstranden af en
furukransad insjövik. Isjfilfva verket kan genljudet af skogens enformiga
stilla ljus i de finska melodierna icke misskännas, och det är förstpå kuster-
na en större mångfald i toner, förenad]med större ytlighet iuppfattningen,
låtit höra sig isednare tider.

Ser man åter pä det som i den finska sången är hufvudsak, pä orden,
sä finner man, jemte spår till dramatiska framställningar *), fyra arter af dik-
ten iFinland. Äldst är måhända loihto-runo, trollsången, hvars karaktor
nyss ofvauför skildrades. Laulu-runo, visan, den lyriska sängen, och
kertoma-runo, den episka, gä troligenlika högt opp i forntiden**), men
i nyare tider exsisterar den sednare nästan endast som tradition, dä deremot
den förra evigt skall blifva ett uttryck för hjertats saknad och hopp. Virsi-
runo, den didaktiska poesin,har försti en nyare period söndratsig frän de
båda nästföregående, i hvilka den fordom såsom beståndsdel ingick. Dess
prosaiska form, som också är den lämpligare för en framställning, der för-
ståndet är det herrskande, återfinnes ide öfverallt i det inre Finland högst
talrika sana-laskut, ordspråken, hvarmed Finnen ofta pä det mest träf-

*) Sådana äro flera bröllopssånger, delar af 28:de runan iKalevaia samt några
nyare försök.

**) Lönnrot (i det förträffligt skrifna företalet till Kanteletar) anser visan äldst och
trollsången yngre; sina skäl har han icke uttalat. Det synes likväl, som skulle
den finska magin hänvisa på en tid, som föregår den irunornatrefaldtbesjungna
uppfinningen af Kantele.
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fande och Hinruika sätt kryddar sitt dagliga tal och af hvilka Lönnrot, som
bekant är, samlat tusendetal.

Det gamla sättet att sjunga runor skildrar Lönnrot på följandevis:
Aro runosängarne tvenne, såsom vid högtidligarerunosäng erfordras, så sitta
de emot, eller ock bredvid hvarandra, fatta hvarandraihänderna och begyn-
na sången. Kroppen är under sjungandet ien hit och dit vaggande rörelse,
eä att det tyckes, som droge den ena den andra vexelvis till sig. Den ena
sjunger då först ensam en runovers, under hvars sista takt den andra infaller,
och för andra gången upprepar hela versen

— och så går det framåt. Detta
upprepande lemnar då den förre god tid att besinna sig pä fortsättningen.,,
Det äridet finska Karelen, hvarest man ännu har tillfälle att se dettagamla
bruk, likasom öfverhufvud de flesta äldre sånger der anträffas, särdelesisock-
narnaLiekfaJ Ilomants, Kiides, Tohmajärvi, Sordavala, Jaakimvaaraoch Kur-
kijoki.

Kalevala
—

och såmedelst) hela den episka diktarten i Finland
—

anses af Runeberg jemförlig såsomiton och hållning, sä äfven i omfång
och värde, med den grekiska konstens båda skönaste mästerstycken (Iliaden
och Odyssén). Alla de företräden dessa äga i framställningens lugna och
storartade gäng,ibildernas ulhhllna och säkra syftning, äger den finska ru-
nan äfven*), och öfverträffar dem kanhända, om det fulländade kan öfver-
Iräffas, i naturmålningens höghet och enkla ståt.,, — Sä rent episk, som hos
Hornerus, är väl icke Kalevalas tonfärg; äfven der skimrar igenomberättelsen
ständiga drag af det lyriska vemod, som är den nordiska dikten, liksom den
nordiska naturen, iallmänhet eget. Huru för öfrigt de olika nyanserna af
Finnens kontemplativa lynne, hans krigiska mod, hans tekniska färdighet, af-
spegla sig iKalevalas hjeltar, är förut nämndt.

Det finns en saga, som låter en sängens vän gå till en berömd skal-
dinna och bedja henne lära honom sjunga. Men hon svarar:det kan jagicke.
Gå ensamiödemarken och göm en sorg i ditt hjerta, så skall sangen sjelf-
mant stiga på dina läppar. — Och så är det. Iden finska visan, säger
Lönnrot,är ränningen nästan öfverallt spunnen af sorger, om än inslaget va-
rierar. Flera sånger kunna förliknas vid en molnig höstdag,pä hvilken solen
sällan glimmar fram. Ensamhet och vemod äro deras genomgående ämne.„

*} Omdömet gäller närmaat llite runaniKalevala.

lingen och flickan i sitt sinne hela naturen till sällskap, tilldelande äfven de
ringaste ting anda och lif, lynne och språk. Så uppstå sånger af en rörande
ljufhet och den största enkelhet. Sjelfva mythen, som låter den första af
gäddben fogade harpan gä förloradihafvet, bildar den andra vida skönareaf
en klagande björk och dess strängar af en längtande jungfrus lockar. Andra
sånger finnas likväl af en gladare färg, ett tillochmed skämtsamt tycke, och
deriillbidrager en ganska afgjord egenhet i det finska lynnet: böjelsen för
satir, för ironi. Måhända har åtlöjet, begabbelsen,iintet språk iverlden
mera träffande uttryck, mera uddiga ord, än idet finska. Också har Finnen,
både i det dagliga talet och i sången, en särdeles fyndighet att gissla dår-
skapen och lasten, men denna satir mildras pä ett vackert sätt af en godsint-
het, som skyggar vid att vända till löje det goda eller det endast svaga.

Tvenne egenheter äro för öfrigt för den finska sången utmärkande. Den
ena, alliterationeneller bokstafsrimmet, består den att orden i samma vers
börjas icke blott med samma konsonant, såsom i den fornsvenska poesin, utan
oftast äfven med samma nästföljande vokal. Slutrimmet är i finskan nytt,
ehuru ganska användbart och för örat behagligt äfven der. Den andra egen-
heten är paralelIi.sinen eller meningsrimmet, ett österländsktuttryckssätt,
som består deri, att den efterföljandeversen med förändradeord omsäger och
förstärker den föregående.

Fordom ljöd sångernas vackra lek öfver hela Suomilandet, men huru
den nu för det mesta dragit sig undan till de inre och östliga bygderna, är
redan uämndt. Barnen hafva der ännu sina sånger, de unga ogifta sina, de
gifta sina, och äfven de gamla. Men deri stämma de bäste sångare öfverens,
att de i sin barndom hört sina fäder sjunga långt flera och bättre sånger, än
de nu kunna. Det var i sanning hög tid, att män med kärleksfullt sinne des-
sa sednaste årtionden företogo sig att samla hvad af det dyrbara gamla ännu
fauns i behåll, innan det för evigt dog ut från menniskors minne, och om nå-
gonsin finska folket kommer att uppresa en ärestod, blir det för dem, som så-
lunda räddat ät det dess forntid. Det vore likväl förhastadt,att derföreanse
sängens gudagnista numera utslocknadiSuomi. Hvaije tid talar sitt tungo-
mål; sin sång sjunger hvarje. Den fordna dikten har lefvat ut och nya skott
äro ivexande. Att detta nya ännu är jemförelsevislösligt,omoget och af
mindre värde, berättigar ej till misströstan om ett bättre. Tvärtom vittna
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spridda före&nd, att den eviga andel), i dettaliknovn iandra hänseenden,mak*

ligt lefver och arbetar inom Finnens bröst. Och lätom oss hoppas att han en

dag skall finna värdiga uttryck äfven för denna tidens lif och Sskäéningar t

Finnens själsanlag gä åt djupet. Den lugnft betraktande blicken öfver

verlden, den är hans. Af 'allt vetande älskar han mest det som erbjuder det

rikaste fält for eftertanken. Religionens läror — de enda han inhämtat allt-

Intill nyaste tid — äro ständiga föremål för lians betraktelser, och af de ve-

tenskaper, om hvilka han någongång fått en aning, synes han gifva de histo-

riska och mathematiska företrädet. Icke sällan förlederhonom det betraktan-

de lynnet till'spetsfundigheter, medanhan tillika derigenom, när det gäller

praktiska företag,blir en längtänkt vidhängare af gammal slentrian. Ett det

vanligaste och löjligastebevispå Finnens längtänkthet finner man ihans sed

att helsa pä en resande en stund efter det denne hunnit honom väl förbi.

Framställes för honom en brådskande sak, sä ma man framför allt icke vänta

flinka beslut. Först föres handen bakom öratpå gammalt lofligt vis idiverse

repriser, derpä funderas en stund, måhända stoppas deruuder i godt mak den

korta pipsnnggan, och derpä skridesilugn tagordning (ill verket. Länge kan

ock Finnen utan knöt fördraga förolämpningen, liksom han fördragermödan,

men engäng drifven till vrede, är han barsk ihämd. Ilvem erinrar sig ej

härvid anekdoten om den engelskeboxaren, som utmanade den finske matro-

sen? En god stund fördrog denne med störstakallblodighet boxarens stötar,

men slutligen tyckte han skämtet gä för långt, spottade i näfvea och gafEn-

gelsmannen en örfilsä pä fullt allvar, att denne damp utan sans till marken.—
Ibotten af den finska flegman ligga emellertid, jemte den beryktade en-

visheten, sä mycken ärlighet, irohjertenhet och seg kraft, att dessa egenska-

per förvärfvaFinnen allas aktning, son» känna honom närmare. Härdighet,

tålighet, försakelse och alla de goda sidor, som äro passivalynnen egna, träf-

fas hos Finnen ihöggrad, och sjelfva den slutna utsida, han vanligen visar

en främling vid första bekantskapen, försvinner vid ett längre umgänge och

lemnar rum för gästfrihet och vänfast öppenhet.

Sådan är Finnen, och man kaj» väl säga, att hans öden gjort honom

sådan. Kanske var också han fordom
—

under en mildare sol, uppvuxenbland

rikare skördar
- ett lifligt, ett företagsamt,ett gladt folk, med alla de före-

träden och lyten, som utmärka södern. Årtusendens fortfarande landsflykti

nordens ödemarker har hos honom utbildat lynnet» slutenhet och flegmatiska

lugn, viljans sega kraft och béifakfeiaens inälvända sinnrika allvar. Främlin-
gars öfvermaktsom beröfvade honom land och oberoende, väckte ihans san-

ger den begabbandeSatyren
- den kufvades vanliga liiinid mot eröfraren

-
men Svenskames mildare välde gaf icke Finnens satir den bittra och hatfulla

skärpa, som det tyska förtrycketiugaf Esterne. Igrannskapet af den eviga

snön,imenniskotoma skogar, pä ensliga sjöars stränder, der lerman sällan och

sällan sjunger inan der de glädtiga visor om lifvets lust. Men älska kan man,

arbeta, försaka, lida der, och i dessa ord har man utsagt finska folkets själ,

pä samma gång söm man utsagt dess ödenunder en lång radaf århundraden.

Å andra sidan kan man med lika skäl säga, att finska folket gjort sina

öden sHjelf. Det är anmärkt, att Finnen, ej är något politiskt folk. Ihans

Ivnne ligger så mycken kärlek till lugn och hvila^ eij mycken oförargeligläng-

samhet och just derförc sä mycken undfallenhet för ett öfverraskande våld,

att han dcrföre lättare än någon fallit offer för våglystne främlingars plötsliga

angrepp. Orubbligt tapper, söm han är,iförsvaret af sin torfva, har motvil-

jan att sjelf spela den angripandes roll städse kommit honom att låta fienden
vexa honom öfver hufvudet. Så har han jagats från land till land, och der

han slutligen,
—

tack vare skogars och klippor» förmur
—

behöll sitt land,

förlorade han dock större delen af dess kuster. Men så lätt som man toghans

land, tog man icke hans inre verld ifrån honom. Här streds icke med öfver-

raskuing, utan kristendomens, svenskhetens kamp mot det ursprungliga finska
varade ett hälft årtusende igenom, och ingenting,om icke Judarnes exempel,

kan jemföras med den sega motståndskraft, hvarmed Finnen här steg för steg

försvarade sitt oberoende. Idenna långa strid - ty som en fortgående pä
engång kroppslig och andelig strid måste man betrakta hela svenska väldets

tid frän 1157 till 1809 — har Finnen moguadt tillhvad han är och, tagen ur
inre synpunkter, måste kampen erbjuda ett rikt, ett näraliggande intresse.

Någon genomförd lafla deraf kan här ej uppritas. Men så mycket är klart,

att en tafla af finska folket just derföre komme att Mifva half, om man ej till
det egentligt finska lade äfven en teckning af Sveiiskarue iFinland,och denna
teckning måste derjemle, oberoende af tecknaren, innefatta hufvuddragen af
hvad man varit van att k.alla den iiuskahistorien.
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Svenskarne iFinland.
finnames äldsta beröringmed Svenskarna gar långt bortom sagors och

fninhens tid upp iden gråa fornaldern. Nar sagan får en tunga iSkaiidina*
vien, vet hon redan omtala ett mot gudarne fiendteligt slä&fes Jättar, Jotar,
Thursar, Troll och illistige dvergar i bergens djup. Mythen smickrar dem ej
isina mätningar: au vilde och grymme resår, ån faie och vederstyggligemiss-
foster, bäfvå de för dagen, afhvärs förstasträlarde förvandlas tillsten. Klädde
iråa djurhudar, bo de i hålor och klyftor, defifirän de nattetid utgä pä strof-
tåg, för att röfva menniskor och boskap samt bedrifva alla midnattens lömska
verk. Bädc til! gestalt och sinnelag framstå de snsom gödafolkets, Asarnes,
ykarpaste motsats, och blott en enda egenskap synes hos dem värd saganslof-
ord: deras orubbliga ordhällighet. Mellan dem och glidarne är evig fiendskap:
Thor tägar mot dem i härnad och hvar gång askan rullar iskyn, hörman då-
net af gudens vagn, när han förföljer trollens ätt och med sin hammare kros*
»ar bergens vidunder*

Mycket talar för den äsigt, att sagan med dessa Jotär Och Jättar m.m.
förstått än Finnar, ärt Lappar, och att Finnames förslå beröringmed Sveri-
skarne derföre var den äldre bebyggarens kamp mot nykomlingen. Det mesta
af Skandinaviens nordliga hälft besutto fordom finska ätlef; dö undanträngdes,
men de värjde sig, i det de veko, med svaghetens vapen mot styrkart: list,
förslit, äfverrumplingar. Deräf alstrades t Svensköns siiine möt dem ett hat,
en afsky, som ökades af föreställningen om deras nära förbundmed äfgrun-
dens makter. Sagorna öfverflödaaf prof pä den fasa, den förbittring Finnam-
es trolldom och list ingåfvo Svenskarne. Fruktan förenade sig med hatet:
Finnarne, så trodde nian, förföljdem d aldrig hyllande ondska Skandiiiaverne,
och mången af forntidens utmärklästc män, Vanland, Agiie, Håkan Adalstens
Fosfre, den ridderlige Olof Tryggwasoii, Olof den helige och andre artsägos
hafva Finnarne och deras trollkonster att fäckä försin undergäng, frollqvin-
nornas drottning, den förfärligaHuld, hvilken genom sina förbannelserbredde
cfärd öfverYnglingaätteti, framstår som ett hotande skräckbild fråil den finska
norden. Genom sitt herravälde öfver naturen och dess hemliga makter försto-
do Finnarne alt i striden ersättahvad som brast detn 1 styrka och tapperhet.
Deras svärd voro vida berömda för sin oemotstäildlighet , deras pilar, hvilka

afskjufiia äterkommo pä bagsträngen, deras förtrollade renskinnsbrynjor, pä
h\ i:ka inga vapeu beto, gjorde dem i höggrad fruktansvärda, och den Svensk,
som med list eller fapperhet kunde förskaffa sig något af dessa vapen, inlade
dermed stor ära. SÖ omtalas en finsk krigare Sviphald, hvilken bistod konun-
garne Harald och Erland af Norigs mot svenske konungen Hogne.Snart ned-
höggHogne i striden Sviphalds häst, men Finnen led dervid ingen skada,
utan for ned i jorden, hvärefter Hogne tappert inbröt i fiendens leder och fäll-
de allt som stod i hans väg, tills ett lejon rusade upp ur jorden och med ett
slag af sill svans fällde till marken Hognes häst. Hogne kastades af, men
reste sig och rusade med draget svärd pä lejonet, som sprutade mot honom
eld och etter. Maktlöshalkade klingan mot djurets förtrollade bog; dä bort-
kastade Hogne svärdet, sprang lejonet pä lifvet och fällde det ändtligen efter
tvä timmars förfärligt bröllande. Dä först, säger sagan, fanns Finnen Sviphald
häfva uppgifvit andan.

—
Andre finske stridsmän, Frodel och Falur, Falur och

Flöke,omtalas likaså som gräslige trollkarlar. Ån voro de iluften, än pä
nlftrken, än under jorden, och utsände från hvarje ta och finger pilar, hvilka
alla träffade siii man, och det uppstod en så hård strid, att jorden skälfde li-
kasömhade den hängt pä trådar, och spjut, gläfvar, stenar och pilar flögo sä
tätt, ätt man för deras skull ej kunde se himmelen. Floke förvandlade sig till
en eldsprutande drake, men föll dock i striden, hvaröfver Falur blef sä upp-
bragt, att han förbytte sig till en hvalfisk, slog i denna gestalt tolf män till
ma.-kc-n, hedsväljde fem i sitt brinnande gap och uppkastade femtoniluften
med den styrka, att alla deras ben sönderbrötosoch de genast nedföllo döde.

Denna vidt beryktade tröllkunnighet, jemte Finnames snabba skidlöp-
ning och utomordentliga skicklighet ibagskjutning, ingaf Svensken, med all
hans afsky, detta slags ofrivilliga vördnad, som ett öfvermäktigt ondt väsende
tilltvingar sig. Begäret efter välde och inflytande förmådde ej sällan äregiri-
ge personer af bada könen att söka Finnames umgänge, för att invigas ide-
ras hemliga konster och dymedelst vinna1sina afsigter. Gunhild, en norrsk
qvinna, vistades tvenne är hos Finnarne och vann genom deras magiska lärdo-
mar konung Erik Blodyxas hjerta. Ikonsten att genom (rolldom vinna kärlek
ansågos Finskorna särdeles inkomna. Konung Harald Härfager förälskade srg
iFinnen Svases dotterSnäfrid, tog henne till äkta och älskade henne så högt,
att han förhenne glömderikets styrelse och vård. Efter några är dog Snä-
frid; men hennes hy förändrades ej, hennes skönhet strålade med lika glans,
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och itre är satt konungen försjunken ihennes åskådande. Ändtligen rådde
honom Thorleifer den vise att ombyta den dödaskläder, och knappt hade detta
Bkett, innan hennes kropp föll sönderi stoft och ödlorkröpo ur hennes sköte,
hvarefter hon brändes pä bål och konungen åter styrde sitt rike med kraft och
visdom.

Ännu in iden historiska tiden fortfor beröringen medFinnarne att vara
för Svenskarne förhatlig och olycksbringande, Ynglingaättenstodiständig,
mest fredlig beröringmed grannfolket på hinsidau Botlenhafvet, Konung Van-
land vistades en vinter hos Snö den gamle iFinland och förmäldesig med
dennes dotter Drifva; otrogen sitt löfteatt dit återvända, förhexades han af
Huld och dog af längtan efter sin finska gemål. Agne, den tappre Ynglinga-
drotten (omkr, 450 e. Chr.), upphängdes under sömnen af sin finska gemål
Skjalf i en guldkedja, Efter hans tid förlorasig spåren af hvarje fredlig be-
röringde båda folkeu emellan; ströftåg och härjningar vidtaga nu från bada
sidorna. Konung Erik Emundson Wäderhatt (omkr, BöOJ drager i sin styrkas
dagar hrar sommar ut pä vikingatåg kring Östersjön och säges dervid hafva
gjort sig Finland och Karelen skattskyldiga. Samtidigt härja Warägerne Fin-
ska vikens kuster; Qvsenerne itröfva in iNorige, söka dock strax derefter
Norrmännen» bistånd mot Karelame. Nu vidtaga jemväl färderne till Bjarma-
land. Konung Erik Segersalluppgifves vid denna tid hafva, jemte andra län-
der, äfven underlagt Finland (d. a. kusterna) sitt välde. Finska vikingaflottor
oroa isin tur de svenska kusterna.

Härintills bestod förbindelsen mellan Finnarne och deras grannar äni
roflystnadens kamp om byte, änihämdens förbittradeinfall skiftevis, än iby-
teshandel under strideus t pauser, än itillfälliga och flyktiga förbundmot en
tredje fiende, än 1vidskepelsens handräckning ät maktbegäret, än slutligeni
»lägtskapsförbiudelser,knutna genom ofärd bringande giftermål. Något var-
aktigare iufresse hade än«u icke knutit folken tillsamman; vikingen hade vun-
uit sitt mål, när hans drake lastad ined byte återvände frän den främmande
kusten; konungen menade sig hafva eröfratett land, när ban ärligen indref
skatt af kastbebyggarne; politisk beräkning var för den gamle nordbon främ-
mande. Det behöfdes ett intresse, högre och mäktigare än stundens lystnad,
för att saramaabinda folken; kristendomen kom, och hela norden antog en för-
tiudrad ge#talt.

Nära nog samtidigt hade Rysslands Waldemar (988) och Sverige» Olof
Skötkonung (1000) låtit döpasig till tron pä hvile Christ,,, All ung lära går
ut på eröfrlngar. Hos den helige Erik uppflammade trosuitet: desse blinde
hedningar iöster om botteuhafvet, kustenias vilda röfvarskarur måste med
blod betvingas, för att ivatten döpas. Alltså drog konungen med sina män.
öfver hafvet, slog Finnarne efter en hårdnackad strid och tvang dera till dop
och korstecken. Fridens lära predikades samtidigt af Sanct Henrik och svär-
det. Varaktigare än Erik Wäderhatts jordborgar, blef Åbo slott det svenska
väldets första stödjepunkt. Frän landets sydvestra hörn,det hvad man pä or-
öfringens tid egentligenkallade Finland, sträckte Svenskheten ut sina ar-
mar kring Suwni och lyckades slutligen omgärda det medsina vapen och si-
na institutioner.

Omkring 150 är varade vapeuarbetet, innan sv<enska väldet var i allo
erkändt. Täta voro krigstågen. Sveriges och Rysslands gränser närmade sig
hvarandra, och från det ögonblickde råkades, fuktades de med blod. År 1161
drogo Sveuskarne ut mot staden Ladoga, men slogos tillbaka; Jemer ochKa-
relare plundrade Finland (Åbo län). 1187 föreiogoKarelame det beryktade
härjaretäg till Sverige, då Sigtuna brändes. 1198 vid påsktiden plundrade
Ryssar det nyanlagda Åbo. Den helige Eriks eröfringhotade att gå fullkom-
ligt till spillo, och ho kan förutsäga följderna,om icke Ryssarne efter neder-
laget vid Kalka är 1224 råkat under Mongolernes välde?

—
Tvedrägt mellan

de finska stammarne gynnade Sveuskarnes planer. Tveune Jemernes nederlag
mot Ryssar och Karelare (1227, 1228) försvagade deras makt. Stockholms
grundläggare »ch Folkungaättens frejdade stemfader, Birger Jarl af Bjellbo,
planterade (1249) sTenska fanan i hjertat af Jcsnernes land och byggde sig
der en borg: Tavastehus. Nu gtodo Karelame, än hulpne, än bekrigade af
Nowgorod, ensame qvar på stridsfältet. Härjande inbröto de tid efter annan
pä svenska området, Dä tågade moi dem (1203) konung Birgers förmyndare,
den tappre marsken Thorkel Knutson, vann deras land och betvang detgenom
Wiborgs slott. Fräu denna tid var svenska \äldet rådande ihela Suomis
land och sjelfva Lapparne,som ströfvade kring idessinre delar, gjordes skatt-
skyldige af Birkkarlarne.

Det var då en läng och blodig kamp, som ändtligen förde Finland un-
der Sveriges välde. Den skandinaviska tapperheten, som pä vida kortare tid
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hade eröfrat England,Nonnandio,Neapel och Sicilien, hade hehöft halflaniat
sekel för att underlägga oi^r det glest befolkade Finland med dess sinsemel-
lan oeniga folkstammar, okunniga i all regelbunden krigskonst. Detta var den
mer än sexhundraäriga kampalekens första akt. De öfriga utspelades pa sam-
ma med blod och aska hetäckta skådebana; men de kampandes ställning var
na ombytt. Det var lejonet och örnen,som stredo om denkufvade björnenside.

Besittningen af Finland blef allt från den helige Eriks tid Rysslands
och Sveriges eviga stridsäpple. Bada makterna sträckte samtidigt sin Iystna

hand efter detta skona byte, och badas sträckta händer framhöllo dervid kor-
set, liksom striddo de blott för dess seger. Hvarje krigståg var tillika ett
korståg; kraftigt manade päfvarne till strid. Snart afkaetade dock politiken
sin antagna mantel af trosnit. Intet fredsslut kunde afvända den enas eller
andras blickar från Finland,med hvars besittning herraväldet öfver Östersjön
sä nära sammanhängde. ThorkelKnutsons landvinning iKarelen kom Sveri-
ges gränser alt rycka fram till råmärkena af Rysslands. Från denna stund
var rivalitetengifven; krigen och Finlands öden likaså, Glömsk af sina fur-
stars förvandtskap,stod den skandinaviske jätten bröstgänges mot den ryska,
och det land der de brottades satt hårdt emellan, Trottsig reste sigen svensk
fästning (Landskrona) vid sjellVa Nevan. Än hade dess murar ej torkat, då
Ryssarne jcmnade den med jorden 1301. 1311 skedde Nowgorodernes omtvi-
stade tåg inåt Jemernas land, mot Svenskarne. Tvenne är derefter uppbrände
dessa Ladoga stad; 1318 härjade Ryssarne Åbo och Kuustö;1323 slölsiN5-
teborg mellan Ryssland och Sverige den första fred, som drog båda rikenas
gräns längs Systerbäck, 36 verst vester om det nuvarande Petersburg.

FredsslutetiNöteborgberedde, lika litetsom de följande,någon var-
aktig grannsämja. Hvarje liten fejd eller enskild plundring på gränserna kom
krigslagan att uppflamma. Ännu eugiing drogs svärdet för kristen tro; Konung
Magnns Smek tågade 1348 i egen person till Nevan, oröfradeNöteborg or-h
lät döpakringboende Ingrer ttll katholska läran. Ännu eiigäng predikades
korståg mot Ryssarne: af päfven Clomens VI 1351. Ohöljda framträdde ne-
dan hersklystnaden, plundringsbegäret.1300taIets sednare och 1400tale(u förra
hälft visa månget härjande ströftäg, men intet större krig på finska området.

Det var först efler 1402, dä Ivan I:s segrar ätergifvit Ryssland lifvet, som de
långvariga krigen mollan denna makt och Sverige äter började. Unionstvister

mellan Svenskar och Danskar kommo härtill. Härjande krig nnder Sturarnes,
Gustaf Wasas och Johan III:s tid blodade slutet af 1400 och nästan hela
löOOtalet. Klubbekriget*) (1596, 97) och fortfarande ryska fejder förödde
landet intill freden iStolbova 1617, då svenska itakteu for hundrade år vann
öfvertagst och Finland skyddades genom nyförvärfvadegränsprovinser (Inger-
manland, Kexholms län). Nu riktades svenska vapneji mot »öder; iPolen i
Tyskland, i Danmark fäktade finska trupper med utmärkelse under Gustaf II
Ainlf och hans krigiske efterträdare. Ar 1656 utbrast ånyo ett af dessa här-
jande krig, som förvandladeöstra Finland till en ödemark. Freden iKardis
1631 stad-fastade dock Stolbova-freden och landet hämtade] sig under ett 40
årigt lugn, men blott för att desto grymmare hemsökas af den s. k.stora ofre-
den 1700—1721, dä, efter Carl XII:s nederlag vidPultava 1709 och detolyck-
liga Storkyroslaget1714, hela Finland nf fienden öfversvämmades och inom fä
är såg sitt välstånd och sin kultur stiga århundraden tillbakaoch sin folkmängd
till hälften förminskadgenom krig, pest och utflyttningar. Freden iNystad
natte en gräns för dessa olyckor; men sedan Ingfrmanland och Wiborgs län
dervid afträdls till Ryssland, var det icke mera svårt att förutsäga,hvemFin-
land i framtiden skulle tillhöra. Kortare och mindre blodiga voro 1700talets
tvenne andra krig på finsk botteiä — det första 1741— 17t3, afgjordt genom
finska armens nederlag vid Willmanstrand och kapituJaiioniHelsingfors samt
slutadt genom freden i Åbo, hvarigenomryska gränsen utsträckte» till Kyin-
mene — det andra 1783

—
1790, dä efter det ryktbara Anjala-förbundet och

flera lysande vapenbragder till lands och sjöss, freden i Werälä återställde
gränserna i samma skick som vid krigets utbrott. Slutligen är 1808 utbrast
det sista af de mänga krig, hvari Svensk och Rysse kämpat om Finlands be-
sittning. Kejsaredömets politik, understödd af Napoleon, behöll segern och
efter ett ärofullt försvar

—
tillintetgjordt genom Sveaborgs kapitulation, sla-

get vid Oravais och konventionen iKalix
—

utrymde srenska vapnen det fin-
ska området, som genom freden iFredrtksbamn 1809 öfvergick under H.M.
Kejsarens af Ryssland och Storfurstens af Finland mäktiga spira.

Från urminnes tid var alltså Finland förSvensken en ständig vapensko-
la; hans besittning af detta land var ett ständigt postando med lyftad sköld
och draget svärd. Det underhöllhans krigarevana,men det drog honom tilfi-

*) Hvarom mera uudor rubriken Österbotten,
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ka boet frän hans eget, och Carl Johans politik, som fann rädligast att stadna
inom Skandinaviens naturliga glänser, aMsade derföre hvarje tanke på Fin-
landa återvinnande. För Finnen deremot var förbindelsen med Sverige en för-
bindelse med hela den veslerländska, den gerraaniskakulturen, ett inarbetande
iursprungligt främmande former, som efterhand antogo karakteren af inhem-
ska. Detta inarbetande ater, gänget till en viss punkt, medförde vådan af den
finska folkegeudomligheteiisundertryckande och upplösningiden germaniska.

Till denna vådliga punkt hade Finlands försvenskande ännu icke hunnit, men
»tod dock nära dertill, om man får döma af vissa tecken, såsom finskans ut-
trängande ur de bildade klassernas samtalsspråk*), folkpoesins aftynande ooh
dylikt mer. Man kan derföremed skäl säga, att omien förfluten tid Svensk
och Finne hehöft hvarandra och varit för hvarandra nyttige, de dock i rattan
tid skilts ät och derigenom tvungits att hvar för sig återgå titt sig sjelf. Sä
är rättvisa skedd ät både det förflutna och samtiden, och det eviga förnuft,
sota framskymtar genom verldshändelserna, förnekar sig ej heller här.

Den germaniska (svenska) kulturen iFinland uppträdde i början under
religiösform, som katholicism, hierarki, och bibehölllänge detta hufvuddrag,
äfven sedan andra elementer gjort sig gällande» De förste biskoparne, Hen-
rik, Rudolf, Folqvilius, vunno under eröfringens vilda vapenbuller en-
dast martyrkronan.Men redan den fjertle, Thomas (1221—1245), uppträdde,
understödd af päfliga bullor, med en andelig furstes kraft och anspråk, som
Finlands målsman ikrig och fred. Det syntes, som hade dessa anspråk varit
för tidiga, ty Thomas dog i landsflykt pä Gottland. Bero, hans efterträdare,
afstod 1245 till kronan landets utskylder, som dittills kommit kyrkan till go-
do; men Ragvald, den nästföljande, förstodatt skaffa sig och kyrkan er-
sättning medelst påbudet om mafskott,,, eller säfvelvarors erläggande till
presferskapet. Under Ca t illus, den sjunde bispen, organiserades fullstän-
digare den hierarkiska styrelsen genom inrättandet af ett domkapitel iÅbo,
der Magnus I, tillika den förste infödde biskop (1200—1308), varaktigt få-
slade den andliga maktens medelpunkt, i det han invigde domkyrkan ochdit-
flyttade frän Kousis S:t Henriks ben. Under RagvaldIIbygdes 1318 Kuu-

*) Ännu till medlet af förra århundradet och sednare talades allmänt finskaistä-
derna, äfven af de förmögnare, och få voro de infödde ståndspersoner,som då
voro okunniga i sitt lands modersmål*

sto befåfltade biskopssäte, och pnlniula Atrustad med all en kyrkofurstes Im-*
ponerande ståt, med eget slott., med en svit af domherrar, chorsängare och
pnebendarier, med reliquier, helgonabilder,klenodier och dyrbara skrudar, åt-»
njöt Hemming (1340—1365) —

sjelf kanoniseradt helgon 1514 — det stör-
sta (inseende. Johannes I!Petri, som studerat iParis och der varit lä-
rare (rec(or,,), vågade bannlysa den mäktige Suno Stålarm, höfdingiWiborg.
Fullvuxen uppträdde hierarkin under Magnus Olai Tavas t (1412—1450),
den sjuttonde biskopen på S:t Henriks stol. Magister i Prag, Vigdes han i
Horn till biskop och företognågra år sednare en kostsam resa till det heliga
landet. Hans domkapitel räknade 10 kaniker, ulom lägre andlige; hans dom-
kyrka ägde 14 altaren. Ehvart han drog, (ill visilalioner eller riksdagar, följ-
de honom en svit af riddare och svenner, icke ringare än en konungs följe.
Högtaktad i nordens trenne riken, togs han af konungarne (ill räds, handlade
sjelf med kunglig myndighet och var den, som Under de oupphörliga unions-
fejderna vidmakthöll lugnet inom sitt fädernesland. Sä maklig, som under;

Magnus I, höjde hvarken förr eller sednare hierarkin sitt hufvud iFinland.
Äfven hans närmaste efterträdare

—
Olaus Magni, hans systerson, som

likaledes kallas rector iParis, on af sin tids lärdaste män (1450—00) —
Conrad BltiS, magister \ Leipzig, den nitiske reglerareli af presterskapets
tjenstgöring och inkomster (1460—89) —

och Magnus 111 Stjernkors,
magister i Paris*), en maklig prelat (1489-1500)

—
voro utmärkte män,

Päfveväldets siste väldige kämpe iFinland var Arvid Kurk (1511—1522),
sitt fäderneslands redlige försvarare mot Danskames våld. Tragiskt var den-
ne den tjugondetredje och siste kalholske biskopens slut. Flyende undan
Danskarne, ville han pä en skuta öfverresa till Sverige frän Nerpes i Öster-
botten, men uppslukades af hafvet med alla sina skatter och följeslagare.
Med honom sjönk katholska läran iFinland och en ny tid brötin.

De fleste af dessa 23 biskopar voro med all sin hierarkiska ståt ochsin
ömtålighet om hvad de ansägo för kyrkans rättigheter, lärde och om landet
högt förtjente män. De subordinerade väl ytterst under påfven iRom, som
insatte demivärdigheten och af hvilken de fleste personligenuudflngo sin
skrud; dock känner man ej, alt de lånade sig till verktyg fördessa beryktade

*■) Såsom domprost i Åbo af Kejsar Fredrik 111 utnämnd till tyska rikets pfal^gref-
ve, hvilken värdighet skulle gå iarf till alla domprostar i Åbo.
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utpressningar, som i andra länder gjorde päfvenamnet förhatligt. Deras för-
hållande till konungen iSverige var oftare en rådgrfvares än en undersåtes,
och adelsväldet fann idem en motvigt, som bidrog att rädda bonden från lif-
egensksp. De reglerade och uppburo de första utskylderna;de hode sin hand
ialla allmännyttiga inrättningar ochisjelfva statsärenderna, såsom ledningen
af krigsoperationer och fredsslut, städers priviligierande o. s. v. De införde
en förbättradarkitektur, en början till industri. De anlade de forsla biblio-
theker och de första skolor i landet: Åbo kathcdialskola och det s. k. Colle-
gium Raumense voro pä sin tid mycket besökta. Närmast manade dem deras
kall till kyrkors uppbyggande; dock voro församlingarne,med undantag af de
närmast Abo belägna, till omfånget ännu mycket vidsträckta. Kloster furmos
ilandet sex; det äldsta var dominikaner klostretiÅbo; det rikaste brigitti-
ner klostret iNådendal. Bokliga studier funno inom deras murar en tillflykt;
det öfriga presterskapet var dock föga beläst och dess seder, efter coelibatets
införande, icke de bästa. Massan af folket stod naturligtvis än lägre iokun-
nighet och, oaktadt sin fromhet, förföllFinnen ofta till den råaste vidske-
pelse.

Den finska kyrkans historia efter reformationen träder mera i bakgrun-
den för dea verdsliga makten. Hon hade dittills bortskymt staten med den
romerska stolens ofantliga skugga; staten öfverskyggadenu henne i sin tur
med konungamanteln. Men icke allenast folkets religiösa och sedliga uppfo-
stran, utan äfven all högre bildning utgingo iFinland fortfarande frän kyr-

kans män. Martin Sky t te, landets förste evangeliskebiskop och hela dess
kyrkoväsendes omskapare, anslog redan en del af kyrkans franhäiida inkom-
ster till understödför dem, som besökteutländska skolor. Michael Agri-
cola, då rektor vid Åbo skola, sedermera biskop iÅbo, lät är 1548 trycka
dea första finska öfversättning af nya testamentet och Paul Juusten, för-
fattaren af den finska biskopskrönikan,sedermera vid stiftens delning är 1554
förste biskop i Wiborg, var honom behjelplig vid öfversättningenaf Davids
psalmer. Dem följde en finsk bönebok, en liturgi m. m. allt af Agricolas hand.
Nära ett århundrade hade dock förflutit, innan den heliga skrift fullständig
utkom på finska språket 1642. Öfversättningen utarbetades af flere Finlands
lärdaste män, men den som med mesta ifver dref derpä, var biskop Isak
Rothovius, en af de värdigaste män, som beklädt S:t Henriks stol och
som. näst Brahe, kan anses 30m det finska universitetets mest nitiske

grundläggare. Det var genom denna oförg&tligt välgörandestiftelse är 1640,
som vetenskapen iFinland omsider lösgjordesig frän kyrkan, ihvars moders-
armar den sä länge med huldhet vårdats, tills den fullmyndig sträfvade ut pä
forskningens alla omiåden. Det svalg, som under 18:de seklets rationalistiska
läror i andra länder uppkom mellankyrka och vetenskap, störde ej här en-
drägten mellan de båda. Kyrkan, som pä lCOOtalet visat sig böjd att stänga
forskningen inom sina symboler» bokstaf, och tillochmed är 1664 afsatt en bi-
skop, T erserus, för irrlärighet, bortlade snart sin förmyndareton och uni-
versitetet visade sig derföre tacksamt, genom att åt kyrkan uppfostra män
(Gezelius, Mennander, Tengströmm. fl.), hvilka blefvo hennes prydnad.

Reformationen — hvars förste predikareiFinland varPeter Särki-
laks

— hade i hufvudsaken hastigt genomdrifvits, utan våld, fanatism och
blodsutgjutelse. Segare vidhöllos ifolkets sinnen flera kathoiicismens lemnin-
gar. Nädendals kloster fortlefde ännu pä nåder till slutet af lCOOtalet. Ännu
sednare sjöngos latinska psalmer i kyrkorna*) och gamla munksänger med
tillhörande dansar utfördes ännu för 50 5r sedan af ungdomen iskolorna. Ilel-
gonabilder finnas ännu i skräpgömornaaf alla landets äldre kyrkor, ochJung-
fru Marias anropande**) m. m. d. vitnar om katholska minnen. Hastigt ökte
sig läroverken. Äldst voro skolorna i Åbo, Raumo och Wiborg; dernäst i
Björneborg och Helsingfors. Äldst bland gymnasier var det iÅbo (1626).
Hundra är sednare invigdes gymnasium iBorga, dit biskopssätet flyttats från
det dämera ryska Wiborg. Nya läroverk uppstodo jemte nya städer. Redan
ibiskop Terseri tid kunde i norra Österbotten alla personer under 20 eller 30
år läsa innantill och vid slutet af löOOtalet torde denna första insigt varitak-
män bland allmogen. SIor vidskepelse rädde, det oaktadt, bland alla sam-
hällsklasser.Hexprocesserna drefvo sitt oväsende och vid Åbo universitetdöm-
dos är 1661 en student till döden för det han inlåtit sig iförbund med djef-
vulen. Sjelfva den lärde Sigfrid Aroni Forsius ransakade sljernorna och för-
kunnade sina profetior med hela öfverfygelsens värma. Vid läsningen af bi-
bel, katches och psalmbok stadnade menige mans literära framsteg. Ader-
londe seklet lyckades inågon niäu hyfsa de förmögnare klasserna; till och
med fritänkeriet reste sitt hufvud vid sidan af religionssvärmerierna. Mellan

*) Som bekant, qvarstå några sädana isvenska psalmboken af 1619.
*") "Mar 1" "En mar!" elt bedyrande,brukligt i Satakunaa.
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medelklassen och det egentliga folket uppstod då efterhand det svalg-, som

svenska språkets begagnande begynnt och utvidgat. Lärdom och bildning
blefvo dock allmännare och universitetet stod

—
genom män, sadane somPor-

than, Calonius, Gadolin, Franzén, Hällströmm. fl. — ijemnhöjdmed desam-
tida svenska och utländska.

Svenskarne förde tillFinland icke blott sina vapen och sin religion;
deras samhällsordning följde dom. Vida lättare rotade sig denna, än
de förra; det fanns iden vägen sä, litet inhemskt att rödja undan. Sverige
hade redan fullbildade landskapslagar; kolonisterne togo dem med för egen
räkning; eröfrarenbjöd dem blifva allmänt gällande. Våld undvek man och
skonade gammal sed. Länge aktades finska rätten,, — om också blottett
namn. Sannolikt gälide iFinland Helsingelagen, kompletterad af, Upplands-
lagen. Slutligen dä landskapslagarne sammanvuxo till allmän landslag(1347),
försvunno idenna den svaga häfden af finska rättsbruk. Domare voroibör-
jan kyrkans män; summariskt dömde väl äfven höfdingarne. Lagläsare (tol-
kar]) omtalas tidigt. En lagman öfver Finland (Bero, Björn) namnes 1321;
ringare var dock hans anseende än de svenskes, intill dess honom, jemte pre-
ster och 12 bönder, tillstaddes att deltaga ikonungavalet (1362). Härader
»ppstodo efterhand, pä skandinaviskt vis; raähända utaf gamla kihlakannat.
Socknarna, fordom mycket större, hade sannolikt äfven traditionela ursprung.
Lagmannen reste kring och höllärliga ting ihäraderna. Ihögsta instansen
dömde ett kongligt ting. Ar 1435 fördelades landetitvenne lagsagor och
samtidigt inrättades i Åbo en landzräth,,, hvars ledamötervoro bispen, lag-
männen och fogdarneilandet. Snart förfölldenna inrättning; tingen fortforo,
och vädja kunde inan blott till konungenifjerran. Ofog skedde; mutor to-
gos; adeln och fogdarne förtryckte folket; illa huserade stundom krigsknek-
tarne. Ändtligen (1624) inrättadesiÅbo en särskild hofrätt för Finland och
omkring 150 är sednare (1776) en annaniWasa. När kyrkans makt var bru-
ten och 1600talets adel hejdlöst arbetade! pä ett feodalväldes införande, var
det domareväsendetmed sina nämnder, sina ting och en oväldig hofrätt, som
bevarade folkfriheten.

Lagstiftningen missbytte icke Finland. Svenskarne behandlade detta
land mindre som ett cröfradt, än som ett hemland, och alla de förmåner af
lagoch rätt de sjelfve ätujöto skänkte de äfven Fhmarne. Odalmaima frihet

vann den finske bonden ibredd mcd den svenske. Redan 1316 värnade ko-
nung Birger qvinnofridiKarelen. Särdeles välvilja för Finland visade Erik
af Pommern, Carl IX, Gustaf IIAdolf och Christinas förmyndaregenomPehr
Brahe, Carl XI, Adolf Fredrik och hans efterträdare. Missbruk och förtryck,
ständigt ånyo insmygande sig för landets aflägsenheis skull,utrotadesaf dessa
regenter. Kronan, som tillegnat sig förfogningsrätt öfver den obyg-o-da jorden-

, J-°° "' '
nitälskade for landets uppodling och sökte hämma skogsödelseu. Jordbruka-.ren tryggades vid sina besittningar, frihetsår beviljades iiybyggarue, eftergifti«» ■» c wbun
utskvlderna förunnades vid missvextar och efter härda kris- Slrafflan-mir». ° Oll'in'd~ a-ino
mildrades efterhand; förordningar utgSfvos mot lyx och öfverflöd,vägar by-e----' ' s jOo
dcs, lazaretter anlades, slöjder uppmuntrades; slutligen inrättades, mcd reg-e----' 6
ringens bifall och understöd,Finska Hushållnings Sällskapet 1797. Sä "-jorde° * feJJ'uo
svenska regeringenhvad den kunde för landets väl, och om, det oaktadt, fol-' ' l

ket ofta suckade under tunga bördor, om ännu vid medlet af lö:de Srhundra-.. "^
det det inre Österbotten, norra Tavasdand, norra Savolaks och en stor del afutl al
Sötnkunda beboddes endast af kringstrykande Lanriar, samt ännu va 17r'»a]pf° ' vy i """'"""u v* ±i\,jiaiex,

ofantligalandsträckor lägo öde, voro krig och härda tider meiändels skuld.. us
dertill. Det var endast tvenne omständigheter, hvarigenom reirenne-en mnt-* ' icgpiiu^ou moi
verkade landets välstånd: myntets vacklande och underhaltig-a värde sunt

v

" UM"': bdmc
handelstvånget. Länge var den finska handeln hög-eliacn förfördelad si»Hx>r6 6 hphujumju. oiaaei
kommo mcd svårighet upp, och dock bands deras rörelse mcd ipi-nfirtim- ;i»in«c mcv junijetiiai, i
synnerhet af Gustaf I. Åbo ensamt fick handla mcd utlänning-en alla tifWn-»»rauiraipu, ana oniga
SJÖStädW ***** *'ma Varor tUI S(ockh»lm- Först noVerhöllo Wa-

Ga'"la Calleby °Ch Uleßb °r° Mlkoml]S stapelMhet och de flesta öfriga
"llständ att Seff'a pS OstersJön- Vö^ mil^re band lades under 1600talet på
landthandeta > [ det bollde» slrängeligen tillhölls att föryttrasina varoristä-

Förvaltningeni1; idet gick snart ur prästerskapets händer till verldsli-
ge embetsraän- Redan 1280 omtalas en pnefectus eller höfdingi Finland och
konull»asorienle »illegna sig hertigtiteln öfver detta land. Från början af
1300<alet förekomma regelbundet ståthållare, höfdingar och fogdar, dels öfver
hela landet, dels öfver delar deraf. Vid derma tid ser man ock landet delas
i tre lan efter dess hufvadslotti Åbo, Tavastehus och Wiborg. Den nyare
länenidelningen sammanioH i vissa delar,men icke i alla mcd de amla land-
skapen, provinserna. Dessa äter -EgentligaFinland ined iland, Säiakunda
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Tavasilantl, Nyland, Karelen, Savolaks och Österbotten
—

hvila tydligen pä
historisk och tradUiouelgrund samt ha sin upprinnelse dels inyanserna mellan
de finska stammarna, dels isvenska eröfriugens framsteg, landets läge och
kolonisationen. , ,

Finlands yttre oden under svenska väldets tid erbjuda fiir öfrigt den
föga omvexlande, men pä sitt sätt lärorika taflan af ett folk, som med den
yttersta ihärdighet aftvingar naturen ett sparsamt underhäll; af en styrelse,
som efter bästa insigt söker uppmuntra denna ihärdighet; af krig, hvilka, så-
som stora ofreden,,, äter för länga tider förstöradet börjandevälståndet; af
härjande farsoter, säsom digerdöden1350; af härda missvextär, såsom åren
1695, 96, 97, då mänga tusen menviskor dogo af svält och onaturlig nödföda;
af märkvärdiga naturrevolutioner, säsom en stor mängd sjöars uttorkande och
andras plötsliga öfversvämmande m. m.; af förstörande eldsvådor, säsom i
Åbo, Kuusto m. ti. Tidrymden mellan 1157 och 180!) har man än afdelat i
kalhoiska tiden och reformationens tid *), dels efter svenska konungars rege-
ringar, dels ikulturhistoriska epoker**), säsom 1) kyrkans öfvermakt eller
kathoLska tidehvarfvet (1157— 1522); 2) statens supremati, eller reformations-
tidehvarfvet (1522— 1600}; 3) det borgerliga samhällets utvecklingsperiod
(1000—1721) samt 4) den materiela förkofringeus fidehvarf (1721—1809),
hvartill då våra dagars historia ansluter sig som en femte period.

Iutbyte mot de finska familjer, som tidtals (under GustafI,Carl IX
o. a.) flyttat öfver till Sverige och der, under mycken afvoghet från Sven-
skames sida, uppodlat Wermlands ödemarker samt utbredt sig 1 ailägsnare
trakter af Dalarne, Gestrikland, Helsingland,Medelpad,Härjedalen och Än-
gcrmanland, äfvensom iNorges finnskogar, ha talrika svenska kolonister be-
folkat de finska kusterna. Från Kymmene elfs utlopp i Wiborgs län, längs
hela kusten af Nyland till gränsen af Åbo län, vidare p'i öarne vid Åbo läns
kust och hela Åland bor än idenna dag ett svenskt folk. Derpä möter längs
samma läns vestra kust finsk befolkning, men vid sydgränsen af Was:>. län
vidtar äter iLappfjerds socken svensk allmoge och fortfar med ett enda kort

*) Så Rsihs och Arwidson i "Finland och dess Innevånare.'

**) Så Grönblad,iFöretalet till "Urkunder upplysande Fialauds öden och tillstånd
islutet af 16-de och början af 17,-de århundradet."

afbrott (Lillkyro) allt upp till Kelviä säcken, der finskan slutligen ffir öfver-
handen. Kedjan af denna svenska befolkning är öfverallt ganska smal, d. a.
bunden vid det egentligakustlandet, hvarifrån den blott pä fä ställen (såsom
Terijärvi i Österbotten) sträcker sig 7 a 8 mil inåt landet. Om samma sven-
ska omräde under tidernas lopp till- eller aftagit, är ännu ej tillfyllest under-
sökt; får man dömaaf försvenskade finska och förfinskade svenska namn, sä
ha de båda nationaliteterna pä flera orter utträngt hvarandra. Alltför vid-
sträckta förändringar synas dock ej ha ägt rum. Tiden när dessa svenska
inflyttningar skett, är icke fullt utredd. Vanligen har man antagit att Ny-
lands svenska befolkning inflyttat vid Erik den heliges tid under den första
eröfringen,för att gifva det svenska väldet stadga. Vigtiga skäl hafva dock
nyligen blifvit anförda*) mot denna förmodan, skäl som göra det sannolikt,
att svenske kolonister vida tidigare,måhända redan före Finnames intåg, ta-
git ibesittning landets södrakust. Likaså har man trott, att en stor mängd

kolonister åtföljtBirger Jarl pä hans ryktbara finska tåg och dervid nedsatt
sig på kusten af Österbotten. Äfven denna traditionhaltar och faller på sam-
ma gäng som Jarlens förmodadelandstigning vid Korsholm. Från Vesterbot-
ten till finska skärgården är blott ett steg. livar fanns väl, under de blodiga
striderna mellan hedendom och kristendom, mellan Sverkerska och Erikska
konungaätter, en närmare tillflyktsort för den förföljde, än här bortom hafs-
fjärdarna?

Den svenske Österbottnhigen och den svenske Nylänningen likna hvar-
audra endastilynnets större liflighet, afstickande mot den nationela finska
flegman. Den förre äger isin friskhet hvad den sednare mest förlorat: en
spänstighet ikarakteren, en frimodighet utan öfvermodiyttre skick, en djerf
och rörlighandlingskraft, som, Tedd pä goda vägar, uträttar mycket. Ibada
provinserna kan man öfvertygasig om vådan, om olyckan af en förloradna-
tionalitet. Istörre delen af det svenska Österbotten lefver svenskheten frisk,
men förlorarsig mot gränserna af det finska omrädet, och i samma män faller
folklynnet i vanmakt. T Nyland äger detta förhållande rum i vida,högregrad
och denna omständighet har icke minst bidragit att göra allmogen kring huf-
vudstaden sä slapp och karakterslös, som dun beklagligeuär.

*) Af Prosten Hippmg i pii snart iFinska Vetenskaps Societetens akter inflytaade
afhaudling om kolonisationen i Nylund. Mera härom under rubriken "Nyland."
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Svenskames politiska mission i Finland är slutad. Den sociala och in-
tellektvela fortfar ännu. Äfven den skall upphöra en dag, och den är måhän-
da redanitillbakagäende. Missförslådt nit vill öfver höfvanpåskynda dess
fcflägsnande, men en större olycka kunde ej drabba Finland. Det nuvarande
bildade Finland lefver och andas i svensk kullur; hvad det är har det blifvit
genom denna. När alltså den dag randas, dä den finska folkegendomligheten
fatt lif och gestalt ialla former af bildningen — och denna dag skall komma—

må Finland aldrig med otack förgala sin länga, sin stora skuld till det
folk, som iårhundraden varit dess lärare och som sä broderligt delat medsig
det bästa det ägde: statsinstitutioner, samhällsordning, religien,konst, veten-

skap, med ett ord, all kultur.

Förutom Svenskarne återstår att bland de iFinland gästande folken
nämna 1J Ryssar. Till Wiborgs län eller det s. k. Gamla Finland inflytta-
de under föreningen med Ryssland talrikare individer af denna nation. I
Mohla socken bor sedan 1710 en rysk koloni. Idet öfrigaFinland bo jemväl
efter 1809 dels som arbetareide södra och ostliga städerna dels och isynner-
het som köpmän; nordligast iWasa. Arbetsame och driftige, förvärfva de
ej sällanbetydlig förmögenhet,lefva, med bibehållande af sin religion och si-
na vanor, under skydd af landets lagar och befrynda sig stundom med Fin-

narne genom giftermål. Endrägi och grannsämja rader nu mellan de fordom
fiendtliga folken, och häda välsigna fredens välgcrningar samt den styrelse
som häller dessa vid makt. — Ilysk militär samt kosacker äro äfven förlagde
pä några punkter af landet, dock äro de fleste icke stationära. — De gård-
farihandlare maniFinland kallar Laukku-Ryssar,, äro Archangelske Finnar
af grekiska trosbekännelsen.

2) Tyskar. De voro fordom, under hansesfädernas välmaktsdagar,
ganska talrika ide finska köpstäderna, och far man tro genealogerne, sä le-
der mången ansedd finisk slägt frän dem sitt ursprung. Efler Gustaf I:s da-
gar ser man dem efterhand minskas och nästan försvinna. Endast iWiborgs
län och Helsingfors bilda de numera egna församlingar.

3) Zigenare. De visade sig ilandet under Gustaf I:s tid och haf-
va, oaktadt ständiga och stränga påminnelser frän styrelsens sida ända till
seduaste tid fortfarit med ett kringstrykande lefnadssätt. Mustalaiset,, kal-
lade, utgöra de här, som annorstädes, ett föraktadt och misstrodt slägte, be-
drifva trolldora och misstänkta yrken ide inre landsbygderna, men visa sig
stundom, bemötta med godhet, trogne och arbetsame. Nyaste stränga författ-
ningar hota deras sällsama egenheter med fullkomlig undergäng, och det är
blottide mest aflägsaa skogstrakter de numera väga taga lifoch samhällsord-
ning efter sitt lynne.
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Statistiska Uppgifter.

Till den skildring af land och folk, som upptagit det foregående, sluta

Big otvunget några statistiska uppgifter, förutan hvilka den, allmänna taflan
skulle sakna sin nödvändiga detalj.

Summan af Finlands folkmängd iäldre tider är, vid dåvarande brixt
pä alla tillförlitliga tabeller, okänd. Om äfven kart antagas, att befolkningen 1
några delar af landet (Egentliga Finland) t. ex. i medlet af löOOtaletvar lika
talrik eller talrikare än nu, var densamma dock i landets vida vägnar större

del bevisligenmycket glesare. Sannolikt öfverstegden högsta folkuummeru i
äldre tider föga en half million. Hungersnöden de sista åren af KiOOtalet och
an mer den förödande,,stora ofrcdén,, hade anställt så svära härjningar, att

totalsumman af Finlands befolkning, det tillRyssland afträdda distriktet inbe-
räknadt, är 1721sannolikt ej utgjorde öfver 200,000, eller 29 invånare pä en
geografisk qvadradnil. År 1751, efter tabellverkets inrättande 1748, hadefolk-
nuinmcrn redan stigit till 429,912 eller nära 63 pä qvadratmilen. Tjugufem år
derefter, år 1775, var samma nummer 610,145 (100 pH qv.m.) och efter ytter-
ligare ett fjerdedels sekel, är 1800: 834,829 (137 på qv. m.}. År 1825, sedan
Wiborgs län 1811 tillkommit med cirka 180,000 personer, hade Finlands invå-
nare stigit till 1,259,151 (184 på qv. m.) och 18J5 till1million 547,721 eller
226 pä qvadratmilen*). Detta förhållande visar en årlig (illvext af nära 2
procent, i följd hvaraf Finlands folkmängd pä 50 är 1 det närmaste fördubb-
lats. Emellertid inträffa stundom märkeliga pauser idenna folkökning. Så
öfversteg under krigsåren 1808 och 1809 de dödas anlal de föddas, ena året
med20,827 och andra året med 29,476. Det för sin svåra epidemiska rödsot
utmärkta aret 1833 gaf ett öfverskott af 22,24ö döda. Att således antaga,
det folkmängden iFinland, — så vida ej långvariga rubbningar Inlräffa i(in-

gens vanligagäng — pä 53 är fördubblas, synes närmast öfverensstämmamed
verkliga förhällandet.

Jemför man äldsta och nyaste ziffror, sä finnes, att år 1751 föddesi
Finland 18,850 baru eller ett på icke fullt hvar 23:dje invånare. År 1846 föd-

*) År 1846 utgjorde folkmängden, förmedelst ett tillskott af 12,620 flere födda än
döda,I million r,Cö,344.

des 51,001 barn eller ett pä hvar 30:de. llvaraf synes att produktiviteten nå-
got minskats.

År 1751 dogo iFinland 10,475 personer, eller hvar 41:sta invånare. År
1846 dogo 38,984 eller hvar 40:de. Att döma häraf, skalle dödlighetensta pä
ungefär samma punkt. Likväl bör anmärkas, att året 1751 var ett af de fri-
skaste är tabellverket har att uppvisa, dä deremot året 1840 var ett af de
sjukligare. År 1754 t. ex. dog hvar 28:de person i landet; är 1840 deremot
endast hvar 45:te. Koppympningen, förbättradhelsovärd och stigande välstånd
hafva i sin mån minskat dödligheten, och dä för 100 är tillbaka hvar35:te in-
vånare ärligenbortrycktes, dör nu årligen imedeltalhvar 43:dje. Detär isyn-
nerhet den späda barndomen, som med stora ziffror ärligen fyller dödskolum-
nerna. Hälften bland döda är 1845 utgjordes af barn under 10 Sr.

Vid folkräkningen 1845 hade 276 personer, eller en bland 5608, uppnätt
00 ar och derulöfver. Får man tro tabellerna, skulle endastiNylands län
personer finnas öfver 100 är, och äfven der blott 2; men med temlig säkerhet
kan antagas, att vida flera finnas i de inre och nordliga länen, helst de äldre
kyrkoböckerna ej torde vara att lita på. Dubbelt flera qvinnor än karlar upp-
nå 80 Sr och tredubbctt flera 90. Sundast Bro skärgårdarna och de inre skogs-
trakterna. Saknaden af stora tättbefolkade siäder eller störrebebodda sump-
marker har gjort differenserna mellan högsta och minsta lokala dödligheti
Finland fögabetydliga. IAbo dog före branden imedeltal hvar 28:de per-
son ärligen; iHelsingfors 1847 nära nog hvar 24:de. Öfverhufvud kan man
räkna; att hvar dag 100, hvar timma 4 personer iFinland aflida. Medel-lifs-
längden i landet var 1840 endast 35 är; 1841 öfversteg den 36 är.

Det ökade antalet af oäkta barn (alar ej till förmån för sedligheten. År
1751 föddes i landet hvart 75:te barn oäkta, 1775 hvart 42:dra, 1800 hvart
22:dra. Denna progression har allt fortfarande ökats, sä att år 1820 hvart
17:de, år 1840 hvart 13:de barn födts oäkta. IHelsingfors och Åbo har man
redan avancerat sä långt att hvart 4:de eller s:te, i Wasa hvart 3:dje baru
saknar laglig far.

År 1846 välsignades 8 mödrar i landet med trillingar och 665 med tvil-
lingar, 1,282 bedröfvades med dödföddabarn. Störst var antalet af mödrar
mellan 25 och 30 är och endast 34 hugnades pä gamla dagar, eller efter till-
ryggalagda 50 år, med lifsarfvingar. Wiborgs län iiger de flesta mödrar mel-



58

lan 15 och 20 är, hvaraf kau slutas, att giftermålen der ske tidigast, hvarföre

detta län äfven äger det minsta antalet oäkta barn.Ihela landet vigdes 1846
11,120 par. Hågen att inträda i äkta stånd synes vara i starkt aftagande, i
thy att är 1751 hvar 56:te, är 1800 hvar 61:sta, men är 1846 endasthvar70:de
person i landet fanns hugad att knyta en äkta förbindelse/— Hvart s:teäkten-
skap hugnades under aret med barn.

Finlands stridbara befolkning utgjordes 1845 af 442,752 män från 15 till
60 års ålder. Det täcka könet har af ålder varit i antal betydligt öfvervä-
gande. År 1735 furmos i landet 12,684, eller nära 2 procent, flera qvinnor än
män. Tjugu år derefter, är 1805, hade det qvinnliga öfverskottetstigit till
25,668, eller nära 3 procent, och efter andra tjugu är 1825 till 44,309, eller
omkring 3j procent. Frän denna tid synes likväl det; för de skönas förhopp-
ningar sä ogynnsama missförhållandetefterhand,ehuru långsamt, aftaga,så att
efter ytterligare tjugu är, 1845, de öfverblifnas antal väl stigit till45,108, men
vid ökad folkmängd utgjorde icke fullt 3 procent. Härvid förtjenaranmärkas,
att medan qvinnkönet i de lutherska församlingarnahar en så betydlig öfver-
vigt, mankönet deremot är talrikare ide grekiska. Äfven torde farhågan i
någon män lugnas deraf, att endast 6,478 ungmor öfver 15 är befinnas utan
möjlighetatt erhålla manlig motsvarighet. Enklingar har man i landet 24,697,
men enkor mellan 2 och 3 gånger sä mänga, eller 64,955. Ienslighet lefva
403 hustrur, hvilkas män förlupit dem.

Af Finlands invånare voro är 1845: 97,463, eller hvar 16:de person, bo-
eatte i städerna och fästningarna. Endast Helsingfors, med omkring 19,000
och Åbo med 14,278 invånare äro i anseende till folkmängden af någon bety-
denhet. Att döma af en jemförelse med 1840 års ziffror, då städerna hade
inalles 87,557 invånare, synes den länge nästan stationära folknummerniFin-
lands städer nu vara imärkbart tilltagande.

Folkräkningen år 1845 visar för de olika länen följandeziffror:

Invånare: På qvadratmilen
Nylands län 156,069 667.
Åbo och Björneborg-s 277,476 579.
Tavastehus 147,794 431.
Wiborgs 264,499 340.

Transport 845,838

Transport 845,838"
S:t Mlchels 140,740 327.
Kuopio 181,332 227.
Wasa 236,003 312.
Uleäborgs 143,811 47.

Summa 1,547,724 Medeltal 226.
Folknummern fördeladpä stiften utgjorde 1845 ierkestiftet 711,957 och

iBorgå stift 703,415, grekiska lärans bekännare dervid oräknade.
Bland Finlands invånare bekände sig 1830 25,202, ellerhrar55:te, samt

är 1845: 42,505, eller hvar36:te, tillGrekiska kyrkan, hvars bekännare säledea
äro i tilltagande.Af dessa ho 8,175 i städerna och fästningarna. Med undan-
tag af några fä kalholiker, hvilka blott i Wiborg hafva en kyrka, samt än
färre Judar, bekänna sig alla öfrigaFinnar till Evangeliskt Lutherska läran.

Af landets invånare voro, båda könen sammanräknade:
1805. 1845.

Ridderskap och adel 2,534... 2,597.
Läroståudet 4,019 ... 5,879.
Andre ståndspersoner 14,679 . .. 13,251.
Borgare .'.... 11,454 .. . 14,096.
Bönder 713,286 .. 1,327,437.
Alla öfrige invånare 149,801 .. . 141,899.

Hvaraf synes, att,iförhållande till folkmängden, endast bönderneökats,
allade öSrigaståndenderemotminskats. FinskaRiddarhusetbestår förnärvarande
af9grefliga, 31 friherrliga och 196 adliga familjer, ellertillsammans233 ätter.

Allmänna välmågan synes under nuvarande sekel harva märkbart till-
tagit.

År 1805 furmos Hushall: förmögna 2,115; behållna 27,739; fattiga
80,495; utfattiga 19,580.

Således voro bland 1000 hushåll 7 förmögna,215 behållna, 626 fattiga
och 152 utfattiga. Tabellerna förändrades sedermera, iföljd hvaraf motsva-
rande beräkning ej kan uppgöras för1845. Förvälståndets tillvext talar emel-
lertid det faktum, att 1845 öfverhufvud hvar 41:sta person istäderna ochlivar
60:de ilandsförsamlingarnaräknades som fattighjon. Förhällandet mellan stif-
ten var emellertidnägot olika, sä att dä erkestiftets städer räknade ett fat-
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tighjon pä 45 invånare, hade »lådorna iBorgå stift ett bland 38. Deremot
hade i Åbo stift landsförsamlingarnahvar 48:de, men iBorgå stift endast
hvar 72:dra person att försörjasom fattighjon.

StorfurstendömetFinlands statsförfattning,äfvensom finska folkets
fri- och rättigheter,grunda sig pä Sveriges rikes lag af år ¥734,1 Regerings-
formen af är 1772 samt Förenings-och Säkerhetsakten af är 1789, till deras
fulla kraft stadfästade genom DD. MM. Kejsar Alexanders manifest af den
27 Mars 1809 och Kejsar Nicolais af den 24 Dec. 1825. De vigtigaste frihe-
ter, en finsk medborgare i följdhäraf åtnjuter, äro:

1) till person:att vara personligen fri, icke få kränkas till lif, ära,
kropp eller välfärd utan öfverbevisning1 och laga dom, icke fängslas' utan på
starka skäl, flykt eller ertappande på bar gerning samt att skyndsamt dömas;
2) tilkegendom:att icke beröfvas lösteller fast utanransakningoch dom;
3) lill samvetsfrihet: fri religionsöfning för alla kristna bekännelser,
dock alt evangeliskt lutherska läran är statsreligion*); 4) till petitions-
rätt: att till Kejsaren inlemna underdåniga böneskrifter ioffentliga och en-
skilda angelägenheter,dock endastgenomSenaten; 5) till statstjenst: att
befordras till embeten efter förljenstoch skicklighet, icke efter bördochstånd;
att som domare eller annan tjensteman under Öfverstelöjtnants grad vara ina-
movibel, d. a. ej kunna afsättas utan laga dom.

Pä landtdagarna representeras Finlands fyra stånd, hvilka hvart
och ett hafva sina privilegier. Till adelns företrädesrättigheter hör: befri-
else frän personligautskylder, rättighet att inuehafva allodialgods,att dömas
endast af högre domstol och att representera sina ätter på landtdagen medelst
caput familise. Prestasta nd e t äger skattefri besittningsrätt af sina bo-
slällen, befrielse från flera utskylder, rätt att välja pä förslag till biskop" samt
att, en frän hvart prosten, representerasiandet vid landtdagen. Borgare-
ståndet är försäkradtom fri konkurrens, med upphäfvande af alla monopo-
ler, samt har rättighet att föreslå sina borgmästare, välja rådmän och lägre
municipaltjenstemän, taxeras af egna ståndsmedlemmar, förvalta sina stads-

") Sedan1741 åtnjuta reformerte lika rättigheter som lntheranerne; sedan 1827 få
Finska medborgare af grekiska läran bekläda embeten i landet. Lutheran, som

affaller från sin tro, förlorar sina borgerliga rättigheter och laudsförvises. Barn

af blandadt äktenskap döya» till fadreus tro.

kassor och skicka deputerade till landtdagen. Bondeståndethar rättighet
att fritt kringföraoch försälja sina produkter, äfven utom Finlands gränser
och med egna fartyg. Den finska handel* betalar lagligen bestämda utlagor,
hvilka ej kunna utan ständernas samtycke ökas; sin jord besitter han med
full ägande rätt, såvida han ej är krono- eller frälsebonde; men äfven idessa
fall kan han friköpasin jord.

—
Den del af Finlands befolkning, somickejäk-

nas till nägotdera af de fyra stånden, representeras icke heller pä landtdagen.

Såvida StorfurstendömetFinland är en oskiljaktig del af Ryska Riket,
äro de för thronföljden,Kejsarens myndighetsålder och förmyndareregeringen
iRyssland gällande lagar äfven for Finland bindande. Den monark, som be-
stiger Rysslands thron, är isamma ögonblick Storfurste af Finland. Med un-
dantag af dessa Regentenpersonligen rörandegrundlagar, framstår Finlands
statsförfattningsåsom en egen, inom sig sluten organism. Att högsinteMo-
narker så betraktat densamma, skönjes ej allenast af förenämndeKejserliga
manifester*), utan jemväl af det särskildamanifest, hvarigenom 11.M.Kejsar
Nicolai för Finlands invånare tillkän^gaf sin thronbestigning,hvadan ock fin-
ska folket, genom utvalde deputerade, särskildt framburit tillMonarken sin
hyllning. Äfven Finlands förvaltning är till alla delar skild från Rysslands
samt bestämd medelst egna af Monarken stadfästade lagar.

Såsom Storfurste af Finland ulöfvar Kejsaren högsta verkställande
makten samtiekonomiskaochadministrativamål äfven den högstalagstiftande;
Honom undersfällas alla domar i lifssak; Han utöfvar benådningsrätt, utnäm-
ner till embeten och värdigheter, sammankallarStänderna och förelägger dem
de ärender, öfver hvilka han vill inhämta deras utlåtande. Intet Ständernas
beslut erhåller utan Kejsarens stadfästeJse laga kraft. Frågor, som röra för-
ändring af Grundlagarna, af allmänt slatsborgerliga eller vissa stånd tillkom-
mande rättigheter, antagandet af ny civil- eller kriminallag, påläggandet af
nya utlagor och förändringar rörande utskrifning till krigstjenst öfverlemnas
af Kejsaren till Ständernas bepröfvantfe, ach kunna grundlagar eller privile-
gier endast då förändras, när alla fyra »tanden äro eniga och deras beslut af
Kejsaren stadfästas. Tre stånds samstämmighetafgör,med;Kejserlig sanktion,

*) Finnas citerade i "Statistisk Teckning af StorfurstendömetFinland" af G.. Uein,
ur hvilket korta, men upplysande arbete det mesta af livad här uämnes om Fin-
lands statsförfattningUr länadt.



mindre vigfiga frågor. Dock kunna ärendet, hvilka icke förelagts Ständerna
af Kejsaren, endastiden form och afsigt öfvervägas, att Ständernas önsk-
ningar derutinnan må i petitionsvag för Monarken framställas.

Finska ärenderna besörjasnärmast fhroneu af Minister-Siats-Sekretera-
ren, hvilken är Chef för H.M. Kejsarens Kansli för Finland och har till sitt
biträde en Adjoint. Ispetsen för landets förvaltning står General-Guvernö-
ren, äfven biträdd af eu Adjoiut. H. M. Kejsarens representant, äfvensom
den högstalagskipande och styrande myndighet inom landet, är Senaten för
Finland,hvilken utöfvarsin myndighet iKejsarens namn samt behandlar sina
mal antingeniallmän sammankomst (plenum) elleriettdera af de båda de-
partementerna: Justitie- och Kkonomie-departementet. Härvid afgör rösternas
absoluta pluralitet. Öfver arendernås lagliga gång vakar Procuratorn, som
äger ej blott att kontrollera hofrätternas berättelser öfvef lagskipningen, utan

jemväl att göra föreställningar eller inberätta till Kejsaren, derest Senaten
eller General-Guvernörenfinnas hafva öfverskriditlagarna.

Omedelbartunder Senaten lyda följandeceutralauktoriteter iHel-
singfors: 1) Ceusur-Öfverstyrelsen, 2) Öfverstyrelsen för Medicinalverket,
3) Finska Banken*), 4) Postdirektionen, 5) General-Tulldirektionen, 6) Ge-
neral-Landtmäterikontoret, 7) Intendentskontoret, 8) Lotsverket, 9) Bergs-
staten, 10) Revisionsrätten, 11) Chartse-Sigillatiekontoiet, 12) Direktionen
för väg- och vattenkommunikationerna, samt 13) Manufaktur-Direktionen.

Högstadomstolarilandet äro llof-RätlernäiAbo,Wasa och Wiborg;

dernäst Lagmansrätterna (för civila mål), dernäst på landet Häradsrätterna
samt istäderna Rådstufvu- och Kämnersratterna. De minsta städerna halva
blott en Ordningsman. Inalles finnas 7 lagsagor, 49 härader eller domsagor,
27 rädstufvurätter, 9 kämners- och 4 ordningsrätter. Dessutom ägodelnings-
rätt i Wiborgs län och bergsrätt.

Iadministrativt hänseende ar Finland deladt i8 län. Ispetsen för
hvarje står en Guvernör, biträdd af en Landssekreterare med ett landskansli,
en Landskamierare med ett landskontor samt en Landträntmästare. Länen

*) Den 1Jan. 1846 Utgjorde: Primitiva fonden S:r Kub. 769,491: 74; Jordbruks lå-
nefonden 99,729: 8; Manufaktur lånefonden 65,359: 35 ;Småsedelsfonden 317,690:
2; Militise utlån. fonden 1,253: 49 ; Fattig- och Arbetshnsfonden 448,363: 8 ;
Krigsmanshns- och niilitiaeboställsfonderne166,174: 3(i; Klädesfonden 223: 79.
S:a 1,868,284: 93. Bunkens depositiuossedlar:S:r llub. 4,433,621: Metallisk va-
lua 2,203,604: 4.

delas vidare i härader eller fögderier,hvar med sin Kronofogde, biträdd af en
Håradßskrifvare samt, för polisuppsigten, af en Länsman i hvarje socken. I
städerna handhafves polis- och ekonomie-förvallningenafBorgmästaren,biträdd
af Fiskalen. 1Helsingfors, Åbo och Wiborg äro nämnde ärender fördeladepå
tvcnne Borgmästare,hvarförutom ordningen der bevakas af enPolismästare.

Iafseende pä helsovärdenär landet fördeladti24 provincial-läkare-
distrikter, hvarförutom finnas 12 stadsläkare, 12 slotts- och fänghusläkare, 8

lazaretts- och kurhus-, 6 militär-, idårhus-» 2 spinnhus-, 1korrektionshus-
och 3 extraordinarie läkare, förutom75 vaccinatörer. År 1816 -.=> vaccinerades
41,524barn. Vidare finnas37 apothek,1kliniskt institut, 8 länelazaretter, för-
utom 12 vid fängelse- och korrektionsanstalterna, äfvensom för ilårvärde» 1
Curanstalt och 1hospital. År 1846 vårdadesidessa inrättningar9395 sjuka och
omkring 150 sinnessvaga.

83 landtmätare, förutom elever, uppmäta landet; 30 postkontor befordra
kommunikationen. Under General-Tulldirektionen stå 22 tullkamrar, och 3
kronaii.4 ängfartyg, förutom tulislupar, bevaka kusterna. Tulluppbörden för
1846 steg till 903,841 Rub. 81jRub. S:r, bvaribland 820,248: 56 för inkomna
och44,899: 99 för utfördavaror, och tullverketsbehållningutgjorde796,656: 114.

Hvarje kommun försörjersina fattiga. Uuderstödsmagasinerför spanmål
finnas 15. Landet äger enke- och pupillkassor för civilstaten,militären och
ecklesiastikstaten, hvarförutomtalrikapensioner årligenuigäaf allmänna medel.

Manufaktur. Landet ägde 1845 1bomullsspinneri (i Tamerfors; se-
dermera har 1 tillkommit i Åbo), 6 faijance och porcellins fabriker,9glasbruk,
9 klädesfabriker, 4 kortfabriker, 3 ljus-, tvål- och såpfabriker, 3 mekaniska
verkstäder, 7 pappersbruk, 2 porter- och ättiksbryggerier,2 segel- och raven-
duksfabriker, 1 sockerbruk, 16 tobaksfabriker ni. m. 2058 mästare, lärlingar
och arbetarevoro vid dem sysselsatte och tillverkningarnas värde uppskatta-
des till 124,506 Rub. 60 kop. Silfver. Till industrins uppmuntran och förkofran
finnas en manufaktur-länefond, 3 techniska realskolor under Manufakturdirek-
tionens öfverinseende, samt en slöjdskolai Åbo, hvarförutomKejserligaFinska
Hushållnings-Sällskapet på flerfaldigtvis dertill medverkar.

Finlands handel drefs 1846 med453 fartyg om 45,8471ä5ter frän städer-
na samt 965 landtmannafartjTg om 15,847 läster. Dessutom besörjes kust- och
sjötrafikenaf 6 ångfartyg. Exporten steg samma är till ett välde af Silfver
Rub. 2,138,127: 9 och importen till 2,239,883: 15.
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Kultur. Finland äger ett universitet, stiftadt i Åbo 1040 och 1828
flytfadt tillHelsingfors under namn af Alexanders Universitetet. Det står un-

der 11. K. 11. Thronföljareushögsta inseende såsom Canceller, hvarvid 11. K.
11. biträdes af 11. Kxc. Minister-Statssekreteraren och en Vice-Canceller.
Lärarepersonalen består 22 ordinarie och 1extraordinarie professorer, 15 ad-
junkter, 5 lektorer och 7exercitiemästare, tillsammans 50, utom docenter. S(u-

denternes antal varierar mellan 387 och 450. Kector Maguificus väljes af
Consistorium pä 3 år och stadfästes i embetet af Cauceller.

—
Elementar-lä-

roverken stå under Domkapitlens inseende. Landet äger 5 gymnasier,11 hö-
gre (en duplikant iÄbo oberäknad) och 25 lägre elementarskolor, 5 fruntim-
mersskolor, samt åtskilliga bell-lankaslerska, söndags- och småbarns-skolor,
förutom ett antal de sednare åren på enskild väg organiserade socken- och
byskolor. Elevernas antal 1840 beräknades iAbo stift till 2019 och iBorga
Stift till1045; summa 3064.

Af vetenskapliga föreningar må nämnas: Finska Literatursällskapet (i
Helsingfors 1831); Sällskapet för Finsk Zoologi och Botanik, slifladt 1821;
Finska Vetenskaps-Societeten (1838); Finska Literatursällskapet i Wiborg
(1845) och Finska Läkaresällskapet. Finska Konstföreningen stiftades 1846.

OiFeutliga bibliotheker finnas vid alla läroverk; det störstaär Universitetets,
hvilket innehåller inemot 80,000 band. Landet äger 13 boktryckerier, 1sten-

tryckeri samt 14 boklådor. År 1845 utkommo i landet 52 nya skrifter af olika
innehåll; 1847 försändes genom postverket10 tidningar och tidskrifter.

Bland allmännyttiga föreningarmå nämnas Allmänna Brandstodsbolaget,
jemte ettdermed förbundetännuej iverksamhet trädtbolagtillförsäkringaf lös-
egendom. Det förras ansvarssumma1847 utgjorde 6,803,811 Rub. 27 k.Silfver.

Finska militärendömes af en Öfverkrigsdomstol iHelsingfors, biträdd
af krigsrätter vid corpserna. Landet äger för närvarande 3 sådana:Lifgardets
Finska Skarpskyttebataljonom 4 kompanier (1100man);FörstaFinska (27:de)
Sjöequipagetom 4 kompanier(1100 man) och en nyvärfvad, iÅbo stationerad

skarpskyftebataljonom förnärvarande2kompanier och 400man; således inalles
en styrka af vid pass 2600 man. Dock komma, enligt nådigt reskript till
Kejserliga Senaten, ytterligare 3 bataljoner att efterhand uppsättas. Finska
kronan underhäller och utrustar för närvarande 3 örlogsfartyg, ett liiiieskepp
om 71, en fregatt om 44 och en skonert om 8 kanoner. För militärens bild-
ning finnes en Kadet-Corps iFredrikshamn med 105 pä kronans bekostnad
underhållna elever, förutom några (högst 15) betalande.

Fiulands statsinkomster beräkhades 1842 till följande belopp*):
1) skatter af jord och lägenheter å landetSilfver Rubel 1,142,247:—

2) skatteraf förädlingsverk (sågräntor m. m.) 45,868: — 3) per-
sonela utskylder 206,049: — 4) indirekta skatter (tull-, post- och
charta? sigillatse medel, bränvinsarenden m. m.) 495,172: —

5) tillfälliga
intrader00,007:

—
Summa påräknade statsinkomster 2,009,403:

—
Af-

kortningi grund af författningarneochsärskildatillfälligaeftergifter395,173:
79. Återstår inkomst 1,614,229: 21.

Utgifter:1) Styrelseverken,H.M. Kejsarens dispositionsmedel,
General-Guvernören, Adjointen hos General-Guvernören, Kejserliga Senaten,
Stats-Sekreteriatet och Guvernementskansliet deri inbegripne, Silfver Rubel
170,275: 60.

— 2) Jus ti ties täten, Hof-Rätterne och öfriga Rättegångsverk
84,435: 37. — 3) Allmänna MiIities ta tp,n, Finska Kadetcorpsen,lots-
och bäkstatcn samt navigationsskolornainberäknade,432,445:55.— 4) Allmän-
na civilsta ten 325,225: 75. —

5) Ecklesiastikstaten, läroverken,
vetenskaperna105,230: 34.

—
6) Milda stiftelser, allmän ordning,

helsovård 122,809: 10. — 7) Allmänna extra u t gifter 72,609: 84.
—

8) Åkerbruket, handeln och näringarna 85,370:73.
—

Donatio-
ner och allmänna understöd113,873: 87. Summautgifter 1,570,336:
15, hvilka, afdragna frän inkomsterna, lemna en påräknad behållning af 43,893
Rub. 6 kop. Silfver.

*)Rem, Statistisk Teckning p. 123 ff.
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