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IJOBKNHAVN

Vördsammast!

M-Jk Sällskapet, såsom ett föremål för sin fornforsk-
ning, omfattat hela Norden, och då icke blott Fin-
land Rf ven torde få räknas dit, utan då det Finska
Folket fordom, till större eller mindre del, utgjort de
äldsta inbyggare såväl i Sverige som i Danmark
och Norrige, så ar det med anledning häraf jag
tror mig böra hoppas, att ett närmare forskande i
detta folks framfarna öden, icke torde böra anses oför-
tjent af Sällskapets uppmärksamhet.

Det är på grund häraf, jag vågat tillegna Säll-
skapet närvarande lilla arbete, hvars närmare bedöm-
maiiile jag härmedelst ödmjukast underkastar Sällska-
pets, lika så rättviia som upplysts, omdömen.
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Ibland de många lärda Stiftelser, hvilka, tid efter
annan, bildat sig till befordrande af vetenskapliga
forskningar i Nordens äldsta Historie, och hvilkas verk-
samhet spridt sig, snart sagdt, till alla delar af dessa
trenne Nordiska riken, har ännu ej, mig veterligt,
en enda fästat sin uppmärksamhet på denna, i Nor-
dens häfder, likaså ursprungliga, som, på dess första
kultur och bildning, inflytelserika Folkstam. De hafva
fastmera, genom detta åsidosättande, liksom afklippt,
för sjelfva den historiska forskningen, en hel forn-
verld: nemligen hela den tid, som föregått den Odin-
ska folk-invandringen.

Visserligen är denna tid, liksom all forntid, mörk
och dunkel; men så har ock ingenting särdeles blifvit
gjordt, för att, med en stråle af kunskapens ljus, ge-
nombryta dess skymning. Det är genom djupare forsk-
ningar i Finska Folkets häfder, man endast och alle-
nast kan komma till en närmare kunskap om denna
tid — åtminstone till en föreställning derom; och
hvad som i detta fall blir en vinst för den Finska
Historien, blir det äfven för den Svenska och Danska.

Det torde icke vara Sällskapet så alldeles obekant,
att en ny Litteratur håller på att arbeta sig upp här
i nordt: 11 — en Litteratur, som uppgår med, och har
sin rot uti —Finska språkjet. Detta språk, som af
alla här i norden är det äldsta, har länge nog måst
stå tillbaka för de Götiska tungomålen, och fram.
träder derföre nu, såsom det yngsta, af de kultiverade
språken i vår nord.

Den Vitterhet, som, vid ett närmare bearbetande
af detta tungomål, måste uppstå genom en djupare
undersökning såväl af sjelfva Språkets källor, som af
alla den Finska Nationens egendomliga urkunder, och
hvilken kunskap måhända bordt föregå mången annan,
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kommer väl, kanske numera, något efteråt; dock må-
hända ej nog sent, för att ficke kasta äfven ett ljus
i den Göthiska ålderdomen.

Det är således på Finska Språket, och på nyt-
tan af dess odlande för forskningen i nordens äldsta
Historie, jag här vill fästa Sällskapets värda uppmärk-
samhet, och skall jag härvid utbedja mig att med nå-
gra ord närmare få förklara detta.

Redan i sig sjelft rikt och böjligt, genom sina
många verb-formationer och flexions-former,') är det

1) Då andra språk vanligen hafva 2:ne Verbformer (Activum
och Passivum), och någon gång ett Neutrtim eller Intransi-
tivum, så hafva deremot Finnarne så många särskilta, alla
både till begrepp och flexioner på det nogaste bestämda, Verb-
formationer, att våra Linguister och Graramatici icke engång
kunnat upptaga dem alla: endast några af de väsendtligaste.
Så t. ex. finner man exempel på ord, som har några och 100
särskilta , till bemärkelsen olika, Verb-formationer , hvilka,
hvar och en, konjugeras på det regulieraste sätt, genom alla
sina Modi och Tempora, utan att de i ett enda afseende kon-
gruera med hvarandra, eller konfunderas i sjelfva sina fle-
xioner; hvilka alla Genera Verborum, till begreppet, karak-
terisera så fina nuancer, och distinktioner, af det ursprung-
liga stamordet, att de oftast endast genom den skarpsinni-
gaste tankeförmåga, kunna riktigt följas och fattas; då man
nu härtill lägger den lika mångfaldiga nuanceringen af
Komina (såväl Substantiva som Adjektiva), samt de flerfal-
diga slags Gerundia och Snpina som, jemte alla sina Dimi-
nutiva och Adverbia, häraf uppstå, så kan man något så när
göra sig ett begrepp om språkets rikedom. Om Finskan
således, i detta fall, liknar de Österländska språken, hvilka
alla hon häruti torde öfverträffa, så skiljer hon sig likväl
ifrån dem, deruti att hon ej som Hebraeiskan t. ex. får sina
flexioner genom prefixer (hvilka Finska språket, märkvär-
digt nog, helt och hållet saknar), utan konjugeras or-
den endast genom tillägg af pronominal-suffixer. I likhet
härmed bildas äfven Verba derivativa genom stafvelse-
tillägg i den sista, eller näst den sista, stafvelsen. Häri-
genom äger språket den stora och ovärderliga förtjensten, att
Stamorden, eller sjelfva radices, äro, i alla sina härlednin-
gar, oförändrade. Kan väl ett större bevis anföras på'språ-
kets rikedom, än att Finskan, som i allmänhet är ovan-
ligt rikt på Stamort!, kan förete exempel, der af ettenda så-
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Finska Språket, till sin natur, lika poetiskt,*) som,

dant, finnas till 600 särskilt deraf härledda (icke sammansatta)
ord, hvilka alla i sig bibehålla, ehuru under olika modifika-
tioner, grundbegreppet, och byars många sammanlagda, olika,
flexions-former, torde uppgå till minst 50,000 särskilta ord-
höjningar. (Detta skola vi framdeles, någon gång, genom
fullständiga bevis, närmare illustrera).

2) Finska suråket är i mer än ett afseende poetiskt. Icke
nog dermod, att det i allmänhet uttrycker sig under sym-
boler och allegorier, ..varvid det, liksom de Österländska
tungomålen, älskar pleonasmer och hyperboier , utan
karakteriserar det sig isynnerhet genom begagnande af
smekord (Diminutiva och Frequentativa flexions-former).
Hvarvid såsom någonting högst märkvärdigt förtjenar obser-
veras, alt då andra språk hafva på sin höjd ett enkelt Dimi-
TMtivam, så äger man i Finskan, äfven i detta fall, flera gra-
der —ja nian har exempel på fem- fil! sex-dubbla lliminu-
tifver, d. v. s. Jiitnitmtivum af sjelfva Dimiimtivum, hvaraf
sedermera återigen blifvit bildadt ett nytt Diminutieum, o.
s. v. allt till <i:te graden. *) Men hvad som isynnerhet gör

•) Detta gäller om sjelfva det ord , som-

redan i sig sjeltr uttrycker b .grep-
pet liten; och ehuru i Svenska språ-
ket icke finnes ett enda ord, som
motsvarar något af de flere och
mångfaldiga deraf i Finskan forme-
rade Diminutifver, skola vi dock sli-
ka att, i nödfall, åtminstone ap-
proximationsvis, uttrycka dem ,

så
godt vi kunna, genom tillägg af
något dervid fogadt Adjekt-vnm.
Sä t, e. bildas af ordetpierhi, liten
(Comparalious, pienempi ; Super-
lativus, pieninl följande Diminutif-
ver af F 'ii r s t a graden; hvilka
man g_rna , om man sä vill , endast
kan anse som diat«kt..kil!nader (hvil-
ket de dock, \ sjelfva verket, icke
aro) emedan de alla äga hka bety-
delse; Dessa äro nemligen: pienui-
nen, pienåinen, pienoinen, pie-
r.öinen och pienincn , ganska-
liten (hvar och en med sinaKom-
paratifver på ... . isempi; och
Soperlatifver på ...

.
isin). Dess-

utom bildas, enligt en annan ord-
härledning, Diminutifverne pienuk-
ka och pienikko , (egentligen: en
liten Tingest) i hvilkas^ be-
grepp af litenhet äfven ingår ka-
takteren af sjelfva det Substanti-

Vum, hvarpå de lämpas. De ära
således, till sin natur, mera Substan-
tiiver än Adjektifver, och kunna
följaktligen icke heller komparo-
ras. — Af dessa båda aismämde
bildas följande ännu mindre Dimi-
nulifver, hörande till An dra graden,
hvilka tillika älven urgora nya Di-
minutifver till de fem förStnärnde;
nemligen: pienikkäinen oc\\ pienuk-
kain.ni, altför-liten (med sina
Komparatifver och Superlatifver). —•

Såsom ett ännu mindie Diminutif-
vum, af alla d» föregående, fram-
står nu elt nytt ord pikkn, h e 11-
-liten (Compar, pikkumpi eller
pikkuhumpi; Superi.pikkuin) ; hvil-
ket således ensamt rtgör det af
Tredje graden. — Af detta
ord bildas följande mindre Diminu-
tifver, af F j e rd a graden: pik-
kuinen och pikkainen, myeket-
liten (jemte deras Komparatifrer
och Superlatifver). — Af sistoämde
Diminutifver bildas ännu ytterli-
gare följande mindre Diminutif-
ver, af Femte graden; pih-
kuruinen , pikkarainen, och pik-
kiriinea, fa s 1 i g t-eller grufligt-
liten (jemte deras Komparatifver
'ocb Superlatifrer). — ind.sljgea
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Finska språket skönt och poetiskt, är icke blott dess
många idiotismcr, utnn den rika ono matopojesi, hvar-
med det flödar, och hvarmed det icke blott söker imitera och
uppfatta sjelfva djurens, och naturens, oartikulerade ljud och
läten, utan genom hvilka slags efterhärnmingar , (svarande
mot drillerna i musiken), det ofta, (liksom en virtuos), trakte-
rar med ett slags preludier midt i sjelfva meningarna. (Jemf.
min Dissert. de Prov. Tenn. p. 6,9,12, m. fl.): i följd hvaraf
ock detta språk alltid måste ""rlora, i öfversättning, minstso
proc. af sitt individuella, poetiska, värde. Då nu härtill kom-
mer, såsom språkets musikaliska element, sjelfva alli-
terationen, eller assonancen, af lika tonfalloch stafvel-
ser, hvilket äfven i prosan nyttjas som en Rhctnrisk skönhet,
jemte den alltid noga och bestämda acc en t uationen, hvar-
af språket äger sin meter och melodi, eå torde föga fat-
tas lör att upphöja Finskan, till ett af de vackraste språk i
verlden; så mycket mer, som det till ett ytterligare bevis
på sin harmoni eller symfoni, äger den högst märkvär-
diga egenskapen, att vokalerne, i hvarje ><rd, liktfom stämmas
lör att ackompanjera hvarandra; d. v. s. om den första vo-
kalen i ett ord är stämd iDur, (hvilket vill säga: om den ut-
göres af någon utaf de hårda vokalerne a,o, ii,) så skola ock
alla de andra äfven vara af samma natur, äfven om de ur-
sprungligen icke varit det. Få samma sätt: om den första
vokalen går i Moll, d. v. s. utgöres af niigon utaf de veka

bildas af desse sistnämnde, ännu en
gång, följande mindre diminutifver
af den sista, högsta och S j e t T o
graden; nemligen: pikkuruikkunen ,

pikkaraikkanen och pikkiriikkinen",
-onaturligt-, obeskrifligt-,el-
ler obegripligt liten (med si-
na Comparalivax pikkuruikkusempi,
pikkaraikkasempi , och pikkiriikki-
sempi; samt Superlativa: pikku-
Tuikkusin ,

pikkaraikhasin>
och pik-

Tiiriikkisin). Hvad tyckes läsaren nu
om ett språk, som blott i den enkla
frågan om hvad som är litet,
äger icke mindre an 18 sarskildta
Diminutifver, med alla sina olika
grader, och minst 5o kasus i hvar;
(Singural. och Plural, tillsammanta-
get) utgörande tillsammans öfver isoo
olika diminutifva flexioner. Och detta
språk vill man likväl kalla fattigt
och olämpligt för en högre k ul-
tnr; ehuru det, genom sjelfva sin
formation och ordbildning, företer

det evidentaste bevij på en forn-
tida högre odling. Det folk som
verkställer, såväl med tanken som
med orden, icke mindre än 6 gån-
ger förnyade abstraktioner af ett
grundbegrepp, hvilket redan isigsjelft
tyckes Tara ett non plus ultra, ge-
nom allt högre och högre, finare och
finare distinktioner, — detta folk,
såväl som dess språk, står icke, el-
ler har åtminstone icke stått, på en
låg bildningsgrad; liksom det al-
drig, icke en gång i nödfall, till-
gripit talesätt, så meningslösa som
t. «x. dessa, hvilka» genom det
allmänna språkbruket, slutligen vun-
nit häfd; nemligen: mycket litet,
fasligt litet, förfärligt litet, för-
skräckligt litet, oförskräckt litet
(i Uppland), obarmhertigt litet,
ochristligt litet, och förträffligt
litet (på Gottland), och flera dy-
lika uttryck, hvilka alla koiEUoaffungefär pä ett ur.
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till sitt nttal, manligt'*) och välljudande: klingande af
diftonger och vokaler. 4) Olikt nästan alla andra kända

vokalerna ä, ö, y, så kunna icke heller någon af de följande
vara hårda, utan utbytas de då, i likhet med hvad som nå-
gon gång skett i Grekiskan, alltid emot de dem motsvarande
veka. Endast (' och e bilda härvid en medelväg, eller öfver-
gång, och kunna ställas ihop med såväl veka som hårda vo-
kaler. Detta vokalernes ackord märkes isynnerhet uti
flerstafviga ord. T. ex. taroattomat-omalla, tåötattäma.t.malli,.
Med ett ord: i hela Finska språket finnes ej ett enkelt ord, der
a och ä, o och ö, u och y, kunna sammanträffa; emedan de
för mycket svära emot hvarandra (om vi få nyttja detta ut-
tryck) och skulle der bilda en dissonance. Ja äfven sjelfva
konsonanterna tyckas här iakttaga den regel, att de, äfven i de
längsta ord, icke sammanträffa af för många olika karakterer.

3) Hvad är det väl, som gör uttalet af ett språk manligt?
Är det väl dessa många hväsande konsonanter, dessa nas.il-
guttural- och labial-ljud, som knappt kunna uttalas utan till-
hjelp af vokaler? Nej, det är dessa fulla, välljudande voka-
ler—isynnerhet dem vi kalla majores (hårda). Äfven i detta fall
äger Finskan många märkeliga egenheter, hvarmed hon be-
visar den afsky hon har för dessa ofta på hvarandra, utan
liof, sammanfösta konsonanter. I hela Finska språket finns
intet enda ord, som hvarken börjar, eller slutar, med tvenne
olika konsonanter; icke heller finnes det något ord i detta
språk, der någorstädes midt i detsamma trenne olika konso-
nanter kunna omedelbart sammanträffa, med undantag af nå-
gra få speciella fall, der t. ex. sk, eller st förekomma lik-
som sammansmälta till ett grundljud, och hvarest man kan-
ske har de enda exempel att tvenne olika konsonanter kunna
stå tillsammans i en och samma stafvelse; men kommer det
derpå an att sammanfoga vokaler, då torde, i Finskan, mest
hvaTtannat ord kunna härpå framta exempel. Äfvenså ka-
rakteriserar sig Finska språket deruti, att det kan nyttja
aspirationer såväl före, som efter, hadevokaler och konsonan-
ter, t. ex. 535i)böt!fti rcanf)a le&ma.ter,

4) Utom det att Finska språket äger alla kända vokaler, äf-
ven det hos Grekerne och Hebraeerne, m. fl. saknade o (ehuru
de i sjelfva uttalet, stundom, kunna vara olika andra natio-
ners), så äger det, oberäknadt de 8 dubbel-vokalerna, icke
mindre än 23 Diftonger — en artig reserv för välljudet!
då Grekiska språket, som, i detta fall, hittills varit ansedt
för det rikaste, och hvarmed Finskan, i anledning af dessa
diftonger, har någon likhet i uttalet, räknar endast 9. De
Finska äro följande, nemligen: ae, ai, au, ei, eu, ed, ia, ie,
iu, iä, oa, oe, oi, ou, ua,ui,uo,yi,yö,äi,äy,öi,öy; ..vartill
man ännukunde räkna triftong-ljnden icä, uoa, hvilka före-
komma i språket, ehuru de icke uttryckas i skrift.
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tungomål, vittnar det, såväl genom sin karakter som
genom hela sin grammatikaliska språkbyggnad,ls) om
en alltför hög ålder ;*") hvarvid det icke rönt någon

6) Så t. ex. då andra språk hafva på sin höjd 6, vanligen
endast 4, och stundom (som t. ex. Engelskan) endast en;
eller (som t. ex. Hebreeiskan) ingen egentlig kasus, så upp-
tog redan Vhaöl, i sin Finska Grammatika, språkets kasus
till icke mindre än 14 i Singularis och 13 i Pluralis, alla, med
olika ändelser, uttryckande olika begrepp. Juden har ökat
deras antal till 17, och vi kunna tryggt påstå, att de ännu
icke alla äro der upptagne. För att förklara denna ovan-
liga rikedom på ordens böjningsformer, får man nämna att
Finska språket, genom särskilta, hvarannan olika, kasual-
ändelser, söker på det nogaste uttrycka alla — äfven de yt-
terst fina nuancer, hvilka, i fråga om ett begrepps förhål-
landen till ett annat, låta tänka sig. Så t. ex. då Romaren,
med sin Ablatif, utmärkte begreppen: af, ifrån, ur, genom,
uti, med på, hos, ni. m. så uttryckas de i Finskan, hvar och
en, genom sina bestämda kasual-ändelser, troligtvis upp-
komne genom motsvarande I'repositioners formerande till
snffix. Men icke nog dermed, Nomina få dessutom en
ny böjningsform, genom ett ytterligare tillägg af pro-
nominal-suff ixen, hvarigenom de, förmedelst sjelfva den
i så måtto dubbla flexionen, tillika kunna uttrycka hvetu de
tillhöra, svarande t. ex. emot begreppen: min häst, din häst,
hans (sin) häst, vår h., er h., deras h. o. 8. v. Sålunda de-
klineras de nu alla Kasus igenom, såväl i Singularis som i
Pluralis; hvarigenom, för hvar och en af dem uppkommer 6
nya böjningsformer; dock är detta icke något ovillkorligt,
ty man kan äfven i Finskan, liksom i andra språk uttrycka
sig endast med tillägg af Pronomen, utan suffix; vanligast
sker det likväl med begagnande af beggedera på en gång, t.
ex. minunpoifatlt. På sådant sätt får t. ex. ett Substantivum,
i stället för (enligt Renval) 34 kasus, 238 kasual-ändelser,
och har det, hvilket ofta är fallet, dubbla pluralis, blifva de
357. Följagtligen får ett Adjektivum denna summa nära
trednbbelt.

7) Såsom bevis på språkets ålder, hvarmed vi bär förstå dess
ursprungligen urgamla, ännu, bibehållna egenskaper, saknar
det t. ex. än i dag, icke mindre än följande 8 Konsonant-
ljud: b, c- cl, f g, q, x, och z; hvilket äfven till en del var
fallet med den gamla Pelasgiskan, och hvilket förhållande
ännu lärer äga rum med åtskilliga språkstammar i Thihet.
Ett annat bevis härpå är sjelfva ord-bildningen. Man
har, kanske icke utan skäl, anmärkt, att med en, i sednare
tider, stigande språkodling och kultur, sjelfva orden, genom
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särdeles inverkan, Imrken af sednare tider eller sed

abbreviation och korruption, småningom blifvit förkortade;
hvaraf man velat sluta, att språken ursprungligen, och i
fordna dagar, bestått af längre och mångstafviga ord. Till
denna hypotes skulle vi kanske kunna lägga en annan: att det
nemligen synes (för att sluta efter Finskan), som språken
i gamla tider, vid en stigande kultur, blifvit gjorde lång-
ordigare; och hvaraf vi tro oss kunna sluta, att de ursprung-
ligen, d. v. s. i en vida aflägsnare forntid, bestått af idel
korta ord. I hvartdera af dessa fall, motsäger Finskan icke
dessa båda hypoteser, hvilka, så hvarannan motstridande de
än månde synas, alltförväl med hvarandra kunna samman-
jemnkas. Tvertom tyckes den, genom sjelfva karakteren så-
väl af sin språkbyggnad som ordbildning, bevisa, att
den på engång står högst på en uråldrig kultur, och lägst
på en sentisligarc. Ty jag skulle knappt tro att i hela språ-
ket finnas 50 enstafviga ord; men blir det fråga om fler-
stafviga: då tror jag Finska språket kan uppvisa, hvad kan-
ske intet annat, utom måhända Grönländskan och andra min-
dre kända tungomål, kan förete, nemligen 8, 9, till 11, 12,
13, — ja till och med till lfi, 17 och 18 stafviga ord (och
derutöfver) de der dock alla äro enkla, men — till sitt be-
grepp, så sammansatta, att de ofta icke utan omskrifning
af flere meningar kunna uttydas; och äfven då, högst ofull-
komligt. Af sådana ord finnes i Finska språket ingen brist:
ja de flesta af dem kunna få denna uttänjning, då man vid dem
vill sammanbinda flere begrepp, hvilka dock alla så sam-
mansmälta till ett grundbegrepp, att de knappt från hvar-
andra kunna urskiljas, som t. ex. O&pttaßttefetltättSmgoMtåa
båinlnepåbän (ja-just-af-vår-oförmåga-att-icke-kunna-samman-
verka-till-en-småningom-skeende-närinare-förening). Nu fin-
ner man häraf strax, att det Finska ordet är, i sjelfva ver-
ket, icke blott mycket kortare än alla de många deremot
svarande Svenska, tillsammantagne, utan ock ojemnförligt
vackrare, emedan det uttrycker ett ackord af idel veka vo-
kaler, interfolierade med, till det mesta, likstäramiga konso-
nanter. Men hvad som härvid likväl är det märkvärdigaste,
är att hufvudbegreppet (förening), som i Svenskan kom-
mer sent omsider, och ställes sist, står i Finskan deremot
främst i spetsen för hela ordet, hvilket derefter bildas genom
sammanfogning af idel sufFixer, hvilka i och för sig sjelfva
betyda intet, d. v. s. icke utgöra något eget ord i språket;
men genom det läge de erhålla in uti ett annat, hafva
de, en och hvar, sin särskilta, ganska noga iakttagna, be-
märkelse. För att nu äfven gifva ett exempel på ett ord,
som går hvad vi kalla — i Dur, så betyder t.ex. boUuas&Uts
tO«Utstetste«(ejmot.tO--mt»«n.sfa<.t'n "äfven-hans-egna-om-
hvilka-han- icke-har- förmåga- att-låta- sig- oftarc-omvårda.":
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På sådant sätt bildas ofta af ett enkelt, enstafvigt, ord, t.
ex. af jcå (is) ett lika enkelt, ehuru mångstafvigt ord, som
genom tillägg af 15 särskilta, på och med hvarannan sam-
manfogade, suffixer, utgör ett lika många gånger modifie-
radt begrepp af det ursprungliga stamordet, t. ex. jeåi&Ots
tåst)Utrtst.«.t_måWs«iWite«:tä-I)3m_me-f_;. vidn, (ieke-heller-af-
vår-oförmåga- att- småningom-låta- oss-då-och då-afsvalkas).
Orsaken, hvarföre sjelfva den motsvarande Svenska öfver-
sättningen, ofta kanske, synes mindre väl sammanhängande,
är den: att man, af de långa och många preludierna, slutli-
gen icke vet hvad det skall blifva utaf, helst man dessutom
fäster sig för mycket vid hvar och en af dessa förelöpande
modifikationer, oviss om man icke redan i någon af dem bör
söka hufvudbegreppet. I Finskan deremot, der redan hufvud-
saken är mig angifven, liksom a priori, uppstår så mycket
mindre någon sådan villrådighet, som allt hvad sedan
derom säges, antydes så fint, att det blott liksom hastigt
framskymtar för tanken, tjyarlemnande efter sig ett tillalla
delar helt och sammangjutet grundbegrepp, der man icke
mera särskilt kan urskilja alla dessa fina bestämmelser. Vis-
serligen förefalla dessa långa ord ovane, för ett främmande
öga, måhända äfven svårläste; men detta åter, beror ju blott
på vanan! Och en Finne utsäger lika lätt ett 16 stafvigt ord,
som Svensken ett 6 stafvigt. Måhända inser man bättre,
och kanske lättare uppfattar, sjelfva fördelen af detta slags
ordbildning, genom följande, om ock korta, dock kanske upp-
lysande exempel:

Alla stam-ord i Finskan äro vanligen en- eller två-staf-
viga, hvilket bevisar att sjelfva språket i sig sjelft, eller till
sin upprinnelse, icke är långordigt, ehuru det kan blifva det
genom en sammanställning af flere med hvarannan samman-
fogade begrepp. Så t. ex. om man tager stam-ordet Verbum
Activum (svarande emot Hebrasernas Kal cllerPahäl) f.ifoott
(jag står), hvars Passivum, eller rättare Impersonale (sva-
rande mot Hebraeernes Pahél eller Pah öl) är fetfotaQtl. kon-
traheradt f.iffcan, (mun står), och Reciprocum, eller ett slags
Medium (Hebr. Hithpahhe'l?) fetfcin (jag står för mig
sjelf), jemte ett annat Reciprocum eller Intransitivum fefs
fotten,*) samt JXeutrum fdfoun (det står, eller blir ståndan-

*) Mellan dessa båda Rtciproca Verb-
former, i Finska språket, är en sä
fin skillnad, att vi icke på Sven-
ska kunna specificera den närmare,
an att den ena tyckes innehålla
begreppet af sjelfva Verbum i
förening med Accusativus totalis
ihteni, (af Pronomen Reciprocum
ihe, itc, jag sjelf) t. ex. seiiot-
tain, i Hällar for seisotan-ihteni ,*

den andra deremot synes utmärka
begreppet af Verbum i förening
med Accusativus partialn, ihtiäni
t. ex. seisottmiten, i stället for
seisotan ihtiäni. I anledning hvaraf
vi ock kallat den förra formen, som
nyttjas allmänt i Ssvolax, och utmär-
ker en mera generell eller per-
m*n e 11 handling, Verb. Reciprc
oum totale; ochdeast-dnare, som
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de),*) så bildas deraf följande Verb-formationer; nemligen:
Verb. Frequentativo-Diminutivum feffoelen (jag står då och
då, d. v. b. jag står ofta, men litet i sender) med dess Pas-
sifum eller Impersonale fetfoetfaatt (manstår då och då etc.),
och dess Reciprocum totale fetfoelettl (jag står då och då,
liksom för mig sjelf), samt Reciprocum partiale fetfoefeften;
Af föregående Diminutivum bildas nu ett nytt Verb. Dimi-
nutivum Frequentativum, feifoéfefen (jag står, liksom än på
en fot, än på en annan; eller ock: vänd, än åt ett håll, än
åt ett annat) med dess Impersonale, fcifoéfeffacm (man står
etc.) och Reciprocum totale fdfosfdettt (jag står sjelf, d.v.s.
utan att någon håller i mig eller stöder mig — än på ett
sätt, än på ett annat) jemte Recipr. partiale fetfoéfeldten.
Af detta Frequentativum formeras nu ytterligare ett nytt
Diminutivum, som sålunda blir ett Verb. Diminutiva-Fre-
quentativo-Diminutivum, fetfoéfente.en (jag står, och liksom
vaglar, eller balanccrar) med dess Impersonale, fetfoäfennetä
loan (man står etc.) ochReciprocum totale fetfosfentelein (jag
står för mig sjelf, d. v. s. på egen hand, och liksom contre-
baiancerar) jemte Recipr. partiale fciioéfenteleiten. Af sjelfva
stam-ordet bildas nu vidare ett Verb. Factivum, Permissi-
vum, ellersom Renvall kallat det Ejfectivum (svarande emot
Hebr_eernesHiphhéleller Hiphhil) Jeifoton (jag låter, neml.
genom andra, stå), med dess Impersonale (Hebr_eernes Hoph-
häl eller Hyphhål) feifote.aan (man låter stå), jemte Re-
ciprocum totale fetfettötn (jag låter mig sjelf stå) och Reci-
procum partiale feffottotfen; hvaraf nu åter bildas ett nytt
Verb. Factivo-Frequentativum, (Hebr. Pihhél eller Pah-
hél?) fdfottetett.(jag låter ofta, eller då och då, stå; nemli-
gen en liten stund för hvarje gång), med dess impersonale,
(Hebr. I'yhhäl eller Pohhäl?) feifoteftuOn (man låter ofta
stå etc), och Reciprocum totale, feifoftelefn (jag låter mig
sjelf ofta stå) med Recipr. partiale fdiofteleiten. Häraf bil-
das nu ytterligare en ny form, den vi vilja kalla Verb. Fac-
titivum, feffottdUton (jag låter, nsml. genom andra, ställa så

nyttjas allmänt å do LSvenska och
Norrska'Finmarkerna, och utmär-
ker en mera part i e 1 1 elfer mo -

men tel 1 handling, Verb. Heci-
procum partiale. Denna begrepps-
akillnad utmärkes på enahanda sätt'
i de andra Verb-formerne, neml.
genom Verbet* konstruktion an-
tingen me.i den ena filer andra
af dessa olika Ackusatifver; t. ■ax.
seisotan hänet [hanen) "jag har
honom afl sta, eiii-T .stanna" (neml;
i anseende tilJ alla dess rörelser;

eiier på a Ila punkter af dess yta,
eller — för en längre tid),* då
deremot seisotan häntä betyder:
"jag har honom att stå, eller stan-
ni" (neml. med afseende endast
å vi* sa af dess rörelser; nemligen I
de större, t. ex på händer och
fötter, hvarvid jag i tankeji ann*
icke abstraherat bort den möjliga
rörelsen i de mindre delarne, t. }
ex. i fingrar och tår; eller ock
tänker jag mig detta afstannande
blott — för en kortare tid).

•) För att i Svenskan kunna uttrycka JNeutra nödgas vi begagna ordet
det, som egenteligea tillkommer 3:dje person Singolaris-
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till att det står), med dess Impersonale feffottautctaan (man
låter etc), och Reciprocum totale fetfottflUttafn (jag låter
ställa så till att jag står) jemte Recipr. partiale fetfottOUf
totten J hvaraf åter bildas ett Verb. Factitivo-Frequentati-
vum eller Diminutivum (Hebr. Pihpehél?) feifcttallttetetl
(jag låter, genom andra, ofta ställa så till att det står),
med dess Impersonale (Hebr. Pohpahål?) feffottauteftaan
(man låter etc), och Reciprocum totale, fettottauttefetn (jag
låter, genom andra, ofta ställa så till, så jag kommer att
stå) jemte Recipr.partiale, fetfottautteleften. Vidare bildas, af
sjelfva stamordet, ett Verb. Inchoativum, (Hebr. Pohe'l?)
fetfabtan (jag börjar att stå, d. v. s. jag stannar) med dess
Impersonale (Hebr. Pohäl?) feifabtetaan (man stannar) och
Reciprocum totale (Hebr. Hithpohél?) fetfabtain (jag stan-
nar för mig sjelf), jemte Recipr. partiale feifabtfltten; hvaraf
sedan formeras ett Verb. liichoativo-Diminativum (Hebr.
Fihldl?) fetiabteten (jag stannar litet), med dess Imperso-
nale (Hebr. Pyhläl?) fetfabUllaan (man stannar litet) och
Reciprocum totale (Hebr. Hi thpahlél?) fei fahtefetn (jag
stannar litet för mig sjelf), samt Recipr. partiale fttfabtelei»
ten. Dessutom bildar sig af stamnrdet ett särskildt Verb.
Neulrum-Itichoativum (Hebr. Niphhäl?) fetfabtun, kontrah.
fdfaun (det börjar stå eller stanna, liksom af sig sjelf ), hvil-
ket egentligen nyttjas om döda ting — äfven om lefvande,
då de handla medvetslöst, eller utan afsigt: jemte sitt Dimi-
nutivum neutrale fetfaunntw (det börjar småningom af sig
sjelf att stanna). Af det förra, formeras åter ett Verb. Neu-
tro-Inchoativo-Factivum feifflutflll (jag gör att det börjar
stanna, liksom af sig sjelf), med dess Impersonale fetfflUtetaatt
(man gör etc), Reciprocum totale feifouttain (jag gör att
jag sjelf börjar stanna), Recipr. partiale fcifauttatten, och
Neutrum fetfautun (det gör så det börjar af sig sjelf stan-
na). Häraf uppkommer nu ett nytt Verb. Neutro-Inchoativo-
Factivo-Freqventativum (Hebr. ' PilpeT. ) fetfautteten (jag
gör att det småningom börjar af sig sjelf stanna), med dess
Impersonale (Hebr. Pylpäl?) fetfatltdlaan (man gör etc.)
och Reciprocum totale (Hebr. Hithpalpäl?) feijotltteteitl
(jag gör så att jag sjelf småningom börjar stanna), med
Recipr. partiale feifautteieiten. Af det förra Verb Neutr.
Inch. Factivum "feifautan," bildas nu en ny form, nemligen
ett Verb. Neutr. Inch. Factitivum (Hebr. Pehohe'l?) ieifaitts
tautan (jag låter så göra, d. v. s. jag ställer så till att det
börjar stanna), med dess Impersonale feffauttautetaan (man
ställer så till etc.) och Reciprocum totale fetfaUtauttafn (jag
ställer så till så jag sjelf börjar stanna), med dess Recipr.
partiale feifauttautaiten. Af sistnämnde ord bildas än ytter-
terligare ett nytt Freqventativum eller Diminutivum, eller
rättast Freqventativum-Diminutivum, som sålunda blir ett
Verb. Neutro-Inchoativo-Factitivo-Freqventatwum fctfctuttauts
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telen (jag ställer så till at det småningom börjar stanna)
med dess Impersonale fdfauttautellaan (man ställer så till
etc) och Reciprocum totale ietiaUtfauftclein (jag ställer så
till at jag sjelf småningom börjar stanna), med Reciprocum,
partiale fdfallttuUttelett.n. Då inan nu, af sistnämnde ord, tar
i Infinitivua Passivuin, Participium negationis fetftfUttCtlttets
tdeniataf (den som icke kan förmås att småningom börja
stanna) och häraf vidare dess deraf deriverade Substantivum
fetfauttauttettcfemattomutlr (oförmågan att kunna verka, så det
småningom börjar stanna) hvilket i Ablativus Interioris, för-
medelst en stitfvelse-fördubbling (Epenthesis) i syllaba pen-*
ultima, har fdfauttflWtettefcmatroinuute&fäta, .ivartill då mau
lägger pronominal-suffixen för Nominat. Pluralis me (vi) oeh
dertill syllaba enclitica po, eller fördubblad paban, (som, vid
slutet af ett ord, betyder jo men, ja just), så uppstår så-
lunda ett 17 stafvigt ord, fef:fa-ut.ta!tit-tctstes_e.inat;t_Hfrauu;te_
be_l;tam-me-.oa-ban (ja just af vår oförmåga att icke kunna
ställa så til! så det småningom börjar stanna) hvartill man
ytterligare, om man så vill, kan tillskarfva suffixen faan, för-
dubblad faban, (ock). Häraf må man nu icke förledas att
tro, det, ej äfven Finskan, såväl som andra språk, kan ut-
trycka samma mening med flere särskilta ord (hvilket sätt,
numera, blifvit det allmänna bruket); men hon kan, hvad in-
tet annat språk kan, uttrycka en hel mening, och det gan-
ska vackert, genom manövreringen med ett enda ord. Då
man nu, med ett instucket //, åtskiljer Vokalerna a u, i alla
ofvannämnde ord, der de finnas förenade, så uppkommer der-
igenom, till de 59 nyssnämnde, följande 26 nya Verbformatio-
ner, nemligen: feiiottabutan, feifoftahutefaan, feffottabuttafn.fdfots
tabuttatten, feffottahattcten. fetfottahutcflaan, fdfottabuttelefn, fet*
fottabuttetctten, fcifabun, feifobutan, feifabtitetaan, fetfabuttatn, fets
fabuttaiten, "»ffabufun, fdfabuttden, fcifobutellaan, fcifabuttefcin,
fdfabutteldtcn, fdfabuttautan, feifabuttautetaan, feifabuttauttain,
feifa&uttautatten, fdfabuttautte.eti, fdfabuttauteltaan, ietfabuttautj
telein, fetfabUttaUtteletten; hvika hvar och en till betydelsen är
lika med sin motsvarande biand de föregående, endast med
den skillnad, att de sednare genom detta tillagda A utmärka
en större emfasis, en starkare expression, hvarigenom de
(i likhet med Hebr. Pehalhäl och Pohalhäl?) liksom ge
tillkänna att man användt en starkare kraft, för att fram-
bringa den åsyftade effekten, och att således äfven verkan
deraf (neml. sjelfva stannandet) inträffat hastigare än an-
nars. På sådant sätt uppstår nu af ordet feifotl, 85 särskilta
Konjugations-former eller Verb-formationer, (oberäknadt 12
stycken Karelska Reciproca fiexions-former, hvilka sluta sig
på mme, och tyckas till begreppet vara en sammansättning
af sjelfva Verbum och Accusativus totalis tbtemtne, eller Accusa-
tivus partialis tbtiåmme, Plui alis numeri, Pronominis Reci-
proci (te, t&« (jag sjelf) t. ex. UJtnä f.ifPt.tlJUK, » stället för
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ttlitlå fetfottn fbttnmme, v. ibtemme. eller, som det ursprung-
ligen troligtvis hetat: int)s feifotitn if)tfitlime. (Omdessaslag»
idiotismer, jercnf. Otava 2D. sid. 250—260). Dessa 12
Verb-former, som kunna anses såsom Archaisruer i språket,
orh hvilka genom ett emellan vokalerna a och ti instucket
h, uppgå till 19, äro följande, nemligen: feifoomilie, feffocteitrS
mc, feffotaininc, feffottrtemftte, feffottatitatmne, fdfottauftefemme,
idfofetflrome, feffofitclcmme, feifautomme, fdfauttclemme, fdfotttto*
Utomme och feiiauttaUttcfetnmt, af hvilka genom ett tillägg
nf h ytterligare bildas följande 7 Verber: fctfobomme, fet fots
tobutamme, feifottabttttetemine, feifaljutamme, fefiabttttetemme, fefs
fabuttautamme, och frtfabuttauttelemme. Sålunda bildas af ett
stamord 104 olika Verb-formationer, hvilka alla hafva hvar
sin egen fina bemärkelse; men af hvilka många, helst i poesi,
nyttjas, ömsom, pramiscue för hvarandra, för att göra be-
greppet mera lekande och obestämdt, (diskret, och diskur-
sift). I alla dessa ord, såväl som i de många deraf bildade
Nomin a och Adverbia, äfrensom i deras fiere tusende olika
flexioner, kan, till följd nf språkets analogi, ickeförekomma
någon af de veka vokalerna ä, ö, och y. Kanske börjar man
nu, att, åtminstone i ett fall, inse naturen och rikhaltigheten
-—äfvensom den gamla, högt drifna, kulturen, af Finska språ-
ket, och anser icke mera otroligt, om vi försäkra att t. ex.
af det ena ordet t)fjt (on) finnes, (obcräknadt alla de deraf
sammansatta ord), 663 särskilt deraf deriverade enkla ord,
nemligen 94 Adverber, 141 Adjektifver, 323 Substantifver,
och 105 Verber, hvilka, sistnämnde, hvar på sitt olika sätt
uttrycka, och förklara, särskilta nuanccr af begreppet: att
af flere göra ett (förenkla, förena), eller: att af ett
göra flera (fördela); och hvilka ords särskilta flexioner
titgöra en sammanräknad summa af något öfver 41,400 olika
ordböjningar, i hvilka icke få finnas en enda af de hårda
vokalerna a, o, u. Om man nu härtill ytterligare lägger den
i Nominn, genom tillägg af prouominal.-suffi.xcn, uppkomna
dubbla flexions-formcn, (hvarigenom, af hvarje Kasus, upp-
stå sex nya former), så uppgår total-beloppct af de, utaf
detta stamord härledda, olika ordböjningarne, (och följakt-
ligen äfven de, i anledning deraf, skiljaktiga begrepp-nuan-
cerna) till ett antal af 165,724 olika fall — i sanning en rätt
fruktsam ord-afvel; enär, i många språk, antalet af de sär-
skilta orden, knappt torde uppstiga till denna summa; och
då hafva vi ändock icke beräknat de många hithörande, Ka-
relska Verb-formerna, jemte deras derivata. Man skulle
häraf kanske tro att detta språk vore svårt, ja nästan omöj-
ligt att lära. Tvertom , det är ganska lätt! Man behöfver
endast känna ett paradigma för Verberna, och ett schema
för Nomina, för att derefter konjugera och deklinera alla
möjliga ord. Vi känna i detta fall intet tungomål, som är
så rcguliert som Finskan, och hvarest finnas så högst få



XVI

nare språk. Lika märkvärdigt för sin originalitet,B

anomaliteter, som der. Hvilket språk vill man väl nu)
jeinnföra med Finnarnas, såväl i rikhaltighet tillsina käl-'
lor, som i dess tillgångar på nya? Ja BJelfva Arabiskan,
adsedd som det rikaste af de Österländska språken, är ju.
häremot ett intet, och då man talar om Tyska och Gre-
kiska språkens böjlighet för utbildande af nya begrepp, så
har man ännu icke tagit någon kännedora om Finskan.

Såsom ett tredje bevis på Finska Språkets ålder, är
just den omständighet, att det äger nästan inga, åtminstone
högst få, så kallade sammansatta ord, med undantag af dem
som i sednare tider blifvit bildade; hvilket bevisar att kon-
sten att sammanslå begrepp, med sammansatta ord, icke
varit af dem känd eller öfvad. Liksom Chinesarn, än i dag,
har ett särskilt enkelt tecken (en egen bokstaf) för hvart
ord i sitt språk, så har Finnen ett särskilt enkelt ord för
hvart — äfven sammansatt begrepp; och detta må förklara,
orsaken hvarföre i Finskan finnas så många stam-ord,
och hvarföre detta språk således äfven sjelf måste vara ett
stam-språk, för många andra; och icke ett tungomål, här-
stammande af flere. Några, deribland Rudbeck, hafva väl,
med hänsigt till några gamla plägseder, velat bevisa, det
Finnarne ursprungligen härstamma af de 2:ne Israelitiska
Slägter, hvilka, under Konung Oseae tid, då de af Salmanas-
sar bortfördes i den såkallade Assyriska fångenskapen, skikle
sig från de öfriga af sin stam, och (enligt Esrae IV:de Bok,
13 Kap. Vers. 40—46) vandrade öfver Euphrat, sträckande
sitt tåg upp emot norden; andra åter, (deribland Idman) hafva
med anledning af den ovanliga mängd gemensamma, eller
likartade, ord, som förekomma i Finska och Grekiska språ-
ken, deraf velat draga den slutsats, att Finskan ursprung-
ligen, åtminstone till en del, härstammat från Grekiskan. Vi
tro dock att dessa ord, vid en närmare undersökning, skola
befinnas icke från Grekiskan vara inkoiime i Finskan; utan
tvertom, från Scythiskan (såsom ett vida äldre språk) in-
gått i Grekiskan, helst de icke utgöra några konst-termer
eller vetenskaps-ord, utan fastmera konstituera Språkets pri-
mitiva grundord: och tro vi detta så mycket mera, som
Grekerne sjelfva, vid flere tillfällen, intygat, det de inhemtat
mycket af Scytherne, då desse deremot visat ett afgjordt hat
och förakt för allt, som bar burskap från Grekland.

8) Häribiand kan såsom en sällsam het t. ex. räknas, att
Finskan helt och hållet saknar, kvad man i andra språk
kallat ordens genus. 1 Finskan finnes icke dessa tre slags
könsbestämmelser, som man utmärkt med Maseulinum, Fe-
mininum och Neutrum ; och hvilka, med afseende å Adjektif-
vernas rätta bruk, så mycket försvåra språkens studium
för nybegynnare. Man skulle kanske tro, att härigenom
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som sällsamt för sina många egenheter,9) förtjenar
det rednn såsom sådant, språkforskarens ocfi veten-
skapsmannens hela uppmärksamhet.!—Vare detta blott
sagdt om det formella i språket. Hvad särskildt
deremot, det ideella deraf beträffar, hvarmed vi här
vilja förstå sjelfva tankegången, hvilken uttrycker sig
genom egna konstruktionssätt och i idiotismer, så vore
äfven derom mycket att säga , hvartill vi nu sakna
tillfälle. Vi vilja endast anmärka, med afseende å den
reella nytta ett närmare studium af detta språk skulle
medföra för Nordens äldsta historie, att nemligen hela

skulle uppkomma en stor villervalla vid begreppet af ordens
grundkarakter. Visst icke! Då man närmare besinnar sa-
ken, skall man finna huru stor orimlighet det t. ex. är att
vilja tillägga pallen (scamillus) karakteren af karl (Ma-
scul.), men stolen (sella) en karakter af qvinna (Femin.)
och bänken (scamnum) deremot, en egenskap af intetdera
(Neutr.) , då i dessa begrepp ingen knrakter af kön, och såle-
des icke heller af Lönskillnad, ingår, och der de dessutom
alla tre ursprungligen utmärka samma grundbegrepp. Äf-
ven i fråga om djur och växter, der könsbcstämmelse möj-
ligen kan komma i fråga, uttryc'ses den i Finskan, liksom i
andra språk, genom tillägg af egna ord; och som man t. ex.
i Svenskan utmärker denna skillnad genom tillägg af orden
hane, hona, sker det i Finskan genom de motsvarande be-
greppen gubbe, gumma, eller hund, hyn da; utan att behof
göres att införa olika genus. Likaså litetsom man i Sven-
skan gör någon skillnad vid Adjektifvets genus, då man sä-
ger min far eller min mor, likaså litet göres det i Finskan,
om nian t. ex. säger min blod eller mitt blod: begreppet
blir alltid detsamma.

9) Ibland Finska språkets många märkvärdiga egenheter,
förtjenar t. ex. näranas den, att då ett Verbum skall kon-
jugeras, och begreppet deraf är förenadt med en nega-
tion, hvilket uttryckes genom tillägg af Adverbet icke,
t. ex. en CUta (jag hjelper icke) så förändras, eller rättare
omkastas hela, den annars så reguliera, flexionsformen,
på så sätt, att sjelfva Verbum nu, i stället för partickeln,
blir ett inconjugabile, eller rättare: behandlas såsom ett Im-
personale , och sjelfva fiexionen deremot öfverflyttas på den
nekande partikeln, hvilken, genom tillägg af pronominal-
suffixen, nu, sin tur, flekteras genom alla numeri och per-
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den Finska Nationens, om vi så få säga, andeliga lif
skulle deruti icke blott afspegla sig, utan skulle der-
igenom kanske äfven vinnas mycken upplysning i hvad
som ägt sammanhang med andra folkslags äldsta häf-
der, och hvilket nu förefaller oss mörkt. På sådant
sätt skulle bearbetandet af en Finsk Litteratur blifva
till en vinst för hela Skandinavien — ja för hela den
lärda verlden. Måhända inser man detta förhållande
bättre, ora jag t. ex. nämner, att ibland de inhemska
Myter som ännu , ehuru uti sin nedgångstimma, fort-
fara att likt en svag låga, uppflamma på Saimens

sonat. Denna iakttagelse följes af språket ganska noga, och
förkastar, såväl i detta som i hvarje annat fall, med sträng
konseqvcns, äfven den minsta kränkning af dess. egenskaper.
Ibland andra egenheter har Finska språket äfven den, att
det icke, liksom andra språk, begagnar sig af prepositio-
ner, så framtej, för omvexlings skull, någongång i poesin.
Hon har förvandlat dem alla till postpositioner, derigenoin
att hon ställt dem efter de ord, hvartill de skola böra. Deraf
kan ock förklaras uppkomsten till de flesta suffixer. Fin-
skan har i detta fall, på ett märkvärdigt sätt, utbildat och
bibehållit sin genuina karakter, att nemligen lägga största
vigten på början af orden. Derföre tål hon hvarken Pre-
fixer eller Prepositioner, derföre bildar hon sina mång-
faldiga derivativa af slutändelserwa ,f derföre intone-
rar hon första stafvelscn med en stark Aksen t, och der-
före har hon ganska laglikmätigt uppfattat Rimmet (allit-
terationen) i början af versen, liksom i början af or-
det, och icke, liksom andra språk, vid slutet. — Också der-
uti har Finskan en'egenhet, att den, egentligen att tala',
icke kar något Passivum; utan brukar i det stället ett Ver-
bum Impersonale , som konstrueras såväl med Accusativus
partialis, som med en enkom dertill egnad kasus (se Otava.
2D. p. 250). Så t. ex. i stället att säga: jag älskas,
uttrycka de sig: "man älskar mig"; hvilket, sanningen att
säga, är logiskt rättare, emedan predikatet här, jemte
Subjektet, äfven utmärker Objektet för handlingen; ty jag
kan icke älskas, om icke någon älskar mig. Dessa
Impersonalia hafva orätt, i Södra dialekterne, blifvit be-
handlade såsom Verba-Passiva; nnder det de, i de Norra
dialekterna, lika orätt, blifvit begagnade såsom ett slags
Verba Deponentia (se Otava. 2 D. p. 256.) Såsom en
egenhet, i Finska språket, kan äfven anmärkas, att ganska
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stränder, märker man icke blott spår af Hinduers»
persers och Egyptiers äldsta mytologiska åsigter (så-
som t. ex. den, om verldens skapelse af ett egg, om
vattnet, såsom grundelementet till materien, i univer-
sum, ra. ra.) utan äfven flera af Grekernes myter (t.
ex. den om Kronos, Prometheus, m. fl.) hvilka likväl
hos oss synas vara så rent Finska-, så nationella, och
till sitt ursprung så genuina, att man i dem knappt
skulle kunna ana någon likstämmighet med dessa Na-
tioners idéer och begrepp.*) Ora man vid jemnförel-
sen af dessa poetiska och teosofiska folkdikter, skall
anse dem äldst, och således ursprungliga, hvilka visa

många Substantivs hafva tvenne »lags, eller dubbla, Plura-
lis; t. ex. H.ffiå och fäfftioitå, pu.fta och pusfifoita, tuetia
och tuolilDtta, I'Ufft'a och puffitoita, eller, (enligt en annan
form): rödjet och roelieffet, fifaret och ftfareffet, fevfut och fer*
Fuffet, fältst och fcUtjffef; latifojj och lanfoffet, o. n. v.; af
hvilka några äfven tyckas hafva haft en dubbel singularis,
och hvilka hvardera former deklineras genom alla sina Ka-
sus, både med och utan pronominal-suffix, utmärkande vis-
serligen en fin distinktion, i begreppet, den vi dock bär icke
tro oss böra examinera. Troligtvis liar Finskan, ursprung-
ligen, såvä! som dess systerspråk Lappskan, äfven haft en
egen form för Dualis, hvaraf spår ännu skola röja sig äf-
ven i Magyariskan eller Ungerskan. (Jemför GiasmalHl,
Ajfinitas Linguae Hungaricae cum linguls Fcnnicae origi-
nis. p. 11.)

*) Väl omtalar Herodotus en Scyth eller Get, vid namn Za-
riolxis, hvilken först såsom betjentgosse, och sedan såsom
lärjunge, åtföljt Pytbagoras till Egypten, hvarifrån, sedan
han insupit dennes läror och visdom, han återvändt till sin
hemort, der han omfattad af sine landsmäns kärlek, ibland
dem infört Egyptiska bruk oeh plägseder. (?) Detta må vara.
Enligt en annan berättelse deremot (Jfr Zedler,T. 36,791).
skola dessa Scyther, hvilka varit mycket hemmastadde
i magiska konster, lärt sig dessa mysterier af de nordiska
Hindns-stamniaine, i anledning hvaraf de ock, redan på Pla-
tos tid, voro ansedde såsom stora svartkonstmästare. Det
säkra torde vara, att hvar och ett folk haft sina Myter,
m. m. liksåväl som sitt språk; men hvarifrån de först er-
hållit dem, eller på hvad sätt? lärer ej blifva så lätt
att förklara.
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sig under den renaste form, d. v. s. der det i berät-
telsen minst förekommer af allt detta vidunderliga,
onaturliga, och orimliga, hvilket karakteriserar sig,
såsom tillsatser, från en sednare, till sin tendens,
mera superstitiös, tid — för att icke här tala om allt
det skandalösa och oanständiga, som till en del van-
pryder Grekernes och Itomarnes fantasier, och hvaraf
hos Finnarne icke märkes det ringaste spår — så
skulle vi icke länge tveka, hvilka vi i detta fal! skulle
tillerkänna företrädet, och anse såsom de primitiva;
helst, enligt Grekers och Romares eget intyg, såväl
vetenskapernas ljus som den mytiska fabelläran ur-
sprungligen härstammade från Scythien ; z °) hvilket ock
dess österländska, pragtfulla, allegoriska karaktér äu-

nU tyGkes antyda.
Ännu mera intressant skulle förmodligen resul-

tatet blifva, om man vid en närmare undersökning af
dessa, under namn af såkallade gamla Finska Ord-
språk, uttryckta Filosofemer, hvilka, i likhet med
Salomos ordspråk, och Tliales' ra. fl. af de gamla Gre-

10) Så t. ex. säger Plinius (b. IV. c 1) om Scythien , eller
egentligen om Thracien, "Qmnis Gretciee fabulositas, sieut
et litterarum claritas, ex hoc primum sina effulcil:", Li-
kaså berättar Clemens Alexakdrivus (L. I) att Greker-
na inhämtat mycken kuiisl.i-.ji af Seytherna , I.vilket äfven
Plato, i sin Cratylo, bekräftar; och Theodoretus (icolloqu.
5) berömmer på det högsta såväl Scythernas snille som de-
ras skarpsinnighet och urnkillningsförmåga. Enligt egna
gamla rolksägaér, uppgifva Grekerne sjelfve sig hafva er-
hållit Gudar från Egypten, Bokst ä f v e r af Phoeni-
cierna, och Mysterier d. v. s. Vetenskaper
från det Thraeiska Plirygien. Måhända härleda sig här-
ifrån de begrepp, de gamla gjorde sig, om vishet och
rättfärdighet, ytterst i norden; hvilket på sätt och vis
tyckes sammanstämmamed Finnarnas, af oas i Otava fram-
ställda, äldsta vis h e t s - lär a ; liksom Göternas begrepp
om deras hemliga vetenskaper oeh konster fullkom-
ligt överensstämmer med detta folks sednaste, af oss här
omrörde, signeriér m. ni.
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fcernes vishets-reglor, ännu förvara vår Nations äld-
sta filosofiska åsigter, dess kosmologiska idéer, dess
moraliska och filantropiska sentenser, dess Ethiska,
Politiska och Ekonomiska aforismer, reflexioner och
lefnadsmaxiraer—om man, som sagdt är, i dessa gamla,
såsom Orakelspråk ibland folket uttalade, natursan-
ningar icke blott finner samma sanna och sköna, sam-
ma höga och sublima idéer, hvilka framställt sig såsom
de vackraste tankar, hos den gamla klassiska litteratu-
rens största författare; utan om man i dessa såkallade
Finska Ordstäf, (hvilkas originalitet förmodligen ingen
skall bet.illa), å ena sidan igenfinner ordagrannt hela
verser och strofer, hvilka förekomma hos Grekernes Skal-
der och Snillen ,'') och å andra sidan, nästan lika orda-

ll) Jemf. Otava 2 D. s. 102. Vi hafva någon gång framde-
les ätnnnt, uti en särskilt afhandling, närmare framställa
hvilka af Grekiska och Romerska författares reflexioner
och aforismer icke blott äro synonyma med våra gamla
Finska Ordstäf, utan ofta nog synas, till orden, deraf vara
ea öfversättning. Visserligen kunna allmänna sanningar,
och åsigter, uppfattas Råväl af (let ena folket som af det
andra; men formen, hvarigenom de uttrycku.s, kan icke ger-
na, utan naturlig orsak, blifva densamma. Om man nu be-
visar att en stor del af de gamla Filosofernas mest geniali-
ska tankar, ock vishets-sentenser, finnas icke blott ordagrant
uttryckte i dessa Finska folk-filosofemer; utan ofta mera
poetiskt och åskådligt, mera naift och träffande der fram-
ställda, så blir det fråga om Finnarne upphämtat sina Se-
debud och Gnoraer af de Grekiska skribenterne, eller desse,
sina, af Finnarne? Troligtvis, intetdera! Men — månne
icke ordstäf, liksom nu, äfven funnos i gamla dagar? Och
månne ej samma ordstäf funnos hos olika nationer — helst
af samma folkstam? Månne icke slutligen desse Greklandsvise (liksom hvarje annan vis man både bör göra, och
ännu gör) samlat och begagnat all den visdom och kun-
skap de kunnat öfverkomma, utan afseende från hvad källor
de inhämtat den? Besvaras dessa frågor meåja, då har man
ock derigenom en förklaring huru Finska Ordstäf kunna■ förekomma hos forntidens Auktorer. Och hvad som är än
mera, man har deruti ett nytt, och från främmande natio-
ner hämtadt, ganska talande, bevis, på dessa Finska Ord-
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gvannt uttryckte, samma grundsanningar hvilka tjenat
Zerdusht,') Anaximaiulros, Xonophanes, Diogenes,

språks höga ålder, hvilket vi redan förut (l Ota v a 1. D.
p. 31, 02), sökt bevisa på en annan, motsatt, väg, hvilken
öppnar sig för oss, genom forskningar inom våra egna häf-
der.

12) Som bokant är, lärde Zoroaster eller Zeretoschtro (jfr
p. 31,32) att "af intet bär intet." Det var härifrån han ut-
gick, härpå byggde han sitt system, oeh härifrån slöt han
att det såledcä måste vara en ursprunglig princip,
evig och oände 1 i g. Härifrån utgick, äfven ÅNaximan-
drOs (som var född omkring ("10 år f. Chr.), hvilken, af Gre-
ker, skall varit den första, som Uttalte denna sats ; hvar-
ifrån han slöt att det ursprungligen måste finnas något,
som i sig sjelft är oföränderligt, hvilket är orsak till
alla de föränderliga tingen. Efter honom uppförde äfven
Anaxagoras, från Klazomene, (omkring 500 år f. Chr.)
sitt filosofiska system, på samma grundsanning; och äfvenså
skall Democritus, från Abdera, (omkring 4(»0 år f. Clir.)
i sitt arbete om Verlden och dess Natur, hafva utgått från
denna sats, då han slöt att det ursprungligen måste finnas
något, hvilket, enligt hans åsigt, bestod i Atomerna
och R u m me t; samtidigt med hvilka han antog Rörelsen
och Tiden. Äfven Xenophanes, från Kolophon, stiftaren
för den Eleatiska 6kolan (som lefde omkring 550 år f. Chr.)
började med att filosofera ifrån summa sats; hvilken han
dessutom omkastade, eller betraktade från en annan, ny,
synpunkt, hvilken man uttryckt med orden: "ex nihilo nihil
jit, et in nihilum nihil revertitur." Samma lära framställde
äfven hans vän Parmen.des, hvars sats var: "hvad som är
ar; och hvad icke ar, ar icke." Af allt det anförda finner man
således, att denna grundsanning: "af intet blir intet", var
ett resultat af den tidens djupaste filosofiska forskning, och
inneslöt fordomdags mycken visdom. Såsom någonting märk-
bart, förtjenar nu anmärkas: att bland de tusendctals filoso-
femer, som ännu finnas i Finnarnes mun, är intet så all-
mänt, som detta do gamles kausalitets-begrepp, uttryckt
ined samma ord, men, genom ett fint maniement af språket,
så framstäidt att det tautologiska dubbla upprepandet af or-
det intet, derigenom undvikes. Man hörer nästan hvarje
bonde, tidt och ofta, säga: (£t fe töbiäilä fonntjf! eller (Et fe
I_l)ef tO&iäMä , eller gi tl)f)iil-t.. niitiiän tul.J; utom flers
härmed mer eller mindre synonyma ordspråk "t. ex. & tobjd
fäfff ptjétpÄfå pt)U)f! o. s. v. äfvensom de säga: fe on ttpftj,
futtl on tebtß, eller ;t.&t!) fetfoo ...:. (hvad som är, är).
Om flere af dessa de gamla Finnarnes filosofiska åsigter
kan man jemföra Ota v a 1. D. p. Jo, ra. il. st.
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phcrecydc*,' 3) m. fl. af forntidens filoiofer vid uppfö-
randet af sina filosofiska svstemer, så tyckes allt detta
vara något mer än blott tillfälligt» Då nu härtill kom-
mer, hvad kanske ingen hord t undgå, att icke blott den
gamla Nordiska, såväl som den Meso-Göt.iska och Ang-
losaxiska skaldekonsten är, med afseende å sin form,
ursprungligen grundad på Finsk versbyggnad, '4) att dessa
folk icke blott fordom kallade sina skalder, enligt Finska
språkbruket, Lj od a smi dir, Ga Idras ra idi r (Sång-
smeder: Runo-sepät), sina sånger: Il un or, och Odin
sjelf, för Itu n hufv u de t (Peä-Kunoja), utan att dessa
qväden ofta, till sin innersta natur, tyckas vara ingen-
ting mer och ingenting mindre än, mer eller mindre
trogna, öfversättningar af de gamla Finnarnes vishets-

13) Pherecydes, från Syros (som lefde omkring 565 år f.
Chr.) antog, i sitt filosofiska system, Tiden, såsom den hvil-
ken skapat (format), allt, för det äldsta. Någon sådan
ide' tyckes äfven hafva legat till grund för Finnarnes åsigter
af verlden; dock utan att de derföre tilldömde den skapelse-
förmågan. Med begreppet af Tiden, jemförde de begreppet
af Rummet (Rymden), och deras filosofi blef: •?!'.(] TOcmbtn,
SlWatttUS fttutttl. (Tiden, den äldsta; Rummet, det största).
(Otava 1. c.) Enligt Diogenis från Laerte, uppgift, skall
det annars redan hafva varit en af Thales' filosofiska sat-
ser: att "Rummet var det största", emedan det omfattade
allt.

14) Månne det icke var förmedelst ett försök, att införa denna
Allitteration äfven i Grekiska Språket, hvarigenom Goh-
Gias, från Sicilien, Empedocles' lärjunge, visste på sin tid
(0mkr.430 år f. Chr.) väcka sä stort uppseende i Athe'n, medelst
det oratoriska behag han sökte gifva sina tal, derigenom
att han på vissa ställen placerade ord med lika stafvelser
och ljudfall. Hvilket sätt att tala, man sedermera, efter
honom, kallade gorgiasera, och som man trott sig böra
förklara med rimma. Men rimmet (nemligen slutrimmet)
är en alltför sentida uppfinning , och lärer förakrifva sig från
medeltidens munkar, af hvilka Leonius, i Paris, isynnerhet
derföre gjort sig känd. Det tyckes således vara mer äu
sannolikt, att man härmed bör förstå detta urgamla, hos
Tschudiska eller Scythiska folken öfliga, stafvelse-rim i början
af orden.



XXIV

lära. E s) Ja, om vi, i sjelfva våra hexeriformter oeh trolH
sånger, finna spåren till en högre syftning, till eri<
förgången kultur — så torde man kanske kunna fråga:
förtjenar väl ej al!t detta en närmare vetenskaplig un-

15) Man finner, snnrt iragdt öfverallt, i dessa gamla Nordiska
Sånger, inflätade Finska ämnen, d. v. s. verser lösryckta fråu
Finska Runor; så till ex. förekommer i Grimnismal, 9:de
strofen, vid beskrifningen på Valhall, ett långt stycke, som,
ord för ord, ar taget från en hos osa ännu ganska allmänt

- gängse Finsk Runa, hvaraf jag upptecknat åtminstone 20
olika varieteter, af hvilka en finnes införd i fpi.ntå £.unoici,
ID. p. 24; hvilket må tjena som et nytt bevis på våra mest
allmänna Runors ålder. Nn kan man väl invända, att Fin-
narne, på samma skäl, möjligen kunnat få dem ifrån Sven-
skarne; men man behöfver blott genomläsa de särskilta ver-
serne på hvardera språket, och man måste vara skumögd
för att icke genast kunna urskilja de genuina. Ja sjelfva
den gamle Odins vish ets - reglor, sådana de förekomma i
hans och Lodfafners höga Visa, införde i l:ata afdelningcn
af Havamai, äro så sammanskrapade af våra Finska ord-
stäf, att vi icke kunna begripa annat, än att det måtte hafva
varit en infödd Finne som först sammansatt dem, eller som
åtminstone lemnat rudimaterierna dertill *). Ja än mer,
beskrifningen på Odin sjclf, såväl som hans klädsel, så-
dan den förekommer i B:te Kap. af Volsunga-Sagan, och hos
Saxo, är ingen annan *än gamla Gubben Väinämöiaes — icke
en gång förgiömmnndes att han var enögd ; i anledning hvaraf
man ock i den af Herr Fogelbcrg, uti antik stil, idealiserade
statyen öfver Odin, sådan den finnes i marmor uthuggen och
uppställd i härvarande Kongl. Museum, skall uti sjelfva ko-
stymen igenfinna mycket, som tillhör vår Nation, hvaribland
t. ex. må nämnas, att han paraderar i "Österbottniska pjexor."

På sådant sätt kan man nu lösplocka många af de lånta
och granna fraser, hvilka länge prålat i den gamla Nordi-
ska skaldekonsten; och hvad som sedan återstår såsomeget,
torde icke betyda stort mer, än konsten att kunna samman-
foga dem. Att detta i allmänhet måste vara fallet, skönjes
ännu mer deraf, att Svenska Nationen (vi mena härmed All-
mogen) aldrig ägt, liksom den ännu icke äger, någon, hvad
man kallar, "poetisk ådra"; då deremot Finnarna, ännu i dag,
i de öfre provinserne, äro, nästan hvarannan bonde, om ej

*) Det skulle troligtvis blifva lika nöjsamt som lärorikt att utgallra, och
med sina loc* parallela, i ds Finska Runorne, jemföra detta, i
ds gamla sego-sångerna förekommande, af oss ännu urskiljbara, plock-
goda. En »öda, hvartill vi för en annan gång skola spara oss.
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dersökning*? och dervid kanske fatta hvad vi menat
med det intresse hcarbetandat af en Finsk Litteratur
skulle medföra äfven för Danmark och Sverige. Med
ett ord Finska Språket (hvilket hittills, som man sä-
ger, stått i knut), och med det samma Finska Fol-
ket skulle vinna ett högre värde för Nordens äld-

just Skalder till professionen, så åtminstone Rimmare eller Im-
provisatörer. Och icke nog dermed , att de hafva en egen
nntional-poesi, äfven deras musik (folk-melodier) och musi-
kaliska instrumenter, äro så helt och hållet af en egen ka-
rakter, d.v.s. så nationella, oeh tillika originella, att de icke
annorstädes stå att träffas. Väl hafva äfven Svenskarne, i
fordna tider, haft sina Barder, likasom, i sednare tider, sina
Skalder; men desse hafva ej utgått från folket, de hafva
härstammat från den bildade klassen: de löntes vid bofven,
och voro mycket aktade, hvilket beviste att de voro sällsynte,
och saknades hos allmogen. De qyädde således icke Folkets
känslor för Konungen; utan sina egna, för både Konungen
och Folket. Såsom bildade, måste de någnnstädes ifrån
liafva fått sin bildning, och då de icke kunnat få den
hemma (af sin Nation), måste de hafva fått den utifrån.
Eiksoni, ännu i sednare tider, Sveriges Poeter bildat sig efter
Romerska, Franska, eller Tyska mönster, så måste äfven
dessa gamle Nordens Sångare — räknade ända upp ifrån Is-
land , bildat sig efter utländska mönster. Den tiden fanns
väl ännu icke någon Fransk Litteratur, och den Romerska
var måhända ännu icke känd. Dessutom trakterades veten-
skaper och kunskaper, den tiden, icke skriftligen, utan
muntligen; hvilket förhållande äfven var fallet med vitter-
heten. Det är derföre mer än troligt, att den tidens Bar-
der sökt uppfatta och naturalisera den för Finska språket
endast lämpliga, men för Svenska språket högst olämp-
liga, allitterationen, såsom den närmaste, och i Norden må-
hända allmännaste, skaldekonst; hvarföre den ock aldrig,
hvarken i språket eller hos folket, kunnat slå djupare rötter.
Således, liksom man, än i dag, iden Svenska Skaldekonsten
icke finner något (åtminstone i formen), som man egentligen
kan kalla nationellt, om icke språket, icke heller i sjelfva dess
anda, om icke ämnet, och ett eller annat der i sednare tider
upptaget, gammalt mytologiskt, för sjelfva folket till sin be-
tydelse redan förloradt, namn ; så tyckas äfven deras gamla
dikter alltför mycket röja ett utländskt ursprung. Häraf
torde man kunna förklara , hvarföre icke blott versbyggna-
den, i dessa gamla sånger, är ursprungligen Finsk; utan livar-
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sta historie, än hvad det måhända hittills ägt, och]
det är härpå jag hufvudsakligast velat fästa det värda,
Sällskapets uppmärksamhet.

Ännu mer skulle detta intresse måhända ökas, ora
inan med de gamlas underrättelser om Scytherne 1')
ville jemnföra hvad man känner om dessa Finska folk-
stammar. Hvad Scytherne voro för de gamla Gre-
J-erne, voro Jotharne (Finnarne) för de gamla Gö-
terne. De voro, hvardera, detta sagans folk,' 7) om

före man äfven Öfvernllt, bär och der, ännu kan hopplocka
dessa från Finska Runor lösryckta, och i de Svenska Sån-
gerna inpassade, verser. — Ja sjelfva den såkallade Svenska
folkvisan är ju icke en gång , till sin upprinnelse, nationell!
Den har, i likhet med många af medeltidens Riddare-roman-
cer, gått från herremanna-ståndet till allmogen, der den nu
ofta anträffas som en bond-slagdänga, uti hvilken man torde
hafva svårt att kunna upptäcka något som förtjenar namn
af poesi. Anmärkningsvärdt är äfven, att om man genom-
läser de 5 å (5000 Svenska Ordstäf, som Gmbb förvarat oss
i sin Penu Proverbiale, så skall man med förundran finna,
att icke ett enda af dem, hvarken till tanke eller språk, äger
något poetiskt värde, likaså litet som de, äfven i annat fall,
till sin karaktér, likna de Finska. (Jemnf. Diss. de Prov.
Fenn. p. 24).

16) Visserligen förstodo de gamle, med namnet Scyther, snart
sagdt, alla den tidens okända nationer, hvilka bebodde län-
derna norr om de Grekiska folkstainiiiarnc. Ocb liksom man
fordom med namnet Galler, och Germaner, utmärkte otaliga,
ofta hvarannan olika, nationer, i vestra och norra delen af
Europa, så utgjorde äfven Scytherne ett allmänt folknamn
på flera af dessa, såväl i Asien som Europa, kringspridda
Nationer, af hvilka de flesta ursprungligen hafva hört till
den Finska, eller, som den af Ryssarne ännu kallas, Tschu-
diska folkstammen. Ett namn , som tyckes vara synonymt
och adeeijuat med det Scythiska. Man har, af dessa stam-
mar, velat anse de af Grekerne kallade Geterne, ursprung-
ligen vara desamrae som, de i Nordiska Historien omtalte,
Jättarne (Jotarne); ochatt, enligt samma analogi, Thys-
sageterne oeh Thy r s öget er no, skulle svara emot Nordens
Thussar och Tbyrsar, liksom man velat förklara Mas-
sageterne vara maa-G e ter. PtolEm^sus lärer emedlertid
vara den förste, som, bland de Scythiska folken, äfven uppräk-
nar Jo t ar.

17) Scytherne kallades af Perserne Säger och Sacer, hvilket
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hvilka de orimligaste och de mest motstridiga berät-
telser voro i omlopp. Hvardera beskymfades de såsom
främmande nationer — oftast, endast med öknamn;
utan att dem i sjelfva verket kunde något i sak före-
vitas. Tvertom nödgades man, detta oaktadt, tillerkänna
dem, hvardera, högre kunskaper oeh vishet; hvilket, om
deras språk och litteratur icke för oss vore förgångne,
troligtvis skulle deraf besannas. 18)

ord, till ljudet, tyckes nog mycket närma sig benämningen
Samer. Det är besynnerligt att detta folk, som, med Egypti-
ska nationen, täflade om hvilketdera folket, ursprungligen,
varit det äldsta, som besegrade Pbilippus, och nedgjorde
Alexanders härar, som satte en gräns för verldsinkräktaren
Cvri planer och eröfringar, för hvilka han, hos dem, plig-
tade med sitt lif oeh en förlust af 200,000 Perser, som upp-
satte Phrahates på Parthiska thronen, oeh som framträngde,
med 6ina segrande vapen, ända till Egypten —att detta
folk, som bebodde och innehade nästan en hel verisdel, är i
historien så okäiult, så insvept i en mystisk skymning, att
man derom, liksom om deras språk, litteratur, m. m. känner
nästan ingenting. Groflemmade, med gullgult hår, beröm-
des de för sina rena seder, för sin stränga kyskhet, för sin
gästfrihet, och sina goda naturanlag: liksom de, å andra si-
dan, utskrekoa för sin grymhet och sina råa plägseder.

18) Så mycket än det såkallade Thusse- eller Jätte-slägtet
(Jotarne) i allmänhet afskyddes och hatades af Asarne, så-
som ett folk, det der icke blott alltjemt stod med dem i öp-
pen fejd, utan hvilket, till sin börd, äfven härstammade icke
af vanliga menniskor (menskir menn), utan af ett eget troll-
siägte ; så mycket ärades och hiigaktades de likväl, a andra
sidan, såsom ett äldre folk här i Norden, begåfvadt med
en högre vishet, och större kraft, än andra dödlige; och
voro de isynnerhet utropade för den botande, helande, och
välgörande, verkan de förmådde åstadkomma genom sina så-
kallade Biarg-runor (Troll-sånger: fotbt.ttci). Ja de för-
nämste af Asarncs egna Gudar och Konungar måste, enligt
sagan, för att äga ett så mycket större inflytande, ora ej på
fädernet, så åtminstone på mödernet, härstamma från dessa
Jotar, hvilka, i allmänhet, spela en hufvudroll i Nordens
äldsta Historie ; hvilket ingalunda varit fallet, om de verk-
ligen varit så okunnige och föraktade, som man å andra si-
dan, till följd af ett gammalt inrotndt folk-hat, ville be-
skylla dem. Enligt Asarnes egna traditioner, förvarade i
deras myter och sagor, härstammade Odin ejelf, icke blott



XXVIII

Liksom man finner en mängd euskilta exempel aCj
dessa Scyther, de der gjort sig kända äfven inom deni
Grekiska Litteraturen, att de icke blott författat sinaj

på möderne, från dessa Jotar , genom sin in or Bestla, Jät-*
ten Biillhorns datter; utan var äfven hans maka Siade (Nij
ords hustru) hvilken framfödde honom sonen Seminger , en

dotter till den väldige Bergjätten Thjasse; ifrån hvilken äf-
ven Håkan Jarl, i Norrige, härstammade på möderne. OakJ
tadt än Odin inhämtat sin visdom af Mimer, (som äfven
hörde till Jätte-slägtet) , ansåg dock hans maka, Fr igga J
det äfventyrligt för den gamla Guden att inlåta sig i ordskifte,
eller mäta sig _ kunskap, med den för sin visdom beryktade Jät-
ten Vetfirudner, hvilken genomvandrat nio verldar. Äfven
Freys n.a_*a, Gi:;rda, var en dotter till Jätten Grmer;
och den gamle Thor, som man föreställt än såsom son, än
såsom far till Odin, var icke blott sjelf en Jote, utan äfven
hans hustru, Jcrnsaxa, var en Jättekvinna från Jotunhem,
med hvilken han hade sönerne Mode och Magne. Likaså
var Jotuti Svase på Dovre-fjäll, far till Konung Rolf öf-
ver Hcdemarkcn, och svärfar till Konung Harald Hår fa-
ger, sjelf, enligt uppgift, en son till Asa-Thor. Och äfven
Asa-Lole härstammade icke blott på fäderne af Jotarne
(han var en son tiil Jätten Farhöde) utan äfven hans älska-
rinna, Aiigerboda, var en Jättecjvintia; hvarföre han ock £

allmänhet, hade mycket att beställa med Hetta folk. Så-
lunda uppträd-i nn Jotar öfrerallt, både män och qvinnor, i
de äldsta nordiska myter: ingalunda såsom några der un-
derordnade personer; utan såsom ett mig tig t niägte, till
hvars bekämpande, på lif och död, gutlarne, förgäfves, npp-
bjödo alla sina krafter, under det de, å andra sidan, sökte
att, genom slägtsk.ipsförbiiidclssr med dem, befästa sitt väWe.
Såsom ett ytterligare bevis, ;*tt då något storverk skulle
utföras, hvartill fordrades kraft och vishet — var det alltid
Jättar som riisrvid skulle först anlitas — åtminstone rådfrå-
gas; raå inan t. cs. nämna att Jätteqvinnnn Hyrrocken en-
sam förmådde (hvad ingen annan mägtade)i hafvet utskjuta
skeppet, med Bahicrslik; att Jäitecivinnan Thöck ensam var
god för att hindra den fromma BaUters återlösning- ifrån dödens
boningar, eller Hels våld; att jättedöttrarne Fenja och [Vlenja
voro ensamme i stånd att mala slut på frode-friden. Jätten
Hymer var den, Som ensam bevakade den miladjupa kittein;
och Jätten Rhymer den, hvilken, .såsom anförare för Hrim-
tussnrna, styrde skeppet Nagelfare. Berglemer, kallad den
vise Jätten , var, jemtesia hustru, de enda sons räddade sig
vid Hrim-Tiiussarnes undergång, hvilka räkna sin uppkomst
fråa Jätten lm<:r, hvars fötter aflade barn med hvarandra.
Äfven andra Jättar halva gjort sina namn kända i Asarnes
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Arbeten på Grekiska, utan äfven sjelfre antagit, eller
af Hellencrne blifvit begåfvade med Grekiska namn,
för att derigenom så mycket mera med dera nationa-
liseras 11") —så finner man ock att många bland Sve-

liäfder,_ såsom t. ex. Thyr, Hrugner, Geirröd, Thrivalde,
ta. fl. Äfven ännu i sednare tider, framträda Jotarne under
namn af Finnar , med samma slags egenskaper, inom sjelfva
sagans Historiska omfång. Utan att vilja tala om den
gamla Forri-Jotcr och lians Transcendcntcr, hade äfven
flere af Konungarne, utaf Vnglingaätten, sitt gifte ifrån Fin-
land. Så t. ex. var Kon. W aulan ds maka, Prinsessan
Drifva, dotter till Konung Snö den gamle i Finland; oeh
likaledes var Konung Agne gift jmaå Skjalf, Konung
Frostes dotter i Finland. Att de Finska namnen icke blott
äro Svenska, utan, hvad som synes än värre, uppdiktade
bevisar ingenting emot sjelfva saken;, tvertom tyckas de
just derigenom bekräfta, hvad dessutom ilen dagliga erfa-
renheten intygar, att nemligen Svenskarne fordom likaså
litet som nu kunde riktigt uppfatta och uttala de Finska
namnen , hvarföre de ock utbytt dem emot Svenska ; eller,
om de bibehållit dem, så förvändt dem, att de svårligen
numera kunna igenkännas. Ja hvarest finnes väl, i de sed-
naste tiders Historie, ett verkeligt Finskt namn — icke en
gång i våra egna häfder V Här vela vi blott anmärka att
Jotarne, ehuru af en främmande och fiendtlig stam, likväl
voro i gelag, och samgyäm, med de förnäm,ta af Asarne;
och att liksom de, (enligt Myterne), bevistade sjelfva Bal-
ders begrafning, eller såsom Asa-Gudarne gästade hos Jätten
Alger eller Hlär, sågästjjile de, ock (enligt sagorne) med de
Svenska och Norrska Knniingame: Konung Bau mur med
Bergfin, och Harald Hårfager ined Finnen Svase.
Hvilket bevisar, hvad «om blifvit näinndt om deras fordna
anseende. Detta som, enligt Myterne, grundade sig på vis-
dom och magt, såväl att göra ondt som godt, grundade sig,
enligt sagorne, på häxeri och trollkonst. Liksom Hyndia var
en vis Sibylla, en spående vala, så var Huld en trollpacka
och en pulfverhäxa; ocb såsom systrarne Fenja och Menja
gjorde slut på den allmänna lyckan och freden, så hvilado
systrarne T/iorgcrds och Yrpos hämd ocb förbannelse, öf-
ver alla ättlingar af Ynglingaslägten.

19) Så t. et. skryter Skallen Henander sjelf öfver sin Scy-
thiska härkomst, ehuru han aftagt allt, som vittnade derom.
Man har många exempel på Scyther, som i Grekland väckte
uppseende för sin lärdom och sina kunskaper, såväl som för
sitt snille och sin qvickhet, men hvilka, för det de aflagt sin
nationalitet, och, såväl till språk som seder, antagit den Gre-
kiska, derigenom gjort sig, till den grad, förhatliga hos sina



XXX

riges största Krigare, Statsmän, Skalder, Vetenskaps-
män, m. m. varit ursprungligen Finnar, utau att man
numera, hvarken af deras namn, eller af andra om dem
efterlemnade underrättelser kunnat, om ej händelsevis,
sluta dertill. Mycket af hvad som i Scythernas lef-
nads-omständigheter förekom Grekerne sällsamt, och
fastade deras uppmärksamhet, gäller ännu ora Finnar-
ne,'' 0) att förtiga många andra, lika så märkbara som

landsmän, att om de tilläfventyrs någongång till dem åtcr-
vändt, de dä icke mera blifvit af dem såsom sådane erkäu le,
utan stundom till och med till lifvet straffade; hvilket t. ex.

var förhållandet med den af Plutarchtis oeh Herodotus så
mycket berömda Anachahsis, Scylen, ni. fl.; under det an-
dra åter, som striiko kring land oeli riken, gjorde sig kända
för sina svartkonster, hvilket t. ex. var berättelsen om Aba-
kis, och dess förtrollade pil. (se Plato. Charm. p. 485.
Strabo, m. fl.; jemf. DeliriusL. IV. disqu. Mag. c '£. q7.
p. 419). Dock saknas icke exempel på dem som äfven i
sin hembygd, gjort sig allmänt kände och berömde, såsom
t. ex. den gamla skaldefadren Orj?ju»us ; hvars sånger, med
afseende å deras förtjusning, skildras likt vår Väinamöises.
Väl hafva alla dessa män, som det tyckes, antagit eller erhål-
lit Grekiska namn; ehuru då ocb då äfven framsticker ett
Scythiskt. Märkvärdigt är det likväl, att bland de fyra äld-
sta Scythiska namn, hvilka anföras af Herodotus, träffar
man 3, hvilka icke blott till änjjelsen, utan som det tyckes,
till hela ordet, synas vara rent Finska, ja så lika våra ännu
brukliga gamla Finska slägtnamn, att de knappt ifrån dem
kunna urskiljas ; nemligen: Leipoksain, Arpoksaiu, och Kolal,-
sain. Äfven det fjerde, som i Accsativus skrifves Targitaun,
torde i Noininativus hetat Targitain: ej olikt familjenamnet
Tarkictint-^

20) Visserligen bestå dessa underrättelser, hufvudsakligast, en-
dast i små partikulariteter och bagateller; men det är ofta
man af sådana, som det tyckes, obetydliga omständigheter,
kan leta sig fram till bevisen äfven för större sanningar,
derigenom att man följer de förra med uppmärksamhet. Så
t. ex. anmärkte Grekerne, bland annat, att Scytherne, till
sin beklädnad, äfven brukade begagna sig af trädens fibrer
(barkens inre hinnor). Om man härmed haft afseende på
deras skoplagg, så tyckas, än i dag, Finnarnes rciffut (näf-
verskor) och Tscheremissernes m. fl:s bast-skor, gjor-
de efter samma modell, icke motsäga detta, så mycket min-
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intressanta, överensstämmelser dessa Nationer emellan,
hvaraf man nära nog vore frestad att sluta att, så framt
de icke ursprungligen utgjort ett folk, de åtminstone
böra räknas såsom hörande till samma folkstam.

Men jag förglömmer här.id afsigten med dessa
rader, och har, hänförd af ämnet, alltför mycket kan-
ske öfverskridit gränserna för mitt åliggande. Emed-
lertid vågar jag hoppas att Sällskapet ej skall misstyda
dessa, om ock flygtiga, delineationer i ett ämne som
för mig alltid måste äga ett högt och dyrbart värde.

Särskilt begagnar jag detta tillfälle, att helga ett
tacksamt minne för Sällskapets Första Stiftare, Pro-
fessor Rask, för hvars personliga, så väl som litte-
rära, förtjenster jag hyser den största högaktning; med

dre, som de ännu karakterisera de Finska nationerna ifrån
andra. På samma sätt anmärker t. ex. Plinius , att Scy-
therne kallade Moeotiska hafvet Tcmerinda, som på deras
språk skall hafva betydt hafvcts- ni o d e r. Finnarne be-
nämna på samma sätt, ännu, hvarje större vatten (.må«rocilj
moder vatten) ty emd betyder icke blott mor, utan äfven,
i anledning deraf, per comparutionem, stor; hvilket vi ofta
redan förut anmärkt (Se Litt. Tid. 1817. p. 293,377) och i
följd hvaraf de kallade hafvet .ilhisill.tta." (Måhända har
sjelfva Saimen, i anledning deraf, blifvit kallad Eno, i
stället för Emo'i) Likaså anmärker Hekodotus, såsom en
högst besynnerlig egenskap hos Scythcrnas hornboskap, att
de saknade horn; detta utgör ännu karakteren på den
genuina och ägta Finska boskaps-racen; äfvensom just dessa
kor anses vara de mest mjölk-rike — att förtiga många
andra sådana likstämmigheter, hvaraf vi anfört en del län-
gre fram i boken.

21) Som bekant är, hafva vi ursprungligen att tacka Profes-
sor Bask för vårt nya, af Benvall utgifna, Finska Lexikon,
till hvars utarbetande och tryckning han öfvertalte Biks-
Kansleren Grefve Bumaenzoff att icke blott försträcka kost-
naderne, utan äfven att anslå eller titllijiula ett resstipen-
um för den, eller dem, som, ined en djupare förvärfvad

kunskap i Finska språket, ville, genomresor bland de i Byss-
land vidt kringspridde Finska folkstammar, närmare under-
söka dessa nationers häfder, språk och seder, ni. m.; ehuru
vi, till vår blygd, nödgas erkänna — att ingen då visste
draga fördel deraf.
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hvilken jag sjelf. icke blott skriftligen, ulan mun.].;
gen, stntt i en närmare beröring, och för hvars värms!
och nitälskan for odlandet af vårt språk, hela den
Finska Nationen står ien tacks-am förbindelse. 11) Lik-
som jag, hade äfven han det ödet att alltför »-nycketj
missförstås af sin tid, då han 1824, i uppsatsen omj
sin "Retskrivnings-leere," kuriöst nog, utgick från li-.;

ka åsigter som jag: enär lian, vid skrifvandet af det]
Danska språket, ville införa samma maxim, hiilken jagj
redan 1817 sökt göra gällande för det Finska — att;

nemligen, man härvid borde begagna språkets ännu]
lefvande form, (d. v. s. sådant det uttalas), oeh ickel
dess döda, eller redan stelnade, natur (sådant det van-i
ligen skrifves); en princip, som — man må säga livad!
man vill — alltid är, och blir, den rätta.

Framhärdar etc.
Stockholm den 26 Oct. 1834.

Carl Axel Gottlund,
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_/3_fsigten med denna Skrift har varit att, om möjligt,
Irasta en ljusare blick öfver Finska Folkets historiska
forntid, att — ora ock aldrig så litet — upplyfta ett
hörn af den mörka slöja, hvilken, likt en evig natt,
omsluter våra gamla minnen, och — om ej öppna —

åtminstone lätta den vetenskapliga forskningen i våra
egna häfder.

Detta har i korthet varit vår afsigt, under det
vi å andra sidan, i sammanhang härmed, sökt att till
någon del rätta ett, som vi tro ganska väsendtligt,
misstag, hvilket insmygit sig i alla öfversättningar af
Taciti beskrifning öfver Finnarne ; ett missförstånd,
uppkommet, som vi förmoda, hufvudsakligast genomen
mindre noggran kännedom om Finska Folkets karaktér.

Vår önskan har härvid förnämligast sträckt sig
dertill, att Finska namnet, då det första gången
framträder i Historien, måtte der inträda rent och
obefläckadt! — åtminstone icke vanprydt, eller miss-
tydt, af en mängd dervid fastade likaså orimliga som
osannfärdiga uppgifter; hvilka, om ock beströdda med
ett vanvettigt smicker, alltid måste förefalla oss lika
löjliga som förhatliga. Finska Folket har länge nog
ändå varit ett föremål för nästgränsande Nationers
likaså okunniga som orättvisa omdömen, för att vi icke
en gång skulle söka tillrättavisa dessa deras uppgifter;
och hafva vi trott oss, i detta fall, böra göra början
med de äldsta. Vi hafva allt hitintills haft det miss-
ödet, att se vårt Lands såväl som vårt Folks Historie
framställde endast af främmande, om just ej alltid
ficndtligt stämde, dock ofta, emot oss, i mer eller mindre
grad afvogtsinnade Nationer; utur hvilkas ofta vräng-
da, ofta missledda, ofta på gamla fördomar och okun-
nighet endast grundade uppgifter, vi nödgats inheiuta
de första begreppen af vår egen Historie.
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Vi kunna icke undgå att härvid, såsom någonting
högst hesynnerligt, anmärka, det ännu ingen iblant
oss uppstått, som, med drift och omtanka, börjat ordna
och bearbeta våra häfder. Detta måste förefalla en
hvar så mycket mer underligt, som vi härtill icke sak-
nat män med kunskaper och snille, då vi ägt Lärde
af alla grader — Lärare, hvilka vi lönat och ännu
löna, de der ex officio dertill bordt hafva ansett sig
förpligtade. Men — oss har deremot (ty värr!) fat-
tats kärleken för det Fosterländska, kärleken för
vårt Språk, kärleken för vår Nation; med ett ord
— oss har fattats denna kraft, som, ensam, är mägtig
nog till alla ädla företag. Och — der den funnits,
hafva ti låtit den förtvina och bortdö

Detta må till en del förklara orsaken, att ehuru
vi, i sjelfva de historiska vetenskaperne, under en tid:
af 200 år, haft flera upplagor af Professorer, Lekto-
rer, Adjunkter och Docenter, — likväl ingen af desse:
ännu tänkt på Fäderneslandets Historie. Vi hafva]
måhända i allmänhet sörjt för mycket för oss sjelfve,;
för att dervid äfven kunna sträcka vår omsorg tillj
hvad som skulle kunna gagna hela nationen-, och svage;
för en utländsk Litteratur, hafva vi offrat och knäböjt
för dessa främmande Gudar, för hvilka vi tändt våra
rökverk, för hvilka vi stämt våra sånger, och hvilkas
altaren vi smyckat och utsirat, under det våra egna
minnen stå oinvigda i sina tempel-gårdar. Sålunda
hafva vi, lifvade af ett främmande intresse, odlat och
hearbetat ett utländskt Språk, under det vi förgätit
och föraktat vårt eget.

Dock böra vi här, kanske så mycket hellre, för-
skona oss ifrån dessa förebråelser, som tiden smånin-
gom tyckes vara inne att gedtgöra hvad vi i detta fall
hrntit — åtminstone att göra en början dermed; hvar-
igenom vi ock hoppas, att de omdömen snart skola
förmildras, som nu härvid kunna läggas oss till last.
Vi hafva— äfven här, åtminstone i ett afseende, sökt
dertill medverka, i det vi bemödat oss att, så troget
■om möjligt, framställa den Finska karakteren, såväl
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med dess fel som brister — sådan den anträffas, upp-
fattad af främmande folkslag, redan i den afläginaste
forntid.

Af sådan anledning hafva vi här, nästan uteslu-
tande, kommit att fästa oss vid en tidpunkt, som
närmast föregått början af vår tideräkning, eller
som begynt densamma; och hvarigenom vi småningom
blifvit inledde på ett nytt fält, i det vi, från gransk-
ningen af Taciti arbeten, oförmärkt öfvergått till en
närmare pröfning af de gamles skrifter, i allt hvad
gom möjligtvis kan angå Finnarne. Emot vår vilja
hafva vi härvid icke kunnat undgå att, i likhet med
gomlige af citationer fullspäckade Disputationer, gifva
vår Skrift ett visst slags utseende af lärdom, hvilket
vi dock i intet fall afsett, så mycket mindre som vi
i allt sökt framställa de enklaste och naturligaste för-
klaringar. Då vi härvid likväl, i mycket, möjligen kun-
nat misstaga oss, hafva vi så mycket hellre trott oss
böra ordagrant införa — om ej de flesta, åtminstone
de väsendtligaste af de utaf oss här åberopade cita-
tioner ; på det Läsaren, med mindre omväg, måtte
hafva dem till hands, för att deraf sjslf närmare kunna
bedömraa saken. Väl har detta förauledt oss till en
brokighet, och en vidlyftighet, som vi kanske kunnat
undvara; men vi hoppas dock härföre vinna någon
ursäkt, med afseende å de af oss dervid gjorda an-
märkningar, hvaraf vi här sökt framställa resultaten.

Af alla vetenskaper är fornforskningen, eller
det såkallade antiquariska studium, mer än i ett
afseende —det otacksammaste. Icke nog dermed, att
man med mycken tidspillan, möda och besvär, skall
gräfva sig in i en hop gamla luntor, i hopp att derur,
möjligen, kunna hemta någon upplysning. Oftast be-
dragen i sin väntan, är den vinst, man någon gång
hemtar, så ringa, så obetydlig, till sin natur så tve-
tydig, och med nya tillsatser och villomeningar inför-
knippad, att man slutligen, mången gång, efteråt, stan-
nar ien vida större villrådighet än förut. Äfven, i
ett annat afseende, är denna möda otacksam. Huru
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få äro icke de läsare som intressera sig för antiqua-»;
riska forskningar, hvilka de fleste måhända anse som
en mani, ett slags lärdt bigotteri: hvilket också, thys
värr, ofta varit fallet. Och likväl har äfven denna
vetenskap ett alltför högt syfte, för att böra misskän-
nas. Den sträfvar icke blott att utvidga de menskliga
kunskaperne, den söker utvidga sjelfva gränserna för
deras områden, och att, så vidt möjligt, genomtränga
det mörker som, omgifvande oss på alla sidor, hindrar
oss att skåda in i sjelfva evigheten. Likaså lärorikt
som det vore, att, med en enda blick, kunna se in i en
framtid, likaså lärorikt vore det äfven, att kunna for-j
ska djupt ien forntid. Och om vi äfven här icke
kunna nog klart skåda de föremål vi söka, böra vij
dock åtnöja oss dermed, om vi kunne göra oss ett —

åtminstone dunkelt, begrepp derom.

Likasom det ej finnes någon menniska, den der
icke — ännu invid sin sednaste ålder — äger åtmin-
stone någon hugkomst från sin ungdom, några såkal-
lade bar n d om s-mi nne n, så finnes det ock intet folk,
ingen nation, som icke äger sina häfder, sina histo-
riska minnen. Äfven om de icke alltid finnas upp-
tecknade med pennan, finnas de dock förvarade i säg-
nerna oeh sagorna; do finnas inflätade i sångerna oeh
myterna, och i de muntliga traditionerne — ännu
lefvande på folkels lä.ppar. Ja sjf.lfva språket, lefnads-
sättet, sedvanornu, och en hop andra nationella egen-
skaper, bära mer eller mindre vittne om deras ursprung
från en förfluten tid. livad som i detta fall ofta kan
undfalla, eller äga föga värde, för den mindre, reflek-
terande, kan deremot för folk- och språk-forskarn
blifva ett ämne af högsta intresse ; och det minsta
kan mången gång, här, tiga lika vigt och betydenhet
som det största.

Ju mera ett folk stiger i kultur och civilisation,
desto u.era värderar det ä-fven dessa sina his t o riska
minnen, hvilka i samma mån blifva dyrbarare och
heligare, som man inser värdet af dem.
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Äfven det Finska Folket saknar, i detta fall, icke
ämnen för en historisk behandling. Vi äga rika in-
hemska källor för en fosterländsk Historie och Litte-
ratur, så mycket rikare, som de hittills blifvit lem-
nade nästan helt och hållet obegagnade. Vi hafva i
Otava icke blott gifvit en anvisning på dessa inhem-
ska urkunder, vi hafva redan sjelfve, till eu del, deraf
betjent oss, för att visa de stora skatter vi kunna
hemta derutur. Här hafva vi deremot, på en motsatt
väg, sökt antyda några af de yttre, d. v. s. några af
dessa utländska källor, för forskningar i denna väg;
hvilka vi här, så mycket hellre, underkastat en strän-
gare pröfuing, som vi hoppas att båda dessa utvägar
böra, såsom tjenliga hjelpredor, någon gång framdeles,
gemensamt, kunna begagnas, vid en fullständigare fram-
ställning af Finska Folkets forntid.

Väl har man ofta sagt att vårt land, såväl som
vår nation, varit alltför utblottadt på historiska efter-
rättelser. — Visserligen kan detta vara sant, såvida
fråga blott är om skriftliga dokumenter, eller andra
forntidens minnesmärken; men Historien, som väl i dem
äger ett vitsord, består derföre icke hvarken i dessa
stenkummel eller Runstenar, lika litet som hon ut-

göres af några ,torra iiatnnförteckiiingar, eller af en
mängd döda årtal, de der utmärka många af dessa
magra Krönikor, hvilka man hedrat med namn af Hi-
storie. Nej , Historien är en lefvande skildring af
menniskans, och des9 slägtes, fortgående utveckling,
hvilken tryckt sin stämpel, neg djupt, i alla våra hand-
lingar och lefnadsförhålianden, för att icke der kunna
läsas och uttydas. Likasom man ofta, äfven efter en
flygtig beröring med den enskilta menniskan, kan be-
dömma hela dess karaktér och väsende, ja hela dess
lefnadshistorie, så kan man äfven, genom ett närmare
studerande af en nations egenskaper — snart nog
blifva i tillfälle att känna en betydlig del af dess hi-
storiska öden och utveckling.

Under namn af ett Folks Historie, förstå vi
således icke Hofvens och Regenternes, icke krigens
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annaler, icke riks-ärendernas behandling, icke dessaj
politiska vindar, hvarmed sjelfva folket, i det hela, häri
alltför litet att beställa. Måhända hade mången, sora*
skrifvit sitt Folks och Fäderneslands Historie, gjort
bättre om han, i stället att hemta sina uppgifter från
dessa döda handlingar, dessa redan uttömda eller ut-
torkade källor, hellre härvid valt dess -— ännu lef-
vande minnen,- <l.v. s. om han börjat med att närmare
studera sjelfva det Folk, han ämnat beskrifva, och
hvilket lian ofta lika litet känner, som folket känner
honom. Huru rnåiijra af våra Historie-författare hafva
väl härpå fästat afseende ! Ett närmate studium af
sjelfva meuuiskau har iallatider varit ansedd såväl
för ett af de högsta och svåraste, som ett af de in-
tressantaste ; icke mindre lärorikt och mödosamt är
ett närmare studium af det kollektiva begreppet Fol-
ket. Detta hafva vi biott, i förbigående, velat an-
märka, med afseende å Finska Folket, till deras efter-
rättelser som, vid forskningen i dess häfdtjr, klaga
öfver bristen på historiska källor, då de snarare bordt
beklaga sig öfver oförmåga att rigtigt kuuna begagna
dem.

Vi hafva, i inledningen till den uti l:sta Delen af
Otava införda afhandlingen: om »de Gamla Finnars
Tishe t s-lära« , på ett, som vi tro, ganska tydligt
och bestämdt sätt, antydt spåren af trenne hvarandra
Tasendtligen olika bildnings-perioder, eller kanske rät-
tare sagdt: trenne ganska skiljagtiga verlds åsig ter
(fo1 k - fi los of i er) , de der, tid efter annan, hos det
Finska folket iöregått hvarannan; af hvilka en och
livar qvarlemnat efter sig alltför ojäfaktiga minnen,
för att icke ännu, till sin natur, kuuna uppfattas och
bedömmas; hvarrid vi äfven angifvit sättet, huru de
slutligen upplöst sig uti, och öfvergått till, hvarandra.
Vi hafva der icke blott anvisat dessa olika slags stånd-
punkter för Finska Folkets kultur,' utan hafva vi der
äfven närmare sökt utveckla den första och äldsta af
dessa perioder, för att visa på hvilken hög punkt af
själs- och förstånds-odling, vår nation fordom måtte
hafva befunnit sig, att sluta af dessa klart talande
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bevis, vi ännu äga från denna tid. Väl torde denna
uppgift förefalla många likaså oväntad som otrolig,
hvilka, måhända vane vid den föreställning ■— att Histo-
rien omfattat alla nationer, tro att folkslagen alltid,
ursprungligen, stått på samma punkt der de i Histo-
rien första gången uppträda ; och hvilka kanske icke
besinna att olika nationer, under olika tider, ömsom
både stigit och fallit, såväl i yttre politisk betyden-
het, som i anseende till deras inre civila organisation,
hvarigenom de, såväl i fysiskt, som i intellektuelt och
moraliskt afseende, deklinerat eller avancerat, oftast
växelvis, liksom ebb och flod. Huru många vidtfräj-
dade nationer, och huru många årtusenden, slumra icke,
liksom begrafne i en evig glömska, af hvilka icke en
flägt, icke ett minne mera återstår? Och vi böra icke
förgäta att Historien, såsom sjelf ett barn af en sed-
nare tid, icke ens kunnat till namnet uppfatta, myc-
ket mindre närmare beskrifva , många andra af forn-
tidens folkslag, hvilka likväl efter sig lemnat minnes-
märken, de der ännu väcka vår häpnad och förundran;
och hvilka vittna lika mycket om en hög kultsr, som
om en hög ålder. Derföre, lika onaturligt som det
vore att vilja påstå det Finska folket icke förut ut-
gjort en egen nation, eller icke förut befunnit sig här
i norden, innan Tacitus inrymde dess namn i Histo-
rien, likaså orimligt vore det att vilja tro, det denna
nation alltid tillförene, eller ursprungligen, stått på
den bildningspunkt han afmåiat den, eller hvarpå den
i 12:te seklet anträffades af Svenskarne. Man bör
tvertom besinna, att Finska Folket, före sin ankomst
till norden, uttågat från länder, hvilka, genom sjelfva
sin lokal, måtte hafva stått i en närmare beröring icke
blott med de i gamla tider upplyste Grekerne, utan
äfven med Persien och Indien, eller de såkallade
Österlanden (hvarom vi någon gång framdeles torde
få tillfälle att närmare nämna).

Om vi således här icke lyckas att öfvertyga någon
det Finska Folket fordom innehaft en verkeligen gan-
ska hög grad af förstånds- och själs-bildning (hvilket
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icke heller nu är vår afsigt att bevisa); ja om mail
än anser denna uppgift för en dikt, oaktadt sjelfva
Asarnes egen Gudalära, och deras äldsta myter, nog
tydligt antyda detta, i allt hvad der berättas om dessa
gamla Jotars högre vishet; så skola vi kanske der-j
emot, så mycket snarare, lyckas att öfvertyga läsarej
om denna tredje, och tillika lägsta, grad af rerldslig
vishet, hvarpå de Finska folkstammarne ännu befunne
sig, då de första gången gjorde sig kände i den Non
diska historien ;en kultur — utmärkt genom vidske-
pelse och signeri. Det är under denna sin tredjf
bildnings-period, eller, om vi så få kalla det, undeii
deras förnedrings-tillstånd, som vi här, med anledning
af Taciti vitsord, sökt uppfatta den Finska national-
karakteren ; och vi skola visa, att den äfven på denna
sin låga ståndpunkt, stod högt öfver alla andra den
tidens nationer.

Hvad nu särskildt sjelfva detta Taciti vitsord vid-
kommer — hvilket, huru än det må förklaras, på in-
tet sätt rubbar våra omdömen öfver Finnarne — sä
beror härvid allt hufvudsakligast derpä, att rigtigt här
kunna uppfatta andan och meningen af hans yttranden
om dem ; hvilket vill säga något helt annat, än atl
endast deraf lemna en verbal öfversättning. För ati
kunna rigtigt uppfatta hans mening, måste man, i all-
mänhet, något närmare känna andan af hans skrifsätt,
hvilket genom språkets korthet ofta nog förefaller
mörkt och otydligt.

Hvad nu sjelfva detta Taciti skrifsätt angår, är
derom af de lärde redan så mycket vitsordadt, att
dervid numera är ingenting att tillägga. Alla hafva
intygat, att det fordras något mer än vanlig latinsk
språk-kunskap för att kunna rigtigt förstå honom: att
man väl kan, ja till och med ganska skickligt, öfver-
sätta hans ord och meningar, utan att derföre på dju-
pet (som man säger) hafva insett betydelsen af dem.
Ja, att det mången gång fordras ett slags öfvernaturlig
förmåga, att kunna rigtigt uppfatta eller gissa sig till
hans ofta framkastade fina vinkar, hans finesser och
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insintiationer, uttryckte i de subtilaste former, såVSI
till språk som tankar: hvilka, sammanträngda genom
lakonismer och stundom endast till hälften utsagde,
eller dunkelt antydde, öfverlemnas liksom till läsarens
omdömes-förmåga, att närmare utvecklas och idealise-
ras *). Långtifrån att vi, i detta fall, skulle tilltro
oss en större kapacitet än någon annan (tvertom un-
derkänna vi oss häruti, i allt, andras stora öfverlägsen-
Jiet), är det likväl med anlednirg af detta hans maner,
att, i likhet med hvarje fulländad Konstnär, endast
medelst några lätta, knappt märkbara, drag, liksom
flygtigt, hafva markerat de yttersta konturerna till en
teckning, den läsaren sedermera äger att, efter sin
smak, fullfölja och fullända—som äfven vi vågat här
utveckla, de åsigter och föreställningar, hvilka vi tro
härvid ursprungligen hafva legat i hans idé.

Väl skall man kanske tiliräkna oss det som en
förmätenhet, att hafva vilja tolkat dessa Taciti menin-
gar på ett sätt sorn skulle utvisa, det man ända hit-
intills icke förstått dem ; och måhända skall man
lägga oss det til! Isst, att vi härvid vågat icke blott
granska, utan äfven klandra några af våra förmäns
och Lärares förklaringar, och lärda idrotter. Till allt
detta kunna vi icke svara annat, än att dessa våra
bemödanden blott och endast måtte anses som ett
Försök, icke så mycket att cfversätta (ty öfversät-
tare hafva vi nog), som icke mera att förklara sjelfva
öfversättningen af dessa Taciti ord; och då för öfrigt,
inom tankarnes verld, den enas åsigter torde vara lika
goda som den andras, och endast äga företräde i den

*) För att tillfyllest rättfärdiga dessa våra yttranden, behöfva
vi blott åberopa Lirsn omdömen öfver Taciti arbeten, der.
han bland annat säger: »Singulce pagince, quidpagince? sin-
gulce linece, dogmata, consiiia, monita sunt; sed brevia
saepe aut occulta, et opus sagace quadam mente ad odo-
randum et assequendum. Sicut non omnes canos feram ,

non itcm leetores virtutes hujus dotesque aut indagent,
aut captent. Viris opus est, et tum ingenii quadam sttbti-
litate, judicii rectitudine, et, ut verbo dicam, naturae boni-
tate, qui non hobet, me audiat, et res alias agat.«
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mån de komma sanningen närmast, så tro vi, att äf-
ven i detta afseende, icke något hinder bör ligga oss
i vägen, för framställandet af våra idéer. Att vi för-
öfrigt, i mångt och mycket, möjligen kunnat misstaga
oss, erkänna vi gerna, och skulle icke heller anse det
underligt, då så många kunnigare män, än vi, ofta tagit
fel t ; i anledning hvaraf vi ock vilja välvilligt under-
kasta oss all den tillrättavisning, hvartill vi härige-
nom möjligen kunnat göra oss förtjente.

Men icke nog dermed, att vi i dessa ämnen vågat
vara af en, till alla delar, sklljagtig tanka från alla
andra, hafva vi äfven i ett annat afseende vågat ut-
veckla åsigter, alltför olika dem man annars hyser uti
ett, kanske mindre allmänt, ämne. Vi hafva nemli-
gen vågat att, midt i sjelfva 18:de seklets upplysning,
skrifva om häleri och trolldom: ord, om hvilka
ingen förnuftig menniska, numera, vill höra talas. Och
ehuru vi här endast ordat om sjelfva tron härpå,
eller om det blott såkallade ryktet, hafva vi likväl
härvid icke otydligt gifvit tillkänna, att vi härunder
tänka oss någonting mer än blott de torna orden, det
vill säga någonting immateriellt verkligt.

Vi hafva sålunda, såväl i det ena som i det andra
fallet, ingått i ämnen alltför främmande för vår tid,'
och hvilka måhända strida mot dessanda; i anledning-]
hvaraf vi ock torde hafva skarpa kritiker och recen- I
sioner att påräkna, af dagens skribenter; men vi hop-j
pas att icke alltid den ena dagen skall blifva lik den'
andra, och att äfven den tid skall komma, då man
häråt lemnar någon uppmärksamhet. j

Föröfrigt öfverlemna vi helt och hållet till hvar
och ens enskilta omdömesförmåga, att, med anledning
af de utaf oss här framställda åsigter, härutinnan
stadga sina begrepp, antingen mot eller med; hvarvid
vi få tillämpa Taciti eget yttrande : "ex ingenio suo
quisque demat, vel addat fidem !"



Quot capita , tot sensus.

CA JOS Cornei.ius TaCitus, en bland Roms yp-
persta Historie- löt tittare, är <len förste som lemnar
oss någon närmare underrättelse om våra Förfäder,
deras seder, och lefnad. Del är hos honom man
för första gången ser Finska Folket laga sitt rum
uti Historien, såsom en nordisk nation, ..vilken* be-
ryktad för sina ännu alltför råa oeli obildade seder,
utmärkte sig såväl genom en härdad natur som en
liögst tu dig oeli torftig lefnad.

Det är vid slutet af sin skrift: de Situ, Mori-
bus _, et Populis Germanice _. som han i.ygligt,
och liksom i förbigående, med några få, men sanna,
drag, tecknar våra stamfäders lefnad oeli vandel. E-
huru dessa underrättelser äro ganska korta och ofull-
ständiga, äro de oss dock alltför dyrbara och kär-
komna, emedan de äro de äldsta vi, åtminstone nu-
mera, äga i behåll. Vi ämna icke här beklaga oss
öfver den litterära förlust vi, i historiskt afseende,
ej kunna undgå att inse, vid åtankan af det ofull-
ständiga i hans beskrifning, ulan skola vi fast mera
söka, alt, så vidt möjligt, riktigt uppfatta det lilla han
meddelat, och göra det tydligt både för oss sjelfva
och andra. Detta har varit ändamålet med denna
uppsats: och huruvida vi i någon mån lyckals, att, i
detta fall, närma oss målet, öfverlemna vi till hvarje
läsares enskilta bedömmaude.

Det är icke hela hans berättelse som vi bär
önska framställa såsom ett föremål för några refle-
xioner och omdömen; den är, likasom allt hvad
han skrifvit, kort, sinnrik, och likväl mycket sä-
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gande; utan är det egentligen de begge sista me.
bingarna, hvarvid vi förnämligast tro oss böra fasii
-vår uppmärksamhet, och hvilka vi önska kunna falij
från sin riktiga synpunkt, för att sedermera så myc»
ket säkrare kunna bedömma dem till sitt väi de o«
innehåll. Det tyckes som dessa rader, vid först!
påseendet, vore, i sig sjelfva, sa lydliga och lätt fotij
liga, att all vidare förklaring kunde an.es öfverlläj
dig; äfvenså synes sjelfva stilen här vara så lätt och
flytande, det ingen ju skulle tveka, alt, på sin språk,
kunna återgifva originalet, i hela dess vidd och anda,
Och så har del äfven gått. Man har expliceratl
kommenterat och kriticerat; och nöjd med att en-
dast ytligt hafva öfversatt sjelfva orden, bar man
dermed äfven trott sig hafva förstått och begripl
sjelfva meningen. Vi våga likval tro motsatsen;
eller, att man helt och hållit missförstått dessa Ta
cili ord, hvilka visserligen innebära en djupare ocli
mera betydelsefull mening, än hvad de mystisk!
orden, vid förslå påseendet, nog dunkelt tyckas aii
tyda. Men ju mera man begrundar och uogaJ
ofverväger dessa märkvärdiga yttranden, deslo mer!
skall man troligen finna, att de, långt ifrån att vara
förklarade, rner och mer behöfva förklaras, så franu
man annars vill bringa till tydlighet, hvad de inne-
bära.

Vi skola derföre först upptaga det salt livar,
med man vauligtvis brakat tolka dessa mening ir,
och sedan vi visat orimligheten deraf, skola vi söla
att gifva dem den riktning och betydelse sota vi
tro dem böra förljena.

"Sed beatius arbitran.lur _. quatn ingemetA
agrisj illaborare dotnibus* suas alienasque fttr-
tunas spe metuque versare. Securi adversm
homines 3 securi advcrsus deos* rem diffictlli-
mam assecuti sunt _. ut illis ne volo quideni
opus essetf har man ungefär sålunda öiversattj
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"Men de (Finnarne) anse (detta lefnadssält, som i
"det föregående omtalas) för lyckligare ån att sucka
"vid åkerbruket, arbeta hemma uti sina hus, och
"att, under hopp och fruktan, lefva i osäkerhet för
"sin och andras egendom. z) Säkra emot menni-
"skor och säkra emot Gudar, hafva de uppnått den
"annars ovanliga lyckan, att icke mer hafva nå-
"gon önskan öfrig." Så bar man, allt från Taciti lid
till deu närvarande, förklarat detta ställe, hvarvid
inan låtit det bero; utan att hafva funnit det man
väl skapat sig en mening med orden, men icke ined
tanken. Dock hafva någre förmärkt att — isyn-
nerhet den sednare perioden, alltförväl tålde vidare
uttydas. Detta har man ock gjort: men ty värr,
än med ett ord, än med ett annat, utan att deri-
genom kuuna sprida någon upplysning öfver saken
i det hela. Vår mening är icke här, alt sär skildt
upptaga och vederlägga alla dem som möjligen här-
om yttrat sig. Detta är så mycket mindre nödigt,
som den ena, med sin .ösklating, icke kommit stort
längre än den andra; — de halva mest alla stannat
på samma punkt, hvarifrån de gått ut. Det är
blott de förnämste af dem, h.ilkas förklaringar vi
skola prÖfva, lör att efterse när, och hvar, de tagit
vilse; på det vi, af deras felsteg, måtte kunna rätta
våra egna.

Chladenius, Professor i Erlangen, skall uti ett
Program, som han skrifvit i anledning af Kurfur•»
stens af AVurlenberg förmälning med Prinsessan
Elisabeth Fredrika Sophia af Huset Brandenburg
Culmbach, tagit sig till ingångsspråk: de Fennis,
auctore Tacito, vol is opus non habentibus; och

1) Nemligen , i förra fältet,
derigcnoro att de (i anseende till
en oviss skörd) beständigt skulle
sväfva emellan hopp och fruktan;
och, i sednare fallet, derigenoin

att de (i brist på afsättning af
sina manufakturer) skulle må-
hända nödgas svälta. Att för-
klaringen blir lika paradox som
öfvei sättningen, är icke vart fet.
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sedan han, jemte beskrifningen om Finnarnas råhet-
omförmält det de ej lockades af alla de retelser til]
njutningar, som i andra länder tjena att förhöja Hf.
vets behag, såvida de lefde i sin torftighet elt sällt
och lyckligt lif, "utan att behöfva önska sig
något bättre" — så lämpade han dctia på sin»
landsmän, och säger att de deremot, så mycket
mera, nu borde förena sic, i en gemensam Önskan
att detta biläger måtte lyckligt för sig gå. J)

Att Ghladenius har orätt (di han säger, att
Finnarne voro lycklige och sälle, för det de ej be»
höfde önska sig något af det högre litvets njutnin-i
gar) (inner hvar och en, som anser det högre UU
vet — äfven med dess iijukiingar, vara förmer än
det lägre sinnliga lifvet, och dess njutningar; som|
anser menniskan, äfven med sina mångfaldiga pas*j
sioner och begär, vara satt högt öfver djuret, ined.
dess brånader och lustar. Denna förklaring kan)
här så mycket mindre passa sig, som T c itus sjeifs
icke gör någon skillnad emellan dessa högre och]
lägre begär — sinnliga och öfversinnliga njnl-j
ningar. Han säger blott, i allmänhet, om dem: "ut'\
illis ne voto quidem opus esset," utan att paj
något säit närmare bestämma hvad han här egent-j
ligen menar med votum. Och dessutom, om mani
än medger, att Finnarne ej hade sig bekanta de be-
hof, som vi, af en högre lifvets njutning, så måste
de desto mer haft känning af de lägre, sinnliga be-
hofven, hvilka, om ock till antalet färre, än hos den
civiliserade menniskan, äro deremot i förhållande så.
mycket större, vildare, och utan all begränsning, ;
emedan de icke dämpas af förnuftets ledning, eller:
styras af ett upplyst förstånd. De måste t. ex. haft
den önskan, att deras jagt, fiske, krig, giftermål,

1) Sjelfve hafva vi icke varit i tillfälle att genomögna detta
loftal, men af Bilmark* rerepsion deröfver, finna vi att des»
inacl.ill varit sådant.
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nied ett ord — allt hvad de förelogo, måtte lyc-

kas dem, och framför allt, del som tillfredsställde
kroppen*, och sinnlighetens, behof. Det kan således
icke vara Taciti mening, att med dessa ord säga
Jet Finnarne icke hade någon önskan, så myc-

kel mindre som lan n\ss fornt skildrat deras nöd-
torft, på ett så Ulligt sal: "non arma, non equi,
non prnates; inctui hmba, iwst.itui pelles, cu-
bile humus." Del tyck.-s ju redan häraf, som de
haft all anledning, att önska sig ett lyckligare tid-
sland än det de ägde. Oeli utom allt detta, är det
högst otroligt att Taeilus,som lelde på en tid, der
(likasom på hvarje annan) rikedom och gunst an-
sågos såsom de största lyckans skänker, och som
äfven sjelf visste sätta värde på dem. J) förmått gå
så utom sin tid, alt han an ett Fiunarnes fattigdom,
för en verklig (högre) sällhet. Och om vi äf-
ven antoge att han hade gjort detla, så kunde han
dock icke kalla detta slags sällhet för "dijficiUi-
niam rem;" tv man kan ej gerna betrakta det
som ett ting (_alu, Foppfllf) eller som en sak (afiit,
.otrtufue) hvilket endast är elt tillstånd deraf; och
som således ursprungligen har en adjektif betydelse
—-ehuru detta sedermera, genom rellektionens ab-
straktion af det objektiva i materien, fått en sub-
jektif karakter; eller: man bör ej förblanda sub-
stantivum med adjeklivum, malerie med begrepp,
den diskursifva föreställningen med den abstrakta.

Joh. Aug. Ernesti, af alla Exegetiker den
skarpsinnigaste, bemödar sig blott att förklara orden :

"securi adversus deos," och säger i sina noter
till Tacitus, alt "Gud ame hade ingenting att

1) Tacitus förstod sjelf att
njuta en ovanlig ynnest afKej-
same Vespasianus, Titus, Do-
mitianus och jNcrva; och blef,
tid efter annan, befordrad till de

högsta embetstjenster i staten;
under Vcspasianus, Procurator
i Gallia Belgica; under Dnmi-
tianus, Prator; och ändteligcu,
under Nerva, Con.cul,åt 97e.Chr.
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taga af ett folk som ingenting ägde." *),
Härigenom tror han sig nu hafva förklarat alltsam-
mans. Han synes således velat lägga deias sä!! het
uti sjelfva deras usel het och fattigdom, som
gjorde, att de icke hade något af värde att förlora,
hvarken hos gudar eller menuiskor. %) lYleu älven
den fattigaste har ju någonting alt förlora , om ej
annat så lifvel, — ja ej blott sitt, utan föräldrars,
makars, barns, anhöriges och vänners, hvars lif är
honom ofta långt dyrbarare än hanse^et; och, kan-
ske ännu dyrbarare än sjelfva hfvet, är hans goda
namn och rykte, som dock så ofta står i röfvare-
Länder; och, utom bida dessa villkor för h-uis yt-
tersta omtanka, är fri het et) — äfven i det natur-
liga tillståndet — det heligaste af hvad han äger,
det dyrbaraste han kan förlora. Men förutan allt
delta, och förutan det att den fattige sätter lika
mycket värde på det ringa , som den rike |)å det
stora, så fråga vi: hvaiest linnes väl det folk, om
hvilket man kan säga, att det icke behöfver
frukta, hvarken för gudar eller menui-
skor? Strider icke detta emot det sunda förnuf-
tet, erfarenheten och Religionen; och är det ej en
rak konti-diktion mot all möjlighet, t rolig het

1) Han säger : »non quo nttl-
los (Fennones) credant (deos),
sed quod nihil habentibus adi-
ntere Dii nihil possunt. « (Leip-
ziger-upplagan, tryckt 1572, sid.
463). Dock tyckes han sjelf va-
rit föga belåten med denna sin
förklaring, då han, på ett annat
ställe, förebrår Tacitus denna
dess otydlighet, räknande detta
ställe bland dem »quce cantraria
sunt; etfidem dicentidetrahunt,
et veloffendunt, vel corritmpunt
(ludicntes; och tillägger vidare:
vimpium (scit. dictuui) niilloque

.modo probandum, iiltid Taciti,

temere quibusdam laudatum:
securi adversus homines, securi
adversus deos," &c. (se hans
Initia Rhetorica. Aboee 1792,
V. 1, Sect. 1, c. 12, §. IfiO.)

2) lian tyckes således här re-
dan hafva glömt hvad Tacitus
i föregående mening nämnt ont;
>'Suas alienasque for t tinas ,;
qtias spe metuque versarc no-'
laere;" och att de ej måtte haf-;
va varit så utan all förmögen-
het, bevisas deraf, att de redan
de följande seklerna hemsöktes;
af vinningslystne vikingar, som:
af dem bortförde deras skatter.
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och sanning? Detta kan således aldrig hafva va-
jit Taciti mening, en inan som tänkt med så myc-
]..'ii urskillning, som aldrig skref annat än hvad han
i sin tanke riktigt fattat, och Som, vid hvarje bok-
staf som (löt ur hans penna, lade vigt och uttryck.
Orden: " rem difficillimam assecuti sunt ," äf-
vensom orden: "ut illis ne i)oto quidem opus
esset" lemnar Ernesti aldeles oförklarade. (Det
var likväl detta, som Chladenins hade åtagit sig.)
Eldigt Erne-ti skulle denna fattigdom (som gjor-
de alt gudar och menniskor ej hade något att be-
röfva dem— och som således utgjorde deras sä Il-
het) här kallas dijficillima res; z) men det är
jit ej sA svårt alt blifva fattig, och månne ej då
difficilis borde snarare kanske öfversättas med
olycklig? ■■)

Herrar Ghladenius och Ernesti stöta således
med sina förklaringar nästan till samma punkt,
ehuru på olika vägar. Den förre påstår, att Fin-
narnes sällhct var posilif, eller att de verkligen
ansåg o sig lycklige, för det de ej behöfde ön-
ska sig något mera , d. v. s. de hade sjelfve med-
vetande af sin sä lhet; den sednare åter, att deras
sällhet var nrgnt.if, eller att de ej kände några
liera hehof, d. v. s. de voro medvetslöst sälle. Den
förre ville hänföra dijficillimarn rem till orden :

1) Nemligen i sådan mening
att den (sällheten) vore svår att
ernå. Men mun må än vända
och förklara huru som helst, så
passar detta lika litet till den
förklaring Ernesti vill ge sa-
ken , som till den Chladenins
söker att ge den. Ty den förre,
som vill lämpa det på fattig-
domen (såsom grunden till (le-
ras securitas) kan ej kalla den
difficilis, emedan ingenting iir
lättare i verlden , än att blifva
fattig; och den sednare, som vill

lämpa det till sällheten (så-
som en följd af att icke äga nå-
gon önskan), kan ej kalla denna
för en res ■ — ej heller att den
genom någon res kan vinnas.

2) Meningen kanske blefve då
den : i anseende till sin uselhet,
fruktande hvarken gudar eller
menniskor, hade de kommit i den
svåra belägenhet, att de icke en
gång mer hade någon önskan
öfrig, till sin räddning. Och
detta vore något helt annat än
den beprisade sällheten.
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illis non voto opus erat; och den sednare till I
securi adversus homine.s, securi adversus deoså
Vi tro oss hafva bevisat att håda otvifveiaktigt fe|
lat, och att Tacili mening tj kan vata den, altj
Finnarnes lycka bestod i deras olycka, och I
sjelfva deras nselhet, d?ra., .äilhet; lika så liteö
som hau, utan att ti..ika hatva uppgifvit någon
grund (hvarföre? Ina -g.nom? eller pä hvad sätt?)]
kunnat säga om dem, alt de voro säkre både eniop

gudar och rocnnisk v, Ly a*r han icke härtill kanj
räkna deras fattigdom, såsom el t skäl, hafva vi|
redan bevisat, och d?l äfven af den orsak, att han!
i den föregående meningen tj mera nämner ett|
ord derom. *)

Bilmarks förklaring a) är likväl den sämsta!
af alla. Tv utom det att han icke höjt sig öfver]
de andre, hvilka han vill kiitisera, 3) så har haiil

1) Väl ser man att tendensen
med denna Taciti berättelse är
att visa , det Finnarne voro ett
vildt och modigt, men tillika ett
fattigt och ohyfsadt folk, hvil-
ket omtalas strax i början, och
fortgår beskrifningen härom, ge-
nom de följande meningarne,
oafbrutet, under ett jemnt fort-
skridande att upplysa hvaruti
denna fatt ig do m och vildlie t
bestod. Men att utan allt snm-

manhnng härmed, och likasom
niidt uti meningen, säga att de
voro säkra för gudar oeh
menniskor, samt att de hade
ingenting öfrigt att ön-
ska, förefaller oss nog tvärt och
abrupt, för att icke säga löjligt;
utan att vi kunnat finna att detta
på minsta sätt stödjer sig på de-
ras nyss åberopade fattigdom.

2) Se: Dissert. de Fcnnis, au-
ctore Tacito &c. Prceside Jon.
Bilmark, et Rcspondente Isaac
Florik. Åbos. 1776, p. 14. 8:o.

Man äger äfven ett annat lika,
IsögläHt Akademiskt arbete, un-j

der titel: Ad excutienda Cajt
Cornelii Taciti de Suionibut et
Fennis, judkia chorogiaphico-
tiistorica, hvilket, uigifvit iUp-
Bala 1740, under Professor Elias
Frovdins presidium, af Joh. J.
Amnell, innehåller, med undan-
tag af sjelfva titelbladet, platt
ingenting upplysande i ämnet.

3) Ernesti mening tror han
sig hafva slagit ur brädet, med
i\un invändningen, att Finnarne
ju hade boskap, som de kunde
förlora (nemligen —hos Gudar-
na ?), ty om dor na förmåga talar
blott Ernesti; och öfver Chlade-
nius, hvilkens skrift han egent-
ligen tyckes vela recensera, gör
han strax i början, följande, gan- .
ska sanna, parafras: »Fållad ra-
tiocinatione, ignorantiam bono-
rtim in abundantiam et satie-
tatem vertit, et ex feritatc mo-
rum, inopiat jtiHCta, securitatem
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s jelf deremot sjunkit så mycket djupare med sin
gsigt. Han förutsätter nemligen, det Tacitus hade
s ja bekant, att intet annat folk än Svenskar bekri-
gade Finnarne, och när detta skedde var afsigten
blott att, genom nya ägtenskapsbaud, knyta en star-
kare vänskap, båda dessa nationer emellan; J) och
detta, jemte deras inbördes ärlighet, 2) gjorde

gentis istius conflat. Unde tan-
dem conficit, qtuiå summas feli-
cittitis compendium est, votis tion
iii.ligere, in eos coiwenirc, qui
a jelicitate essent remotissimi;«
men man kominer snart under
fund med att det står klent till
med vår kära Bilmark, och att
han sjelf ej har någonting bättre
att anföra; hvarföre han ock i all
tysthet leinuar Chladenius i fred
(med sin tanke om orden: illis
non voto qtudem opus esset) och
«jelf begifver sig åstad att för-
klara orden: securi adversus ho-
mines , securi adversus deos,
hvilka han vidt och bredt ut-
lägger i 4, 5 och 6 §§.

1) Till denna slutsats tyckes
Förf. hafva kommit i anledning
deraf att Tacitus säger — egent-
ligen om Peucinerne, ettpseu-
do-sarmatiskt folk : — »proce-
rutn connubiis mixtis; hvilket om-
döme, äfven om det skulle anses
gälla för Finnarne, likväl äfven
utan afseende huru det, i anled-
ning af de olika läsearterne, rät-
tast bör förstås, i alla fall icke
.-.'ser några slägtskapsförbindel-
s_r med Svenskarne, utan om
sd vore — med Sarmaterna.

2) Väl veta vi, enligt de äld-
sta uudcrrättelser, att Finnarne
i allmänhet varit kände såsom
ett troget och ärligt folk. Jor-
nandes säger om dem: »Finni
mitissimi," och vi kunna lämpa
på dem, hvad Tacitus i 19Kap.

säger med afseende å flera af
dessa nordiska folk: »plus ibi
boni mores valent, quam alibi
bona": leges;» men att, såsom
Bilmark påstår, stöld och snat-
teri fordom hland Finnarne va-
rit nästan okände, våga vi lika
litet afgöra , som huruvida det
alltid skett af moraliska princi-
per , eller af en nationen med-
född ärlighet; måhända kanske
lika mycket af fruktan för möj-
ligheten att genast kunna hlifva
upptäckt genom någon trollkarls
tillkallande, hvilken ej blotttrod-
des äga den stora förmågan att
få igen det förlorade, utan äf-
ven den, att med en osynlig makt
fjättra den brottslige vid sjelfva
det ställe, der han velat föröfva
sin illgerning. Dock härmed må
nu vara huru som helst, så är
det åtminstone säkert, att om
de än voro säkre för hus- och
fick-tjufvar, de derföre ej voro
skyddade för andra och större
våldsamheter. Det är vanligt
att man i naturtillståndet, äfven
som under en lägre grad af ci-
vilisation , ofta söker att häm-
nas en mindre oförrätt med en
större, och att den starkare blott
kan försonas med den svagares
blod. Detta gäller isynnerhet
om alla vildsinta nationer, och
att Finnarne härifrän icke gjort
något undantag, tyckes Tavast-
ländningarnes mordlynne än i
dag påminna.
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att den Romerske Skribenten tecknade om dem!
"securi adversus homines." J) Samt, att de vidarj
voro skyddade emot gudarnas makt, i anseende der!
till att de 1:0 ej hade en så porös och svafvelbuid
den jordmån som Italien, (hvai igenom jordhäfuinl
gar kunde befaras), __:o att blixt, torka och sjuk!
domar icke härjade deras land; och 3:o hade da
ingen säd- 2) eller vio-bergning, som kunde slå dein
felt, — der före skref Historietecknaren om dem!
"securi adversus deos." Denna lycka, säger Jörfl
(sid. 11) vederfares oss ännu, och räknar, blanj
våra förmåner, "skärfulla stränder" (?) samt slulan
med att säga: "för oss blixtrar det sällan, och sjuk!
domar äro rara." 3) Allt detta förutsätter att Tacitul
både en noga kännedom ej blott om landet oeli
dess läge, utan ock om klimatet, solsken, blixt ocn
torka, — köld och frost likväl undantaget. ]

1) Det tyckes som man här
velat lämpa på Finnarne, hvad
Taritus i 35Kap. säger om Chau-
eerne: »quieti secretique, nulia
provocant bet/a, nullis raptibus
(lut latrociniispopulantur.'' Det
heter deremot, tvertom, om Fin-
narne, med afseende å Venederne,
som voro deras närmaste gran-
nar : quidquid inter Pcucinos
F'cnnosquc silvarum ac montium
erigitur, latrociniis per er-
rant. iscil. Veicedi). Dessa
rofFåglar, på ena sidan, och Sven-
skarnes krigiska grannskap, på
den andra, tyckes bevisa att Fin-
narne , åtminstone i detta afse-
ende, ej lefde så securi som man
föreställt sig.

2) Denna uppgift skola vi läng-
re fram komma att vederlägga,
och vela blott här anmärka, att
åkerbruket gifver den säkraste
vinsten, der det något så när kan
iU_. ;ie, och rikeligen belönar både

arbetet, tiden och fliten — äfven
om det ena året skulle gifva
mindre skörd än det andra. Det
är jagt, fiske, handel och här-j
nad, som af allt är måhända mest
beroende af lyckan.

3) Äfven denna Bilmarks för-'
klar ing", så misslyckad den i siar
sjelf är, har icke engång den
förtjensten att vara hans egen,
ty den finnes redan förut fram-
ställd af andra, t.ex. af I'ichena,
i dess förklaringar till Taciti
Opera. Amstelodami mdclxxii.;
T. 11. p. 696, not. 5, der det!
om Finnarne heter: »In jccdtv,
enim paupertate, securi adoetm
sus raptores furesque agebitiUA
quibus nihil qucestui apud eosl
Et dum agriculturee non studeA
bänt, securi etiam erant adverA
sus deos, id est, adversus gratiA
dines, ac tempestates, ceterasA
que cceli injurias, rjuce segetesl
atque omnes alios terrce fructuÅ
aliquando destruere solent.» &c.
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Alla de skäl Bilmark anför, till stöd för sin
sak, äro så svaga och litet bindande, att det i san-
ning icke lordiades stor konst att vederlägga dem
alltsammans. Men som detta knappt skulle löna
mödan, mage de tills vidare blifva beståndande, och
anses såsom fullt gilltige; vi skola då efterse — hvad
har han nu allt bevisat? Jo, icke annat än på
sin höjd, alt Finnarne voro säkre adversus hostes,
men icke adversus homines. Och det är icke
nog dermed, om lian älven kunnat bevisa deras
verkliga, passiva säkerhet både mot gudar
och nieuniskor i aiimäuhet; han hade då blott be-
visat, att de voro utvärtes säkre, tuti (af tui-
lus), *) utan borde han äfven vi*a, att de sjelfve
förlitade sig på denna sin (yttre) säkerhet, d. v. s.
voro trankiie och obekymrade, securi (sine cura).
Och denna deras inre säkerhet fsecurilas) kan ej
Unnas annorstädes än i deras bröst, i deias eget
sjelfmedvetande. 2)

1) Detta säger ju Tacitus i
45 Kap. om Esternc, ocb deras
vidskepelse: »id pro armis om-
nique tutela.» På sammasätt
skulle . et hetat, om de varit
tryggade af sin tapperhet;
derföre står det t. ex. i 40 Kap.
om Longoharderna: »prceliis et
periclilando tut i sunt.» Åtven-
så om de varit det genom en
beständig fred, såsom det läses
i 36 Kap. om Cheruskerna: »pax
eis jucundiusquam tutiusfuit.»
Skulle de, som Förf. tror, varit
skyddade genom en inbördes är-
lighet, så hade det äfven då
hordt vara tutii så säges det
t. ex. i 35 Kap. om Cha tit erna :

»malit (hic populus) justitia tu-
«ri.« Och ändteligen, om de va-
rit hägnade (muniti) genom sjelf-
va naturen, d. v. s. bakom sjöar
ocb skogar, säkre för fiendtliga

anfall (hvilket Bilmark också
anför bland sina många argn-
menter), så visar ju 40 Kap. oss,
att det då hordt heta: »flumini-
bus aut silvis muniun t u r; «

hvilket Tacitus säger om Reu-
diginerne och åtskilliga andra
folkslag.

2) Detta inkast möter alla
dem , som sökt förklara dessa
Taciti ord, blott dermed att de
utropat Finnarne såsom (utver-
tes) säkre och skyddade mot gu-
dar och menniskor, antingen ge-
nom naturen, klimat, fattigdom,
ärlighet, tapperhet, eller hvad
helst det vara må, så framt de
ej tillika mäktat bevisa, att Fin-
narne sjelfve, i alla möjliga af-
seenden, vid sedda och oförut-
sedda tillfällen, buro inom sig
denna tillit till sig sjelfva.
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Orden: "rem difficillimam assecuti sunt, uå
illis ne voto quidem opus esset," leninar äfven
Bilmark oförklarade — förmodligen derföre att han!
trodde dem icke behofva nsgori vidare tolkning.
Yl hafva redan tillförene bevisat, att difficilis res"
betyder rätt och slätt en svår sak, och aldrig, ej
ens genom den mest förblommerade öfvetsättning^
kan få bemärkelse af lycka och sä] 1 hel, m. mj
Då likväl denna tolkning vunnit ett allmänt bifall,!
nödgas vi, för att visa orimligheten deraf, vid denna?
punkt vara litet vidlöftigare i våra argumenter. I

Vi vilja, till en början, anmärka, att vi renti
af anse det såsom någonting otänkbart, att kunna'
säga om en nienniska — dessmindre om ett helfc
folk—att hon icke har någon önskan, z) och hålla'
det för ännu orimligare, att anse detta såsom meu-|
niskans sällhet. 2) Ty önskau måste menniskaril

1) Man må icke förblanda sig
(■ervid, om man säger: hafva
önskan, hafva önskan öfrig,
eller hafva önskan af nöden,
ty all önskan är af nöden. Om
man så kunde uppfylla alla sina
önskningar, att ingen vore öf-
rig- , så hade man ju ingen ön-
skan; ty en önskan som en gång
blifvit uppfylld, är icke mera
någon önskan, lika litet som en
skuld, hvilken redan blifvit be-
tald, är någon skuld. All ön-
skan uppkommer af saknaden
och behofvet, (ehuru detta be-
hof, genom andra tillstötande
omständigheter, kan blifva större
eller mindre, d. v. s. förvandlas
till lus tar och begär) och så-
ledes der ej behof och brist
är, der är ej heller önskan.
Eller det man önskar kan an-
ses som ett komplement till det
man saknar, så att det önska-
des plus, och det saknades mi-
nus upphäfva hvarandra, eme-

dan de äro att anses såsom di-
gniteter af samma rot. SknlieJ
denna jemnvigt någonsin kunna}
åvägabringas, så hade menni-j
skan ingen önskan; men honl
hinner knappt uppfylla ett af|
sina behof, innan hon redan kän-
ner tusen andra. Sålunda fort-
far hon hela sin lefnad igenom,
att, enligt naturens lag, bestän-,
digt rubba och förändra detta}
förhållande af +• och—, ntaf behof}
och brister, d. v. s. med andra
ord, så länge hon lefver, måstej
hon sakna och önska.

2) Man tyckes här hafva sam-
manblandat hegreppet att kunna
inskränka, eller afsäga sig,]
en önskan (helierrska sina sinn- I
liga passioner) med begreppet att 1
helt och hållet sakna dem; hvil-f
ket är någonting helt annat'.]
Blomman t. ex. har ingen ön-
skan, hon har ock derföre in-j
gen sällhet, och saknar såvät I
den inre som yttre känslan, el- '
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äga i samma stund hon äger vilja; emedan viljan
är ingenting annat än förmågan att bestämma
s in önskan. Således, lika litet som vi kunna abs-
trahera från menniskan dess fria vilja, lika litet
luuma vi fråntaga henne förmågan att önska. Men
denna förmåga väckes af behofvet; alltså är
behofvet att Önska—lika ursprungligt, ja—ursprung-
ligare i menniskonaturen, an den fria viljan. Vill
m<m nu äfven betrakta henne från en annan, högre,
synpunkt, så skall nian finna att hon alltid måste
äga tventie absoluta önskningar, den ena från hjer-
t;tt utgående, den andra från själen eller förnuftet,
d. v. s. hou måste hafva önskningar som utgå frän,
och hafva afseende på, såväl hennes sinnliga som
öhersinnliga (andeliga) natur; eller hon måste ön-
ska lefva (vara till) i ett dubbelt afseende, såväl för
s;tt eget sinnliga intresse, som för det allmänna
öiv er sinnliga. Ty såvida äfven menniskan ut-
gör en länk i den skapade naturen, så måxte na-
turen verka på henne, liksom ock hon tillbaka på
den. Vore hon nu ett medvetslöst ting, skulle
denna vexelverkan vara henne medvetslös; men då
hon har medvetande af sig sjelf, har hon äfven
medvetande af naturens förstörande (af det
mångfaldiga) och förenande verkan, hvilken hon
må»te önska att kunna motverka — och denna
ö tiskan fortfar så länge lifvet varar. Dessutom har
hon en annan högre önskan, nemligen önskan att
idealisera sig sjelf, d.v.s. uppfylla sin bestäm-
melse, ocb såsom ett individuum medverka till det
stora hela — menniskoslägtets förädlande^ Den
förra önskau sträfvar att mångfaldiga det enkla,
ler åtminstone — medvetandet
deraf. Annat är förhållandet med
djurct, hvilket äger medvetande
af sina behof, och således äfven
längtar att tillfredsställa dem.
Så är det ock med menniskan!

Tillfället att kunna tillfr eds-
ställa sin önskan (njuta) ut-
gör hennes sinnliga sällhet
—att kunna uppfylla sin be-
stämraelse (verka) dess ide-
ella, verkliga.
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och har individets väl till föremål; den sednareJ
att förenkla det mångfaldiga, och utgör sia gtets!
idé. Skulle nu lifvet kunna existera utan allj
önskau, 1) så skulle äfven dessa begge borttaga»-!
och vi fråga då, hvad lör en sällhet medföri
möjligheten af ett sådant lif.? Det är det medvet*.]
lösa växtlifvets, barnets i moderlifvet, och kroppens;J
på jorden. |

Vi finna nu således, huru fattig och otänkbar^
en sådan meni.rg blifver, som den t. ex. Doktor»;
FANT fått vid sin of. ersättning af detta ställe host;
Tacitus; så lydande: "iit-ni fruktan för gadar och|
menniskor hade de (Fintiiirne) uppnått den sä II - J
synta lyckan att icke ens hafva aågot attj
önska" (se hans Utkast till Svenska Kiisloiien, i D.s
S. g), 2) Esi sådan nieninj; h utger irke ihop, oeh^
låter ej förklara sig; så har aldrig Tacitus kunnat»;
skrifva, hau som skref med ett så ljust förstånd,^
och hvars omdömen vittna om så mycken urskiil-i
ning. Icke heller kun hans mening vara, att Fiti-I
narne voro idel cyniske Filosofer, och alt de, såsomj
desse, sökte inskränka sina önskningar, tv då hadég
han väl icke sagt, "ne vo bo quid em." Det ärl
således ett fel, alt tro det Tacitus med volum häri
menar önskan, och att deri^enom söka förklara!
detta — förlorar man blott tid och möda. 3) 1

1) Hoppet, som är tron på
önskan, skulle då äfven för-
svinna , det hvilket öppnar en
himmel för så många.

2) Det är samme Författare,
som öfversatt: victui herba, med
»de (Finnarne) brukade gräs
till kläder" (!?) —se samma
sida. Månne icke Tacitus härmed
hade afseende på deras nödbröds-
ämnen: fuola-betnåt, roeb.
fflt, tafiimuut — Diet ju petut?

3) Af alla de öfversättningar
vi varit i tillfälle att jeniföra ,

bar den ena, i detta fall, ej va-
rit stort lycklignre än den an-
dra. De hafva alla trampat
samma väg, och följaktligen äf-
ven alla råkat på villostig. Ss
är åtminstone förhållandet rae.
en Italiensk af DAnghiari ,
tryckt i Venedig 1628, istor4:«
sid. 514; en Engelsk, tryckl
1622,'p. 271; en Tysk, af Jac.
Micstllus, tryckt i Frankfurl
1511, s. 1323; en Fransk al
D'ablancourt, tryckt i Amster-
dam 1670, s. 412", och en La-
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Vi hafva således nu, hvad denna mening be-
träffar — och till den följande skola vi snart kom-
nia — bevisat, att den på mångfaldigt sätt blifvit
förvänd; och i stället att vara förklarad, tverlom
blifvit gjord till en sammanhängande om e -

ning. Det kommer således nu turen till oss sjelfva,
eller det återstår oss, att försöka—om vi deraf kunna
göra en lyckligare explikalion än våra föregångare.

Vi skola derföre bemöda oss att förklara detla
på ett sätt, som, ehuru enkelt och simpelt, skall,
som vi hoppas, tillfredsställa läsaren, och ål minstone
visa sanning oeli sammanhang, i allt hvad Tacitus
skrifvit och menat. Ett sätt att se saken, hvilket,
vid första genomläsningen, genast framställde sig
som en klar tanke, för hvilken vi sedermera fun-
nit liera än ett talande .skäl. r)

Enligt all sannolikhet, uppsatte Tacitus sin be-
rättelse om Finnarne, enligt hvad ryktet om dem,
genom Germaniska folkstammar, fört till Romar-
nes öron. 2) Alt detta, enligt sin natur, försto-

tinsk utläggningafA. J.VAtPY
tryckt i London 1821, 8:0, Vol. 7,
att förtiga flere andre. Frans-
männen, som taga allting på den
lätta sidan, hafva äfven i sin
öfversättning varit mera frie,
hvarigenom de fått den att klin-
ga bättre än mången annans ,

helst sedan de tillagt orden :

»pour etre heureux."
1) Bland mångfaldiga andra

förklaringar, öfver dessa Taciti
tvetydiga ord och meningar, må
vi äfven anföra Juustens an-
märkning. Ej derföre som vore
den mera upplysande än de an-
dras, men emedan den, på sitt
sätt, är ganska originell, och ut-
gör , på sätt och vis , en mot-
sats till Bilmarks, och flere an-
dres. Ty sedan han talat om
en föregifven Finsk konung, be-

nämnd Rostiof, hvilken öfver
hela norden var beryktad för
sina spådomar, sina hexerier och
hemliga konster (och hvarföre
lian äfven efter sin död blef af
folket förgudad) så säger han i
anledning deraf: »quod igitur
Tacitus , Finnus adversus deos
securos juisse,

scribit, falsum
est. Alite.r sine dubio de Fin-
tinrtim pietate judienturus fuis-
set, si, quam vehementer Rostio-
fium sutiin offendcre timuerint,
non ignorasset." (Nettelbl.
Schwcd. Bibi. 1 st. p. 99.)

2) Man finn* r af flera ställen
hos Tacitus, det Romarnes för-
sta beröring med de Germani-
ska folkstammarna , åtminstone
med de nordligare , liksom med
de Skandinaviska, torde, enligt
all sannolikhet, hafva skett sjö-
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rar, och snarare ökade än minskade, hvad möjligen!
en gång om dem blifvit berättadt, är — lika så tron

vägen. Så t. ex. säger han om
dem i

____ Kap. »quia nec terra
olim, sed classibus adveheban-
tur i" och i 34Kap. om Friserna:
»Romanis classibus navigatos."
Att kommunikationen dem emel-
lan likväl varit ganska sparsam,
ger han i *_:ilra Kap. tillkänna:
"adversus oceanus raris ab or-
be nostro navibus aditur." Att
Romarne på sådant sätt, redan
under Augusti tid, med sina flot-
tor kringseglat de nordiska ku-
sterna , allt ända till Julland;
och härifrån, antingen ryktesvis,
eller öfver det vida haf de bär
funno liggande framför sig, fått
kunskap om de Scythiska (d.v.s.
Skandinaviska, eller, kanske rät-
tare Tschuliska) landen , inty-
gar äfven hans landsman och
samtidige, Flinius, i 2:dra B:s
17 li. af sin INatural-Historie:
"Septemtrionalis vero oceanus,
majore ex parte navgatus est,
auspiciis Divi Augusti, Germa-
niam classe circumvecta ad Cim-
brorum promontorium : et inde
immenso mari prospecto, aut

farna cognita, ad Scythicam plå-
garn;'''' ehuru han, i 4:de Bok.
_JS7:de Kap. anser detta rykte,
i afseende å dessa ännuobekanta
kuster, mindre tillförlitligt: nre-
liqua littora incerta signatafa-
rna." Strå bo, född i Amasia
utiKappadocien, i Asiatiska Tur-
kiet , som lefde under Augusti
och Tiberii tid, och dog vid 60
års ålder, år 25e. Chr. besannar
dessa uppgifter i 7:de B:s 2:dra
Kap. §. 4, af sina geografiska
skrifter , der han säger : "vi
känna de Germaniska folken allt
från utloppet af Rhen till myn-
ningen af Elben, men allt hvad
som på andra sidan om denna

flod sträcker sig åt hafvet, är]
för oss helt och hållet obekant.!
Ty hvarken äga vi oss vetter-]
ligt, det någon af våra förfäder!
seglat utmed denna kuststräck-1
ning, längre östvart, ända tilll
mynningen af detKaspiska haf-J
vet, (det låg, som bekant är, i
Romarnes och Grekernes he-1
grepp, att de nordiska och Kas-»
piska bäfven stötte tillsammans)!
eller har någonsin Romarnes!
framsteg sträckt sig på andra si-
dan Elben, lika så litet som någon]
annan landvägen trängt sig dit.'"a
rvaQ/^OVTCU Ö UTCt) TOJVI
éx6o/.m» tS Pijvov Xu(j6i>-\
Tsg rrjv aQXqv - (L&XQi tsj
KMtog. Ta ö'é utgav ts|

"AAS.oc. -ra nqog reS _/2-l
v.savtp, navTunaGiv ä-yvmzai
r t ;jiv é?iv. Ovts yuy rcöim
ntJOTtQ&v ovdtvug ianevTojm
naqunXovv tstov Tifnottj-Å
flévOVQ TTQOC TU iwfrllHX [ié-%
Qtj, Ta ftd%Q* T8 gOj.IUTOtÅ
Ti-fiK^taniag d-alaTTijg, o v9%
ot, n-oorjkljov _to_j
etc ra nsoatTtoto tö A/,-1
t,

- V» " »* i
otog' tog o uvrmg aot; ne-w
£oi Ttagcoåevxaatv ovåtvsg.i

Ehuru man således hos de
gamla klassiska Auktorerne icke
finner några spär som bevisa!
det Romerska flottorna inträngt!
i Östersjön; må man derföre
icke tro att deras enskilta han-1
delsfartyg varit derifrån ute- i
stängda, eller att de, i kommer- i
ciel väg, saknat kommunikation!
med dessaorter, hvilket af mån- |
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]igt. Det blir då fråga om, hvad rykte Finnarne
vid dessa tider halt om sig, och det är detta vi

,ra omständigheter kan bestyr-
das, och hvarom mera längre
fram. Emedlertid hade Romar-
Be, genom de krig de dessa tider
förde med åtskiliige af de Ger-
inaniskaNationerne,kommit med
dem i en närmare bekantskap,och
genom dem erhållit underrättel-
ser om flere af de folkstammar,
som bodde ännu mera aflägset.
yå sådant sätt uppgick för dem
ett nytt ljus öfver den mörka
norden, visserligen mycket blan-
dadt med dikter och fabler, ty—

sådan är vanligtvis början af
all historie. Sålunda hade nu
Finnar, Svenskar, och en hop
andra folkslag blifvit kände, åt-
minstone tillnamnet. Detta tyc-
kes hafva inträffat några år nyss
tillförcne, att sluta af hvad Ta-
citus i l:sta Kap. säger om denna
del af norden : »cetera oceanus
ambit, latos sinus et insularum
imtnensa spatia complectens ,

naper cognitis quibusdam gen-
tibus, ac regibus, quos bellum
ape ruit;" hvilket Strabo, än
närmare förklarar, då han i 7:de
B. IK. §. 4, säger: ''dessa folk
lärde man sig då först känna, när
de med krig öfverföllo de i Ger-
manien förlagde Romerska le-
gioner, och sedermera gåfvo sig
under dem, men kort derpå afföl-
lo, eller drogo sig längre undan."
Hvad krig Tac. härmed egentli-
gen menar , är osäkert, antingen
det som fördes några och 80 år
efter Frälsarens födelse , under
Kejsar Domitiani tid, eller, hvad
som är troligare , afscr han de
tre, (efter någras räkning fyra),
fälttåg, hvilka den Romerske
Härföraren N. CL Drusus, åren
näst före Chriati födelse, anställ-

de i denna del af Norden ; och
hvarest han, tid efter annan, be-
segrade Galler, Catter, Marko-
manner, Sigambrer,Friser, Rhe-
tier, Bructerer, Cberusker, Sve-
vier, och andra Tyska folkslag.
Det var om denna Drusus, som
Svetonius, i 1 Kap. af Claudii
vita, säger: att han varit den
första Romerska Fältherre, som
beseglat det Nordiska hafvet ,
" Oceanum Septcmtrionalem
primus Romanorum ducum na-
vigavit"; och som, enligt Vel-
leius, L. 11, c. 106, med sin
flotta, seglatupp för Elbe, bland
då ännu okända nationer: "clas-
sis , quce Oceani circumnavige-
rat sinus, a b in audito atque
incognito antc mari, flumine
Albi subvecta, exercitui Ccesa-
rique se junxit." Det var ej un-
derligt om vid denna tid, då lik-
som en hel verld öppnat sig för
de Romerska vapnen, allt före-
kom dem, i början, nytt och
o k ä n d t, och om således äfven
beskrifningen, öfver dessa länder,
blef konfys och vanställd. Ta-
citus säger sjelf i 10Kap. af sin
Biografi öfver C. Jul. Agricola,
att norra kusten af England och
Orkadiska öarne, likaledes, då
först, nyligen, blifvit upptäckte
"Hane oram novis simi mar is
tunc primum Romana classis cir-
cumvecta, insulam esse Brittani-
am affirmavit, ac simul inco-
g nitas ad id tempus insulas,quas
Orcadas vocant, invenit domuit-
que,'7 och är det förmodligen på
dessa, och åtskilliga andra, öar
Pumps alluderar, då han i 4:de
8.,27 K. säger: "tres et viginti
inde insulee Romanorum armis
cognitc^." Emedlertid är Flinius
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först tro oss böra göra till ett föremål för en när*
mare undersökning. Det var naturligt, att i en tid
der krig och bardalek voro folkslagen liksom eg-
nade, dessa egeuskaper först skulle efterfrågas, och

högt aklas af elt folk, hvars lynne var sliimdt förf
barn ad och örlog. Men det var vid denna tidj
liksom vid mångeu annan, som vidskepelsen, ocU
fanatismen, äfven upprest sina brokiga altaren. Det
var ej blott hos de råare och vildare nationerna,
utan äfven hos de upplyste Greker och Romare,
som man såg henne bestrålad af ära och glans. Och
det var ej blott folket och den lägre hopen, sonij
hyllade dessa fördomar, utan äfven de mest tän-
kande och förståndige män, voro — liksom Kej-
sarne sjelfve — ej fritagne härifrån. Man märker
utaf många ställen i Taciti egna skrifter, att detta
till någon del äfven var fallet med honom sjelf. *)
Det var ock ej underligt—han var Plebej född. 2)
ilen första, hos hvilken Skandi-
naviska namnet förekommer —

äfven han säger, att han "fått
underrättelse om omätliga öar,
ej längesedan från Germani-
en upptäckte'' "JYam et a Ger-
mania immensas insulas, non
pridem compertas, cogni-
tum habeo." (h. 2, c. 112, f. 7)
och tillägger på ett annat ställe
(li. 4, c. 27) der han talar om
Cattcgat (.sinus Codanus) "re-

fertus insulis: quarum clarissima
Scandinavia est, incompertas
magnitudinis." Att likväl
Tacitus vid författandet af denna
sin beskrifniug öfver norden, icke
blott haft att tillgå dessa sam-
tida historiska källor, utan att
han härvid äfven rådfrågat äl-
dre Auktorer, hvilkas trovärdig-
het man i allmänhet bctviflat,
skall i det följande visas. Tro-
ligtvis har han äfven erhållit
mången upplysande underrättel-

se af sin egen svärfar Cuej. JuL
Agricola, hvilken redan såsot^
ung, gjort sina första krigstjen-.
ster i Britannien, under Suetots
Paulinus, der han sedermera, un-
der flera år, utmärkt sig för sin
tapperhet och rättrådighet, både
såsomGuvernör (Proprattor)ock
Kyrkans öfverhufvud (.Pontifex).

1) Bland dessa hans fördo-
mar, kan man nämna, att det
var isynnerhet för alla o mina
eller järtecken (prodigia, fjori
tenta) som han bar en särdeles
respekt.

2) Tacitus skall, enligt hvad
man tror, ledt sin härkomst från
en obemärkt slägt i Umbricn.
Enligt andres tanke, skulle han
likväl varit af en ädel börd. Ja
några vilja till och med för-
moda, att han härstammat af
Kejsar Claudius Tacitus:; men —

så går det alltid: en stor man
får stor börd.
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pet var således ingenting naturligare, än att han
vid dessa saker först skulle fästa sin uppmärk-
samhet, och ingalunda, med stillatigande, förbigå om
en nation, mer än någon annan, var derföre be-
i*\ktad. *) Det blir då blott fråga, om man har
anledning alt tro det Finnarne, redan på hans tid,
voro bei v k tade för sin vidskepelse, svartkonst
och lroll fl om. Att de nu derföre äro allmänt
kände, vela vi nog; och att de verkligen idkat, och
ännu idka, den;, äger hvar och en sig bekant, som
aldrig sä litet är bevandrad i deras språk och hus-
hållning, eller i deras gamla hus- och hem-seder.
Det är ej nog dermed, att de tilltro hvarandra, stora
och undergörande ting, med hin ondes list och kon-
ster, ulan kunne vi heligt försäkra: det mången, i
sin enfald, fullt och fast tror s:g vara mästare öf-
ver en annans hus och lif; och då detta ej låter
sig göra, förklarar man det som en följd — ej af
egen oförmåga, utan af en anuan lika stor mästa-
res motverkan. Detta, jemte tusen historier om
äldre och nyare underverk, som finnas i hvar mans
mun, gör alt man med skäl kan säga, det Finska
folket är — kanske ännu i dag, ett bland de mest
vidskepliga man känner.

1) Om vi nu äfven gifva när-
mare akt på Taciti mane'r, skola
vi finna att det just är vid dessa
omständigheter, han förnämli-
gast fäster sig. För tapper-
het berömmer han isynnerhet
de nationer som bodde närmast
Romarne, och med dem försökte
sina vapens lycka; — således
dem, hvilkas krigiska förtjenster
ban bäst kunde äga sig bekante;
som t. ex. Batnverna (i 29 Kap.)
Catterna (i 30 och 31 Kap.)
Tenctrerne (i 32 Kap.) Chau-
cerna(i3sKap.) och Cimbrerna
(i 37 Kap.); men för vildhet,

och vidskepelse, deremot, ut-
skriker han de folk, som bodde
längre i norr (hvilka Romarne
tili det mesta kände endast ge-
nom ryktet) och hvilkas beskrif-
ning vidtager med 35:teKap. så-
som t. ex. Semnonerna, (i 39
Kap.) Reudigenerna, Avionerna,
Anglerna,Vännerna, Eudoserna,
Suardonerna, Nuithonerna (i 40
Kap.), Naharvalerna (i 43Kap.)
Estherne (i 45 Kap.) och slutli-
gen, Finnarne (i 46 Kap.) med
hvilkas beskrifning, han, på en
gång, både slutar och fulländar
denna sin historie-.
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Det är klart, alt förr än elt helt folk, så i grundj
kunnat falla i fanatismens händer, *) måste dertilj;
hafva erfordrats tal af år och sekler; eller, d. t skulle]
småningom förberedas, liksom en nation småningom!
åter kau fortskrida på kulturens och civilisationens!
bana. Alla de som känna Finska folket och språ-j
ket i grund, samt deriued deras vidskepelser, kon-,}
ster och trollsånger, skola lätt finna, att dessa föra
det närvarande äro i ett starkt aftagande, äfven-å
som att de fordom varit till en ovanlig höjd upp-1
drifne; hvaraf kommer, att näslgi ansande nationer,,!
såsom Ryssar, Svenskar, och Danskar, fordom, mera]
än nu, lemnat Finnarne vittnesbörd om deras.]
svartkonst.

Om man emedlertid, till en början, antager,)
alt detta på Taciti tid varit bekant—hvilket är högst
troligt, och hvilket vi längre fram skola söka attj
bevisa —så blir förklaringen af hela kapitlet lätl ochl
begriplig, och stöter hvarken tanken eller örat.l
Men man måste då gå tillbaka, till den föregående j
meningen, och se om ej äfven den, ur samma syn-1
punkt, kan betraktas. Också skola vi nu visa, alt]
äfven den, enligt vår lanke, blifvit missförstådd. Tyj
som redan förut blifvit sagdt, så har orden: "sed ]
beatius arbitrantur" &c. blifvit, utan allt skäl,]
hänförde till den föregående perioden. Hade detta I
varit Taciti mening, så har han nog sökt alt bättre]
förena båda dessa meningar, och ingalunda åt-kiljtl
dem med en punkt. Man ser dessutom, alt detta
sed här står öfverlopps, och liksom på köpet. *) ]

1) Af Katolisism och munk-
underverk, fick väl denna deras
gamla vidskepelse, sedermera
en ny, förändrad, och kanske
stegrad, potcns. Att, för öfrigt,
denna Finska folkets medeltid
föregåtts af en annan, utmärkt
af en större upplysning, och för-

ståndsodling, hafva vi bevisat i
Otava 1 Del. p. 22—35, dit
vi derföre hänvise dera af våra
läsare, som härom önska sig
en närmare kunskap.

2) Något sådant, tyckes äfven
andra, före oss, hafva märkt,
men de hafva trott sig afhulpit
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yi tro derföre att det tillkommit genom kopisters
okunnighet, *) och att Tacitus börjat meningen
med orden: "Beatius arbitrantur ;" men att desse
som förmodligeu icke riktigt kunnat fatta den, och
a lls icke utan i sammanhang med den förra, måtte
Jiafva tyckt det den icke hängde väl ihop med före-
gående mening, hvarföre de troligen trott sig göra
väl, om de, på något närmare sätt, dermed kunnat,
kombinera den; hvilket de lära ansett lämpligast
)-unna ske — genom ordet sed. Dock dermed må
nu vara huru som helst, så beror vår öfversättning
icke härpå; ej heller vilja vi härmed vara till för-
argelse för alla dem, som torde anse ordet sed höra
till en korrekt text.

Suas alirnasque fortunns* spe metuque ver-
sare "(att, förmedeist hopp och fruktan, oroa sin och
andras egt-ndom," eller: "att i anseende till sin, och
andras, förmögenhet, sväfva emeihn hopp och fruk-
tan)" har man ansett såsom en följd af "ingemere
agris" (bruka jorden) och "illaborare 2) domibus"

detta, dermed att de i stället
för sed skrifvit id (Rhenanvs
och Boxhorkius, — se deras
Editioner); och Ernesti tror att
Tacitus skrifvit sed id. Vi, der-
emot, tro att han skrifvit intet-
dera: utan att hans afskrifvare,
såsom ofta händt, antingen af
okunnighet eller slarfaktighet,
eller måhända i tanka att för-
bättra texten, tillagt ordet sed,
liksom hans kommentatorer nu
tro sig göra än bättre om de
■ätta dit sed id.

1) Möjligt äfven att detta
skett, genom slarf och vårdslös-
het, vid sjelfva afskrifningen,
hvarpå man har ganska många
exempel; och att det måhända
tillgått sålunda, att man flygtig t,
och i hast, fått se första staf-
velsen se- af det kort derpå tven-

ne gånger upprepade ordet se-
curi, stående, någorstädcs i
grannskapet, under receptacu-
lum, t. ex. vid slutet af en rad.

2) Illaborare domibus, har
vanligtvis blifvit öfversatt med:
"att uppföra hus," eller ''attäf-
las med byggnader;" ehuru det
då troligen bordt heta laborare
in domos (såsom t.ex. hosOvid.
in sp cm laborare, äflas med hop-
pet). Denna tolkning tro vi här
vara så mycket mindre lämplig,
som ett sådant arbete icke egent-
ligen utmärker någon daglig sys-
selsättning — mycket mindre ut-
gör ett folks näringsgren—hvar-
ora likväl här tyckes vara fråga.
Dessutom kan denna mening, re-
fererad tillordengemere inagris,
icke blifva annan än laborare in
domibus. Så vidt vi känna, före-
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(idka husliga sysslor.) J) Äfven denna förklaring'
tro vi vara nog förhastad ; ty man hade bordt
märka, att begreppen ingemere agris och illabo-
rare domibus äro hvarandra motsatte, det ena
näringssättet fordrar att arbeta ute på marken, de6j
andra, inne i rummen; det förra fram bringar natur-
produkter, det sednare — manufaktur-varor. Dessa
båda näringsgrenar har man nu på så sätt förenat,
att sedan man sagt, det Finnarne idkade intetdera, 2),
har man trott, att om de detta gjort, deraf skulle
blifvit en följd, att de lefvat i en beständig osäker-
het för sin och andras egendom. 3)

Hade Tacitus velat lämpa spe mebuque ver4
santur på dem som idka åkerbruk, så hade deö
varit nödvändigt för honom att härtill uppgifva nå-j
got skäl, t. ex. köld, frost, ofiiiklbarbet, m. m|
emedan Romarne (Virgils älsklingar) som ansågö§
åkerbruket såsom första källan sill sin välmåga, ef
kunnat gissa hvårföre detta, hos Finnarne, skull<|
blifva orsaken till deras fattigdom. Vid tre kan nian|
icke säga om åkerbruket, alt det kunde vara ruinei
rande för andra än dem som lagt sin hand dervidl
ty huru skulle väl de, som dermed ej haft någor|
befattning, komma att härvid lida fsuas ali ena sm

kommer ordet illnborare, uti det
Latinska språket, icke annorstä-
des än på detta ställe hos Taci-
tus, och då man i anledning här-
af snart sagdtialla Lexica gif-
vit det denna ensidiga, och, som
vitro, oriktiga tolkning, endast
lämpad och afpassad, som det sy-
nes, i motsats emot hvad i före-
gående mening anföres om Fin-
narne, nemligen: "Nec aliudin-

fantibas ferarum imbriumque
suffugium, quam ut in aliquo
ramorum nexu contegantur, så
tro vi oss härigenom böra rätta
och anmärka detta misstag.

1) Eller huru vill man vät
annars förklara dessa, i alla fall,
oförklarliga ord: suas alienasA
que fortunas spe metuque verA
sare ?

2) Således gjorde de, t detta
fall, intet arbete, (ty att de närd*
sig med boskapsskötsel, handel,
frakter, eller grufarbete, omJ
talas icke). De måste således
haft idel goddagar — ty jaga*
kunde de väl icke alltid, — i tid
och otid.

3) Men hvarifrån skulle de
få egendom, om de ej förskaffat
sig den genom flit och arbete?
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qrie forbunas)? — åter en orimlighet. Samma
anmärkning äger rum , om man vill lämpa dessa
ord (neml. spe mebuque versanbur) på dem som
sysselsätta sig med slöjd-arbeten; ty om de än sjelfve,
vid ett sådant näringsfång, skulle förlora (hvilket
knappt är tänkbart) så vore detta ju af ingen be-
tydelse för alla dem, som dermed ej haft något att
skaffa (alienis forbunis).

Vi vilja derföre konstruera meningen sålunda:
arbibrantur illaborare domibus, suas

alienasque forbunas spe metuque versare, quam,
ingemere agris. Härigenom visar sig icke blott
ett redigare sammanhang af denna mening, utan
blir äfven sammanbindningen tydligare med den
förra. Ty då det i det föregående taltes om de-
ras kojor och hyddor, der både unga och gamla
lefde tillsammans, så säges det i deuna mening, alt
"de ansågo det för bättre, alt här sysselsätta sig med
handarbeten *) ....än alt träla vid jordbruket.**
Hittills hafva vi ännu icke förklarat orden: "suas
alienasque fortunas spe metuque versare," eme-
dan dertill fordras någon större vidlöftighet; hvad
vi dock till en börjau må anmärka, är att denna
mening icke, såsom vanligt, må anses som en följd
af illaborare domibus, eller ingemere agris,
utan innebär den en egen märkbar betydelse; och
att riktigt fatta den, utgör här en väsendtlig huf-
vudsak.

Om vi, tillsvidare, hålla oss troget efter orden,
så blir det: "än att med hopp och fruktan
oroa sin och andras egendom." Att detta
icke sker hvarken genom åkerbruk, eller genom
hvad annat slags arbete som helst, inser hvar och en.

1) Bdttc Finnar och Lappar
äro från urminnes tider kände
för sina handarbeten. De förre,
isynnerhet för sina sm iden, de

sednare för sina träkäril, m.
m. Se Ruhs Finl. o. dess lnv.
2:dra Uppl., l:a Del. sid. 5, 2:a
Del., s. 34, 37.
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Det blir då fråga, hvarigenom detta sker, och hvaj
härmed egentligen menas, och — just detta är hela!
knuten. Att detta sker genom krig, lärer väl in-»"
gen undfalla; men att det icke kan passa här, set.
man ganska tydligt, ty det talas ej om Nationen i
gemen, eller om folket i massa, utan tyckes var4
sagt, speciellt, om hvar och en, såväl om män so ni
qvinnor; och svårt bar nian väl att antaga det alttj
hus, och alla i hvarje hus, voro bragte i harnesk
emot hvarandra. De kunde alltså icke lefvat i erj
beständig fejd sinsemellan, eller i fruktan för inbör<j
des k i ig, så mycket mindre som något sådant ick»3
omtalas. Nå hvad hade de då att frukta? jo*
för hvarandras svartkonst, hexeri och trolli
dom; hvarpå de äfven, å andra sidan, byggde allt
sitt hopp. »Skulle nu Tacitus verkligen hafva
menat detta — låtom oss till en början antaga detf
—så hade han aldrig bättre kunnat afmåla de gamla
Finnarne; och är detta ett karaktersdrag som ännu^j
i många afseenden, karakteriserar de nuvarande^
Ty Fiuuarne ansågo fordomdags åkerbruket x) en-j

1) Härmed må man dock icke
förblanda svedjebruket; ty
ehuru det i många afseenden är
vida besvärligare , anse de det
likväl ej med samma förakt som
åkerbruket, hvilket de hålla
vara dragarens kall. Till upp-
lysning för dem, som härvid möj-
ligtvis kunde falla i förundran,
hvarföre man nemligen skulle
anse det för en större skam att
plöja en åker än en sved, få vi
anmärka: att Finnarne, fordom,
ej plöjde sina sveder; utan bestod
deras svedjesätt deruti, att, se-
dan de nedfällt den grofva sko-
gen, brände de den, och, utan
att hvarken plöja eller harfva,
kastade de utsädet bland de härs
och tvärs liggande trädstam-
marne, iden nästan ännu varma

askan. Häraf blef en följd, attj
man blott kunde taga ett sade,
af en sålunda förarbetad sved.i
Detta sätt att svedja, der hvar-
ken tarfvas plog eller häst, sker •
än i dag i norra delen af Savolax,1!
och,allmänt,å deSvenska ochiNor-ti
ska Finnskogarne; samt att detta,
varit det äldsta, fordom brukliga,]
svedjesätt, tyckes redan denhögst ]
enkla metoden förråda; och be-
styrkes äfven detta af ett ställe
hos Clausson (se hans »Norska
Krönika," tryckt i Köpenhamn I
1632, sid. 135) så lydande: »Deij
(Finnarne) bevare sig intet metl
jorden at förarbeide, derfor j
skeer det sommesteds sönder 1
i Nordland, at der som Fin-I
den drager fia, oc hafuer nft".-1
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Jäst tillhöra slafven och oxen, och den största ära
_- att lefva genom sin vishet, 1) som de kallade
husget Skoufuen , der dragé
flloiT^k folek til igien, oe plöye
0 c -a.ie, oe giöre der skiönne
jorder afF." Detta är hvad Ta-
citus i 14 Kap. ganska sinnrikt
kallar :

' 'uec arare terram, aut
cxspectare annum" hvilka ord
han tyckes hafva plagierat utur
Strabo, som i 7 8., 2 K., 3 §.
säger om de emellan floderne
Ktien och Elbe boende Svever,
och åtskilliga andra af dessa
folkslag: pil ytmQyeiv, {iVjdi
&>}<suutJi'£_uv (nec/ue colunt a-
gros, nec quidquam reponunt).
Då emedlertid åkerbruket små-
ningom infördes, skedde det ej
utan stor motvilja, dels såsom
stridande emot fäders, ocb förfä-
ders, urgamla bruk och vana, dels
såsom ett, för fria söner, nesligt
arbete, att gräfva i jorden. —

GanÄNDER anför en hos Finska
folket ännu allmänt gängse my-
tisk fabel, som är artig nog ,

och kan tjena att visa oss med
hvad begrepp Finnarne i början
måtte hafva omfattat denna nya
näringsgren. Den lyder: Sfl(_:
man totturen otfaneen Fnnfäjäii,
jo ().iiH'i|_n ja au.an , jotFa toi
nitill.cn., ja fanoi: "miFä ©tttt.
SotUiairi.tl täitiä on, jonfa mina
lör/fin äitin nioata tonFimafia ?"

2iiti fanoi: "roie pois J)iifarii !
mcijän piteä pois^paeta täftä
moatta, —ne fu.oomat fänne afu»
maan." Dock, fram, fram! skall
allt godt och ädelt, äfven om
det vore aldrig så stridande emot
liäfdernas heljd och bruk; ehuru
det visserligen går trögt och
långsamt i början. Det var
derföre trälar och qvinnor, först,
hos Finnarne, fingo befatta sig
med ett yrke, som nu utgör

hvarje odalmans fröjd och glädje.
Äfven detta tyckes icke hafva
undgått Tacitus, och torde hafva
gällt, till någon del, äfven om an-
dra nationer, efter han i 15:de
Kapitl. gör följande reflexion :

"Fortissimus qiäsque ac bellico-
sissimus nihil agens , delegata
domus et penatium et agrorum
cura fe minis senibusque, et
infirtnissimo cuique ex familia,
ipsi hebent."

1) Ett gammalt ordspråk :

"___.u_*ui(i paljon tx)ötå tefröc. : (Sfeä
to i i fas ronbemmätläiP," bevisar
mer än tillräckligt, hvad de här
mena med "rciiiaé." Och en ru-
na , som talar om en trollkarls
besök hos en annan, börjar med
följande bombastiska anathema:

2)mni_srrt)ä i)tIA pitciä,
-jatfu mie_!tä Ijallif-too ;

_f_>i*n.ä pdinfä! lielroeftiin —-
—

Onfo perfrie fotona?
_jt.[ta faifin fanoja fuuda,
<2eFä tonftia Fowia.

Ännu lefver, i Finnarnes mun, ett
gammalt ordstäf, som vittnar
om denna makt emot Gudomen,
hvilken våra fäder trodde 6i"g
besitta, och som tyckes vara en
gammal qvarlefva af den gråa
hedendomen ; emedan Guds
makt, enligt det, redan sättes
i bredd med trollkarlens.
Det lyder :

ffaffi .prnaa _oifte[ee (alii: FiSs
Gussija fjemoifen roarla, [fotfeiee)
3lieijän puffa ia .jumala.

Att denna uici/än poiFa måtte
hafva varit en beryktad troll-
karl , synes här klart, då han
vågade pröfva sin styrka med
de christnes Gud. Äfven hos Ty-
skarne bibehåller sig ännu ett
ordstäf, som tyckes påminna om
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det, hvarunder de förstå sin förmåga att på elt fori
andra oförklarligt sätt, bota och skada, d. v. s. att!
licxa och trolla. *) Derföre tilltalade, äfven i]
Runorne, en hexmästare sin rnåg, (som idkade åker4
bruk), att han, som hederlig man, skulle öfvergifva
ett så nesligt yrke, och, genomett lysande exemj
pel, följa hans ärorika bana, d. v. s. lära sid
trolla. *) Uti en annan sång, der en fånge belf
den då ännu icke hos dem kuf-
vade hedniska öfvermakten, enär
man säger: "noch lehen die
Heiden." Men småningom seg-
rade det himmelska väldet öfver
det jordiska , och äfven Finska
folket förnam slutligen att den
Allsmäktige, både i kraft och
jr o d lie t, öfver träffade deras usla
liexmästare. Och ett annat ord-
språk, som synes bära sin stäm-
pel ifrån denna tid, har i fol-
kets minne förvarat denna öf-
vergång från hedendom till sann
t bristendom. Det lyder:

Jiofa Fiifted f>i>rt_e_-,
Äiitfäföön Ijpiuät 3umafat!
3i"Fn laittaa pnbaa,
fiaitfafoon futoefta talrt-i!
1) Orden: trolldora, troll-

konst, trolleri, trolla, som
ofta här förekomma, torde vis-
serligen, liksom deras begrepp,
helt och hållet utgå ifrån språ-
ket, iden mån upplysningen till-
tager. Då de till dess måste
qvarstå, nödgas vi upplysa, att
de ej här få tagas i den van-
liga heinärkelsc de torde äga i
Svenska språkbruket, der de lä-
ra betyda konsten att, genom
öfver- eller onaturliga me-
del, frambringa öfver- eller
onaturliga verkningar. En-
ligt Finnarnes begrepp, är så
väl medlet som verkan, endast
i så måtto öfrernaturligt eller
öfvcrsinnligt (andeligt), att an-
dra icke kunna inse eller fatta

det förras natur, blott dess ver-
kan; men derföre tro de icke
medlet, i sig sjelft, vara så till
vida onaturligt , att det skulle
sakna naturen att verka, d.v.s.
de tro endast på en naturlig
magi, hvaruti de tillskrifva
mindre hexmästarns personlig-
het, om icke mera de medel han
nyttjar, denna öfvernaturliga
kraft; uti hvilket fall de, med
samma skäl, kunna anse för troll-
konster, alla fysiska fenomen och
experimenter , hvilka de till sin
natur icke kunna förklara.

2) Denna national-säng, som
först tyckes utveckla Catos idé:
"inter prima spectari jubet, Ut
solum sua virtute viileat," oeff
sedan Plinii : "malus est äger, I
cutn quo dominus luctatur" (L.
xvni. 5) karakteriserar ganska I
väl det gamla Finska folklynnet,
och har numera öfvergått till
ett slags bunden prosa, som ly-
der sålunda :

21lä fjuolif paljofta ti-ön-t.ofia,
tSteä roiKaé roäf-emmdUäii. ! I
fii-llä inua Fnsroau inimrefjanö,
J)elto. pepuroijeganö;
SCantaafyan luo ]äniflä,
(suo jäniltå, moa inariftfl,
3iurmi uuorta joutai-intp,
.Pelto, pieniä fauoja.
Gr. laDif (aminen pelto,
(Sifa fonfainen iumaifyttt
Jforeita fuoffioita,
2Ba(feata fuofan wattta.

(Se De Proverb. Fenn. P. 1.p.26.)
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klagade sitt oblida öde i ett främmande land, suc-
kade han mest deröfver att han varit tvuugen att
mala säd (på handqvarn) och plöja jorden; 1)
svsslor, hvilka hvardera tillhörde könet, hvars lott,
hos alla vilda folkslag, är näst trälens.

Att Runan är urgammal, och
fullk.imligt öfverensstämmande
med den allmänna opinionen, be-
styrkes deraf att de flesta ver-
ser, eller rader , lösryckta från
det hela , ännu i dag, bland de
åldei stigna , tjena såsom gamla
go.lkända ordspråk. Äfven Ta-
citus tyckes, i detta fall, hafva
något så när känt folkets karak-
ter, då han om det, i 14:deKap.,
säger, generellt, med afseende å
åkerbruket: "pigrum quinimmo
et iners videiur sudore acqui-
rcre, qttod possis sanguine pa-
rare," hvilka seilnare ord, dock
vi,ci a äro tillämpade på dem som,
medelst krig och härnad, sökte
lefva af rof ocb byte. Märkvär-
digt är det likväl, att äfven de
gamla Götherne skydde åker-
bruket; deras lära gick ut på
att lefva af krig och vikinga-
färder. På samma sätt t} ekes
förbållandet hafva varit äfven
med åtskilliga andra nationer.
Så t. ex. var det äfven enligt
Judnrnes dogmer, anförde i Tal-
mud, Tract. Jevammoth,fol. 53.
Cot. 1, der det heter: "åkerbru-
"ket är den sämst a handtering;
"deremot är handeln den bästa;
"ty den som i handel har 100
"gyllen, kan alla dagar äta kött
"och dricka vin, då deremotden
"som på åkerbruk nedlägger
"samma summa, måste åtnöja
"sig med rötter och grönsaker;
"samt nödgas ändå mycket nog
'gräfva och arbeta." Hvarefter
det vidare härom heter: "Så ock
"emedan man aldrig sett något

"djur, eller någon fågel, den der
"handtverk kunde, och ingen
"hjort den der fikon torkade,
"intet lastdragande lejon, ingen
"räf, den der kräm are var —

"alla nära de sig utan smärta
"och arbete, oaktadt de endast
"äro skapade till vår tjenst —

"hvndan ock billigt är, att Vi
"(Judar) nära oss utan möda,
"vi som endast äro skapade att
"tjena Gud;" (Jemf. Judendo-
men framställd ur deRabbinska
skrifterne, m.m. p. 40), hvilken
lära tyckes öfverensstämma med
Lukas, K. 12, v. 24. Om man
nu härmed jemför de gamla
Grekers åsigter , som , i Arku-
dien, i det idylliska herdelifvet,
idealiserade sin lycksalighet, med
hvad de berättade om de noraa-
diska Scythernes sällhet, besjun-
gen redan afHomerus; och med
hvad Bibeln lär om Abraham,
Isaak och Jakob, med flere an-
dre af de förnämsta bland fol-
ket, hvilka vallade sina hjordar,
så synes alla dessa gamla folk-
läror, liksom sammanstämmande
intyga, att menniskan icke var
skapad till arbete; men att hon,
efter sitt förlorade Eden , sjelf
dertill liksom förpligtat sig-.
(Jemf. Otava, 1 D. s. 19).

1) Han sjöng härom:
Olin orjana 2Biroif*ia,
s)a(roelin paFanan inoaga,
Silat -lurroon. pannit jauljon,
2iina FiiFutin Firoiä.

ÄpttTin otraf Euoni.nmoa.te,
2BifFflifin 28iron felan?.
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Hvar och en Finne, som aldrig så litet ger sig
min af att vara en hexmästare, blir, hvarhelst
han än må komma, emottagen med största aktning;;
ty har han en gång vunnit delta rykte om sig, 'b
så finner han för sig öppnade dörrar, och dukade
bord, öfverallt ; hvarvid han snart blifver så vanl
att han till slut, utan kallelse, förmäten instiger öfl
ver hvarje tröskel, som ligger vid dess väg, och
dristigt frambefaller mat, dricka, brännvin, m. m.
Häraf bänder alt, om han ej blifver med tillbörlig^
aktning bemött, han vid sin bort>_;ång hotar värdal
och huset med undergång och förderf' Cfortunasalienas metu versant. *) Äfven försumma]
han icke alt ulkräfva sin hämnd, om tillfälle yp-*

1) Annars behöfver en så kal-
lad Finsk hexmästare icke så
mycket ryktet till sin rekom-
mendation, som icke mera blotta
namnet af trollkarl; ty detta
ger honom reputation nog. Och
för att såsom sådan gifva sig
tillkänna, hafva de ett visst eget
slags uppförande , som förnäm-
ligast utmärker sig i ett poetiskt
och mystiskt språk. De tala
derföre oftast med iakttagande
af allitteration, och under alle-
gorier, hvarvid de isynnerhet be-
gagna sig af såkallade gamla
ordspråk, som egentligen ut-
göra, i korta sentenser uppfatta-
de, vishets- eller lefnads-reglor;
och hvilka gamla minnen stå
cjvar som monumenter af en hos
Finska folket förgången högre
kultur. Härom finnes, utom den
af oss utgifne Dissert. de Pro-
verb. Fenn., en ganska fullstän-
dig, och som vihoppas högst in-
tressant, afhandling, il:staDel.
af O ta v a, s. I—lB3,1—183, der man
finner dessa Finska Filosofemer
systematiserade, eller bragte un-
der en vetenskaplig uppställning;
hvilka, icke blott till karakte

ren, utan, ofta nog, till ordalyrl
delsen, äro likstämmiga med del
gamle Grekers eller FelasgerJ
så kallade Gu o mer, eller de-
ras korta, moraliska, kosmologi-.!:
ska, och filosofiska lefnads-mnxi-
mer, hvilka, såsom ett slags ora-
kel, uttaltes ibland folket, af de-
ras såkallade vise; och af hvil-j
ka ännu Tliales ,

(den förste af
Greklands sju vise) skall hafval
mycket begagnat sig , hvilken'
dog, öfver 90 år gammal, 545 år'
f. Chr. Sådana korta sede-
språk tyckas fordom äfven haf-i!
va tjent till lcfnadsreglor för Ju-I
diska folket, och hvilka till stor i
mängd finnas uppfattade i den,
uti gamla Testamentet intagne,!
så kallade Ordspråks-boken,hvil-j
ken anses vara sammanskrifven
af Konung Salomo, som tros
hafva lefvat omkring 1000 år f.
Christus.

2) Hvad Tacitus här säger'
generellt om alla Finnar , det-;
samma säger Juustek speciellt?
om trollparKan Huld. Nemligen:
"Omnes spe metuque sibiobno-i
xios habebat." (Se Nettelbladts
Schwed. Bibi. 1 Stuck, p. 103).
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pas; och hinder någon olycka, fast efter tio år, så
lillskrifves det honom och den förbannelse som hvi-
]at öfver huset. Men dem åter som hylla honom,
iogifver han det bästa hopp, och lofvar väl tiofaldt
fördubbla deras lycka, med boskap, rikedom, m.m.
(fortunas alienas spe versanb). Derföre upp-
sökas och efterskickas desse kloke män *) ofta på
otroligt afståud, och betalas bederligen, under fri
traktering och föi plägninsr. De som ej hafva råd
till en sådan omkostnad, besöka dem sjelfva, ofta på
ett alstånd af hela 2.0 till 3o milen. 2) I följe häraf

1) I Finska språket, förekom-
ma dessa hexmakare under åt-
skilliga olika benämningar , allt
elter de särskilta nuanserna af
deras verkningssätt och förmåga;
såsom t. ex. 23iifnar, iieirijdt
(vise raän,nnderkunnige), Cioijaf,
3is"tf)ot(trollkarlar), Ooihfiat (be-
svärjare) , fiamojat (klummare,
tjnsare), _TtäFiät (andeskådare),
JaiFurit (hexmästare), S atef)et
(skadare, afunclsmakare), J)uos"«
fmit (qvacksalvare), ftuofjarit,
trafrourir (gällare), VS.ri^falpnjat
(blodstämiuare), jnrojmieher, mnr-
ti).'miebet, poppa iniehct (buxpux-
makare), _*t'abtp|at(siare), tiufiut
(läsare), m. m. 1 sammanhang
härmed, tro vi oss, såsom något
anmärkningsvärdt, böra nämna:
att hvad som, hos andra natio-
ner, anses såsom någonting för-
aktligt och nesligt, nemligen att
kastrem hästar, detta anses hos
de Finska folken såsom någon-
ting stort ochförtjenstfullt; hvar-
fiire ock de fleste af deras så kal-
lade trollkarlar äro ex pro-
fesso hästgällare, liksom
desse sednare, alltid, till profes-
sionen, äro trollkarlar. Till
detta yrke hörer icke så myc-
ket konsten att verkställa sjelfva
operationen, som icke mer att

dervid uppläsa alla degaldrer och
besvärjelser , som skola hela så
väl brännsår som jernsår,— men
framför allt de ord, som härtill
skola inviga sjelfva knifven.
Skall man riktigt vara mästare
i konsten, tillkommer det äfven,
att — icke genom rep och hand-
kraft, utan — endast genom de
magiska orden binda djuret, el-
ler göra det späkt och orörligt;
ja till och med at.t åstadkomma
allt detta i dess fria, naturliga,
stående ställning. Besynnerligt
nog, omnämner redan Strabo i
?:de 8., 4:de K., §. 8. såsom
någonting eget, och singuliert,
hos alla Scythiska och Sarma-
tiska folkslag , att de nemligen
brukade vallaka sina hästar,
för att derigenom tämja dem, och
göra dem mindre ystra ; hvarvid
han anmärker att deras hästar
väl voro små, men ihärdiga och
bångstyriga: "fåiop dt Tö
2y,v&iv,B ym\ rs Saqptarty.B
itavrog t&vsg, to rsg mnsg

iy,%tf.\vtiv tvTiiid-siag yaqiv,
fiixgoi /uév ya_o iiaiv, ofrie
di aq>od_oa Kal dvGTiet&eis-'"

2) Man har exempel på folk
som vandrat allt upp till Lapp-
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försumma ej heller, å sin sida, desse andebesväi jare,
att göra sig förtjente af det förtroende de vunnit.
De bota derföre ej blott alla möjliga slags sjukdo-
mar, åkommor och krämpor, alla olyckor och ska-
dor, utan kunna de äfven draga dem öfver sin ovän.
Det linnes intet oildt som de ej tro sig kunna botajj
intet godt som de ej tro sig kunna förderfva. Oeli
går man äfven öfver till själens och hjertats egen-
skaper, så linnes del ingen dygd, som de ej tro sig
kunna kränka, ingen ära som de ej förmå skända.
Att väcka och släcka passioner och begär, tillfreds-
ställa önskningar och lustar, är för dem ett lätt
arbete. Men det är ej blott öfver menniskan, som
deras mägt sträcker sig; äfven djuren, — tama
och vilda, fiskar, fåglar och maskar — alla lyda
deras viuk.

Ja, ej blott den lefvande naturen, äfven deu
döda måste erkänna deras välde. Det är derföre
med de allidnes skuggor, med kyrkogårdars och
begrafnings-plalsers multnade invånare, som de
befästa och styrka sitt välde. Deras ben bära de
ständigt på sig, som en talisman, och med en be-
handling af deras stoft söka de sprida döden blåna
sina medmenniskor. Och med hverns bistånd sker
allt detta? Jo, med hin ondes. Det är till honom
de sända sina böner. Honom bortlofva de sig ocli
hela sitt hus, för att i en annan verld varda hans
tjenare, blott de i den närvarande blifva betjente
af honom. **) Ar det då underligt om man fruk-
marken, för att der få den bot
hemmavarande besvärjare ej för-
mått lemna dem. Emedan man
tror att ju längre man kommer
mot den höga, eller som de
kalla, mö rka, norden, desto ar-
gare trollkarlar skall man finna;
och man har ofta funnit att de-
ras ndiDer förmått häfva sjukdo-
mar, dem ingen läkarekonst, kun-

nathnta. Isynnerhet gäller detta
om Epilepsi, Hypokondri,
Melankoli, Mani, PI öres i,
och med ett ord: om alla själs-ocb
sinnes-sjukdomar i allmänhet.

1) Det är ej blott vid de till-
fällen de behöfva påkalla hani
hjelp, som han skall visa sig så-
som deras patron och gynnare;
utan hoppas de (spc versantwh
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tar dessa, som stå i sold hos djefvulen, I) och med

att de uti allt hvad de företaga
B ig-, i denna vcrldcn, skola röna
lycka och framgång.

1) Vi framställa denna deras
Svartkonst, här, under dess när-
varande karakter, eller så-
dan den i allmänhet blifvit upp-
fattad, — icke sådan den ur-
sprungligen är. Ty om vi
en annan gång skulle komma att
sträcka våra forskningar dju-
pare i detta ämne, skulle vi kan-
ske bevisa att denna åsigt är
högst felaktig, och egentligen
uppfattad, och tillkommen, ge-
nom ensidiga omdömen hos den
okunniga hopen , och det såväl
af anhängare, som antagonister,
till denna deras magiska veten-
skap. Det ligger redan i be-
greppet af all vets k a p och
kunskap, att dcruti måste fin-
nas något positift, något verk-
ligt vetande, till grund. Det
är således redan i sig sjclft, nå-
gonting otänkbart, att ett helt
folks vetenskap (låtom oss
kalla det så) eller tro, om ock
aldrig så superstitiös , endast
skulle kunna bestå i toma form-
ler eller besvärjelser, hvil-
ka så till sågandes endast ut-
göra den yttre sidan, eller ka-
rakteren, deraf; och ännu orim-
ligare, att denna tro på tom-
het skulle hafva bibehållit sig,
eller ägt intresse och bestånd,
från det ena seklet till det an-
dra. Ty man bör kanske i all-
mänhet anmärka, att så mycket
än folket eller den råa massan,
är böjd för att på ett super-
stitiöst och öfvern aturligt
sätt förklara hvad som öfver-
stiger dess förstånd, så litet är
den likväl, å andra sidan, fallen
för att omfatta gyckel och to-
rna fantomer. Nästan lika så

otänkbart vore det att tro , att
det positifva, som uti Finnar-
nes svartkonst möjligen kunde
finnas , blott skulle bestå i en
kunskap om, eller i ett dyrkande
af, den onde, eller det ondas
princip, ty sjelfva denna prin-
cip är redan i sig sjelf, och så-
som sådan, till sin grund, eller
natur, negatif; emedan det
utgör en förnekelsu af det go-
da. Vi tro ock derföre att, o-
aktadt hvad man än derom må
säga, det icke finnes något folk
i verlden, som med sin tro och
kärlek (d. v. s. dyrkan) endast
omfattar det onda; emedan en
sådan tro, som i sig sjelf icke
innehåller någon kunskap, icke
skänker dem någon realitet,
hvarken för förståndet eller
hjertat. Efter denna allmänna
åsigt, följer således äfven: att
sjelfva trolleriet, eller hexe-
riet, betraktadt antingen såsom
vetenskap, eller såsom före-
mål för tro, måste ytterst hvila
pånågot positift, verkligt, d.v.s.
på någon verklig kunskap.

Man skall ock derföre, om
man närmare vill forska i saken,
träffa vidskepelsen — redan
i de äldsta urkunder man derom
äger —- förenad med, om vi så
få kalla, positifva vetenska-
per, förnämligast med astro-
nomi, (eller kanske rättare,
astrologi) naturkunnighet
och mat hematik. Så t. ex.
att sluta af de få och ofullstän-
diga efterrättelser man äger om
de gamle Chaldéers filosofi
(hvilken egentligen utgjordes
af tcogoni och kosmogoni) så
bestod den hufvudsakligast af
stjerntyderi och trollkonst
(deraonologi). Chaldéerne ut-
gjorde, gom man vet, den lärda
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hans och hela helvetets härsmagt hota hvarje al

kasten i Babylon, Assyrien, och
Medien, hvilkas lära ungefär 536
år f. Chr. förstördes af Perser-
ne, som i dess ställe införde sin
Zerdushts eller Zoroasters lära,
hvilken, enligt Platos omdöme,
ganska oriktigt blifvit betrak-
tad såsom en djefvulsk magi,
då den likväl endast bestod i my-
stiska undersökningar och för-
klaringar af den gudomliga na-
turen. På samma sätt förhöll
det sig med den gamla Egypti-
ska Vishets-läran, hvilken —

att dömma efter de fragmenta-
riska , oftast kanske förvända,
begrepp, man derom fått genom
Grekernes skrifter — förnämli-
gast skall hafva bestått i astro-
nomi , matheinatik och spå-
konst (tecknetyderi). Ännu
hos de upplyste Romarne och
Grekerne, stod vidskepelsen,
som en trogen skugga, vid sidan
af deras Religion; och den
förres prester löntes offentligen
af staten, i bredd med den sed-
nares.

Om man derföre närmare be-
grundar den allmänna karakte-
ren af de gamlas kunskaps-
arter, i Ös ter land en , så skall
man finna att de, liksom sjelfva
deras Religion, eller Reli-
gionsbegrepp, förvarades så-
som en stor hemlighet, ett
arcatuim, hvaruti blott vissa
Prester, eller Kaster, invigdes;
hvilka, med en mystisk, mytisk,
eller poetisk omklädnad, fram-
ställde för folket dessa sannin-
gar, under symboler och allego-
rier, hvilka således blefvo veten-
skapernes yttre form. På sådant
sätt blef nu äfven naturkun-
nigheten till sitt inre hem-
lighetsfull, och till sittyttre,
symboliserad, personifierad,- och

lokaliserad för folket, och den-
lägre hopen, som, under dessa'
yttre attituder, sinnligt fattade,;
och dunkelt anade, den i deni
inneboende högre betydelsen.
Denna allmänna Österländska!,
karakter, af he inlighetsfull Jf
het, (som hufvudsakligen tyckes',
grunda sig på en väl beräknade
egennytta) eller denna deras å-i
sigt, om nyttan och nö lvän-|
digheten, att hålla kunskap
pens källa, för folket, så hem-'
lig som möjligt, uttalar sigt
högt, såväl i den Grekiska my-'l
ten om Pandoras ask, som i^
den Mosaiska , om kunskapens]
träd, på godt och ondt; hvilka'
båda berättelser enoncera, att*
sall lie te n fordom, ehuru okänd,
fans ibland menniskorna på jor-
den; men försvann, så snart de,*
förledde afkunskapsbegär, hör-'
jade forska efter dess natur.1
Hvardera af dessa myter tyc-1
kes vara beräknad — icke sås
mycket att visa följderne af ny-i
fikenhet ( vetgirighets-begä- <\
ret), som icke mera — för att
lievisa det menniskoslägtets, d.-s
v. s. folkets, lycksalighet
ytterst grundar sig på deras
okunnighet (väl förståendes I
om det onda — såväl som om
det goda; ty det ena följer af
det andra), och att således kun-
skapen, liksom elden, endast
borde vårdas af vigda hän-^
der. En sats, som, på sitt sätt
idealiserad, ännu i mången stat
torde följas, såsom en regerings-
maxim.

Då emedlertid vetenska-
perna, sedermera, och slutli-
gen äfven Religionen, ut-I
gingo i ett renare skick , be- '
friade, och obeslöjade, från denna •
yttre, förvillande, förklädnad —4
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s ina fiender. Det vanliga sättet att hämnas, är att

hvilket isynnerhet befordrades
.enoin Christna Religionens ut-
j redande, hvars lära, i motsats
„]Ot all annan, var att utsprida
upplysning; och som uttalar sig
jde orden: "går ut och lärer
allt folk,'' —så blef af de gamla
vetenskapernas så kallade yttre
sida, d. v.s. af den i dem hem-
lighetsfulla karakteren, endast
h n x p u x e r ie t och allegorien,
eller den gamla formen, qvar,
(äsnm en tom kåpa — dock icke
tom i den mening, att ju icke
derunder ännu döljer sig roån-
ocn kunskap och sanning,
nien isolerad, och, utan veten-
skaplig behandling, insvept i ett
mystiskt mörker, hvarigenom
den blifvit gjord tillett föremål
för vidskepelse och super-
slition, å ena sidan, och för en
ltikratif egennytta, å den andra.

Som det gick med vetenska-
perne , så gick det äfven med
Religionen. Af den gamla
mytologiska kunskapen , som
omgjordade deras religions be-
grepp, blef — sedan sjelfva ve-
tandet, eller den inre kunskapen
derom, dog ut eller fick en an-
nan, mera vetenskaplig, form —

endast sjelfva stommen, eller de
torna namnen, qvar, med sina
attributer , hvilka utgöra detta
långa afguda-register — numera
utan all betydelse.

Om man, efter att sålunda haf-
va angifvit karakteren af detta
hemlighetsfulla, som omslö-
jade de gamles vetenskaper, och
hvilket ännu utgör ett hufvud-
kriterium på Finnarnes troll-
konst, vilt betrakta saken från
en annan, närmare, synpunkt,
så skall man finna att förhål-
landet, på sätt och vis, är det-
samma— ännu i dag; i thyfall,

att allestädes der mörker och
okunnighet står qvar ibland fot.
ket, der finner man också vid-
ske pel s«, nemligen i så måtto,
att alla kunskaper som öfver-
skrida deras fattningsförmåga,
förklaras såsom öfvernatur-
liga, eller såsom verkningar af
djefvulens list, o. s. v., en
förklaring, hvarigenom man gan-
ska lätt och behändigt kan upp-
lösa de svåraste problemer. Ofta
nog skall kanske ännu i da<r den
enfaldige , förledd af illusionen,
i varseblifvandet, anse de lärde
för trol Ikarl ar, de der kunna
"vända ögonen på folk." Unge-
fär på samma sätt har inan äf-
ven gjort med Finnarna. Då
de okunnige utskrika dem för
trollkarlar, så är det väl na-
turligt , att den upplyste , som
icke vill räkna sig till denna hop,
icke instämmer i detta rop; men
det vore, å andra sidan, lika o-
naturligt, och bevisade lika o-
kunnighet, om han skulle skrika
deremot, och förneka möjlighe-
ten , att de äga förborgade
kunskaper, förmedelst hvilka
de —genom naturliga medel,
som dock till sin grund kunna
vara såväl sinnliga som öf-
versinnliga —uträttat en hop
sällsamma saker; och hvilka kun-
skaper så till vida kunna kallas
"förborgade," som de icke kom-
mit till allmänhetens kunskap.
Också bör man härvid icke glöm-
ma, huru mycket såväl Läkare-
konsten, som många andra gre-
nar af Naturkunnigheten, ur-
sprungligen haft att tacka hvad
man kallar "kloka gubbar,"
eller de så kallade "magiska
vetenskaper ne," dem de nu
förakta för sin mystiska form,
för sin vetenskapslösbet och hem-
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förmedelst hexeri och trolldom, antingen ansätti

lighetsfullhet. Man kan således
"betrakta både vidskepelse och
trollkonst— hvilka, i visst
fall, äro hvarandra motsatta be-
grepp,—såsom en vetenskap-
lig skugga, hvilken, liksom
hvarje annan skuggbild, endast
har sin realitet i det immateri-
ella; men är i materiellt afse-
ende icke blott till sin natur en
tom skepnad, en annans vålnad;
utan till hvars konstruktion, re-

dan i begreppet, ingår en sam-
manverkan af ljus och mörker,
(kunskap och okunnighet) såsom
dess tvenne elementer, eller be-
ståndsdelar; och hvars karakter
derföre hufvudsakligen är, att—

förnämligast verkande på inbill-
ningen — försvinna för ljuset
(upplysningen), men deremot på
ett märkvärdigt sätt tilltaga,
såväl till extensitet som intensi-
tet, i mörkret, (hos okunnig-
heten), der den ofta visar sig,
d. v. s. spökar, under tusen o-
lika, mer eller mindreförskräck-
liga, gestalter. Om vi således,
under denna liknelse, närmast
tro oss hafva uppfattat karak-
teren såväl af vidsk epelse som
trollkonst i allmänhet; nem-
ligen såsom en intellektuell
skuggbild, hvilken väl, såsom
sådan, icke i sig sjelf har verk-
lighet, men likväl ytterst grun-
dar sig på en verklig kunskap;
så måste af dessa skuggor, vid-
skepelsens, betraktad såsom
en reflet af trollkonstens, oeli så-
ledes längre afiägsnarifrån sjelf-
va föremålet, (eller vetandet),
följaktligen äfven vara så myc-
ket större och vidunderligare ;

då deremot trollkonstens, så-
som närmare omgifvande sjelfva
kunskapen och sanningen, måste
såväl till form som natur, vara

så mycket mindre; i det den
förvarar uti sig, mänga af den
ursprungliga, vetenskapliga, bil
dens egenskaper. Må man der.
före icke för lättsinnigt bedölj
ma de män, som, med för liten
erfarenhet, men med for stot
lättrogenhet, i sina skrifter,
vitsordat om denna Finnarnei
fordna trollkonst; icke heller
för mycket förlita sig på derjl
auktoritet, som, med en änni
mindre erfarenhet, men ined en
så mycket större inisstrogenhet,
helt och hållet förnekat dera»
närvarande; ty båda partier,
ne hafva haft orätt, och båda
hafva de haft rätt.

Vi böra kanske ännu en gång,
för att reda begreppet, taga en
kort resumé, af hvad ofvanföre,
i detta ämne, blifvit sagdt. Vi
hafva nemligen, redan a prwri,
antagit: l:o att sjelfva hexe-
riet, om ock aldrig så absurdt,
likväl ytterst, måste hafva ■
positif grund; och 2:oattden-
na grund icke kan bestå i en
kunskap om, eller i ett dyrkande
af, det ondas princip. Seder-
mera hafva vi , a posterioM
verkligen funnit vidskepel-
sens vetenskapliga, d. v. I
p o s i ti f v a , karakter , hos de
gamle; eller, hvad som ined an-
dra ord är detsamma, vi hafvt
hos dem sett vetenskaper-
nas mystiska, d. v. s. vid-
skepliga, behandling; och fun-
nit orsaken dertill förklarad, re-
dan ide äldsta myter. Derf
efter hafva vi anmärkt, att dä
vetenskaper ne sedermera utt
gingo i ett renare ljus, sta
vidskepelsen ännu länge <jv«|
ibland folket, såsom deras gamla
form , och den qvnrstår ännu,
som en motsida, till den klar»
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jjiinskapen. Slutligen hafva
vi, för att göra detta ännu mera
tydligt, framställt såväl troll-
konst som vidskepelse, un-
der liknelse af en vetenskap-
lig skugga, hvars hufvud-
j,estån<!sde!ar äro ljus och mör-
ker, och hvars natur äi att för»
gvinn.i, ju mera man ökar det
etia af dessa element; och der-
gtnot, att t ill v äxa, ju mera ni,in

jtar det andra, Hvarvid vi an-
märkt, att af dessa skuggor,
trollkonsten, såsom innehål-
lande mera kunskap (ljus) må-
ste, till sin natur, vara vida
mindre; och deremot vidske-
pelsen , såsom inrymmande
iiirra okunnighet (mörker) vara
så mycket större. Hvaraf så-
som ett corollarium följer, att
ju mera man utskrikit Finnar-
nes trollkonster, destomera har
man derigenom endast indicerat
sin egen vidskepelse (supersti-
tinn, öfvertygelse härom) och
jn mindre man deremot tilleg-
nat dem denna så kallade öfver-
naturliga förmåga, ju mera har
man derigenoin bevist sig vara
upplyst. Hvarvid det bör ob-
serveras, att Finnarne sjelfve
aldrig utbasunat denna sin troll-
konst; utan tvertom hafva de ,

så mycket som möjligt, sökt
hålla äfven ryktet derom hem-
ligt, jtiäraf följer att vidske-
pelsen, i sin högsta potens,
egentligen varit att träffas mera
hos andra nästgränsande natio-
ner, och deremot trollkonsten
allenast hos Finnarne.

Om man nu, efter dessa för-
beredandeåsigter, närmare gran-
skar sjelfva karakteren af de Fin-
ska troll-läsningarne eller be-
svärjelse-formlerne, ursprungli-
gen uppkorone af deras gamla

mytiska runor, hvilka äro de
äldsta urkunder, der denna na-
tur-vetenskap uppenbarar sig ,

så skall man, till en icke ringa
förundran, finna, att der ingen-
städes anropas den onde om
hjelp, ja hvad som är än mer —

Finnarne hafva ingen personifi-
kation, ingen sinnlig föreställ-
ning, intet mytiskt begrepp, om
denna princip; *) de åkalla ho-
nom derföre icke heller i sina
besvärjelser — tvertom är det
endast naturliga ting och
naturkrafter, som öfverallt
uppmanas och anropas. Ja man
förbannar någon gång , till och
med den onde sjetf, såsom upp-
hofvet till allt ondt, hvilket man
väl icke gjort, om man tillika
dyrkade honom. Härigenom fal-
ler nu ett stortfjäll från ögonen
på dem, som i det Finska he-
xcriet, tro sig se verkan af
djeflar och on (I a andar. Och
för att än ytterligare bevisa,
att den Finska så kallade troll-
konsten, i sig sjelf, är ett re-
sultat af kunskap; och ur-
sprungligen varit förenad med
astrologi och naturkunnig-
het, behöfva vi blott anföra det
gamla ordspråket:

Sten patjat fanoopi,
©e fai.t!at*an tälier fu.oopi,
Dlt.ren all.t artpoapi.

(Se Otava, 1 D. p. 146.) Hvil-
ket i Svensk öfversättning vore:
"Den som säger de onda"

(neml. orden) d. v. s. den som
utsäger det ondas princip, eller
förklarar dess natur , och deri-
genom således äfven botar; eller
med andra ord:
"Den som är en trollkarl,
Han beräknar himlens sljernor,
Han begrundar hafvets vågor.''

*) Jemför hvad vi förut härom skrifvil i Svensk Litteratur-Tidning för
år ISI7, och i vår afhandling om de "gamla Finnars Vishets-lära;" in-
förd i _;sia Delen af Otava.
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sjelfva personen, J) eller dess egendom, derigenony
Såsom följd häraf, torde läsa-

ren finna, hvad vi redan ofvan-
före anmärkt, att då vi här tala
om trollkonst, svartkonst,
liexeri, m.ra. så hafva vi med
dessa ord, och deras, i vårt språk,
motsvarande begrepp , icke en»
fattat, mycket mindre på djupet
insett, det hvarom här egentli-
gen är fråga. Tvertom tjena
dessa , ocb flera andra benäm-
ningar, blott att förvilla begrep-
pet, emedan de endast afse den
ensidiga åsigt, hvarifrån okun-
nigheten eller fak unn ig he-
ten bedömt saken; och inga-
lun.la uppfatta ämnet från den
synpunkt, hvarifrån de Finske
hexmästarne sjelfve betrakta det.
Svenska språket har således icke,
lita litet som något annat, nå-
got tjenligare ord , som kunde
uttrycka detta begrepp, än den
gamla benämningen finne-
konst, riktigt förstådd. Ej
underligt derföre, om äfven Ta-
citus, i sakna 1 af ord som mot-
svarade det begrepp han härom
tyckes hafva gjort sig, begag-
nade sig af dessa många mysti-
ska meningar, hvilka vi här sökt
förklara; — så mycket mer, som
de Latinska orden magus, pras-
stigiator, maleficus, veneficus,mathematicus, incantator, inga-
lunda, hvarken hvart för sig,
eller alla tillsammans, motsvara
detta begrepp; hvilket kanske
snarare skulle kunna uttryckas
med de mera obestämda nomina
gentilia Indus och Phryx, i likhet
med Finne och Lappe, hos oss.

1) Detta sker vanligen deri-
genom, att de göra honom van-
sinnig (bultuj, eller ursinnig
(hurjn); men oftast endast deri-
genom , att de förskaffa honom
fallande-soten, hvilken sjuk-

dom ock derföre på gammal Fin-
ska icke har någon annan be-
nämning, än: paha pi.f|ee (den]
omie risar, basar), emedan man
trodde att det var den onde sjelf,
som utmätte straffet. Detta ut.!
tryck, som synes vara synonymt*
med det i NyaTestamentet sä of.
ta förekommande daiiwsi^Tcm
skulle måhända kunna för.iam
hvad dermed egentligen bör för-
stås; isynnerhet om man finge
antaga att Frälsaren, och hani
Apostlar, då de talade till folket
— äfven ville begagna sig af dess
talesätt och begrepp, för attgöra
sig för dem begriplige. Då deti
Bibeln så ofta talas om att 'uti
drifva djetlar," hvilkes, väl titt
orden verbala, men tillbegreppet
för mängden kanske minirc be-,
gripliga, tolkning , intill denna
dag bibehållit sig i alla öfverl
sättningar af den Hel. Skrift, så
var måhända ofta meningen der-,
med ingen annan, äu att "bota
för fallandesot;" så mycket
mer, som deder såkall.. le besatte
(galfiQviuxot) alltid räknades .•jj
bland antalet af sjuklingar ; och
man dessutom, i Frälsarens per*
son , icke föreställer sig någon,
hexmästare eller andchesvärjare,
utan endast en välgörare och för-,
lossarc. För oss, må dock gerna
de ortodoxe tro att Han t. exj
utdref "sju djeflar;" annars kun-
deman kanske tro, att Han kure-
rade en epilepticus,som hade t.ex.
sju paroxysmer på dagsn; i förra
fallet, var underverket icke stör-
re, än välgerningen i det sednare.
Men för att återkomma till Fin-,
narne, så må man nämna att man
har flere, ja otaliga, berättelser,
att t. ex. unga flickor, som gifvit
■ådane hexmästare korgen , ja
stundom äfven deras fäder och
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att man förstämmer all hans husliga lycka och tref-
nad, att t.ex. hästar störta, och boskapen dör, med
ett ord, alt allt vanlrifves och trånar bort. *) Eller
hvad som är ännu vanligare: man stämmer björnar
och rofdjur på hvarandra, a) och — härom {iunes
det mångfaldiga berättelser. Det vore väl ej un-
derligt, om i ett land der det finnes slora skogar,
äfven funnes många björnar. Ato emedlertid båda
ovännerna trollkarlar, så låta de det stackars djuret
springa sig trött från den enas boskapsdrift til! ilen
andras, utan att den dock på irågotdera stället för-
mår göra sin skyldighet, elier rättare: visa sitt na-

bröder, fallit i endera tillståndet.
Och har man älven andra, kanske
lika många, exempel, att de af
andra hexmästare blifvit botade.
Ej under derföre om redan Petb.
(.laudiussäger: "De (Finnarne)
bedrifue oc somme megen ar-
righed mel dei is troldum, saa
at den ene skjuder eller sen-
der sin Gau (d. v. «. sitt troll-
skott) i et menniske, oc en an-
den bider den tid igen , oe
driftie deris lust met menni-
sken ut plage oc bekomme
hans gods oc penninge der-
for." (Sid. 134).

1) Besvärjelse-formeln börjar:
"Xuo fijFFij minun Fotiin,
_Euo outo toifeen taloon !

£u_> (9FFO minun Fotiin :

©ata farmen Fant-ijata,
Zufyatt' maijoii antajafa !

2ut> outo toifeen taloon:
7)Ffi fpntri Ff*fFi*äfeen,
s)f|i roonjann mafiMaa !

(s__in rainatte rnuroetEoon,
3ot' on nuorin noftettnma !

Garrpef fontaljan foroitaF,
.Spänta pitFin permannota!" &c.

Det finnes ingen besvärjning
hvartill de ej , jemte de andra
vidskepliga upptågen , äfven

hafva en så kalla 1 trollsång,
eller besvärjelse-formel på
vers, att tillgå; som må vara
ett bevis hvad magisk verkan
sång och musik fordom måtte
hafva haft på Finnarne, då för-
utan dem, intet ansågs kunna
göra så starkt intryck på deras
sinnen, fcnligt Cicero, hade de-
klamation och skansion af en
vers, ännu i sednare tider, nästan
gamma verkan på Romarne.
Hvad de Finska trollsångerna
angår, uppläsas de numera gan-
ska fort och otydligt, hvilken
förändring de tyckas hafva un-
dergått vid Påfve-tiden, då mun-
karnc slabbrade sitt "Pater no-
ster" och "Ave Maria," i de Fin-
ska öronen.

2) Björnstämningen begynner
vanligtvis med följande formel:
"3Touf_F Fontio felojta,
i.e[)iii_Wft)BJä [iftefjäflä,
jpi-Faila fjen.oif_ii:fn6jci,
ÖlppaFofta rpmnia.-f.oura !
_ri-.tife Farfju FanFahalla,
__t'arr_>asf)af3u balmefyefla,
.JBiijafta tuiljaiien Fijja !
JpaFo tieöä poiFFipupfin,
OTufia miel>en IjaFFooma;
CiiFuFoon fifiai* f-jfijjäis,
Säp.éön Fgöri fainalcjjaiö-" &c.
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tur-anlag — att. skada; och dermed kunna de låta
den fortfara så länge tills skinnet nötes af dess fot-'
ter. Ja ej blott björnar, utan äfven vargar I) ochl
andra rofiljur kunna göra samma tjenst. Komma
tvenne sådane trollmän tillsammans, så gnisla de 1!
tänder och visa en ohygglig uppsyn mot hvarannan, ]
under det ingendera vill gifva vika lör hvarandrajl
makt. Skulle det någon gång hända, att tvenne så-J
dane kämpar, på en gång, sökte nattherberge i en|
och samma gård, så har man många exempel på, t
att den ena, om morgonen derpå, oaktadt alla sina]
konster, befunnits död, på det ställe han om afto-j
nen lagt sig; och detta allt, ehuru de, på särskilta.j
bänkar, kunnat ligga långt skilj Ja från hvarandra,
och ehuru stugan kunnat vara full med folk, som -

alla kunnat intyga, att inga händer på den allidue
blifvit burna. 2) Att sådant ej blifver angifvetj

1) Vargstämningen hörjar
med följande ord :
"Snitan ma formella Foiraf,
__3i_la>_)>snnäf: luiijaFefla !

Eaitaninaf-an fncn fuofta,
Dltoalta maFFaran tefiå." &c.

2) Sådant, och mycket annat,
är verkligen sant, och exemplen
äro ej sällsynta. Dock, natur-
ligt, naturligt måste väl allt ske'
Ehuru deruti just konsten består,
att kunna dölja det naturliga
unJer mysticism, grimacer och
hocus pocus. Det är derföre få-
fängt att predika och skrika mot
deras vidskepelse och trolldom ,

förr än man vet hvaruti den be-
står —- både till det naturliga,
och onaturliga. Man vinner
dermed icke mera än Baals pre-
ster, då de ropte på sin Sol-
gud. Det enda möjliga sättet
ett utrota denna vidskepelse,
är att sätta den i den fullkom-
ligaste dager, och göra de hem-

liga konsterna så allmänt be-
kanta som möjligt. Men skall
detta ske med framgång, så for- I
dras dertill en — nästan otroliga
insigt uti saken. Deras ties
tnjäf äro emedlertid verkligen i
besittning af en djup kännedom!
utaf många växters och kröp-1
pars hemliga egenskaper ochl
verkan, hvilket de sorgfälligt
under bldsning och läsning söka i
bemantla. Det förutsattes äfven 1
att de alltid först skola tagaeal
noga kännedom om upphofvetafl
det onda de skola bota , innan
de företaga sjelfva kuren; hvar- f
före ock sjelfva besvärjelse-for- I
meln oftast börjar med en gene-
tisk deduktion af det ondas prin-
cip. Detta prolegomemm kalla
de fnnfn. Emedlertid läsa dej
sina hexerier t. ex. i åtskilliga]
slags ister (som skola mognatj
svullnad, m. m.) brännvin,!
salt, mjöl och mjölk, m. in.
och icke i dukar och kläder —
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finner hvar och en; det är ej lätt att angripa en
nian, som gifvit ett så öfvertvgande prof rå sin

ty dessahafva ingen reagerande
verkan. Tron, den oryggligaste
tro, gör kanske likväl det mesta,

och verkar här i psykologiskt af-
seende , må hända lika mycket
soin i religiöst. \i äro icke lätt-
trogne, men försäkra heligt, att
om man kommer i en näiu rap-
port med en hexmästare, som är i
sin rätta baltioijja (extas); då alla
hans fibrer och muskler äro i den
högsta möjliga spänning, hvarje
nerfiden starkaste retning, och
genom hvarje åder frnsar lif och
blod, så skall lians potentierade
natur ofelbart göra ett starkt in-
tryck på vår egesisinnesstämning,
isynnerhet om denna är svag.
De tillstå äfven sjelfve, att utan
denna spänning af sin egen na-
tur (Faraifmue, inte, luoiitc, [»åt-
tio) är all deras möda fåfäng ;

likasom .det å andra sidan ovill-
korligt fordras ett Min,ll förtro-
ende till deras förmåga, så fram t
kuren skäll lyckas. Månne icke
detta står i något slags sam-
manhang med den anim a 1 a
magnetismen (väga vi nyttja
detta namn ?). Skillnaden torde
blott vara den , att i förra fal-
let fordras hexmästarens (eller
mngnetisörens) ovanliga nerf-
styrka; i sednare fallet, inen-
niskaas (eller patientens) ovan-
liga nerfsvaghet. Förhal-
landet blir ju, i båda fallen, det-
samma , antingen man förhöjer
täljaren, eller förminskar näm-
naren — nerfsysteinet spelar i
båda sin roll. Eller med andra
ord: i förra fallet agera muskel-
cell nerf-systemet; i sednare,
beinisfer - systemet, genom det
sympatetiska systemet och nerf-
vernas almosfér. En annan märk-
värdig omständighet är den, då

hexmästaren potentierar sin na-
tur till den grad, att en verk-
lig explosion af stridande kraf-
ter blir synlig, och han faller
i ett konvulsifviskt tillstånd af
sjelfmcdvctslöshet (forneen tanFe=
minen). Vi veta väl att många
charlataner hyckla detta till-
stånd, för att bedraga allmogens
enfald; men vi tro äfven, att
många erhålla det på naturlig
väg. Att i detta ämne närmare
söka utveckla våra tankar, kan
här icke blifva föremål för vår
afsigt, så mycket mindre som
det tyckes stå i ett nära sam-
manhang med de paroxysmer
som påkomma svagsinnade och
religiöst svärmande —sekteriska
menniskor; och hvaröfver vi
vilja afvakta kunnigare mäns
omdömen.

Visst är åtminstone , att allt
i naturen verkar genom kraf-
ter, hvilka ofta äro oss dolde
och förborgade; och hvilkasfram-
kallande utgör en hemlighet,
såväl i den döda som lefvande
naturen. ?<äan behöfver blott
bryta sönder en sticka, för att
genom dess motstånd få begrepp
om l.olies i ons- kraften; man
behöfver endast krama ihop en
semla, för att se ett bevis på
exp uns ions-kr af ten (elasti-
citeten), och man behöfver al-
lenast kasta en sten emot höj-
den, för att finna verkan af at-
traktions-kraften (ty ngd en ).

Hvem kände väl att i hörnste-
nen fanns den elek t ris k a k raf-
tenV Hvem ijernet, den mag-
netiska? I zinken, den g äl-
van isk a? — Ej den som tvif-
lar och heler hvarje ny lära,
hvarje främmande mening; men
den som observerar, forskar och
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styrka. Och dessutom hvarest äro bevis? Det är
och derföre vanligt, att vid sådana gemöten, der

begrundar. Vare detta nog för
att visa, att i döda kroppar fin-
nas krafter, dolta för vårt öga,
och ännu outredda för förstån-
det. Då detta gäller om den
döda naturen, huru mycket
mer skall det ej gälla om den
lefvande? Att framkalla dessa
krafter, måste ske genom krop-
pens potentiering , <l. v. 8. ret-
ning, eller genom konilikt med
andra främmande kroppar och
krafter. Hvem känner ej ver-
kan af sinnenas och nerfvernas
retning? Explosionerna af vre-
de, kärlek, fr tik tan, gläd je,
m. m. som förekomma i det dag-
liga lifvet, äro fenomener., så
allmänna att de knappt fästa vår
uppmärksamhet; ocb likväl ytt-
rar sig i alla en förut slumran-
de kraft, hvars verkan är på-
taglig, men hvars genetiska för-
klaring blir en hemlighet. A-
n i in a! a magnetismen, som n-
a inbu lisin en , ja sjelfva pro-
paganismen, och en hop an-
dra mindre kända fenomener,
äro dylika dynamiska kraft-ytt-
ringar , ännu till sina naturer
alltför mycket outredde. Då
man bärtill lägger hvad inbi 11-
-n ingskr aften , eller imina-
ginationen, förmår — äfven en
kraft, som alltför mycket be-
herrskar den menskliga hyddan,
så anse vi ett verkligt fysiskt
momentellt tillstånd möjligt såväl
af ner fs lapp het som nerf-
styrka, d. v. s. af magnetisk
sömn, eller schamanisk extas —

eller måhända karnkteriseradt af
andra, mera passande, benäm-
ningar, uti hvilket patienten
slutligen faller, eller hvaruti
hexmästaren försätter sig, efter

en omåttlig, fanatisk, skalning
af sin inbillning, —uppjaga ! och
uppmanad af andra okända kraf-
ter; hvarigenom det förhållande
blir stördt, som förut ägt mim
de särskilta krafternas potenser
emellan, utgörande deras jeinn**
vigt, och hvarefter ett nytt till.
stånd af krafternas anomali upp-
står, der den ena visar sig verk-
sam, på dan andras bekostnad.
Och bör detta onaturliga till-
stånd ej förefalla oss underli-
gare, än tillståndet af rus, ef-
ter konsumeradt brännvin, till-
ståndet af syner efter en upp-S
skrämd fantasi, tillståndet af
drömmar, clair voyancer,
nattvandringar, och andra
sällsamma potent-era le naturer,}
hvaruti den med olika anlag och!
krafter begåfvade memiiskan kan
försättas.

Äfven i ett annat afseende
(nemligen i medicinskt hån-
seende) står det Finska hexerieti
i en ganska nära beröring ej
blott med den så kallade sym-
patin (med afseende å de syin-t
pattska medlen) utan ock med
den i sednare tider så mycket!
förfäktade homoiopa tin, (hvil-i
ken, egentligen att tala, en last
är en utgrening af den förra ,■
som läkare vetenskapen aeeepte-1
rat), liksom detta hexeri ännu i"j
ett tredje afseende, (nemligen ifl
magiskt hänseende) torde fö-?
rete en beröringspunkt emellan
den sinnliga och öfversinnliga
naturen, eller för att säga mera
tydligt, — emellan oss och au-j
de verlden. En möjlighet, som;
må förvaras såsom en hemlig- j
het. Dock nog härom, vi hafva. .
redan sagt mera än vi bord!.
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de pröfva ..varandras förmåga, hvaiken lif eller
lemmar komma i fråga. *)

Det är nästan ingen Finne, som ej tror sig
kunna något litet i denna väg, åtminstone så myc-
kel som till husbehof fot dras; såsom t.ex. att-iakt-
taga vissa allmänna försiktighetsmått emot troll och
hexor. fcå t. ex. att göra litet hocuspocus i ladu-
gården, då boskapen första gången om våren ut-
slåppes på bete, på det den ej måtte skadas af vild-
djur, — ej trampa på främmande trösklar, — väl-
signa sig vid andras svordomar, — spotta vid elt
elakt möte, m. m. Kunna de härtill någon liten
besvärjelse-formel, så Iro de väl att den ej är utan
sin goda veikan; men veta äfven, att om den skall
äga önskad kraft, måste man stå i eu närmare ge-
menskap ined fan, eller hafva anbefallt sig honom i
händer. a) Derföre anse de i allmänhet hvarandra
för sin mästare, eller tro att andre slå i en när-
mare relation med djefvulen, än de sjelfve; ty de
mena, att man endast i deu grad kan hoppas hjelp,

1) Peder Clausson omtalar
redan en sådan täflan , hvaruti
den ene lät en stor sten flyta
öfver ett sund; men den andre
förvrängde nacken på sin med-
täflare, så han alla sina dagar
gick med bakvändt hitfvud (se
lians "INorriges Bescriffuelse, s.
134). Samma Författare anför,
kort förut, ett annat dyliktexem-
pel , huru den ene länge sökte
tomma åt den andra; men fann
honom alltid sig öfvermäktig.
Han passade derföre på tillfälle
då den sednare en gång lade sig
att sofva utmed ett berg,— då
sköt den förre sin gan (eller sitt
trollskott) i klippan, och sprängde
den öfver honom (s. 131.) Och
lärcr det vara detta, som han
samma sida kallar: "deris ugu-
deJiga oc föiskieckeiige Troll-

dom oc afguderi." Samt slu-
tar dermed, att: "dette sk lifuer
jeg icke gjerne om de onde
fblck , megit mindre dömmet*
jeg her noget om, uden at Sa-
tan er en tusinfbld Konstener,
oc megit krafftig i de Vantro-
Mennisker. (s . 134.)

2) De tro likväl ännu, att så
länge man endast söker göra
godt, såsom t. ex. läka sår, och
bota sjukdomar , m. m. så kan
allt sådant ske utan att just be-
höfva hafva ingått förbund med
hin onde; och man hesvärjer
derföre, i detta fall, ej heller vid
hans, utan vid Guds, och Jung-
fru Marias, namn; hvilket sätt
är det vanliga, och ger redan,
som man ser, tillkänna katoli-
cismens inverkan.
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som man gjort sig af honom förtjent. Då nu livarl
och en, som vill göra uppseende och äga reptita-
tiou, måste gifva sig min af en trollkar!— älven,
om han icke vore det — och med miner, tal och
åtbörder , låta påskina sin öfvernaiurliga makt och
verkningsförmåga, sig sjelf till godo ocb andre!
till fruktan, så ser man lait hvsd Tacitus men ar-
med "suas alienasque fortunas spe metuque ver-,
sare," hvilka ord kanske sålunda rättast föra för-?
stås: suas fortunas spe, alienasque rnetu, ver-
sare. *)

fciåledes blifver nu meningen (äfven om sed
nödvändigt skall bibehållas) "Men de anse det
för lyckligare, att med hand arbeten sy sseb
sätta sig hemma, och (för medelst sin trollkonst)"
skydda sin, och åtkomma andras, egen-

1) För att i allmänhet gifva
ett begrepp om den tillförsigt
desse trollkarlar hysa till sig
sjelfve, må vi, såsom exempel,
anföra följande Runa, eller be-
svärjelse, hvari en exalterad
hcxmästare , under full extas ,

talar om sin öfvernaturliga för-
måga, sålunda:
3teFpä ininöFin lienen
-Xpöpcn alla n*öin_)_l_iin;
DlTuut ne notFuu nuoran peåjjä,
OTind Föytrögä Föförän.
Äöijtän mina Föymän ruumenifta,
StFanoifta peät atoitan ,

OlTunat fofmufjun foFnKen ! —

Gaiflnma aijanFin af*ollen,
Sirjaroi.fa Feärmäljiflä:
SifalifPot wil)tafiiF|7,
(Seipäf muifta muiFareifia ..,.

3os ma biiliän Jpiijen monta,
OToafa (Satanan fainoon,
Cemmoti moatn löpb-jttcten,
3o* mina liiFäiii I,iif)i_n,
jpiFi toifeenFin tufoopi,
kartva toifei: FatFiaapi !

_piij7 on Ijirmiä metäjjä,
Slatfyu pn FarFia meta^d,

OTinä oun Farbtia FarFiampi,
DJTull' 011 biefainen lyiniä,
fßcuman farftninen Faniata;
3_>_ia j_-ii_ä birrcittelcn,
'Pe.oirtelen perFeieifa
©i)öiudftä merUrouioa,
i.'uu=trafoa lubfomafla.
OnFo Immiga lil)oo,
0»Fo luufa Fnlmiftofja.
femman mieben fi)ö[äf)itdF,
.fjautato halumalaifen ?

(3fn noijat minufta foaroat,
jtuin tuufi ilganeifta,
.ieiä-Wauta Fafliofta.
!})if_dn piilin pennantoliDn,
iOearalferni faritecd.en,
G_ttei pi*|tt*F noijan nuofef,

nuofef, roeifioin roeifiteL,
(SiFö miiiuga mieftu lier.eF,
3oS ei ouF pojajja peiofta.
Säinän pulman purfajaFfi,
Sämän jaFfou jnFfajaFfi !

__uF)un |"opii minun |ormem,
(SopiFoon fuojan formi !
_3ul*un Fäopi minun Fäfeeni,
_täi*Föön tåfi 3llma'Qn.
Qtnan tubto tamniaFo^on ! &c.



43

dom, än att träla vid åkerbruket." I sam-
manhang härmed, säges tlet i den följande meningen
(i anledning af denna deras trollkonst, seid, galder,
eller hvad man vill kalla del): "Säkra emot *)
gudar och menniskor, hafva de gått iland
ined det svåraste värf, utan att de ens be-
liöft göra något löfte till gud ar ne. Kanske
torde någon stöta sig dervid, att de här sägas vara
"säkra", då de i den förra meningen sades svälva

1) Likasom vi, i det föregå-
ende, ansett det nödigt att när-
mare analytisera begreppet af
ordet securus, så tro vi oss, äf-
ven bär,böra göra någrarefle-
xioner öfver dess förbindnings-
ord adversus. Till en början
önska vi lästa läsarens synner-
liga uppmärksamhet derpå, att
Tacitus skrifver "securus ad-
versus" (säker emot) hvilket
är en märkelig , och i Latinska
språkbruket ovanlig, konstruk-
tion; ett uttryck, hvilket, såsom
i sig sjelf mindre logiskt riktigt,
äfven i Svensk öfversättning icke
gerna låter säga sig. Ty det
bör egentligen heta "säker fö r,"
och icke "säker emot," såvida
nemligen det en ast är fråga
om begreppet säke het, i och
för sig sjelft betraktadt, utan af-
seende å något i tanken tillika
förenadt begrepp om "ficndtligt
motstånd." Derföre konstrue-
ras ock ordet securus, i Latinet,
vanligtvis med prepositionerne
ab eller de (icke med adversus)
t. ex. "securus a metu somnus"
(Flin. L. 28, c. 9), "securus de
hello" (Liv. 6, bell. Maced.) och
hos poeterne stundom med ge-
nitifven, t. ex. "pasna? securus"
(Hor. 2, Epist. 2.), "amorum se-
curus" (Virg. Ma. 10); hvilket
bevisar att detta ord, upplöst
till begreppet, borde heta, sine

cura poence v. amorum. Taci-
tus, som alltid skref nätt och
koncist, begagna e sig isynner-
het af detta talesätt, t. ex. "loca
casuum secura" (Lib.xvn), "de-
coris securus'" (Lib. xix), "po-
te.ntiae securus" (Lil>. ni), "odii
securus" (in vita Agr.). Det kan
således icke vara utan orsak,
eller utan en viss anledning, hvar-
före han just här säger securus
adversus, såvida han härmed
endast och allenast skulle haft
afseende på deras securitas .

Denna anmärkning tjeuar oss
till ett ytterligare bevis, att Ta-
citus med dessa få ord ville säga
någonting mera, än att Finnar-
ne blott voro (såväl utvertes som
invertes) säkre (d. v. s. skyd-
dade och tryggade) mot (för)
gudarne. Han ville nemligen
derjemte äfven liksom låta för-
stå att de också (genom någon
osynlig makt) kunde göra sig
hårda emot dem. Och just
detta emot enoncerar sig gan-
ska starkt i ordet adversus (e-
-mot vänd). Detta Finnarnes
trotsande emot Gudarne, för-
klarar han, i de följande orden,
än ytterligare, genom det öppna
förakt de visade dem, derige-
nom att de icke ens ansågo det
för mödan värdt, att helga dem
några löften (ut illis ne vata
quidem opus esset).
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emellan hopp och fruktan? Men det slår j.» f
uttryckligen, alt de voro securi adversus homines
deosque, I) tv dem fruktade de icke; men lör
hin onde, och dess redskap (d. v s. lör arga troll, i
män) sväfvade de i stor fara. Kanske iu\ änder 1
man vidare: det fauns väl lag och tält i laudi-l!"
Huru dermed må varit, lemna videihän; men det',
synes troli- t, att den som fruktar hvarken gudar.
eller menniskor, fruktar ej heller deras räitvi^a, ;

Åtminstone tro Finnarne sig ännu i dag, kunna kin in-
nia (qväsa, tjusa) både Domare och bag n. 2) _.

Auuu en omständighet, som styrker vår sak,.
är den, att Tacitus, då han taiar om Finnarne, sä--
ger strax i början: "Pennis rnira Jeritas, faeda
pauperbas: non arma, non equi, non penates.";
Om vi nu noga undersö ;a gången at lians beicit-^
telse, sa skola vi finna, att allt hvad han ,'edan sä-^
ger i det följande, blott är en fcrklari-ig häi öfver.
Så t. ex. förklarar han i'ör«t, deras "fas da pau-j
pertas," och säger: "Vietui herba, vcsliiui^
pelles, cubilf humus, sola in sagiltis spes, quas%
inopia fem ossibus asperani" Derpå bes-.nl»rrj
han deras "m ira feri bas," på fö.} ni.le salt: d-i
demque venalus viros pariter ac fe-minas alit.}
Passim enim comitanlur, pariemque vrcedce pr-l
tunt. Nec aliud infantibus ferarwn imbriuni-i

1) Egentligen tyckes ordet
homines, här stå i motsats emot
deos, ehuru dermed egentligen
torde böra förstås iiostes; ty
förmodligen behöfde ej Finnarne
frukta menniskorna annorlunda
än såvida de voro fiendtliga;
och såsom sådane voro de skyd-
dade för dem genom sina troll-
konster.

2) Deras troll-formel, eller
galdr, lyder :

ÖeriFF*. ftyf.lt Dufar',
_OuaFo-.ii jemena marjuin.

XaiuatFoon faflrufhiin,
Sunfe Suomariii fitabnn !

£ain muuton fampn!)aF|7,
CapfeFd (ain pitäjäFfi;
Dllinä \t)ömet\'i |'u_.|i.
2uo* |'ata fntpo,
Subatta tul>atioo,
JtaiFFi moai-an FoafuFooni!
i.aFi moaljun fauFetFooni.

(Månne ej med denna Erik för-|
stås Riks-Rådet och Riddaren;
Erik Fleming, som var Lag-
man i södra Finland, och dog
1538)?
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qtie sufjugium _. quam ut in aliquo ramorum
riexu cont.egantur; huc redunt juvenes _, hoc
senum receptaculum." Sedan förklarar han i det
följande "non armaA derigenom att de voro ''se-
curi adversus dfos _, securi adversus hominesA
Slutligen förklarar lian ordeh "non equif deri-
genom att de icke skö.le någol åkerbruk (beatius
ctrbttrantur illaborare domibus _, quam inge-
jnere agrisj; och ändteligeu i sista meningen, der
han uttrycker deras förakt emot Gudarna, förklarar
lian äfven hvarföre han sa-jl om dem. "non pe-
nates ;" **) "il/is CFennonibus scil.) non voto
quidem opus esset."
1) Nonpenates, har man van-

ligen, figurate, öfversatt dermed
att "de icke ägde något stadig-
varande hemvist." Vi finna lik-
väl ingenting som här kan gifva
anledning till en sådan, endast
hos Focterne förekommande, be-
märkelse ; i anledning hvaraf
man äfven velat tillämpa hela
beskrifningen på Lapparne. Vi
deremot tro att dessa ord äro
ingenting annat, än en närmare
förklaring af hvad han förut i
9:deKap. torde hafva lämpat på
Finnarne, då han uppger, att en
del af Sveverne (månne det ej
bör vara Svearna?) blifvit på-
trugade en främmande religion
(adveeta religio) ; emedan de
sjelfve: "nec cohibereparietibus
deos, neque in ullam humani
oris speciem assimulare" hvil-
ket allt fullkomligt inträffar på
Finnarne (jemför Otava 1 D.
p. 146. och Sv. Litter. Tidn.
1817, p.2!)5). Att meningen icke

kan vara, det Finnarne voro i
saknad af ordentliga hus, finner
man ännu tydligare deraf, att
lian redan tvenne gånger förut
talat om deras hus , nemligen
"et domos figunt" och "illabo-

rare domibus." Vill man, oak-
tadt allt detta, påstå, att Taci-
tus , med orden non penates,
ville utmärka det Finnarne icke
ägde stadiga bostäder, så följer
dock deraf icke, att härmed me-
nas Lapparne; ty han har re-
dan förut fällt samma omdömen
äfven om andra den tidens na-
tioner. Så säger han t. ex. i
31 Kap. om Catterne, att de
icke ens ägde några hus: "nulli
domus , aut äger , aut aliqua
curai" och ungefär detsamma
säger han i 46Kap. om Sar-
-111 ater n e: "_>_ plaustro equoque
viventes," eller som PompOnius
i 2:dra Bok. om dem uttrycker
sig: "pro sedibus plaustra iia-
bent," hvilket han i 3:dje Bok.
närmare förklarar: "gens
tion se urbibus tenct, et ne sta-
tis quidem sedibus, ut invita-
vere pabula, ut ccedens et se-
quens hostis exigit, ita res opes-
que secum trattens semper ca-
stra habitat. Alla dessa upp-
gifter tyckas till det mesta vara
hemtade från Strabo , hvilket
faller mera för ögat, om man
jeinför Siebenkees's Latinska
öfversättning deraf, der det he-
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Man torde kanske redan vara nöjd med vår,
förklaring öfver detta ställe hos Tacitus, blott vi
äfven gittat bevisa det han verkligen hade sig be-
kant Finnarnes trolldom, eller att denna deras konst
redan på hans tid var i utrop. Och — äfven detta
skola vi i det följaude söka ådagalägga.

"_l!au'aan>at £?_ti'in fanoja.
"Jipiijen mirtfä witifutfanifat."

Snart sagdt alla forntida Författare och Historie|
skrifvare, som blott omnämnt det Finska folket!
ter i 7:de B. 1 K. § 3, om de
Nord-Germaniska folken: "Com-
mune omniitm est, qui istis in
locis degunl, facilis et expedita
soli mutatio, ob tenuitatem vi-
ctus, et quod neque colunt a-
gros, nec quidquam reponunt.
Sed in casis liabitant in unum
diem apparatis, cibus eis ape-
core plurimus, ut et Nomadibus:
quorum etiam imitatione rebus
Suis in currus impositis fncile
cum pecore sno abennt qao vi-
sum fuerit; hvilken beskrifning,
med undantag af de omtalte vag-
narne , vida mera tyckes passa
på Lapparne, än den Tacitus
här gör om Finnarne. Uti2:dra
K. 4 §. och aulje K. 17 §. upp-
repar han detta än vi inre, då
han talar om de Sarmatiska no-
maderna, af hvilka Roxola-
nerne voro de nordligaste, han
kände. (Månne namnet kan
hafva någon gemenskap med fin-
ska ordet -linetfalainen?) Ty se-
dan han först sagt: "quid au-
tem sit ultra Germanos, et alios
iis confines, sive ii sunt Ba-
stårna;, ut plerique putant,
sive aliiinteriecti, sive Jazyges,
sive Ro xo la ni, sive alii in cttr-
ribus domicilia habentes,

non est facile dictu" säger han
öm dem sedermera: "ii oxolani

maxime septentrionales, qm
campos inter Tanain et BorjM
sthcnem incolunt. Nam quans
tum est nobis cognitum regionig
septentrioualis a Germania us§
que ad Caspium mare, id omnå
est cetmpestre: an supra Bot
xolånas linhitet aliquis, nescÉ
mus. Härpå beskrifver han d_§
ra. nomadiskalif sålunda: " Fem,
torict Nonifidam pitis coactiscoiwl,,
pacta, iifixa sant vehiculis, ip
quibus iiäegiiut: circum ea vem'

santur pccora, quorum lacte%\
caseo et carnibus aliintur: s_o
qutiiitur autem ipsipasctia, serw-
per herbosa occupantes loctm
hyeme inpaludibus Masotidiprm
pinquis , asstate etiam in caim
pis." Hvilket allt ännu i dan
gäller om Tscheremisser,Tscha
vasser, Morduiner,Votiäker, m
fl. af de, i det f.d. Asiatiska Sa»
matien, kringströfvande Tsehij
diska, eller Finska folkstamman
af hvilka deegentliga Finnara»
redan före sin beröring mw
Svenskarne, tyckas, såsom sjelra
hufvudstammen , hafva ägt el
mera ordnatlt och organisera»
samhällslif, hvilket, sedermera!
efter denna förening, ytterliga!
re , ehuru på ett fräramanM
språk, antagit alla kulturens oaå
civit.aäUionciis förmåner. 1
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jiafva gemensamt instämt i ett vitsord om deras
såkallade trolldom. Redan sjelfva det ordet, eller
fiHimiet, Troll, betecknade ursprungligen, och i hi-
storiskt afseende, en Kin ne (jote, thusse, rese, m,m.)
liksom begreppet "Finnar" och "trollkarlar"
voro i de gamla nordiska sagorna synonyma, hvil-
ket bevisar, att den mytiska bemärkelsen uppstått,
och härledt sig, af den historiska. *)

Den Svenske Historieskrifvaren Olaus Mag-
nus, 2) som sjelf lefde vid slutet af fjortonhundra-
talet, säger om dem: "_Aquilonis regio, Finlan-
dia ac Lapponia iba erat docta rnaleficiis o-
lirn in paganismo, ac si Zoroasbrem Persam
in hac damnata disciplina prcecepborem habu-
isseb." Och hans bror, Johannes Magnus: 3) "po-
pulus ille mulbis rabionibus insuperabilis existi-
mabur. Esb etiam incaniabionum sbudiis om-
nino dedibus, eisque non minus quam armis
pugnare consvevib." Rayrarn Jac. Zieglerus,
som dog, vid hög ålder, år 154g, 4) säger om dem:
'incanbabores sunt perejficaces;" Porlugisarn

Damianus a Goes, som lefde vid samma tid: 5)
1) Så skall t. ex. den Egy-

ptiske Historieskrifvaren OIym-
pIOBORUS, som lefde i början af
s:te seklet, hafva berättat, en-
ligt hvad den Constantinopoli-
tanske Patriarken Photius om-
förmäler, det Vandaierne pläga-
de öknämna Götherne för troll,
förmodligen för det de tagit
desses land i besittning: oeli i
ett bref från Kalifen Balthasar
i Bagdad, till Konung Christ-
offcr, af dr 1144, kallar den förre
-en sednare ännu för "Konung
öfver trollen inorden." Bref-
vet börjar : "Baltasar Soldanus
consaiiguineus Deoruin, Babilo-
nice Imperator &c. . . . auribus
nostris irttoiutit, teföre magnum

regem Trullorum.&c. Jem-
för J. F. Neikter, Dissert. de
gente antiqua Troll, p. 65, och
Geiieb, Sv. R. Häfd. s. 410.

2) Se hans Historia de Gcn-
tibus Septentrionalibus. Roniis
1555, in fol. p. 119. Det är i
3:djé Bokens lfi:de och följande
kapitel, som han än vidare fort-
sätter denna beskrifiiing.

3) Se hans Gotkorum Sveo-
numque Historia. Romce 1553,
in fol. p. 163.

4) Se hans Schondia. Argen-
tor. 1532. fol. p. xcvl.

5) Se hans Deploratio Lap-
piana; gentis. Coianice Agrip.
J3:o, b. 254.
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"incanbamenbis sic pollenb, ub inber mult.a dii
ctu mira, quce prcebermibbo, näves in media,
cursu retineant, sic ub nulla vi ventorum amoy
veri possint."

"Incantationum siudiis incumbunb," säsert
Seeländarn Saxo Gramma ricus, om dem, i sin Hi\
storia Danica, som han skref år 1177, *) ocM
den gamle Isländaren Snorre Sturleson, eu blan|
de äldste nordens Historiker, född på Island 1170^anför på många ställen bevis af Finnarnes trolM
konst. Så beskrifver han t.ex. sid. 38 af sin Nori
ske Kon gers Chronica , vdsat paa Danska
aff H. Peder Clausson. Kiöbenhafu i633. 01a
en Finne, som midt under måltiden trollade
bort all maten från bordet, då Konung Haldau
GudrÖdsson, med ett slort följe, gästade på Hade-
land. 2) Sid. 104 omtalar han en stor trollkarl
benämnd Evind K eld a, utan att dock bestämdt
nämna hvad landsman han egentligen var; 3) meti

1) Se t. ex. Loniceri edi-
tion, tryckt i Frankfurt vid Mayn
1576, fol. s. 84.

2) Det säges väl att man icke
kunde upptäcka upphofsmannen
till detta skälmstycke; men Ko-
nungen lät "en Finde, som
var viis oc förfaren i alleTroll-
doms stycker", undergå tortu-
ren, (han var således misstänkt);
och att detta ej var utan sina
goda skäl, bevisas deraf: att då
han sedan räddade sig, genom
flykten, begaf han sig med Ha-
rald, Konungens son, hvilken
han medtagit, till en höfding
(förmodligen den, som ombetrott
honom detta värf) hvilken gäst-
fritt tog emot dem , och omsi-
der yppade för den unge prin-
sen, att det just varit han som
horttagit, d. v. s. låtit borttaga,
maten.

3) Väl troddes det att han
var son till Ragnvald Ret-
tilben (äfven en arg trollkarl,
se Feringsk. s. 114) hvars mor
var den beryktade Snöfrid,
den gamle Finnen Svales dot-
ter (s. 51,153); men då han un|
dergick torturen, för det han icke
lät döpa sig, bekände han i sin
dödsstund: 'jag kan ingen dö-
pélse fa, ty jas» är en ande,
uti mennisko-lekamen, qvick-
nåder igenom Finnarna.!
trollkonster; ty de som
kallade sig min fader och mo-
der, fingo inga barn tillsam-
mans — och dermed dog E-
vind, och hade han varit den
argaste Trollkarl i IVor-
rige." (s. 160. jemför Pering-
skölds upplaga af Sturleson.
St.jckli. 1597. s. 300.)
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namnet är finskt, och i Finland finnes ännu en slägt
ined del namnet. **) Sid. 292 och '6oö omtalar han
Innu den Norske Länsherren T hor er Hund på
Jäjarköö, beställer sig af Finnarne 12 stycken
i-enskinns-muddar, som voro förfärdigade "med saa
inegen Finnekonst, at der kunde intet jaein

bi de paa." Hvilket Konung Olof Haraidson, kal-
lad den Helige, nogsamt fick röna, då han, i va-
penskifte med samma Hund, måste tillsätta lifvet;
emedan vid hvarje hugg han gaf sin motståndare,
endast rök och dam gick ur pelsen. Och <jväder
Skalden Sigvater härom sålunda :

"Then milda Konungen fant sjelf
"Then starka Trolldomen,
"Hvarmed de Troiikonstige Finnar
"Hade hulpit Tbori;
"När som Konungen slog Hunden
"Tvert öfver skuldrorne,
"Och thet med guld beprydde svärdet
"Kunde intet bita." (jemf. Peringsk. 5.751,795).

Angående åter den nyss om»
talte Finnen Svase, eller Berg-
finn som han äfven kallades, så
berättar Sturleson, att han ge-
nom sin trollkonst gjorde Ko-
nung Harald Hårfager så kär i
sin dotter Snöfrid, att han
t«g henne till sin gemål. Ty
bon hade knappt räckt honom
ett mjödkar—"och genast var
som en brinnande eld skulle
tändas i hela hans kropp, och
ville han då straxt hafva sam-
lag med henne. Men Svase
sade, thet skulle inte ske, med
mindre Konungen fäste sig
henne till hustru, och finge
henne efter lag." Hvilket ock
Konungen gjorde; men fann vid
dess död , (ilå ur hennes kropp
iprnngo ormar, och ödlor, gro-
dor, paddor och allsköns elaka

matkar) — sig jemnreriigen be-
dragen , och att han varit gift
med en tro 11 pac k a.

1) Icke blott i Finland, utan
äfven bland de vid Norska grän-
sen bosatte Finnar, lefver ännu
minnet af denna slägt, kallad
Kelta, (namnet skrifves annars
vanligen Keldn) eller Keltainen.
Kn Wcrmlands-Finne, benämnd
af do Svenske Kelt-Anders,
visade under 1657 års krig mot
de Danske, mycken bravur och
tapperhet. Ruinerna efter hans
gård, belägen nordost från byn
Lekvattnet pä Fryksände vestra
Finskog, kallas än i dag Kel-
ta i s-tom ta , liksom ett annat
numera öjdeställe, nära byn Ärn-
sjön på Östmarks Finskog, be-
nämnes efter någon annan af
samma slägt Ätltalfen autto.
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Exempel på Finnarnes svartkonst anföres dessutom
s. i3, sg, 64, 128, m.tl. st., att förtiga historien ont
Vandlands förtrollning af Finska Prinsessan Drif.
va, genom dess trollkona Huld, *) hvilken histo-
rie blifvit verldskunnig, och anses hafva skett \i(\
pass år 80 eft. Chr. f. (se Heims Kringla, p. 12)
och således just på Taciti tid. 2) Vill man jemte
Historien rådfråga de mytiska Eddorna, så kan man
gå ännu längre tillbaka i tiden, 3) och man skall
allt framgent finna samma sak mångfaldeligen be-
kräftad i allt det vidunderliga, som der anföres om
Jothar, Thussar, Dvergar, Resår, Troll, m. m. unw
der hvilka namn man måste tänka sig ömsom våra

1) Denna Huld, som var Trol-
lens drottning i norden, eller som
hon i Sturlunga-sagan kallas,
"trollkona mikil," ansågs vara
moder till trollsystrarne Thor-
gerd och \'rpa, hvilka den
Norska Jarlen Håkan , redan i
10:de århundradet bevisade en
öfvernaturlig dyrkan; oehhvar-
om finnes en egen Isländsk saga.
Sagan om Huld omtalades, i
början af trettonde århundradet,
såsom allmänt bekanti Norrige,
hvars allmoge ännu ej glömt
Hull a eller Hut dr en, 6åsom
drottning öfver troll, rå, och de
underjordiske. Dessa kaltas der-
före efter henne', i det gamla
språket, Huldufolk; äfvensom
trollkonster benämndes H u 1 d u-
konster (se Geuer, Svea R.
Häfder, 1 D. s. 482). Mest är
hon hos allmogen i Norrige be-
kant af den så kallades Huldres
låt, hvarmed man betecknade
förmenta sorgliga underjordiska
toner, söm man trodde sig höra
ur bergen (Mullers Sngobibl.
1. 36*8). Vi förmoda att nam-
net Huld är ingenting mer och
ingenting mindre än en förvrid-
ning af Finska ordet bullu (ga-

len, öfvergifven); ochatthemär.
kelsen af detta ord, möjligen
deriverar sig från nämnde troll-
packa, eller dess namn. Enligt
Grimms Deutsehe Sägen, s.
6—12, omtalas äfven i Tyskland
"die FrauHolla," ehuru Mul-
ler tviflar om hon är densamma
som den, hvilken förekommer i
Ynglinga-sagan.

2) Anmärkningsvärdt är att
Tacitus i 45Kap. säger om Si-
tonerna, ett Svenskt folk (någre
anse honom med detta namn hafva
utmärkt Sigttina-boerne) "Fe-
mina dominantur," och tilläg-
ger : "in tantum non modo a /<*-

bertate , sed etiam a servitute
degenerant. Hic Suevice fnis."

3) Odin, som (enligt Edda
Deemis. 6) sjelf på möderne var
af Jätteslägtet, hemtade icke
blott sina råd afjätten Mimer,
ibland Rimthussarne, utan fria-
de till Rinda, enligt Saxo, på
en Finsk spåmans råd; eller
som det i den äldre Eddan beter,
på utsago af en spåkunnig jätte-
kvinna, den han uppsökt och med
besvärjelser uppmanat. (Se här-
om: Vegtaras quidja).



51

Finnars och Lappars stamfäder. Dessa vidunder-
liga och fabelaktiga historier igenträffar man, ehuru
till stor del omstöpta, i Romarnes och Grekemes
vidskepliga berättelser om vissa folkslag här upp i
norden. Icke underligt derföre om den tillförene
ofta omnämnde Danske Författaren PEDER Claus-
SON, sedan han besktifvit Finnarnas trolldom, slu-
tar sin berättelse med att säga: "De ere allesam-
men gruinme Troldfolck, huis lige jeg
icke troer at hafue nogensteds vaerit, el-
ler endnu fin des i verden." (sid. i32).

Ja ej nog dermed att man var kunnig om de-
ras Svarlkoust, och åtnöjde sig med alt begagna och
påkalla den vid trängande behof, nian skickade äf-
ven sina barn från aflägsna 01 ter till Finnarne, att
lära sig deras trolldom, eller som det efter den ti-
dens sätt att t-äga, kallades — "Fin ne konst."

Sturleson berättar att Konung Erik Blod-
yxa, *) då han återvände från ett ströftåg i Biar-
inalaud, träffade på hemvägen, i Findmarken, en
Hicka vid namn Gunnild, som från Halogaland
var dilsäud, att lära sig "Finnekonst," d. v. s.
trolla. a) Derom läses det i den Danska öfversätt-
ningen, sid. 56: "Der Hand (Erik) kom tilbage
"til Findmarken igien, funde Hands mend en dei-
"lig jomfru paa en Oe udi en Findgam; liun kal-
"lede sig Gunnild for dennem, oc sagde: mitt
"Fader boer paa Halogaland oc beder Ozo r Hui d e,
"hand sende mig lil JVlotle 3) Finnekonning at laere

1) Scheffcr begår häruti
ett stort misstag, då han, sid.
51 i sin Lapponia, säger att
detta skett af Eriks fader Ha-
rald Hårfager, i hvars histo-
rie händelsen finnes anförd.

2) Konungen gifte sig seder-
mera med denna Gunnild, och
visade bon att hon ej var illa
sänd i lära, då hon framdeles

genom en Finko ne tros hafva
föigifvit Halfdan Svarte, under
ett gästabud (s. 64) och sjelf, ge-
nom sin trolldom , förgjort Ko-
nung Håkan Adalsten Fostre.
(sid. 87).

3) Att detta namn, såsom det
här skrifves, i likhet med mån-
ga andra, hvilka man t. ex. fin-
ner uppgifsa hos Saxo — icks
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"Finnekonst, seden kom jeg til desse to Finner, soa_.;
"ere mest konstrige ofuer ald findmarken. ...-,,

"Naar de blifue vrede, da skjelfuer jorden under
"dennem, oc hvad lefuendis Djur, da kommer for
"deris Öjen, ma styrte ned ligesom det vaare dödt."

Detta kan vara tillräckligt att visa, det dea
Finska folkstammen, så långt den Nordiska Histo?

-

rien någonsin sträcker sig, och redan ide äldsta
häfder, der detta namn förekommer, visat sig så.
6om ett folk, det der stod i nära förbund med biij
håle. Vi skola snart äfven få se att denna Naliorj
var lika mycket härföre beryktad — såväl i vestern
som i södern; och att Romerska och Grekiska Hi-
storieskrifvare fullkomligt instämde i allt hvad de
Danska och Norska Krönikorna berättade om dem.

Redan Spanioren Pomponius mela, som lefde
ungefär 40 år efter Chr. säger om inbyggarne |
Thule — och hvilka desse voro, skola vi längre
fram få se — "Graiis eb nosbris celebrabas car-
minibus." r) Att desse Nordboer eller Thuleboer
varit beryktade såväl för de natur-fenomen solen?
här företer vid solståndstiderne, som för de mång%
vidunderliga Jätte- och Fé-sagoi-, som om dem förit
spordes, och hvilka med ryktet flögo verlden o mm'
kring, utsmyckade genom Skaldernes fantasier, in|
tyga äfven andra af forntidens Historiker. Tacituj|
sjelf tyckes endast hafva omskrifvit dessa PomponiS
är Finskt, inser hvar. Detta
hindrar dock icke att det ju ej
derföre ursprungligen kan hafva
en finsk upprinnelse. Skulle det
derföre vara oss tillåtit att gissa
oss till det rätta namnet, i an-
ledning af det sätt hvarmed
Svenskar och Danskar vanligen
barbarisera och råbråka finska
ord och benämningar, och hvar-
»ä inan ännu i sednare tider t.ex.

i Fernows Reskr. öfver WermL
p. 528, finner flerfaldiga bevil,
så skulle vi vara böjde att tro,
det man härmed torde kunna
hafva menat Muttilainen, en
gammal Finsk slägt, som ännu
lefver och är ganska talrik.

1) Se 3:dje Boken af hans
skrift de Orbis situ. Frankfurt
1700, p. 848.
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ord, då han, i 2:dra Kap. om de Germaniska fol-
ken (hvartill han äfven läknarFinnarne) i allmänhet
säger: "celebrant carminibus anbiquis ;" ehuru
han dermed egentligen tv ekes afse deras egna folk-
qväden. Äfven Romaren Plinius den äldre (född
i Verona år 20, och död år 76 eft. Ghr.) tyckes
hafva kompilerat detta ställe iios Pomponius, då
han, vid beskrifningeu om norden, säger på ett ställe
i sina skrifter: *) "pone Ripheeos monbes, 2) ul-
iraque aquilonem, gens felix 3) fsi credimus)
quos Hjperboreos 4) appe/lavere, annoso degit
cevo, fabulosis celebrata miraculis. Ibi
credunbur esse cardines mundi exbremique si-
derum ambitus." Och hvad som är ännu märk-
värdigare, säger han om delta högst mot norden

1) Se hans Historia Natura-
lis, tryckt i Paris 1723, fol. T.l.
pag. 219.

2) Med Riphasi montes, har
man vanligtvis förstått de Ural-
ska eller Scythiska bergen.
Redan Strabo utsätter på sina
kartor, ganska tydligt, de Ural-
tka alperna under detta namn.
(jemför hans Tabula Sarmatice).
Att annars Auktorernas tanke ,

häruti, liksom i mångt annat,
varit delad, är oss icke obekant.

3) Att denna felicitas är den-
samma, den Tacitus nog tvety-
digt antyder, under namn afse-
curitas, tyckes vara påtagligt;
ty hvarföre skulle han annars
säga "si credimus" {om han ej
ansett den för orimlig (föga tro-
värdig). Äfven Tacitus tyckes
varit villrådig, huruvida han
hörde tro det eller icke, lemnar
likväl saken i sitt värde, men
tillägger straxt derpå, med af-
seende å hvad han vidare hört,
att det vore nog fabelaktigt(.<?-
tera jamfabuhsa).

4) Vi veta väl att om intet
ord torde de Lärde mera råkat i
strid, än om bemärkelsen af Hy-
perborei (Nordhoer), och hvad
folk dermed menas. Vi tro att
forntidens Författare sjelfve va-
rit härom oense, och att de, un-
der olika tider, härmed icke blott
förstått olika nationer, utan då
dessa flyttat, namnet flyttat med
dem, och sålunda äfven kommit
att beteckna vidt åtskilda län-
der. Hvarföre den läsare torde
göra klokast, som af meningen
något så när kan gissa sig till
hvad auktor härmed menar.
Ofta torde namnet äfven blifvit
användt i dikter och myter, en-
dast för de märkvärdiga begrepp
man dervid fastade. De flesta
komma dock öfverens, att med
insulas Hyperboreorum oftast
utmärkes vår nord; och vi sälle
oss af många anledningar till
denna mening. Vill man härvid
jemföra de lärdes tvister, så fin-
nas de till betydlig mängd upp-
tagne iNettelbl. Schwed. Bibt.
I St. t. 38 o. följ.
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boende folk:"'Apollinem prascipue colunt." J) Hvil-
ket allt han tyckes, till stor del, hafva hämtat af
Diodorus Siculus; 2) och på hvem han åter stöd-
jer sig, kan göra oss lika mycket. Allt nog för sina
sånger och trollkonster voro nordens folk beryk-
tade hos Romare och Greker, och det förnämligast
genom deras Poeter, hvilka ej underläto att gifva
sin inbillningskraft fiitt spel, och tillägga många
orimliga fabler om de f<>lk och länder, som lago
i denna del af verlden. 3)

Tacitus säger ju redan sjelf omEstherna CAEslyi)
som äfven är ett Finskt folk: 4) Insigne super-

1) " Apollinem prfcipue co-
lunt," torde kanske rättast böra
öfversättas med att: "de hel-
gade sig isynnerhet för skal-
dekonsten;" eller "hade sinne
för poesi." Afven Tacitus gör
i 3:dje Kap. en omständlig be-
rättelse om desse de gamles bar-
der. Annars kunde det väl äf-
ven hetyda, att: "de bevisade
solen sin dyrkan." B£da tolk-
ningarna öfverensstämma med
verkliga förhållandet.

2) Se hans Bibliotheca Histo-
rica. Amsterdam 17-16. fol. T. 1.
pag. 158.

3) Det bör derföre ock ej
förefalla oss onaturligt, att vi
hos dem finna namn på så mån-
ga folk, länder, ocli kungar, här
inorden, hvarom intet spår nu-
mera finnes öfrigt. Redan den
.Nordiska Historien sätter oss
häruti i bryderi; och då vår e-
gen gör det, hvad skola ej då
andra folkslags förorsaka? Det
ligger i sjelfva sakens natur.
Hvarje land flödade af krigiska
nationer; af hvilka hvar och en
djerf vikinge, som med några
skepp drog i härtåg, eller i le-
dung eftsr byte, kallade sig

kung (åtminstone kallades så i
främmande land). Vi finna då
snart, att ett och samma land
kunde hafva flera sådana käm-
par. Och ej nog dermed: alls
anförvamlter af konungahuset
(af hvilka de fleste, just voro
sådane vikingar) fingo denna
titel, äfven om de ofta ej bads
mer att säga, än att gästa vid
konungens bord; och detta, e-
medan de kunde göra anspråk
på thronföljden. På samma sätt
gick det till ined landet och fol-
ket. Från hvad ort och provins
man drog ut, från det landet
var man ock hemma. Man re-
fererade sig ej till ett visst ge-
mensamt land, och—ett sådant
fanns ej; ty spliten hade ofta
delat det. Af allt detta finner
man, att då man hos Grckerne
och Romarne finner omtalta si
många Nordiska riken och folk-
slag, så bör man ej alltid söka
dem placerade bredvid hvar-
andra , utan kanske oftare uti
och inom hvarandra; och di
skall man kanske görasig mera
gagn af de underrättelser de
lemnat, än man hittills gjort.

4) Vi veta väl att någre —

deribland ¥xvr, sid. 13— vilja
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Stilionisformas aprorum. gestant, id pro armis
oriinique tutela; securum deas cullorem etiam

lämpa den beskrifning Tacitus
bär gör om JEstyi, på de nuva-
rande Prenssarne* eller rättare
deras förfäder. Besynnerligt,
men af hvad orsak, eller på hvad
grund, veta vi icke. Kanske
derföre att Tacitus säger om
deras språk: "linguas Brittanias
proprior" (quam scil. Svevice)?
Detta bevisar ingenting annat
än att Tacitus ej kände deras
språk. Eller kände han det kan-
ske bättre än vi. Ty äfven sed-
nare tiders Författare hafva på-
stått att språket i en viss del af
Provinsen Wallis, äfvensom den
gamla Geelskan, i Irland och
norra Skottland, skall vara be-
slägtadt med Finska tungomålen;
hvilket kanske skulle kunna för-
klaras derigenom, att en del af
de Sknndinavier (eller som de
af infödingarne benämndes, Ga-
ler, d. v. s. främlingar) som
vid början af 9:de seklet inkräk-
tade landet, kallades Fion-Gdl,
hvilket man vanligtvis öfver-
satt med 'hvita Galer," men
måhända rättare bordt heta:
"Fin n-Gåle r," emedan de tro-
ligtvis varit Fin n ar, efter hvil-
ka ock landet sedermera blif-
vit kalladt Fingaliia. Den
namnkunniga Fingals - grottan ,

på Skottska ön Staffa, skulle
möjligen på sådant sätt kunna
få en bemärkelse af Finn- el-
ler Troll-grottan, i likhet
med våra troll-hålor. — Kan-
ske var det i anledning häraf,
som Porthan fick det infallet
att bevisa det äfven Finska språ-
ket bar burskap från England
(Dissert. de superst. fet. Fcnn.
p. 62); men vi veta hvarvid han
stannat (se Sv. Litt. Tidn. 1817,
«. 388). Att åter Tacitus sagt

det Estherne bodde vidVeixeln,
der nu Prenssarne hafva sina
hemvist, bevisar lika litet. Ty
när man betänker huru t. ex.
Göter , från Donau och .Svarta
bafvet, bosatt sig vid Målarns
stränder och på Maroccos ku-
ster, samt huru så många" an-
dra nationer, vid de allmänna
folkvnndringarnc , flyttat sina
gamla bopålar, och flyktat från
hus och hem , för att i andra
länder söka sig nya; så bör man
icke undra om äfven Estherne,
på en tid af närmare 2,000 år,
kommit att från grannskapet af
Weixeln draga sig till floderna
Duna, Fnddes och Luga. Att
de förr verkligen innehaft det
nnvarande Preussen, kan ledas
i bevis med flera skäl. Så he-
ter det t. ex. i Chr. Keichens
Liffländska Historia (tryckt i
Rudolfstadt 1695. 4:o, s. 12):

"Ein theil des alten Swewier
ländes wurden eigentlich E-
sthen genant, welche Preus-
sen bewohnten, und denßern-
stein zli samlen beflissen wa-
ren; Doch aber Ware dise
Esliien dem Ursprung nach
keine Swewier, ob sie zum al-
ten Swewier lande gehöreten,
sintemahlen sie auch mit den
Teutsehen einerley Sprache
gehabt, sondern mer allein
in Sitten und Kleidung fiber,
eingekommen seyn. ]\ach
dem aber die Wenden und
Herulier, wie aus dem Ptolo-
m_co bekant, an diesen Ohr»
ten meister gespielet, haben
die Estlien Preussen verlassen,
und ist endlich der theil Lief-
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inter hostes prcestat. x) Detta är så val träf.
ländes, so noch hetitiges tages
liach ihnen Estonia, Esth-
land, genand wird, ihr letz-
ter Sitz worden." ja Plivius
visste ju redan att det beboddes
af Finska stammar, då han sä-
ger att Finland , enligt berät-
telse , sträckte sig till Vcixeln:
"nec minor opinioue (qvam scil.
Svevia) est Fennigia (alii: Enin-
gia) quidam hane habitari ad
yistulam usquefluvium.. . tra-
dunt." (Hist.Nat.Lib. iv. c.13);
och Egyptiern Claudius Pto-
LEM.EUS (som lefde ungefär 130
år eft. Chr.) säger i 3:dje Boken
uttryckligen: "xagd jUtjv T

StGTOvXav noTa^tov, vno
Tovg ovtvÉdaCj yvd-covtg ;

éira tpiVVOl." Detta lärer bäst
sålunda låta förklara sig, att
på högra sidan oin Veixeln, allt
in åt Ryssland, beboddes landet
af Finska och Sarmatiska, (se-
dermera äfven af Slaviska) folk-
stammar; men på venstra, åt
floderna Rhen och Elbe, af Gö-
tiska och Vanilaliska (jemför
Strabo, s. 330).

Af de Finska folken omtalar
redan Tacitus Finnar och E-
sther, Flinius nämner ännu
några andre, som t. ex. Livoni,
och Ingcevones, m.fl., och lärcr
Tacitus, med "nationes Fenno-
rum," hafva afseende på alla
dessa stammar; af hvilka de
som lågo ikring den Finska vi-
ken, ofta hemsöktes och beskat-
tades af de Svenska Vikingarne,
som då sade sig segla austur-
vegie, d. v. s. längs med de
östra kusterna , i motsats mot
nord anväg, då de kursade nor-
den om till Biarmaland och till
stränderna af Hvita hafvet.

Då vi nyligen varit i tillfälle
att se en annanFörfattares tan-
ke öfver samma ämne, begagna
vi tillfället att här anföra håna
mening, hvilken är hemtadfrån
Versuche fiber die Alterthumer
Livlands und seiner Völker, von
Johann Ludv. Börger. Pastor
zu Ermes inLivland. (Se: Ver-
suche in der Livländischen Ge-
schichtskunde, von Friedr. K,
Gadebtjsch. Riga 1779. 18.
5 St. p. 7.) Han säger: "Di.
alten Einwohner Livlands zu
welchem man in vorigen Zei.
ten , nämlieh zu den Zeiten
der Herrenmeister aucli Kur.
iand nnd Semgallen rechnete,
theileten sich überhatipt in
zwo Nationen, die in Absicht
der Sprache und Kleidung
sehr unlerschieden waren,an-
derer Sitten nicht zu geden-
ken. Beide, ob sie gleieb sehr
atisgebreitete Völker waren ,

hatten keinen allgemeinen
Na men, zum wenigsten ist er
nicht bekannt geworden. Um
sie nun genau zu unterschei-
den, will ich das eineTsehti-
den benennen, einen Namen,
den die russisehen Schriftstek
ler den Esthen geben, das an-
dere aber mit den polnischen
Schriftstellern Gethen. Die
Tsclmdische Nation hatte von
diesem grossen Strich Ländes
den grössten Theil ein, und
theilete sich in drey Völker,
nämlieh in Esthen, Liewen
und Kuren."

1) Vi kunna här icke under-
låta att medförundran anmärka
den påtagliga likhet som äger
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fande, att han aldrig kunnat skildra dem bättre.
rum emellan hvad Tacitus i
denna mening säger om Esther-
ne, och hvad som i följande Kap.
plifver sagdt oin Finnarne. Ty
då det om desse heter (i anled-
ning af deras trollkonst) "suas
alienasque fortunas spe metu-
que versare," så heter det om
de förre (med andra ord): "in-
signe superstitionis" (d. v. s.
guperstitiosi sunt). Och då det
på förra stället heter: "non ar-
ma, non penates;" heter det på
sednare stället: "id pro armis
nmnique tuteta." Då det om
Finnarne heter: "securi adver-
sus deos, securi adversus ho-
mines;" så heter det om Esther-
ne: "securi inter hostes;" och
då det säges om Finnarne: "sola
in sagittis spes, quas, inopia
ferri, ossibus asperant;" säges
det om Estherne: "rarus ferri,
fi equens fustium uslt." Om vi
nu således visat att Tacitus ägt
kunskap om Esthernes vidske-
pelser, och att beskrifningen om
Estherne på sätt och vis är sy-
nonym med beskrifningen om
Finnarna, liksom det ena folket,
till språk och seder är besläg-
tadt med det andra; så är ju
all anledning att förmoda, det
Tacitus med orden securi &c.
haft afseende på Finnarnes troll-
konster.

Annars veta vi ganska väl att
denna hans mening om Esther-
ne, blifvit af alla andra annor-
lunda tolkad, enär man mera fä-
stat sig vid orden än saken. Vi
hafva derföre äfven vågat fatta
denna mening från en annan
synpunkt, än den vanliga; och
då vi i allt söka sanning och
sammanhang, tro vi, när vi
funnit detta, oss hafva hunnit
målet af vår önskan. Vi tro oss
derföre, äfven här , böra först
upptaga, och om möjligt veder-
lägga , våra föregångares tolk-
ning, innan vi härutinnan våga
framställa våra egna åsigter.

I spetsen för alla de andre,
vela vi framdraga en gammal
Tysk öfversättning af Jacob
MICYLLUS, trvckt i Frankfurt
1511, der det sid. 1320, heter:
"Diese (Esthen) pflegen auch
di Mutter der götter zu ehien,
und zu einer Zierde öder herr-
lichkeit ihres Gottsdienst pfle-
gen si der wildcn Schweinßil-
dungen öder gestalt unibher
zu trägen , Dasselbig hnben
sie fur ihre waffen und ihrer
aller Schtitz und Schirm , *)
pflegen auch dadurch under
den Feinden beiehirmet und
vei tädigt zu werden." Således

•) Man tyckes i allmänhet vid öfversättningen af delta ställe hos Tacitus,
hafva ansett orden: "formas aprorum gestant: id pro armis omni-
que tutela," betyda, eller åsyfta, detsamma som orden: "effigies et
signa quadam in pralium ferunt ," (i 7:de Kap.) Meningen är dock
bär helt annan. JNågra hafva likväl insett orimligheten af alt vela tro
det figurerna af några afbildade svin skulle vara dem mera till skydd
än allsköns vapen och försvar; och derföre sökt förklara saken deri-
genom att Esiherne, vid anblicken af dessa bilder, blefro modigare och
djerfvare. (Se Valpys edition. London i_Ul. Vol. vnV Men delta fér-
klaringssätt, som torde vara nog longe petitum, lämpar sig åter icke
till Taciti här på stället alltför tydliga ord.
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Ty ser man en af våra Hexmästare, då han är i
har "matrem deum venerantur"
blifvit öfversatt, med "de dyrka-
de Gudarnas moder." Der-
för ser man äfven, i många edi-
tioner, det vara skrifvit deum;
hvilken diktion nästan blott före-
kommer bos Poeterna, och utan
att vi kunna påminna oss huru-
vida Tacitus någonsin tillförene
betjent sig deraf. Ernesti edi-
tion, hvilken vi alltid vilja sätta
i första rummet, förkastar väl
denna läsart, i anseende till ac-
centen, utan att dock derföre
kunna införa någon bättre. Vi
tro att om Tacitus med Deum
menat Deorum, så måste han
nödvändigt härunder tänkt sig
antingen Esthiska eller Ro-
merska gudar. Detförra kunde
han platt icke hafva menat, e-
medan han hvarken, förr eller
sednare, omtalar några sådana;
och hos hvarje läsare hade na-
turligtvis den billiga frågan upp-
stått: "hvilka Gudars mor?" Han
hade då icke blottbehöft nämna
dessa Gudars namn, utan äfven
deras Moders, emedan de voro

för Romarne okända. *) Äfven
så litet hade han banned kunnat
mena de Romerska Gudarnas
moder, Cybe 1 c; ty då skulle
hSn i det följande icke hafva
kallat detta hennes dyrkande:
"insigne sup er st it in nis;" u.
tan: insigne r eligionis , eller
num inis, som han gör i 43Kap.
der han talar om Cas tor och
Polliix's dyrkan hos Naharva-
lerna (jemf. Flin. II L. c. 3?).
Man har dessutom svårt att an-
taga det Estherne kände Ro,
marnes Maler, dessmindre dyr-
kade henne; och det så mycket
mer som ingen annan Romersk
Författare nämner ett ord der-
om, hvilket man ingalunda för-
summat , om så skulle varit —

helst man känner huru flitigt
deras Historieskrifvare begag-
nade hvarandra» underrättel-
ser. **) Vi tro derföre att om
ordet Mäter nödvändigt skall
bibehållas, meningen är: ma-
trem (tanquam, vel ut) deum ve-
nerantur (de- vördade sin mo-
der "*) liksom en Gud). Ungefär

*J Val söker Brotier, i sina noter öfver Tacitns (Parisiis \yy§) förklara
detta derigenom, att han vill lämpa det på Hertha, som blifvit nämnd
i 4o:de Kap. Men utom det att hon af andra folkslag, än hsrhenie,
hade sin dyrkan, så säges det tydligt der "terram matrem," hvilket
aldrig kan få någon synonymi med "deum mäter."

**) Väl kan det icke nekas att Romarne, af ett slags förkärlek för egna
myter, ofta trodde sig i främmande folkslags supers.ition finna iio-
merska mysterier. Detta var fallet med C a stors och Po 11 u x's dyr-
kan hos Naharvalerne, att förtiga många andra exempel. Dec kan så-
ledes vara en möjlighet att Tacitus med Mäter deum har verkeligea
menat Cybele; och hvilket kunde kanske förklaras derigenom att
Metragyrterne och Kyrobanterne, som voro hennes prester
och tillbedjare, i likhet med våra DtoijUt, ströko omkring landet på rig-
geri; och betjente sig, liksom Ka mtschadal ernås Schamanet och Lap-
parnes Noider, af en puka, hvarmed de antydde sin närvaro Kan-
ske denna likhet mellan Cybeles prester och Esthernes hexmästare,
gjorde att Tacitus förblandade dem med hvarandra, och ansåg dem
dyrka samma Gudom.

*•*) Man må ej tro, att detta v öre en motsägelse af hvad som förut blif-
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s in rätta luDtincefa, inftDsfa eller lpalfioisfo, så må man

6i initiia talesätt förekommer om
jViiglerne m. fl. i 40 Kap. "ter-
rain matrem colunt" (>ie dyr-
kade j o r d e n som sin, d. v. s.
såsom allas,moder). Men månne
cj detta kan vara ett skriffel, i
jiället för: martem deum vene-
rctntur (de värderade krigiska
förtjcnster) ? Vi äro nästan sna-
rare fallne för att tro detta.
Ty jemnförer man hvad Cassi-
ODOttes (och redan före honom
VibGilius) berättat om deras
grannar Götherna: "Martem
Colht semper asperrima placa-
vere cuttura" (se .tornandes de
Reb. Getic. införde i den förres
Op. Omnia. Genuas 1037, pag.
jlO) och hvad Tacitus sjelf i
9:dekap. säger cm Germanerna :

,'Herculem ac Martemplacant,"
med det FOMrouics säger öf-
ver hufvud om alla dessa Kor-
diska folkslag: "Mars omnium
Deus ." så tro vi oss ej sakna
stöd för denna gissning. Skulle
orden formas apnorum gestant,
betyda "de buro bilder af vild-
svin" som en ceremoni vid sin
gudstjenst, så skulle det sedan
bordt heta eas (scil. formas),
och icl.e id, som nu refererar
sig till insigne superstitionis,
eller till sjelfva detta bärande.
Ty det var väl icke ceremonien
elier det yttre kännetecknet på

derns religion , som gaf dem
detta hägn emot fiender; utan,
det hade väl bordt vara sjelfva
dessa svina-beläten som, ehuru-
väl nyttjade vid ceremonierne,
likväl*i det fallet varit att an-
ses af en inre och högre bety ■

delse, såsom Gudinnans attri-
buter och tecken af dess gu-
dom. Det kan annars icke ne-
kas, att det måste förefalla en
hvar litet besynnerligt, att höra
omtalas en Gudinna som af-
bildas och dyrkas under form af
ett svin; och att dessa bilder
gällde mera än vapen. Således
är äfven denna förklaring, så
haltande och orimlig den i sig
sjelf är, tvifvel underkastad och
föga tillfredsställande. Vi tro
derföre att dessa ord böra öf-
versättas sålunda: "som ett
tecken på deras vidske-
pelse" (d.v.s. med andra ord:
som ett bevis på deras troll-
konst) "bära de (eller taga
de sig) skapnad af vild-
svin, (d.v.s. så kunna de taga,
sig gester och åtbäfvor af dessa
djur) — id pro armis omnique
tutela." Detta (deras vilda ut-
seende , och hvaraf det är en
följd — deras förmåga att trolla)
gagnar dem i stället för
vapen och allt slags för-
svar. *) Detta är ju så natur-

vit sagdt om qvinnornas slafveri hos Finnarne; ty huruvida hus-
modren häruti gör eit märkeligt undantag, hafva vi förut visat i Sv.
Litter. Tidii. ISI7, sid. 577, 774*

*_) Högst besynneiligt är, att Sturleson säger just detsamma om Odin
och hans trollkonst, hvilken han lärt sig af Jotarnes Konung Gylfej
nemligen att han derigenom alltid segrade och var en förskiäckelse för
sina fiender; "fordi hand kunde skifte sit ansict oc Atsium
mit lyd oc skickelse hvorledis hand vilde (sid. 5). Månne
icke Tacitus sjelf tänkte sig något sådant, dä han nyss förut, i 45Kap.
säger om dem som gifvit sig i strid mot Arierne; "Nam primi in
omnibus prieliis oculi vincunturr" Hvarmed han torde hafva afsett
att de voro hvad vi kalla ft[män fcantöjät, d.Y-s. sädene som kunde
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väl förlikna honom vid ett vildsvin. *) Denna sin
öfvernaturliga förmåga tror han äfven skall kunna
enligt, att vi ej annat kunna än
anmärka, att hvad Tacitus här
säger om Estherne, nemligen :

"formas aprorutn gestant," det-
samiii.i säger han i nästa Kap.
om Hellusierna och Oxonierna,
hvilka folkslag han uppräknar
i ett sällskap med Finnarne :

"cvjrpora atque arttts ferarum
gerere. " Det är ju precist
samma Sak-uttryck, med andra
ord. *) Härigenom slipper man
först och främst att öfversätta
insigne superstitionis med g u d s-
tjenst; utan bibehåller såväl
ordet insigne som superstitio
här, samma sin ursprungliga
betydelse som i 43 Kap. , och
undviker man derjemte att tro
det Tacitus nyttjat oråvtforma
(hvars egentliga bemärkelse är
det yttre utseendet, for-
men, skepnaden) istället för
hild, hvilket hade varit mindre
nödigt, «lå så många andra, der-
till mera lämpliga, ord varit
att tillgå, t. ex. simulacrum,
imago, effigies, statua, si-
gnum, ta. fl.

Att det sedermera står: "se-
curiun deos cultorem," anse vi,
ej utan skäl, vara en korrum-
perad text; och att ordet deas
på detta ställe tillkommit, der.
igenom att det i något inanu.
skript varit skrifvet i margen;
såsom enförklaring (.ehuru högst
felaktig) öfver ordet cultorem,
men sedermera, genom afskrif.
vares okunnighet, blifvit inryckt
i sjelfva texten. Vi instämme
derföre fullkomligt med Ernesti,
som redan i början af dettaKa-
pitel säger: "vulgatum quidem
vitiosum est."

1) Man kunde mes! afseendö
å den vilda extas, hvaruti da
Finska Hexmästame härvid för-
sätta sig , lämpa på dem dessa
Virgilii verser :

Subito non vultus, __o_^
color unus,

Non comtce mansere comm; sed
pectus anhclum,

Et rabie fera corda tument.....
(/Eneid. iv L., v. 47—49). ;

"vända ögonen på folk" Eller månne han väl härmed kunnat
haft afseende på den bekanta versen ho. Homebus , der han, talande
om Mycerna i striden, sjunger:
....avTog de na/av t-oetkv oaas tpastva. . .

.

hvilka ord, såvä' Possidonius som Strabo , hvardera , sökt, på sill sätt,
uttyda och förklara (s* Simbo, L, vn. c5- §• *0- Annors hade ds
gamle den berättelse o-n Partherne, . ursprungligen en Scythiskt folk)
alt de ofta begagnade sig af det krigspurs, att vända fienden ryggen
till och låtsa fly, under det de härunder på det häftigaste fullföljd»
striden: hvarpå Hoeatius alluderar i » B. i Ep. v. 112; möjligt äfven
att något sådant låg här dunkelt för Taciti tanke.

"\ Man må icke tro att detta var första gången, som Romarne hyste
den tanken att menniskor kunde byta om skapnad och natur. Så t. ex.
säger Mela om Neurerne (ett Nord Scythiskt folk) "Neuris statum.
iingutis tempus est, quo .'i velinl in lupos iterumque in eos quifuere
mut-mtur," (sid. .55). Romarnes egen Mytologi öfveiflödar «f dy-
lika metamorfoser, i likhet med sagorna om Jältat och Troll, i Norden.
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skydda honom (vara hans skyddarinna) midt ibland
fienderna. *)

Ja man har, såväl i äldre som sednare tiders
JCrönikor, icke tvekat att genom anförda historiska
fakta, bekräfta dessa Taciti yttranden om Finnarne:
nemligen huruledes de, .förmedelst sin svartkonst,
icke blott varit till en skräck för sina fiender, utan
ock huru de derigenom ofta förgjort eller förjagat
fiendtliga härar. Och detta anföres af åtskillige
Svenska, Danska, Tyska och Ryska Häfda-
teeknare, såsom en oförgriplig sanning.

Utan alt vilja åberopa de gamla Svenska sa-
gorna och käoipa-dalerna, hvilka, liksom deras äld-
sta Krönikor, äro fulla af sådana exempel, och i
anledning hvaraf den Svenska pöbeln, ännu i dag,
bär ett slags panisk fruktan för allt hvad Finne
heter, vela vi blott af Historiska författare citera
den redan förut nämnde Olaus Magnus, som pag.
363 säger om Finnarne ungefär detsamma som Ta-
citus här tyckes hafva åsyflat; nemligen: "Hi ete-
nim Finni et mubuis prcesidiis, et Gothicis ac
Svebicis armis, *) magicisque artibus, et ele-
mentorum secrebis viribus sete, suasque terras
inconcusse servare solenb."

Danska mes äldsta Historiska urkund, Saxo,
omtalar att tlå Konung Ragnar Lodbrok med en
flotta var ankommen att underkufva Biarmarne

1) Dock, det är ej blott Fin-
nar, Esther och Lappar, som
vunnit detta vidtfräjdade namn
af trollkarlar; äfven andra
Finska folkstammar hafva liär-
uti, med dem, delat samma ära.
Så t. ex. säger Adamus Bre-
meksis , som lefde vid pass år
1077, om de gamla Kurländnin-
garne , äfven ett Finskt folk :

"Gens crudelissima, propter ni-
mium idololatrice cultum fugi-

tur ab omiiibus; divinis, atigti-
ribus atque necromanticis om-
nes domus sunt plenas. A toto
orbe ibi responsa petuntur, ma-
xime ab Hispanis et Grascis."
(De situ Daniee. Helmstad 1670,
4:o, p. 146).

2) Detta tyckes,(i förbigående
sagdt), vara en komplimang åt
Svenskarne. Vi böra ej glöm-
ma att Författaren var Svensk.
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(äfven ett Finskt folk) blef denne segersälle hjelte,
blolt genom deras trolldom, besegrad. Härom he-
ter det ien Dansk öfversättning: "Biarmländernej
"gaffue sig til deris troldoms Konst, oc opuacte Ha-
stigt "Wvaer met Regn oc »Storm, oc förhiudrede
"Koug Regners framgång, vuudertklen met stor
"Kuld oc Frost, vunderliden met wlidelige Heede
"oc Brynde, saa at mange döde aiT hans Folck |
"nogle aff Hunger oc Törst, nogle aff Peslilentze
"oc Blodsot, oc andre saadanne farlige smitte Siu-
"ger." »)

Tyskarne omtala att Gustaf II Adolf, i 3o-
åra-kriget, hade uti sin armé en bataljon Lappar f

hvilka, genom sin trollkonst, gjorde hans vapens?
framgång. Detta låter Scbefferus högeligen för-
tryta sig, att man nemligen sålunda, genom en hop-
spunnen osanning, 2) velat fördunkla den största
Hjeltes glans (se hans Lapponia p. 33). 3) Vi
torde dock få anmärka, att det icke var en sådan
absurdissimum commentum som Förf. behagat-
tro. Ty väl veta vi att Lappar aldrig utgjort mi-4
lis, men ickedessmindre torde dock berättelsen!
vara så till vida sann, att de Svenskes segrar ofta}

1) Ungefär samma tid, eller
vid pass 700 år eft. Chr. f. an-
ser Torfa-us Halfdan Östenson
lefvat, hvars Saga (Se Björners
Nordiska Kämpadater) innehål-
ler flera sådana prof af Finnar-
nes trolldoms-förmåga i krig.
Isynnerhet det 21:sta Kap. der
det talas om Floke och Fåle
den Finske.

2) Han säger: "absurdissi-
mum hoc est commentum."

SY Vi tillstå uppriktigt, att
vi icke känna det ställe hvarpå
Schefferus här egentligen syftar,
emedan han icke citerat någon
Auktor; men vi förmode attban

kanske läst Pirit,. Arlakis-Ei.
ArmaSvecica&c. tryckt i Frank-
furt 1631, der det a. 76 säges _,|
att Konungen , till företagande*
af en vinter-kampanj, förskrif-»
vit en hop Lapp-muddar och pel-
sar, för arménsräkning ; hvilka;
ankommit (förmodl. till Stock-'
hnlm) förmedelst trenne Lapp-'
ska cohortes (som han kallar""
det) hvarmed torde böra förstås*.
partier, transporter, expedition'
ner; och bvarefter dessas växt'
och utseende, in. m. närmare
beskrifves, utan att det på nå-
got sätt namnes, det desse va-
rit vid militären, mycket min-
dre afgjort segern.
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af Tysklands författare lillskrefvosFi nnarnes tap-
perhet. Saken är blott den, att Tyskarne tagit
iniste på dessa folkslag, och förvexlat Lappar med
Finnar. Det är ingen obekant alt Gustaf Adolf
hade liera Regementet' af Finnar i sin armé, 1)
hvilka, genom sitt utmärkta mod, väckte fiendens
förvåning; och kanske än mer genom det lugn och
den köld de ådagalade under sjelfva slagtningens
hetta. Att de ej voro Svenskar, urskiljde man af
språket; men hvad de egentligen voro för folk —

visste man icke. (Det var forsla gången de voro
förde så långt fram på Tysk bollen). Man kallade
dem derföre i början, och i brist på annat, agmen
horribilis Hackapwlorum, 2)af Finska orden baffn
peäHä (itugg neder) hvilket man förmodligen hört
vara deras lösen. Det var således ej genom deras
trolldomskonst (som Scheffer påslår) utan för
deras tapperhet och mod, som Tyskarne lill-
skrefvo dem segern. 3) Ej heller tro vi det vara

1) Utom de egentliga Fin-
narne, voro de Esthiska och en
del af de Utländska Ri-gemen-
terne, på sätt och vis, äfven att
räknas till denna nation. Huru
stor del af Svenska arme'n be-
stod af Finnar känna vi icke.
Arlanib^eus, som uppger Imf-
vudstyrkan, säger hhift sid. 72
& 73: "Scloppetariorum cqui-
tum ex Svecia et Finlandia,
quanquam eorum plures nume-
rttti fuerunt — 36 turmce (/___-

meratis in singulas turmas cen-
tum equitibus) facit 3,600. De-
cem .Svecitv et Finlandicce le-
giones, quarum singulce constant
duodecim signis: decem igitur
constant 12,000 milites."

2) Se Dissert. de Prcecip.
causs. defectuum Historice Fen-

j nicce. Prces. J*»h. Bilmark;

Resp. Gabr. Haberfelt. Aboas
1766, p. 14.

3) Att detta mod, af den
sämre och oknnnigare hopen,
blifvit förklaradt såsom tillkom-
met genom t rol Idoms kon st,
är nog troligt; äfvensom att de
vidskeplige Kntolikernc trodde
måhända, ocb utspridde, sådant,
för att derigenom nndskylla sitt
nederlag; hvilket äfven O. Fr_"-
xell, i sina Historiska berättel-
ser, ti:te Del. s. 23, antyder,
ehuru han naturligtvis äfven vill
lämpa det på Svenskarne — då
lian säger att: ...."Svenska
Konungen hade i sin här många
Lappar, Trollkarlar och
vidunderliga varelser, hvilkas
blotta åsyn kunde jagaden tapp-
raste soldat på flykten." Dettn
upprepar han sid. 403, då han
uppger attltayrarne och Schwa-
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förnedrande för en stor Fältherre, alt i sin armé
hafva ett hurtigt folk — äfven om det ej utgått uv
skötet af hans egen nation. J)
liarne, kallade dem för "Kät-
tare, Lappar och förhexade
Finnar;" och att deras Ko-
nung, "sjelf förtrollad, segrade
genom ett af mörksens Furste
förtrolladt svärd;" livarföre de
ock i sina böner anropat "det
Gud täcktes bevara dem för de-
ras arf-fiende, den Svenske djef-
vulen."

1) Den store Konungen hyl-
lade alltid mycket Finnarne, och
satte, vid många tillfällen, till
dem ett större förtroende än till
andra. Ja han förebrådde sig
ofta sjelf, att genom sin oför-
sigtighet mången gång onö-
digtvis hafva uppoffrat dessa
hjeltar. Också var det ej un-
derligt, om han älskade dem,
ty Finnar var det som, vid Deni-
min, räddade honom från Nea-
politanarnes klor, och en Finne
var det som, vid Kerkholm,fräl-
sade hans far undan Polackar-
nes sablar. De voro således
icke ovärdige Monarkens kärlek;
och öfvergången vid Lec k ,

drabbningen vid Neuburg am
Wald , affären vid Regens-
burg, bataljen vid Breiten-
feld, eröfringen af W»ir t z -

bur g, träffningen vid Frey-
städtlein, stormningen på
Alte Veste, och sjelfva slaget
vid Liitzen, jemte flera andra
ställen, bära härom de ojäfakti-
gaste bevis. Äfven af de Fin-
sko Härförarne utmärkte sig
många^undcr detta krig, såsom
t. ex. Åke Tott, Klas och Her-
man Fleming, Evert och Gustaf
Horn, Axel Lilje, Torsten Stål-
handske , Klas Hnstfer, Erik
Slang , m. fl., hvilka förevigat
sitt minne t häfderne. Tysk-

lands Författare ntbasiinade vid{
och bredt de Finska truppernei
beröm, och förvara ännu pj
många ställen minnen af dera»
bragder. Då Svenska Historien
om icke förnekar — dock likväl
förtiger detta, kan det icke skgj
da att veta hvad andra natioi
ner härom tänkt och skrifvhf
Man kan i detta fall jemtiför|
åtskilliga tal öfver Gustaf Adott
t.ex. Aog. Bucheri OratioGrui.
tual., pag. 118 m.ft. st. Mic^Wirdungi Örat. p. 155, m. il,
st. P. Winsuni Örat. p. 25&
in. fl. st. Laudatio Fuaebris"-
Auctorc anonyma, p. 378, m. ftj
st. Dan. Heinsii Panegyr. g,
22, o. fl. st.; alla tryckta iLeyi
den 1637, 12:o. Vi vela blött
anföra det sist citerade stället,
som lyder: "Stabant Finni Tui,
ut e.xiticorpore, ita valido, com*
pacto, inconcusso, vi atque ani*
mn, qui mille passus supracorl
ptts emineret, reverentia unitå
ac honesta paupertate invicil
Qui ut mortetn metuant, a$

ho it is caussa loco abeant, noh
magis expectandum, quam ti\
elementa rerum viribus hutnét
nis cedant. Animce ingentem
inconcussas atque immotce, quM
cum libertate vestra ac victorm
ex hoste pariter ac vota teA
minatis; Pos ego, tanquam iim
mortalitatis nostras formas ak
effigies, complector." Härom
kan vidare jemnföras Histoirf
deGu s t a v e-A dolp h e, Roj
deSuéde, par M.leGrimOAßil
ä Neuchatel 1789. m Partiet
8:o; Histoire de Gustave-
Adolphe, R. Suéd., parM.D.
M. Amsterdam 1764, T. iv. 8:Ä
Geschichte Gustav Adolf»
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Äfven Ryssarne hafva ej kunnat annat än
tillskrifva Finnarne svartkonstens hela hemlighet.
Pen så kallade Viborgska smällen, som skedde
under 149^ års krig, natten emot den 3o:de No-
vember, *) oeh jordskalfvet vid Pedersöre kyrka
il. 2Ö:te Febr. 1710, under 1700—1720 årens krig,
kunde af den Ryska soldateskeu icke annorlunda
förklaras, än såsom förorsakade genom Finnarnes
hexeri. *) Voltaire försäkrar äfven alt den namn-
kunniga segern vid Narva /700, hvarvid den Sven-
ska armén till största delen utgjordes af Finnar,
ehuru Sveuskarne ensamt tillegnade sig äran deraf,
skall i tle Ryska annalerne endast blifvit förklarad
på ett öfvernaturligt sätt, såsom vunnen-genom troll-
konst och djefvulens m.igt. 3) Afven under sed-
nasle kriget år 1808, känner man en anekdot som
passerade i Borgå; och som bevisar alt den sämre
Ryssen, ännu i dag, är vidskeplig nog att tillskrifva
Finnarne alla magins hemligheter. 4)

Königs von Sweden. Bres-
lau 1774, ii B. 8:0. Trettiåra-
Icriget af Fr. r. Schiller, m.
11. andra skrifter i detta ämne.

1) Se härom Åbo Tidn. 1785,
Bih. p. 235.

2) Läs härom Åbo Tidn. 1789,
p. 173, och H. H. Aspegrens
Beikr. öfver Pedersöre Socken,
p. 73, 86, införd i Åbo Tidn.
1793, p. 66—74.

3) Se llistoire de Charles XII
Roi de Suéde, parMr.VoLTAiRE,
p. 46; Histoire de Suéde sons
le Régne de Charles XII &c. ,

par M. deLimiers, T.3, s. 98;
The History of the Wars &c,
p. 67. Jemf. Nordbergs Carl
XII:s Hist. T. 1, s. 144.

4)Då Ryssnrne, om vårenlBoB,
ville framsläpa några större ka-

noner och mörsarc, till Helsing-
fors , för att begagnas vid be-
lägringen af Sveaborg, blefvo
dessa, förmodligen af blida och
menföre, vid det då hastigt in-
fallna vår-stöpet, så qvarhäfta-
de 111idt på stora landsvägen, vid
en grind strax utom Borgå tull,
att de med all konst och möda
ej kunde förmås af stället. Se-
dan man fåfängt anlitat hjelp
af hästar och karlar, skall, en-
ligt berättelse, soldaterne, som
ansågo detta genom satans list
och funder vara verkstäldt af
en Finne, nemligen en tiggare-
gubbe, som man nyligen på vä-
gen mött och illa trakterat, slut-
ligen företagit sig att risa dessa
kanoner med qvistar af alla möj-
liga trädslag, för att derigenom
utdrifva den onde med sitt an-
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Vi hafva således nu sagt nog om FinnäVnet}
trolldom, och bevisat kanske mera än hvad viy
för tillfället, behöft; nemligen alt Finnarne ej blöft
i Norden, utan öfver hela Europa, och allestädes
dit kunskapeu om. dem kunnat tränga sig, varit bes. ;
ryktade såsom stora Trollkarlar och Hexniäslare;!»
häng. HUruvidå detta lyckats,
veta vi icke» ej heller hvad lyck-
lig påföljd kilnllät blifva af det
vigVatlenj söm* enligt sägen,
sedermera skall härVid blifvit
begnghadt; mer) att de omsider
väl fått dem ifrån nämnde grind,
dock ej längre än ett litet stycke
dcrifrån, påandra sidan om sta-
den, under den såkallade Näsi-
backén, der de Varit tvunghe ätt
vältra derrl iskogen strax invid
vägen, och bygga öfver dem ett
skjul af granris, hvarunder dé
legat långliga tider, till dess de
vid ett tillfälle-, efter flera år ,

sjöledes, på en Rysk galeas, blif-
vit hort-tränsportérade. Hän-
delsen är visserligen så till vida
sann, att jag sjelf, då jag om
våren 18i0 insändes titt Borgå
Gymhasillm, ofta besåg dessa
fältstycken, bestående af 4grofvä
kanoner och 2 mörsare , hvilka
ännu då lågo qvar uti sitt långa
vinter-qvarter, i en liten skogs-
dunge , tätt intill vcnstcr om
landsvägen»

1) Ej utan skal, skulle matt
häruti bordt vänta sig någon
upplysning af vår, annars så för-
tjente, Porthan, i dess Dissert.
defamd Magias Finnis attribu-
tet;. Aboce 1789, hvilken Akade
miska afhandling, dock tyvärr,
innehåller ingenting af hvad ti-
teln lofvnr. Fastmera märker
man deruti ett bos Förf. till—-
knnstladt bemödande att bevisa
Finnarnes oskuld , och att, så
vid t möjligt, vederlägga det on-
da rykfe man kommit dem uppå.

Detta tillskrifver tian sid. 7, Ty»
Ska, Svenska, Norrska och Dan-
ska Författares oförskämdhet,
som, vid Kristendomens ljus,
rodnande öfver det mörker och
den vidskepelse hvaruti de sjelf.
Vebefunno sig, varit nog oblyge»
att» under det de sökt urskulda.
sin egen nation, gemensamt der-
före beskylla Finnarne. Dock
drager Förf. ej i betänkande att
sjelf sid. 8, på samma sätt skjutit
all skulden på Lapparne. Och
sedan han (sid. 15) betalat Sven-
skarrié lika med lika, samt (sid»
16) häraf beräknat hvad som pi
Katolicismen kunnat komma att
belöpa sig — tillskrifver haft
ändtetigen (sid. 17), livad ännu
möjligen kunnat återstå, Ro-
mare och Greker, hvilka tillvar
nord kringspridt sin mytiska
Fabel-lära. Vi vela blott i för»
bigående anmärka, att hvad det
vidkommer som sid. 15 och följ.
säges vara besvärjningar från
Svehaknn öfversatte på Finskan
(och hvilka, om vi icke misstaga
oss, tyckas vara hem tade från
IhrEs Dissert. de superstitio-
nibus hodiernis. Ups. 1750, p.
Öl, sequ. samt Fernovvs Be-
skrifn. öfver Wernttand, s. 250;
och följ.) så äro dessa tvertom
från Finnarne komne till Svcft-
skarnc'; hvilket vi hoppas få till-
fälle att någon gång framdeles,
vid Sn beskrifning om de i Verhi-
laiid varande Finska kolonier,
nogsamt bevisa» Emedlertid för-
tjenar det anmärkas, hvad som
just icke bevisar mycken konse-
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jivarvid man redan fastade sig vid blolla namnet,
$å att en Pinne och en trollkarl kommo unge-
fär på ett ut, likasom svartkonst och trolldom i all-
mänhet voro kände under namn af Finnek onst. *)
Delta har varit förhållandet ej blott på dessa sed-
nare sekler, utan fast mera i äldre tider, *) då Gal-
ler, Franker, Romare och Greker härom vetat nå-
sot att förtälja. Detta allt hafva vi bevist, och alt

delta rykte sträckt sig ej blott till Christi tid, utan
derutöfver; 3) samt att delta gällt ej blott om Fin-
qvens, att nemligen Porthan 7
jr tillförene, eller år 1782, pre
■ iderade för ett akademiskt spe-
rimen, utgifyit af Cjm. E, Lenc-
(vuist, under titel; de supersti-
tione veterum Finnorum, theo-
retica etpractica ; der han med
mycken sakkännedom, men ined
högst inskränkta, motsatta, oeh
i grunden falska, åsigter, sökte
i 2:ne digra delar bevisa Fin-
narnes afgudadyrkan (idolomnni
och demonolatri), Hvilket för
anledde Christof. Ganander
att år 1789 (således — samma
år som Porthan, genom en sed-
nare Dissertation, sökte bevisa
motsatsen) utgifva sin Mytko-
logia Fennica, der han likale-
des framställde allt ur en högst
ensidig och oriktig synpunkt.
Dessa åsigter omarbetades, i
■amma anda, afCkr.Joak..Pe-
terson, i Riga, och infördes i
J4:dc Häftet af J, H. Rosen-
rtÄNTEßs; Beiträge zur ge-
nauer n Kcnn tniss der ehst-
nischen Sprache, tryckt i
Pernan 1821. Emedlertid hade
yi redan 1817 (i Sv. Litt. Tidn.
för nämnde år) underkastatdessa,
af Ruhs äfven antagne, grund-
satser, en närmare granskning;
ochvid ett noggrannare skärskå-
dande deraf, icke blott bevisat
det falska och orimliga i dessa

»sigter, utan deryid äfven varit
de förste som, genom en strän-
gare kritik, sökt såväl veder-
lägga hans förfelade tolkning,
som lösa den mytiska cykeln ,

hvarigenom vi gifvit klaven till
helt andra idéer och begrepp,
hvilka ganska otvunget fram-
ställa sig ideras högre, och så-
ledes äfven ädlare, mytiska be-
tydelse; sanningar, hyilka icke
böra undgå hvarje sak-och språk-
forskare , vid en närmare och
noggrannare undersökning.

1) Se Heims Kringla, s. 56,
59, 87, 292, m. fl, st,

2) Detta intygas äfven af an-
dre, t, ex. Bur-SUs: "Lappones
olitn, quam nunc, niagicis super-
stitionibus magis dediti erant i"
ochPgucEßCs;"Äot tempore mi-
nus est ibi incantationum quam
juit antea."

3) Vi vela här göra en liten
tillämpning af det vi bevisat.
Ffter alla trollsånger och troll-
formler, af hvad namn de vara
inå, äro författade på Runor
(Run-vers) — ja ej blott hexe-
rier och trollsånger, utan äfven
alla Fabler, Myter, Ordstäf och
Sedespråk (se Dissert. de Pro-
verbiis Fennicis. Ups. 1818, p.
7) så är klart att Runorne va-
rit förr till än desse. Filer
med andra ord: attRun-poesins
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nar, utan ock om Biarmar, Esther, Lappar, Kurer, 1)
Liver, Ingrer, Tschuder*) och andra folk af samma
tidehvarf infallit på en tid, som
varit långt före vidskepelsens
epok, emedan denne iklädt sig
den förres drägt. Nu hafva vi
bevisat att vidskepelsen, hos Fin-
narne , redan var till vid Fräl-
sarens tid, d. v. s. för närmare
2000 år sedan; alltså måste Run-
poesin, hvars yttre form den an-
tagit , hafva hos dem florerat
redan långt före denna tid. —

(Jemf. Otava, 1 D. p. 28).
Ännu en slutsats! Efter Fin-

narne voro allmänt kände för
sin så kallade Finnekonst,
»om på den tiden utgjorde den
största vishet och filosofi, hvil-
ken Odin sjelf af dera sökte in-
hemta, så följer bäraf, hvad vi
redan förut anmärkt, att om de
fordomdags varit vidskeplige,
så voro de likväl, åtminstone i
detta afseende , kunnigare och
således äfven mera upplyste än
andra den tidens nationer, hvil-
ka, i följd af en grof okunnig-
het, trodde och fruktade dem
med ett slags pauisk vördnad ,

under det de, å andra sidan, här-
före ärade och högaktade dem.
(Jemför Otava, 1 D. s. 27). —

Slutligen kunna vi icke under-
låta att ännu bifoga den anmärk-
ning, nemligen, att då på dju-
pet af denna Finnarnes mysti-
cism, aller kakodemonism, lig-
ga förborgade spår af en hos
dem förgången naturkunnighet,
af en verkligen högre upplys-
ning, så torde det, äfven från
denna synpunkt betraktadt, icke
blifva utan intresse att närmare
Intränga i dessa deras magiska
vetenskaper, och framställa dera
i sin fulla dager; och äfven öf-
ver denna punkt skola vi fram-
deles , om tiden ocb tillfället

det medgifver, söka att så vidt
möjligt, meddela några upplys-
ningar.

1) Vi veta väl att de nuva-
rande Kurer, likasom större
delen af de nuvarande Livet
och Letter, ej äro ursprungne
af Finsk stam; men här är ej
heller fråga om de närvarande,
utan om de fordomtima innevå-
narne af dessa länder; af hvil-
kas slag tingar en qvarlefva ännu
skall finnas , nästan öfverallt,
kringspridd bland bergen och
de större skogstrakterna, i de
flesta af Rysslands provinser ;

men förnämligast i Olonctzska,
Archangelska, Tverska,Pleskou-
ska, Nischneynovgorodska och
Novgorodska Guvernementen ,

och i det sistnämnde , synnerli-
gast i Borowitschka, Kristetska,
Tichwinska och Valdaiska Hä-
raderna, m. fl. st. der de träf-
fas till en stor myckenhet, och
förekomma under namn af Ka-
reler, Tschuder, Ischorer jemte
flera andra mindre kända be-
nämningar. Det är om dessa
gamla qvarlcfvor af Rysslands,
Preussens, Lifflands och Kur-
lands fordna bebyggare, hvilka*
stamfnrvandter ännu sträcka sig
genom Ungern nedåt Svarta haf-
vet, som vi med skäl kunna sä-
ga : Divinis auguribus atque ne-
cromanticis omnes domos sunt
plence.

2) Af de gamla Tschuderne
skall det ännu finnas en , som
man tror, ursprunglig qvarlefva
på somliga ställen i Ingerraan-
land, förnämligast kring sjön
Peipus, som ock derföre af Rys-
sarno kallas Tschudskoe O-
• ero, och vid stränderna afLu-
ga-floden , ehuru dessa, äfven
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stam; och —nu fråga vi ändteligen. om del ej är
att förmoda (hvilket vi äfven gjort) att Tacitus med
dessa sina, i annat fall oförklarliga, uttryck: "se-
curi adversus Deos, securi adversus homines,
rem diffici/limam assecubi sunb, ut illis ne cobo
quidem opus esseb," åsyftar Finnarnes trollkonst?
Att vi icke närmare kunna leda detla i bevis, är
klart; men vi hafva åtminstone bevist möjlighe-
ten och troligheten deraf, samt lättheten att
efter denna åsigt finna sanning och samman-
hang af hans berättelse; och då vi detta gjorl,
så — hafva vi gjort nog.

Många hafva trott alt Tacitus ined sin beskrif-
ning öfver Finnarne, här egentligen haft afseende
på Lapparne, hvilka ofta, äfven i sednare tider,
blifvit så kallade, helst af Norrmännen, sina när-
maste grannar, i anledning hvaraf båda nationerna
i äldre tider, af Sturleson, m. fl. tyckas vara sub-
sumerade under det gemensamma namnet Finnar.
Måhända hafva ock båda dessa folkstammar kanske
fordom, mera än nu, varit med hvarandra införlif-
vade, och gemensamt utgjort de först invandrande
efter andras tanke, anses fordom
vara öfverkomne ifrån Finland;
en gissning, som vi lemna i sitt
värde. Visst är åtminstone, att
de kallas Tschuder och äro af
en Finsk stam. De underrät-
telser vi om dem äga, innehålla
förnämligast att vidskepelse och
trollkonst alltid varit deras luif-
vudsak (se Gadebusch's Liv-
ländische Geschichtskunde, 18.
V St. 5.15,21,22, m.fl.st.) Det
heter om dem bland annat:
"Was erstlich ihre Religions-
gebräuuhe betrifft, so beken-
nen sie sich jetzt ztu* russ.-

schen Kirche, beobachten n-
ber dabey noch immer ihre
uralte, ganz eigene, abergläu-
bisch Religionsgebiäuche, und
glauben besonders noch sehr
viel an Hexenmeister, welche
sie Neidas nennen. . . , Wenn
Jemand unter ihnen, es sey
Mann, Eheweib, Baiierjunge
öder Bauermägdchen kränk
wird: so geht er zurri Hexen-
meister, eröffuet ihm sein An-
liegen, und giebt ihm nach
Vermögen öder Willkuhr eiti
Stiick Geld."
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Åsars naturligaste fiender. Det kan i hufvudsaken,
göra oss här lika mycket, hvilkeldera folket Taci-
tus härmed menar, ty det kan t alla fall ej blifva
fråga om nuvarande Finnar eller Lappar, ulan Qiyi

deras äHefäder, hvilka vi i många afseenden anse,
vara ursprungna ur samma rot, och gemensamt
hafva ulgjoit Nordens första bebyg are. Men då
anledningen til! denna gissning förnämligast lärer-.
vara lagen deraf, alt Tacitus säger: ""vesbilui pel-,
Jes," hvarmed nian troll sig böra förstå Lapparnes»
m uddar—liksom ej Finnarne hade kunnat nyttja,
så lane ? (De kläda sig ju ännu i skinn; om ej j
Renens, så i Fårets) så tro vi oss böra upptaga
så ä! delta skäl som åtskilliga andra, hvilka härtill
kunnat gifva något slags anledning. Hvad Tacitus
här .äger om Finnarne, har han förut i 17 Kap,
sagt om många andra nationer i allmänhet: "ge-
runt et ferarum pelles," och upplyser tillika aff-J
qviunortiiis klädsel den tiden ej stort skilde sig trått
karlarnes (nec alius ferninis quam viris habibus*;
nisi quod femince scepius lineis amicbibus ve-
lanbur). Uppgiften : "cubile humus," gäller lika
0111 Finnar, som om Lappar. De hgga än i dag
hvardera på golfvet af sina boningsrum — åtmin*
stone sker detta i Savolax och Karelen, der man
på många slällen knappt vet hvad säng vill säga?'
Att detta österländska bruk, i gamla tider, lycke%
hafva sträckt sig äfven till andra nordiska nationer^
skulle man kanske kunna slula af 2o:de Kap. der

1 ° "I I . -.1 >>
• "**

det sages saval om herren som trålen: inber ea*i

dem pecora, in eadem humo degunb" HvarmetT'
man kan jemuföra Strabo Liv, c. 4. §. 3. AttTa^
cm tus säger om Finnarne: "in aliquo. ramoruin
ne.xu conbegant.ur," tyckes väl kunna tydas påt
Lapparnes kölar, dock kan härmed likaså väl för-,
slås Finnarnes mebtö tnnjaf, ponfaf, bpofä. (kojor
Och h\ddor, mestadels gjorda af qvistar och graa«!
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bark) hvaruti de uppehålla sig om sommaren, an-
tingen de äro statide på jagt eller (i.-.ke, dier ock
jinnais sysselsatte med sina utarheten. Han talar
dessutom, enligt livad vi förut anmärkt, särskilt om
deras hus och honin.sruni fdorni), och man fin-
ner redan af sjelfva beskrifniuaen å de förre, att
dessa så kallade riskojor egenteligen voro, liksom
de i dag ännu äro, skyttars och jägares tillhåll.
Föiöfrigl torde man kanske kunna antaga, att Fin-
narnes hus den lideu, liksom någon gång stundom
ännu, isynnerhet de faltigaves, i många afseenden
ej måhända varit så olike I apj-arnes, endast atl de
varit uppförde af timmer. Man beli åkte t. ex. en
eller annan af de torflige nybyggärnes hyddor på
skogarne, och man skall ännu finna exempel huru-
letles uti dessa små kyffen, eller ruffen, beslående
af några rankiga väggar, ölverskylde af ett till hälf-
ten förstördt barklak, en beständig eld underhålles
i ena hörnet af rummet, anländ emellan några på
marken liggande lösa stenar, under det .öken och
värmen Utgår frän det andra» genom spt ingöt na på
väggar och tak. Bättre golf än biotia jorden fin-
nes der saftan, hvarken vinter eller sommar. En
trästol och en gammal rostig gry la utgöra de van-
liga husgetåden. Ett sådant hlts kallas kola, lik-
nande Lapparnes käie ( boningsrum ) , och Utgift*
numera brygghus eller kök i de mera förmedlades
gårdar. Att hyggningskonsten i allmänhet vid dessa
lider varit liksom i sin linda, lyckes man kunna
sluta af Taciti beskrifning i 16 Kap. öfver de Ger-
maniska husen; hvilken beskrifning icke just är för
häfven: *ne ctremenlorum quidem apud illos aut
tegularum usus; materia ad om nia Utunlur in-
formi, et citra speciem aut delectalionem."

Alt hau vid beskrifningen om Finnarnes pilar
fager: "inopia ferri, ossibus asperant,' bevisar
lika litet att han härmed ås\ Ilar Lappat ne; vi halva
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redan anmärkt, alt han i föregående Kap. sagt nä-
stan delsamma om Estherne: "rarus ferri, fre-
quens fusbium usus," och i 6:te Kap. säger han
ofver hufvud om de Germaniska nationerna : "/j«
ferrum quidem superesb, sicut ex genere te-
lorum colligitur." Icke heller ligger något bevis
deruli att han om Finnarne säger: "idemque ve-
natus viros parit.er ac feminas a/it. Passim
enim comitantur, partemque prcedce petunt/'
ty man finner i allmänhet at hans beskrifning p|
den tidens nationer, att qvinnan, hos de nordiska
folken, delade mannens mödor och besvär; ja ofta
underkastade sig vida större; hvilket han ganska
rikligt, i to Kap. anmärker, då han säger att un-
der det niännerne tillbragte liden under sömn och
lättja, nödgades qvinnorna såväl förestå hushållet
som besöija om jordbruket (jemf. 25 Kap.). Uli
jö Kap. försäkrar han att qvinnorna icke blott,i
fred, utan äfven mången gång under krigets veder-
mödor, delade alla mannens faror, i det de uti fujl
rustning drogo med dem ut i kärnad, hvilket han
i 7:de och B:de Kap. upprepar, med tillägg, att det
ofia varit könet nian vid sådana tillfällen fåit till»
skrifva segern. Detsamma anför Strabo (L. XVII,
c. 2, §. 3) om några af de Cimbriska stainmartie|
och Pomponius åberopar sig härvid de Sarmatiskf.
qvinnorna, om hvilka han säger: "foemince etiam.
cum viris be/la ineanb." Historien besannar detta
i hvad som berättas om de gamles sköldmöer, hviiki.
tyckas gifvit en ursprungligen historisk anledning
till beiältelserne om de mytiska Valkyriorna. Äf-
ven i sednare tider saknas ej exempel på krigiska
fruntimmer. Så t.ex. skola öfver 300 Frisiska qvin«-
nor hafva stupat i striden år isi6 emellan Erkq-
Biskop Chrisloffer af Bremen och Friserne, uti lan-,
det Wurzen; och hvem är det väl, som icke hös

omtalas
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omtalas historien om de Småländska qvinnorna, i
Värends här.ad, huru de bortföste Danskarne ?

Vid detta förevetande, bor det förefalla oss så myc-
ket mindre underligt om äfven de Finska qvinnorna
deltagit, med sina män, i jagt och fiske.

Att Tacitus med sina Finnar här så mycket
mindre kan hafva afseende på Lapparne, synes vi-
dare deraf att han placerar dem i Tyskland, såsom
grannar Ull Peuciuerne, och uppger det de nyttjat
vegetabilisk föda (victui herba), samt förbigår, i
detta fall, helt och hållet deras renhjordar och no-
mad-lif, hvilket hufvudsakligeu karakteriserar detla
polar-folk. Och likväl påstår äfven Ljestadius (i
Forts, af sin Journal öfver dess Miss. Resa i Lapp-
marken, s. 454) att Tacitus med denna beskrifning
"målar på ett träffande sätt den Lappska nationen.
Vi tro oss emedlertid kunna antaga alt de egentlige
Finnarne, allt från urminnes tider, skiljt sig från
Lapparue, derutinnan, att de ej, som desse, varit
nomader, ulan idkat jordbruk; om ock delta ej
skulle hafva sträckt sig Lill annat, äu alt afbiänua
skogen, och så i askan.

Vi hafva redan i det föregående anmärkt att,
utom de riskojor och skogshyd dor hvaraf Fin-
narne begagnat sig under sina jaglfärder, (ungefär
på samma sätt som Svenskarne, vid sin boskapssköt-
sel, betjena sig af så kallade sä tror eller fäbo-
dar), så har Tacitus särskilt omnämnt deras hus,
utan att dock närmare bestämma hurudana desse
varit till sin beskaffenhet. Af det följande få vi
åtminstone en anledning att sluta, det desse varit så
kallade rök-pörten, Fiun-bastur eller Finn-
rior, hvilket är så mycket mer att förmoda, som
dessa bus äro de första och förnäms; a en Finne
uppför, emedan han, skyddad för ett sträugt kli-
mat, här bor med sin familj, tröskar sin säd, och
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inrättar sitt bad, tre väsendtliga ting i hans lefnad,
hvilka han icke kan vara förutan, I) och hvaraf

1) Nu görer inan väl skillnad
emellan ett por te, en badstu-
ga och en ria; men att de for-
dom varit så till vida förenade,
att de utgjort ett hus, kan på
flera grunder antagas, ehuru
man småningom med tiden bör-
jat, att, för hvarje af dessa be-
bof, uppföra särskilta byggna-
der. Såsom skäl till denna för-
modan, kan man anmärka, att
icke blottinredningen och struk-
turen är hufvudsakligast ena-
handa, och att de fattiga, en-
staka, skogsboarne ännu i dag
på många ställen begagna sina
boningsrum stundom både såsom
ria och badstuga; utan hvad som
än mera tyckes bevisa denna vår
gissning, är att dessa namn blif-
vit med hvarandra ofta förvex-
lade, — ja att sjelfva bonings-
rummet ännubibehållitalla dessa
tre benämningar, ehuru på olika
orter. Så t. ex. kallas en stuga
(tup-OiTavastland, ÅboLän och
en del af Estland pirtti (pörte);
Tschuderna, eller de så kallade
Grekiske Finnarne kring Peipus,
kalla sina boningsrum deremot
för iii!*i (ria), och Finnarne på
Wermlands och Norriges Finn-
skogar, kalla åter sina bonings-
stugor för fauna (bastu). (Jemf.
Otava, 2 D. p. 210).

Ehuruväl Tacitus icke uttryck-
ligen omtalar dessa Finnarnes
bastur, tyckes han dock der-
om icke varit okunnig, enär han
i 22 Kap., utan att likväl när-
mare naipngifva hvad nation han
dermed menar, omtalar ett folk,
hos hvilket mestandels herrskade
vinter (i likhet med hvad han
berättat omThule— quam hac-
tenus nix et hiems abdebat)
det der dageligen tog sig

heta bad; ehuru han härvid
nämner , att detta skedde om
morgnarne; hvilket måhända då
varit bruket, enligt hvad son»
ännu är vanligt i Österlanden.
Han säger nemligen: "Statime
somno, quempterumque in dieni
extrahunt, lavantur: saspius ca-
lida, ut apud quos plurimum
hiems occupat. Lauti, cibum
capiunt: separatas singulis se-
des, et sua cuique mensa." Väl
namnger han icke detta folk;
men att han härmed icke ger-
na kan förstå andra än Finnar
(Tschuder) synes oss så mycket
mer troligt, som både de Gö-
tiska och Germaniska folken
bada sig nästan sällan och al-
drig, hvilket redan före honom
Skalden och Historieskrifvaren
Nicolaus Damascenus ( som
lefde under Frälsarns tid) an-
märkt , då han säger om flera
af de nationer, som gränsade till
Schythien, att de endast blefro
rentvättade 3:ne gånger i sin lef-
nad; nemligen då de föddes, då de
gingo i brudstoln, och då de
stodo lik. "Ter solummodo la-
vantur in vita; cum nascuntur,
cum nuptias celebrant, et mar-
tem obeunt," och hvilket än i
dag, till stor del, torde gälla
om Finnarnes närmaste vestliga
grannar. Derföre, om ock Fin.
ska folket, uti sin klädsel, och
i sitt yttre , icke alltid företer
den propreté och snygghet som
endast visar sig på ytan, så ut-
märka de sig så mycket mer
genom en större renlighet till
det inre, icke blott i afseende i
det dagliga badandet, utan äf-
ven genom det beständiga sku-
randet af deras rum, husgeråds-
saker, bord och bänkar, in. ni.,
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det sistnämnda ännu tyckes påminna om hans O-
rientaliska ursprung.
hvilket föregår hvarje lördag,
och som alltid skall lända deras
qvinnfolk till beröm. Märkeligt
är att hvad Tacitus viiiare sä-
ger i gamma Kap. lämpar sig
alltför mycket på Finnarne. Så
t. ex. "Tum adnegotia, nec mi-
nus scepc ad convivta, procedunt
armati," hvilket han i 13 Kap.
ytterligare upprepar: "Nihiiau-
tem neque publicce neque pri-
vatas rei, nisi armati, agunt."
—Månne han icke härmed torde
mena sig deras puufot (stora
tälgknifvar) hvilka slags vapen
ännu i dag, i likhet med den
Österländska dolken , ständigt
hänga vid deras gördlar. De-
ras dryckeslag och ölsinne, (så-
som en följd af deras häftiga
och lätt retliga lynne), skildrar
han ganska naift: Diem noctcm-
que eontinuare potando, nulli
probrum. Crebrw, ut inter «-

nolentos, rixce, raro conviciis,
saipius ccede et vulneribus trans-
iguntur. Deras karakter: "Gens
non astuta, nec caliida, aperit
adhuc secreta pectoris, licentia
joci. Deliberant, dum fingere
nescittnt: constituunt, dum er-
rare non possunt."

Vi vela derföre icke påstå att
Tacitus med dessa meningar spe-
ciellt utmärkt Finnarne, endast
att de till alla delar ganska väl
kunna lärapas på dem. Måhända
kunna de med samma skäl äf-
ven hänföras till andra nationer?

•— Detta är något hvad vi icke
känna. Men visst är att myc-
ket synes röja en påtaglig lik-
het emellan Finnarnes karakter
och de af Tacitus beskrifnc Ger-
maniska folkstammars, ibland
hvilka han äfven räknar Fin-
narne; så t. ex. då vi om deras

förlofning-ssätt, läsa: " Dotem
non uxor marito, sed uxori ma-
ritus offert. Intersunt paren-
tes etpiopi.tqui, ac munerapro-
bant," (18 K.) så kunna vi här-
vid icke låta bli att tänka pä
Finnarnes fofiat; och då Taci-
tus om deras gästfrihet säger:
"Convictibus et hospitiis non alia
gens effusius indulget. Quem-
cunque mortalium arcere teetor
nefas habetur: profortuna quis-
que apparatis epulis excipit,"
(21 Kap.) synes detta oas endast
vara en närmare förklaring af
det Finska ordstäfvet: ÄoiraC
Ful)tuin tutooroar, bijroät wietaat
Fubtuniatu.. Vid beskrifningen
öfver deras klädedrägt, säger
han: "Tegumen omnibus sagum,
fibula, aut, si desit, spina con-
sertum; cetera intecti, totos dies
juxtafocum atque ignemagunt, n

Bara i brickan, och med blotta-
de barmar, gå Finnarne ännu,
liksom de, än i dag, endast med
en skinnrem och ett spänne, el-
ler en sölja, tillsluta sina roc-
kar: med en brisk, sina skjor-
tor. Visserligen väljer sig Fin-
nen, vintertiden, gerna en plats
uppå panfon, liksom Svensken
för spis e 1 n; dock sitter han
der icke såsom denne, ofta nog,
hela dagen —af orsak att Fin-
nen eldar blott en brasa om
dagen , och får sitt rum deraf
varmt som en bastu; Svensken
deremot eldar den kalla årsti-
den frän morgon till rjväll, och
fryser likväl ofta ändå, med
mindre han icke alltjemt sitter
för brasan, ty värmen utgår,
med röken, ur hans vida skor-
sten, som vanligtvis saknar ett
spjäll. I anledning af denna
Nordbona dubbla natur, att, i
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Pytheas, I) som redan 300 år före Christns
följd af sitt olika klimat, ofta
tillbringa vintern i en slumran-
de sysslolöshet, och om somma-
ren deremot försätta sig i den
lifligaste verksamhet, utbrister
Tacitus i 15 K. med ett slags
förundran : "mira dwersitate
natnrce, cum inlem homines sic
ament iuertiam et odeviut q Me-
tern." Äfven deras utseende:
"trucrs et casruleiocnli, rut ilas
comce" (4 K.) eller som Strabo
»äger flavi coloris , motsäger
irke sanningen. Ja han tyrkes
till och med hnfva nttraperat
några af deras ord och talesätt;
dä han t. ex. i ll:ie K. säger:
"Nec dierttm numerttm, ut nos,
sed noctium comptttant: sic con-
stituunt, sic condicunt; no.vdu-
cr.re diem videtur." Ännu är
bruket allmänt hos Finnarne att
räkna nätter, der andra vakna
dagar och dygn; så säga de
t. ex. om ett barn : folm-cinni
iDnnFia (tre nätter gammalt)
då Svensken säger tre dygn
gammalt; iiiaså räkna de ofta
vintrar der andra räkna år,
så t. ex. säga de om en häst
fafi-na l niiar-, f o (m.tnlmi as, (tven-
ne vintrar gammal, trenne
vintrar gammal) der vi säga
två eller tre år gammal, o.s.v.
AfvenSvenskarne hafva bär upp-
tagit detta Finska talesätt, så
till vida att de säga t. ex. den
är i tredje vintern, i fjerde
vint e r n, o. s. v. , i stället
för att säga på tredje året;
hvilket tyckes ge ett stöd åt den
tanken , att menniskorna i den
aflägsnaste forntid med år be-
tecknat årstiderna. Ja, hvem
igenkänner icke slutligen be-
skrifningen på båtfarten utför
våra nordliga strömmar och elf-
var, då Tacitus, efter att i bör-
jan af 44:de Kapitlet hafva»m-

tält Svenska sjömakten , näm-
ner : "Forma navium en differt,
qttod utrinque prora paratam
semper appulsuifronlem agit :

nec ve/is ministi a,dur, nec res
mos in ordinem lateribus adjun-
gunt. Salutum, ut in quibusdam
Jtumintim, et matabiie, ut i rspo-
scit, hinc vel iliinc rcntigium."

1) Pytheas Massiiteksis, var,
såsom namnet utvisar, hemnia
från det nuvarande Marseille, _•

Frankrike, hvilken stad var en
Grekisk koloni frän mindre A-
sien, anlagd af Phocreerna, un-
der Cyri tid, eller ungefär 550
år före Christus. På hvad tid
Pytheas egentligen lefvat är o-
bekant; men dä hans skrifter
redan citeras af en utaf Aristo-
telis lärjungar, Djcearcus från
Messina , hvilken lefde 320 år
f. Chr., och af Tim_eus från Ta-
ormina, som blef landsförvist al
Usurpatorn Agatocles, hvilken
305 år f. Chr. undcrknfvade Si-
cilien , så kan man i det när-
maste anse honom hafva varitt
samtidig med Alexander den sto-
re. Han tros annars hafva lef-
vat vid samma tid som Ptoie-
mXvs Piuladelfhvs , eller a.
R. 440, 445, som (då man an-
tager Roms ?54:de år vara Cliri-
sti första) blir efter vår tide-
räkning, ungefär 313 år f. Chr.
Utan att dertill uppgifva något
skäl, gör Fant (sid. (i, 8), en-
ligt Lagcrbring, Pytheas till 100
år äldre, eller att hafva lefvat
400 år f. Chr. —

Angående denna Pytheas, orh
hans skrifter, känner man nu-
mera alltför litet. Blott så myc-
ket är afgjordt, att han varit
ett stort snille på sin tid, be-
märkt såväl för sina matemati-'
ska och astronomiska, som för
sina geografiska och fysikaliskt
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kunskaper. Historikern Put-
TARCHUS (i sin skrift de placi-
tis Philosophorum)

, och Astro-
nomen Cleomedes (i dess Cyct.
Theor. L. 1, ___. "i), hedra honom
med namnet Filosof; och flere,
af äfven sednare tiders Förfat-
tare , hafva låtit honom veder-
faras rättvisa för de förtjcnster
man länge nog frånkänt honom.
Af vettgirigbet företog han sig
vidsträckta resor åt Norden ,

hvarunder han besökte främ-
mande, då ännu okända, länder,
genom hvilkas beskrifning han
betydligt utvidgade den geogra-
fiska kunskapen pä sin tid. Men
han ha.te dervid samma miss-
öde , som , både före och efter
honom , träffat sä mången an-
nan vetenskapsman, hvilken, i
följt af ökade insigter, först vå-
gat utsäga en nv sanning, el-
ler tilltrott sig framställa en an-
nan mening, än den så ofta,
utan hof, beprisade gamla.—
Med ett ord: han förföljdes, för-
löjligades, ocb föraktades. Der-
före, då hans berättelser i all-
mänhet icke öfve.eusstämde med
de felaktiga begrepp de. gamle
gjort sig om norden, bör inan
kanske icke falla i förundran ,

om han härföre af dem blifvit
bittert tadlad — isynnerhet af
lieras Geografer, hvilka, i detta
afseende, nnsågo honom vara en

kättare till deras Satser, eller
sågo måhända med afund denna
nya utveckling, som förestod den
Geografiska kunskapen. Det för-
akt man visade hans person, tif-
vergick snart till en fullkomlig
glömska af hans skrifter; och
en sen, men upplyst, eftervcrld,
känner djupt förlusten af hans
numera förgångna arbeten. Att
sluta af de fä albrutna menin-
gar, hvilka, lösryckte från sitt
sammanhang, blifvit citerade af
åtskillige Auktorer — mera i af-

sigt att derigenom göra honom
än ytterligare misskänd, än att
genom deras meddelande bidra-
ga till en närmare historisk kän-
nedom— synes det som skulle han
hafva författat tvenne arbeten ;

det ena, under namn af Jor-
dens omlopp (PiJ? *COioåpg),
det andra om hafve t (t*<'_
'f);/.-cr.Vi,)\ hvilka båda skrifter,
till en oersättlig förlust, nu-
mera äro förlorade. Bbehmer
och Murray förmoda likväl att
dessa båda afhandlingar ur-
sprungligen hört till ett och
samma verk; förhållandet blir
i alla fal! detsamma. Flere,
derildand Bougainviile (i dess
Memoires de PAcad. des Inser.
T. 10, p. 153), BnEHMER (i sina
Entdecknngen im Alterthum.
Weiniar 1822, [1.349) och Ukert
(i Geogr. d. Griecben u. Römer.
1, 2., p. 305) tro att han gjort
tvenne särskilta resor, den ena
till Britannien, den andra till
Thule; hvilket i det hela kan
göra oss lika mycket — antin-
gen han företagit sig dessa re-
sor vid ett eller tvenne tillfällen.
Om man af Skoliasten till A-
rotMNUs Rhodus, L. 4, v. 761,
skulle få sluta det Pytheas äf-
ven sjelf besökt Lipariska öarne,
dem han händelsevis omnämner,
så ville det synas som han dess-
utom skulle hafva gjort en tre-
dje resa , till medelhafvet; så
framt man icke , såsom Breh-
mer, p. 381, vill förmoda, att
han från Östersjön," landvägcn
(långsmed floderna Weixeln och
Don) letat sig fram till Svarta
hafvet. Vare härmed huru som
helst, så var Pytheas en man,
som stod mycket fram om sin
tid, hvarföre han ock, såsom
alla store män , redan af sina
samtida, misskändes, och bedöm-
des högst olika redan af de gam-
le. Den gamle Geografen Fra-
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gjorde en resa liil norden, säger *) att han sex
tosthenes (född i Cyrene, uti
Afrika, 275 och f 192 år f. Chr.)
hyste för honom, enligt hvad
Strabo på flera ställen intygar,
ett oinskränkt förtroende; lika-
så Aätronomen Hi_?pABCHCs från
Niceea (hvilken lefde emellan 128
och 162 år f. Chr.) ehuru likväl
kanske just >'cke till den grad.
Historikern Poivbius från Me-
galopolis (som, vid 82 års ålder,
dog 121 år f. Chr.) kallade ho-
nom deremot för en uppenbar
charlatan och storijugare; lika-
så Strabo, som knappt kunde
citera hans namn, utan att der-
vid tillvita honom för osanning;
och äfven Plinius tyckes, till
någon del, hafva delat denna
tanke. Af sednare tiders för-
fattare har Mannert (Geogr.
d. Griechen u.Römer, I. p_ 85)
gått så långt i sitt beröm öfver
honom, att han tillägger honom
förtjensten att hafva varit den
förste, som kommit på den tan-
ken att man från Europa, vest-
vart, skulle kunna segla till In-
dien ; en idé, hvilken sedermera
påskyndade Amerikas upptäckt.
Tilen när hans skrifter blifvit
förgångne, kan man icke så no-
ga bestämma, dock synes det
troligt, som åtminstone en del
deraf ännu funnits i behåll vid
slutet af s:teseklet; hvilket man
tror sig kunna sluta deraf, att
Stephanus Byzantinus

, som
lefde under Kejsar Justiniani
tid, anställer några reflexioner,
i anledning af hvad Pytheas be-
rättat om Ostionerna; hvilka be-
rättelser , enligt hvad han sjelf
uppger ,

tyckas blifvit honom
meddelta af Artemidorus från
Ephesus, som lefde vid pass 100
år f. Chr.

Hvad för öfrigt hans enskilta
lefnad beträffar, är man derom

lika okunnig. Väl hafva många
af sednare tiders skriftställare
och ibland dessa, scdnast, A. M.
Strinnholm (Sv. Folk. HUt.,
1 B. s. 10) antagit, det han, på
statens bekostnad, företagit sig
dessa resor, hvilket dock ingen^
slädes hos de gamle aaktorerne
står att hemtas; och hviJket
skulle förutsätta att han haft,
hvad man kallar, ett "..ilmärtfc
förtroende;" hvilket med andra
ord vill säga detsamma som, att
han innehaft ett af de be tydli-:
gare af statens offantliga en_-
beten —ea förtroendepost. Mao,
har härvid mindre besinnat hurnt-
litet enskiite i allmänhet, oefc
sjelfva staten och landsmän _-

synnerhet, gynna vetenskapliga*
och litterära foretag —helst di
de företagas af den, för allyttrt*
glans och flärd, obemärkta, ve-,
tenskapsmannen, enär dervidickel
tillika ingår någon beräknad pe-
kuniär vinst för det allmänna;;
i anledning hvaraf ock alla storaC,
framsteg, inom litteraturens om-
råden , nästan alltid varit den
enskiltes förfjenst: sällan och al-
drig det allmännas. Vi tro der-|
före, så mycket mindre, att Mas-f
silienserna, i detta fall, egnal|
Pytheas någon up-pmärksainheO
som de fastmera tyckas hafva
lemnat honom utan allt slagtt
understöd, emedan han, entigtf
hvad Polybius berättar, (jeiuf.*'
Strabo, ii. II) skall hafva fram-'
släpat sitt lif i största armoiT
och fattigdom. Äfven att sluta
af de triviala epiteten otVllO ocn
äv&QtällOq, de enda hvarmeÄ
man hedrat honom, tyckes ha«f
icke heller hafva ägt något slags
offentlig tjenstebefattning, ellern
så kalladt "allmänt förtroende.'*

1) Enligt Straeo, L. I, c. 45»
46, och Plinius, Nat. Hist. Li
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dagsresor till sjös norr om England, x) i grann-
skapet af ishafvel 1) kommit till ett land, som hette
11, c. 75 (77), L. iv, c. 16. —

SoliNus (c. 35) säger att man
på fem dagar och fem nätter
seglade dit från Orkadiska öar-
ne, sedan han nyss förut likväl
nämnt, att det endast var tven-
ne dygns segling frän yttersta
udden af Norra Skottland till
Thulc.

1) Af denna Plinii och Stra-
BOS uppgift, (för hvilken de tyc-
kas vilja debitera Pytheas), att
nemligen Thule låg norr om
England, böra vi icke låta för-
villa oss, då vi känna de gamles
förvirrade begrepp om läget och
lokalen af de särskilta länderna
i denna del af verlden. Strabo,
som alltjemt häcklar och mot-
säger Pytheas, i hvad han be-
rättat om norden — uppger sjelf
(L. iv, c. 5, §. 4) att äfven "Ir-
land (Hibernia) låg norr om
England." —Så plär det ofta gå
när kitteln skall sota grytan!?

2) Ishafvet har, i anseende
till sin, stundom flytande stun-
dom stelnade, form, erhållit så-
väl af Romare som Greker skilj-
aktiga benämningar. Orpheus
kallade, enligt hvad s. 81 fin-
nes nämnt, sitt nordligaste haf
Kronion, och tillade som en för-
klaring:^ "j/fZfp./V T£ <&d-
-hIGGUv" (det döda hafvet).
Hvad han i sin poetiska stil så-
lunda nyttjat som ett epitet, el-
ler som en diagnos, anfördes af
Dionysivs, Strabo, in. fl. så-
som ett nytt namn, det de för-
klarade genom ett tredje: nop—-
rov ntnrjyoTa (det ihopfrusna
hafvetl, förmodligen för att der-
igenom skilja det från det, med
sin tjocka bituminösa salthinna
öfveitäckta, Döda hafvet

(Mare mortuum) i Palästina.
Äfven Romariic hafva icke sak-
nat namn för att beteckna nord -

hafvet, hvilket de i allmänhet
indelade i tre delar , nemligen
l:o Mare Schythicum, 2:o Mare
Sarmatictim eller, som de äfven
kallade det, Saturnium, och 3:o
Marepigrum eller (som Tacitus
tillägger) prope immotum. —

Utom dessa benämningar hade
de gamle äfven en hop andra
namn, hvilka uppgåfvos vara
upphemtade ifrån sjelfva infö-
dingarnes språk. Så t. ex. upp-
ger Plinius (L. iv, c. xxvii)
och efter honom Solinus (c.xxx)
att Hecathsds , enligt invå-
narnes språk, kallat den del
af Nordhafvet som stöter till
Scythien, räknadt allt ifrån flo-
den Paropamisus, Ainalchium;
hvilket ord på deras tungomål
skulle betyda mare congelatum;
och att åter, enligt Philemow,
Cimbrerne kallat den del af
detta haf som sträckte sig till
landtspetsen Rubeas, mor i-
marus a , hvilket han öfver-
sätter med mare. mortuum; samt
att hvad som härifrån vidare
sträckte sig upp mot norden ,

kallades Cronium, hvilket
ord han i xxx c. förklarar med
mare concrctitm. Dessa tre
benämningar , af hvilka likväl
endast de 2:ne första bestämt
uppges vara nordiska, hafva
öppnat ett rikt fält för Etymolo-
gerne att deröfver utbreda sina
förklaringar. Det första nam-
net, Amcitchium (ej olikt Bal-
thium?) var dem likväl en hård
nöt — man lemnade det derföre
oförklarudt. Så mycket mer der-
emot förklarades det andra, «._>-

rimartisa. Schlözer (Allgem.
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Thule, *) hvarest under soininar-solståtidef, oafhrti»
Nord. Gesch. 1,114, jemf. Schö-
ning, p. 73; Förstes, p. 34,
m. fl.) bevisade att det kom af
Cimbriska och Iriskn orden mor
(haf) och mariv {död), och föij
aktligen betecknade hvad Pli-
nius ganska riktigt anmärkt ,

det döda hafvet. Vi böra
kanske i förbigående, nämna att
kustlandet af Ryska Lappmar-
ken, allt ifrån floden Ponoja ned-
åt hvita hafvet, än i dag kallas
af Ryssarne Moremanskaja La-
ponja, (se Röhs Sv. R. Hist.
1. D. s. 148) hvilket, radbrä-
kadt af Finska ordet un-ri.iiia.in.
betyder "Lappska kustlan-
det." Möjligen kallade nu Fin-
narne det närmast derintilt stö-
tande hafvet, efter sitt sätt att
tala: kus ti an dshaf ve. t, till
skillnad från det derifrån längre
bort belägna frusna hafvet eller
haf s-b afvet, (svarande mot
Grekernes fyuÅaaacc jiij<>tov) ;

hvilka ord, i alilatifven i>i loco,
skulle, på deras språk, i förra
fallet, heta: merunaan hwrefä,
i sednare: nteri'inet<ifd (mori-
tnarusa?). På samma sätt
förklarades nn äfven att Clit <>-

nium (se sidan 81) kommer af
de Iriska eller Irländska or-
den Muir-croinn, som betyder
det frusna eller samman-
grodda hafvet, (se Adelungs
Mithridates 11, 54 & 84) så-
ledes hvad Plinius ganska träf-
fande kalladeconcretum; ett ord
hvaraf det förra, nära nog, kunde
anses vara sammandraget.

1) Thule. Hvad land Pytheas
egentligen menar m ed sitt \+ovXt],
har blifvit mycket mntvistadt
bland de lärde. Strabo (L. iv,
c. 5, §.5; L. vn, c. 3, §.1) anser
såväl allt hvad Pytheas, som an-
dra , derom skrifvit, för en ren

dikt. Plinius »L. 4, c. 10) för-
modar blott att det låg beläget
inom den nordiska pi.l-cirkeln.
MELA (L. 111, c. (i) anser det
ligga vid Belgiska kusten; oeli
Solinus (c. 30) nämner det så-
som af alla öar den iängstlieläg.
na frånßritannien, otVanfiir hvil-
ket allt var frusit, oeli ishafvet
vidtog; men tillägger på ett an-
nat ställe, der han nämner att
man på 5 dygn kunde segla dit
från Örkaderna , att landet var
fruktbart, och att invånarne lefde
af vår-vä.ter, mjölk, och träd-
frukter. Tacitus (Agric. c. 10)
säger att Romerska flottan, som
kringseglat England, fått Thule
i sigte, ett land hvilket allt hit-
intills af snö och vinter varit
förborgad t. Claudianus (de
quart. Cons. Houorii, v. 32) be-
sjunger det, såsom skald, mera
poetiskt, då han qväder att det
upptinat af de i Brittiska kri-
get stupade Pieter:i blod; hvar-
af någre sednare tiders förfat-
tare velat sluta, det lian här-
under tänkt sig någon af de
S lie tiänds I; a öarne , såsom
t. ex. D'Anville (i Mem. de
l'Acad. des Inser. T. 37, p.436)
och FoRSTER (Gesch. der Ent-
deckungen und Schiffahrten im
Norden, Frankf. 1784, p. 33).
Ungefärligen under samma la-
titud, tyckes verkeligenPTOLE-
M.sus (lab. ad Geogr.) och Ste-
phanus Byzantinus (vox Qui-
>.~'i) hafva tänkt sig detsamma.
Henrik från Hnnthingthon (i
sin Hist. L.l, p.297, Erf. uppl.
lböl) sura lefde i 12:te seklet,
förstod härmed den nordligaste
af de Orkadiska öarne; i an-
ledning hvaraf ock Adamusjs-_e-
mensis (de situ Danias) och ef-
ter honom Saxo Grammaticus
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tit existerade dagar i sex månader; och under lika
(1 företalet till sin Hist. Dan.)
Pontan (Rrrum Danic. Hist.,
p. 745). Henrik Mas.iilibnsis
(Sect. 2, i Gronnwg I'liesaur.
p. 21)73) Bougainville (Mem.
de l'Acad. des Inser. T. 19, p.
146). Mannert (Geogr. d. Gr.
u. Röm. I. p. 83). Zeune (Krd-
aiisichten. Berlin 18SB, p. 40),
ni. fl. lämpat detta på Island,
såsom den nordligaste af dessa
öar, helst det sades ligga i
grannskapet af Ishafvet. Pli-
nius (L. iv, c. 30) säger att
nian från Norrige (Nerigon)
plägade segla till Thule, hvil-
)<et han förmodligen anför på
grund af Pytheas' uppgift; (hvil-
ken måhända äfven sjelf sålunda
kommit dit). Men man har ju
inga spår på att Norrmännen
den tiden seglade på Island; ty
gom bekant är, blef detta land
först 1000 år derefter eller 871
år eft. Chr. af dem upptäckt.
Deremot är det verldskunnigt
Rit de, redan i de äldsta tider,
företogo sina resor norden om
(ikring Finnmarken) på Kiarma-
land. Vi hålla det derföre tro-
ligare, att Pytheas med Thule
betecknat den nordligaste delen
nf Skandinavien, eller de så kal-
lade Finnmarkerna; i hvilket
fall vi förena oss med Dalin
(Sv. R. Hist. 1. p.58), Lager-
Bring (Sv. R. Hist. I. p. 31),
Murray (i No v. Commt. Goett.
T, 6), Schdning (i Scblöaers
Allgem. Nordische Gesch. Halle
1771, p. 18), Adelung, m. fl.
Malte Brun deremot är den
enda som tror att pytheas här-
med menat 3u 11 an d. Någre

hafva åter med Thule velat för-
stå Grönland ,

som först, en-
ligt de nordiske sngornn, blef
upptäckt år 981 e. Chr. Detta
har man troligen gjort i nnled-
ning dcrnf att Plinius i grann-
skapet af Thule nämner (i 4 B.
13 Kap) ett land, och (i lu.de,
27:de och 30:de Kap.) ett haf,
det linn kallar Croiiium,ett namn
förmodligen taget nf hvad re-
dan den gamle Skaldekonungen
Ortheus (hvilken lefde omkring
1200 år f. Chr.) (i sin Jrgo/inu-
ticn, vers. 1079, 1080) berättat
om xgdvtoi' (seil. no'eror) såsom
han kallar Hyperhoréernas haf,
eller det döda (frusna) hafvet,
hvarmed han torde hafva för-
stått Mteot i s k a träsket.
AfOLLONIus RnoDtrs, som lefde
iraikr. 230 år f. Chr., betecknar
i sin Argonauticon. It, iv) med
detta namn Adriatiska haf-
vet; Piulemon, som här cite-
ras af Plinius, förstår härmed
det ytterst nordliga Ishafvet,
och EustaThius, som lefde om-
kring 330 år eft. Chr. , kallar
Kaspiska hafvet med samma
namn. Detta ord, neml. Cro~-
iiium(troligen deriveradt afKro-
nos, eller Satarnas, såsom här-
stammande från den ännu döda,
ofonoade materien), har man
trott vara en förvritlning af or-
det Grönland. Men KaßDUl-
nus, i sina kommentarier öfver
Plinius, vederlägger sjelf denna
sin tanke, och förklarar det med
Sarmatieii, uti hvilket land, en-
ligt Ptolem^eus (L. in, c. 5)
en flod med detta namn skulle
befinna sig. *)

•) Ylterligar-. j-i»snin-:fir och förklaringar olvel l«nd?,_- Thule-, finner nian.
al Aukomm {Cvmmeru. de hlandia) ; I'iuv.jor. {O/h. Goth.); '1 okfasus
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sä många månader oupphörligt nälter, vid vinter.
Af allt detta finner man nu

att Pytheas är den förste och
den ende som besökt och be-
skrifvit Thule , och att alla de
andres förklaringar äro blott
mer eller mindre lyckliga giss-
ningar hvad land han härmed
menat. Häraf följer, att då nu-
mera intet land med detta namn
står att finnas, så måtte under
den tid af 1000 år som förflutit
innan den Nordiska Historien
egentligen tager sin början,
namnet antingen undergått en
betydlig förändring, ellerblifvit
helt och hållit utträngt af ett
annat nytt och främmande. E-
medlertid hade Antonius Dio-
gen-es, som lefde ej långt efter
Alexanders tid, författat ett hi-
storiskt arbete, bestående af 24
Böcker, under namn: "Thules
märkvärdigheter," och
hvartill han troligtvis liemtat
sina materialier från Pytheas'
resor. Äfven detta verk är nu-
mera förgånget, hvaraf likväl
den lärde Patriarken Photius,
som lefde vid slutet af9:de sek-
let, skall, på sitt biblioteki Con-
stantinopel, ännu hafva förvarat
ett excerpt. Att man ansett allt
hvad han deruti berättat föro-
rimligt, och alltsammans såsom
en uppfinning af Förf. sjelf, in-
tyga Kusebius och Synesius.
Alen det är vanligen menniskans
lott att vara lätttrogen eller
misstrogen; och då tion i för-
ra fallet tror allt, vill hon der-

emot i sednare fallet ej tro an-
nat än hvad hon sjelf ser. Oelihvad ser hon? Derföre påstod'
äfven Strabo offentligen , att
Pytheas ljugit i allt hvad haj
berättat om Thule, hvilket han
ansåg för idel dikter. 7

Det förtjenar kanske anmär-
kas , att då namnet Thule icke
låter derivera sig hvarken _n>
Grekiska eller Romerska språi
ket, så måste det följaktligen
vara ett vox bärbara, ellor det
måste vara en benämning, sora
är hemtad från infödingarna»
eget språk. Det är derföre så
mycket mer underligt att vårS
gamla nordiska Antiqyarior oe^fornforskare, som ined sina lärda
etymologiaka förklaringar, elltr
rättare sagdt gissningar, van-
ligtvis varit till hands alt de-
chiifrera hvarje obekant ord,
på ett sätt som ofta varit lika
löjligt som orimligt, här icke.
engång vågat på försöket, af
orsak , som det synes , att det
varit dem nästan omöjligt att i
något af de utaf dera kända nor-
diska språken finna dess rnilix)
eller åtminstone ett ord, Inilkei
kunde vridas till dess förklaring.
Väl uppger Werlauff (Skand.
Lit. Sälisk. Skrift för år 181#
att ordet Thuril på forn-lriskj
språket skulle hafva beteckwÄ
norden; måhända , liksom hus
oss, endast i följd af denna P^
thcas' beskrifning '{ Ett sådant
isolcradt ord i ett språk, är van-

(llisc. Nor-veg.); Rouesck (Ati, T. I. p. Ju, de); Camd (Britann. T.ta
p. 1452); Gatierer ( [fniver-s. Gesch.'); C-kiström (Dissert. de Thule,
Holm. 1671); Grupen (Ong. Germ. I. p. 326); Yoss (iiber Thule, i
BredowS Uatersuch, iiber alle Gesch,, p. 122—129); Br£iimer (Entdeti
im Allerlhum-, 2:te abth. Weimar -822, p. 55y cet.) och Asd. Arv. As-
vedson (Diss, de Pythete Massil. fragm. Upsaii_e 1824), der mau fij-é-
-ner flera af dessas meningar anförde. .
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solståndet; **) "hvarest ej växter af ett mildare luft-

ligtvis sjelf af ett främmandt ur-
sprung, (hvarföre det ock redan
tyckes hafva dött ut) och upp-
lyser derföre icke heller hvarom
här egentligen är fråga; nem-
ligen : hvilket land härmed bör
förstås. Andra hafva åter sökt
härleda det från Isländska ordet
TUij mål, yttersta gräns.
Utan att kunna utfundera bety-
delsen af detta ord , tror likväl
OrteiiuS att numnet Thule än-
nu bibehållit sig i Tlielemarkoi,
eller som det af infödingarne
kallas Tauhhnarken, livarmed
man betecknade landskapet Te I-
lcmarkcn i Norrige. Djurberg
går ännu längre, och påstår
(Geogr. Lex. 2 D. s. 385) lik-
väl utan att anföra någotbevis,
att detta landskap fordom kal-
lades Thule. Så litet vi i all-
mänhet äro böjde för dessa lärda
Jiårdragningar och ordtydningar,
böra vi likväl nämna, att om
Finnarne den tiden , liksom till
en del ännu, innehade norra de-
len af Skandinavien , så är det
äfven i deras språk man bordt
söka anledningen och betydelsen
till detta namn. Finska ordet
tuule. (det blåser) hvilket utta-
las precist såsom Grekiska or-
det ■O-fJiJ] , skulle visserligen
kunna tjena såsom ett slags för-
klaring , det man härmed be-
tecknade ett land eller en kust,
der det ständigt blåste, el-
ler der vinden låg på; och
då detta ord på flera af de ined
Finskan närmast beslag tade tun-
gomål, heter tel, Ircl, til, toi,
(jemför Otava II Del. pag. 71)
kunde det möjligtvis blifva en
ännu större anledning att tro
det man med Thule äfven be-
tecknade Tellc in arken, om
nemligen ursprunget till detta

namn ej låter sig på annan väg
naturligare förklaras. Äfven
Tacitus tyckes tala om blåst och
orkaner vid kusterna af Thule,
då han med anledning af det
isbelupna hafvet, såsom tungt
för rodden, säger: "perhibentne
ventis quidem perinde attolli."
Annars kunde inan äfven, ehuru
med mindre sannolikhet, dcri-
vera det af Finska ordet tu le
(kom), och anse det som en vän
skaplig inbjudning till en främ-
ling , att besöka deras land —■ett yttradt: "välkommen !'' El-
ler, i motsatt fall, en sådan var-
ning, hvarined de nordliga Finn-
stamniariie helsade 2isä t n n 111öi»
nen, då han besökte deras byg-
der (se E. Lönnerts Kantele.
1 D. s. 5) ; men måhända ingå
dessa slags etyniologiska de-
duktioner redan nog mycket i
Rudber.kska maneret, —

1) Man finner af denna Plinii
citation att Pytheas här egent-
ligen talar om ds länder som
ligga närmast sjelfva polen (_.«_>
vertice mundi) och att det så-
ledes till mer eller mindre del
kan gälla om Thule, beläget
inom pol-cirkeln. Skulle man
kunna antaga att Pytheas i stäl-
let för "sex månader," skrif-
vit "sex veckor," så hade man
haft ingenting att deremot an-
märka; icke engång att han va-
rit hyperbolisk. Cleomedes, (se

Cfcl. Theor. L. 1, c. 7) som äf-
ven citerar Pytheas , säger det
"man berättar om Thulcboerna,
dem Pytheas skall hafva besökt,
att de hade vid midsommars-
tiden en månads lång dag." Han
skulle således, enligt denna be-
räkning, hafva befunnit sig un-
gefär under 68" 30' polhöjd, el-
ler under samma latitud som
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"streck kunde fortkomma, och der en fullkomlig
"brist rådde på husdjur. Dock närde man sig der
"af bjugg och andra grönsaker (xtyxqro åt tial u\-
"Ao_g ?,a%u_vois) såväl af frukter söm rotsaker. Der
"hvarest säd och honing "•) kunde komma till niog-

Enontekis. Procopius, hvilken
tyckes hafva varit något när-
mare underrättad om Thule,
säger att solen under sommar-
solståndet syntes der oupphör-
ligt i hela 40 dygn. Man fin-
ner såväl häraf, som af åtskil-
liga andra smärre skiljaktighe-
ter, hvilka, ehuru historiskt san-
na, blifvit måhäuda anförde så-
som bevis på Pytheas' inknnse-
qvens, att han besökt landet på
flera punkter; hvilket är så myc-
ket mer troligt, som han före-
tog sig en kiistsegling, i flera
dygn, emot norden. Så t. ex.
säger Geminus (se Elem. Astro-
nom, in Petavii Uranol. p. 22)
som äfven åberopar sig Pytheas,
att denne i sin skrift om Ocea-
nen, sagt: "inbyggarena (p t
6aQ6a_9ot~) visade oss stället
hvarest solen låg och sof (ona
O TjllOQ XOIftUTCCt), ty det
inträffade på dessa orter att nat-
ten blef ganska kort, på som-
liga ställen endast 2 timmar ,

på somliga 3; så att solen åter
uppgick en liten stund efter ned-
gången." Detta skulle ungefär
hafva varit under samma lati
tud som Torneå, d.v.s. vid 6's*
51' polhöjd, eller måhända ännu
sydligare. Cosmas (se Chri-
stiana Topogr. ap. Montfaucon,
Collect. Patr. T. 2, p. 149) hvil-
ken äfven anför Pytheas' egna
ord, säger att han i sina skrif-
ter om Oceanen, sagt att då han
kom till de längst mot norden
belägna länder, så hade invå-
Hiirne visat honom solens läger -

stad (jIJV TjXia/AoirtJv) eme-
dan der varit en beständig natt."
Anmärkningsvärdt är att just
dessa yttranden än i dag karak-
terisera infödingarnes talesätt,
hvilket han ganska väl tyckes
hafva attraperat. Finnarne sä-
ga, nemligen om solen, vid dess
nedgång: att den går till koig
(ithinöc. mojoi-Icen); äfven detta
Svenska talesätt tyckes härleda
sig från det Finska ordet fot»
(hem) eller Lappska ordet fåte
(hus), hvarifrån såväl det Finska
ordet tota, som det Svenska or-
det koja torde derivera sig, så-
som närmast uttryckande ed
Lappa boningsrum. Afvenså sä-
ger man om solen, vid starr-
braket, att den tö fv ar eller
hvilar i sitt bo (muEW pelals
(dån). Jemf. Otava 2 D. p.59,78.

1) Många hafva fästat upp.
märksamhet dervid, att Pytheas
vid beskrifningen af Thule, näm-
ner att der fans ho ning; och
hafva, i anledning deraf, äfven
velat lämpa hela denna beskrif- "
ning på mera sydligare länder
— helst ordet Thule icke speci-
ellt förekommer i denna mening.
Vi hafva redan anmärkt att
Pytheas besökt landet på flera
punkter, såväl de sydligare som
de nordligare; och vilja blott
till svar å denna anmärkning
nämna, att Finnarne icke blott
brukade mjöd, utan att de deraf
voro stora liebhabrar, hvilket
äfven Olausson intygar, då han
s. 136 säger: "De (Finnarn?)
diicke ocsaa usigdig giejne
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"tiaid, tillredde man sig deraf en dryck. Säden
"tröskade de i stora hus (tu ot-AOtg fieyalotg)
"dit de inburit .ixen, såvida de icke kunde påräkna
"vackra solskensdagar, emedan den annars, (uV.mg)
"i brist på upphållsväder, skulle, genom regn, kunna
"hafva blifvit förskäind." **)

iniöd, oc gifue stundom et Ot-
terskin for en kände miöd ,

eller giöre et stort arbeide
derföre." Att Finnarne fordom
brukat såväl mjöd som öl, ses
äfven af flera gamla runor; som
t. ex. den, deri en friare und-
fägnades sålunda;

Xuotiin mettö funnun Fiinfa,
.fan nu mettn, oitta toinen. :r.

(Se Jlicn. %an. 1. D. p. 5).
Äfven biet (mefjiiäinen) hcsjun-
ges mycket i gamla Runor och
besvärjelse-formler

, under ön-
skan iitt det måtte samla bo-
ning , till lisa för den sjuke.
Huruvida Finnarne ursprungli-
gen redan sjelfve förstått sig på
dess tillredning, eller om de lärt
sig det af Svenskar, Tyskar el-
ler Danskar, känna vi icke, hvil-
ket likväl icke tyckes varit fal-
let, efter de hafva en egen ge-
nuin finsk benämning härföre
(niefi) — så framt man icke äf-
ven vill derivera den från sven-

ska ordet mjöd, eller latinar-
nes mel, Grekernes I'flf. Men
det veta vi, att då Finland först
kom under Sverige, betalte det
sin skatt i ikorn-skinn till Kro-
nan, och i så kalladt Finskt öl,
för hofvets räkning ; hvilket an-
sågs bättre än det Svenska. 1
den ryktbara sagan F und in
Noregur, hvilken anses såsom
det äldsta Nordiska Historiens
monument, och tros vara för-
fattadt af Are hinFrode, som
lefde något öfver 100 år före
Sturleaon, står; "Konung Pi.au-

mur (hvars tid anses hafva in-
fallit 200 år e. Chr.) hade sa in-

dryckjo rim julen med Berg-
Fin ii." Det tyckes vara tem-
ligen tänkbart, att de icke bjödo
hvaraniian på vatten, utan
måtte det varit öl, mjöd, eller
någon annan rusgifvande dryck,
hvartill alla mindre civiliserade
folkslag — isynnerhet de nordi-
ska, satt ett stort begär. Likaså
berättas det i Kon. Harald Hår-
fagers Saga, att nämnde Norr-
ska Konung på 870-talet, und-
fägnades med mjöd, då han så-
som gäst var bjuden till Finnen
Svase. Vi känna att mjödct,
hvaraf Odin (enligt Sagorna)
tog sig dagligen en styrkedryck
hos Saga i Söquabeck, varit
Nordens äldsta välfägnad , allt
från den tiden Fjolner deruti fann
sin död; dock ej sådant det nu
brukas, utan — i hyttor, "starkt
och kryddadt," (som de gamle
kallade det) och derföre vanligt-
vis alltid åtföljdt af ett dugtigt
rus. Förmodligen är (let detta,
eller något dylikt Tacitus me-
nar, dä han om Geriiianerue sä-
ger : "potui humor ex hordco
aut frumento, in quandnm simi-
laudinem vira corjuptus (c.23).

1) Om man nu nogare jem-
för denna Pytheas' beskriicing
öfver invånarne i Thule, med
Taciti bcskrifniiig öfver Fin-
narne, så skall man icke undgå
att märka dem emellan en allt-
för stor likhet, ja det skall kan-
ske visa sig,, att den scduaies
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Sjelfva landets geografiska, eller rättare fysiska
berättelse på många ställen en-
dast tyckes vara en omskrifning
af den förras. Eller, med an-
dra ord, man skall finna att Ta-
citus lämpat på Finnarne nästan
allt hvad som Pytheas sagt om
Thuleboerne, likasom man län-
gre frara får se huru skickligt
Tacitus förstått att kompilera
Pytheas i dess beskrifning på
Estherne. Sa t. ev. då Pytheas
säger om Thule (för att nyttja
den latinska öfversättningen )

"fruetuam mitiorum niiiii;" så
säger Tacitus, liksom i anled-
ning deraf: non queritaut "in-
gemere agris;" då Pytheas sä-
ger: "milio et aliis oicr ibus, Jru-
ctibus et radicibus homines ve-
sci;" så säger Tacitus, ganska
kort och iskornakt: "victui her-
ba;" och då Pytheas talar om
att de der tröskade sin säd uti
stora hua (frumentum in ma-
gnas domos couluuduut) så är
det mer än möjligt att Tacitus
alluderar härpå, då han om Fin-
narne säger att de brukade "il-
laborare domibus." Hvad för
öfrigt Tliules geografiska be-
skrifning angår, återfinner man
äfven den hos Tacitus, ehuru i
ett annat arbete, newiligen i Jul.
Agricolce vita, c. 10, der han
ibland annat äfven tyckes vilja
förklara, hvad Pytheas berättat
om dess otillgängliga kuster.

Annars är Tacitus icke den
enda, som tyckes vilja lämpa
på Finnarne, hvad Pytheas sagt
om Thule. Plinius säger (L.
iv, c. 27) om infödingarne på
holmarne Oon ae eller Oeen a.

( möjligen en rådbråkning af
Svenska ordet ön) "ovis avium
et a venis incolas vivant" hvar-
est han med avenis tyckes afse
det Pytheas benämnde xiyxoo;

Cmilium). Detsamma upprepar
före honom PompOnius (L.III)
då han vid beskrifningen om
Skandien, och näst före berät-
telsen om Thule, säger om Ou-
n _e-boerne: "Ovis avium pa-
lustrium, et a venis tantiim a-
lantur." Äfven Solinus (c 30)
som i allt plagierat Plinius, och
derföre med skäl blifvit kallad
hans "apa," repeterar äfven
detta med tillägg: "vivunt ovis
avium marinarum, et a v c nis
vulgo nascentibus. Nu blir fråga
hvad land man härmed menar.
Någre, däribland Ortelius, (se
hans karta öfver Europa, eller
gamla Celtia) hafva härmed ve-
lat förstå Novaja Semla, för-
modligen för det Pomponius sä-
ger att det låg gent emot Sar-
matien; andre åter hafva här-
med förstått Åland(se J. J. Hoff-
mans Lexicon lJnivcrsale. Lev-
den 1698, T. 111, p. 415, och
01. Linobergs Aiitiqu. Lexic.
2 D. p. 445) förmodligen eme-
dan Plinius och Solinus, enligt
Xenophon Lampsacenus, säga
att det icke låg långt ifrån Bal-
thia och Scythiska kusterna.
Jordanes förklarar detta till-
fyllest, då han i o:dje Kap. sä-
ger: Crefenntc (Scritofenni)//-«-
moiturum non quceritant victum,
sed carnibiis ferarum atque _9
vium vivunt; übi tanta paludi-
bus foetuta ponitur, ut et aug-
mentuni prwstent generi, et stf-
tietatem hitCopiam gent-i." För-
modligen beboddes Åland ännu
denna tid af Finnar, om hvilka»
dervaro benämningarne 3-*rnal(l'
i_opproefi, in. fl. tyckas påminna
oss.

Denna uppgift, att nemligen
infödingarne förnämligast lefde
af fågel-egg, måste förefalla Ii-
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beskrifning, hvilken åberopas på ell annat ställe
(nemligen hos Strabo L, 11. c. IV) låter visserli-
gen mera poetisk än vetenskaplig; men då dess
meddelande redan galt igenom __:ne oblida händer,
innan det kom mit till oss; nemligen först genom
Polvbii, hvars uppgift sedan blifvit citerad oeh yt-
terligare kommenterad af Slraho, så kan man dera
icke fästa allt det afseende det annars kanske skulle
förtjena. Slrabos beskrifning lyder som följer: I)

tet en och hvar besynnerlig:
helst, om det äfven varit fallet,
det icke kunnat gälla för mer än
endast 3 å 4 veckor på året.
Xenophon tyckes vara den som
först meddelat denna underrät-
telse, hvarvid sedermera de an-
dre, en och livar, gjort sina till-
lägg ; men månne icke äfven bär-
vid något skriffel eller något
missförstånd möjligen kunnat
äga rum, och att man förblan-
dat ovis med ovibus, hvilket gan-
ska lätt låter tänka sig, vid de-
r.biffrcringen af de gamles ofta
svårlästa och abbrevierade ma-
nuskriptet-? Man skulle kunna
föranledas till denna misstanke,
om man observerar huru allt
hvad de gamle berättat om de
så kallade Scytherne , smånin-
gom blifvit förflyttadt allt hö-
gre och högre upp emot norden,
och slutligen tillämpadt än på
Sarmatiska, än på Germaniska
folkstammar; så att man vid be-
skrifningen ora dessa folkslag
skall hos sednare tiders förfat-
tare, återfinna nästan allt hvad
hos de gamle ursprungligen blif-
vit tillskrifvit Scytherne. Deri-
lilaml fanns bland annat äfven
nämndt, att de lefde af fårhjor-
dar, hvilka de bättre än någon
annan förstodo att sköta, hvar-
före de äfven hade magnce oves;
hvilket Strabo (L. VII, c. 3,

§. 17) Hesiodus och flere om-
tala. Denna uppgift igenfinnes
sedermera ingenstädes hos de
yngre auktorerne , vid beskrif-
ningen om de så kallade nord-
liga nationerne, sä framt man
icke, enligt hvad vi tro, giss-
ningsvis får antaga att dessas
underrättelser om de myckna få-
geleggen (ovis) (hvilken be-
rättelse åter icke förekommer hos
de gamle) ursprungligen torde
härleda sig, genom ett missför-
stånd, af de gamles uppgift.

1) Såväl i anseende till de
otydliga och som vi tro felak-
tiga öfversätiningar , våra Hi-
etorici skapat sig af dessa me-
ningar, som med afseende å den
olika tolkning vi trott oss böra
gifva det sista af dessa ord, vilja
vi här, till de kunnigares be-
döminaude, införa sjelfva grund-
språket, jlr)OGt<iTO()ll<>aVTOg
dt y.ai tu ne^i Ttjg @ovlrt gy.ui Ttav TO-TW ixeivoWj sv
otc ovTf yr. v.ar avTOV v—-

-_
>,

'
_. r.

TTIJOYtV ITt, OVTS &U/.UTTa,
ovt irqQ, u/./.u ovy/fttfia
ti é-/, Tovrmv nisvtiovi <9a-

. > ■ .■* \
, ■*■ .

/.uttiio tof/.OQ, tv ro miai
* '- < t « 'VTtjv yijv v.at Tijv x/a/.UTTav

atiQQTfJi) at, y.ai tu GVft-
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"Dessutom berättade han (Pytheas) såväl om Thule,
"som om andra (ler belägna trakter, att han Uppjj
"dessa ställen, numera fann hvarken land, eller
"vatten, eller luft; endast ett slags sammanbland-
ning haraf, som till utseende liknade en hafs»
"luttga (hals-svamp?); uti hvilken han sa le, att
"landet och hafvet höjde sig tillsa minans (koucen»
"trerade sig), äfvensom allt annat; oeh alt detta
"vore liksom materiens (forsla) kohesions-band, hvar»
"ken tillgängligt för vandraren, eller farbart för seg.
"låren. *) Detta, som sålunda liknat ett slags lungat

, . _/

navTct, aut tovtov tog av
dsafwv tivat, T«y oXwtv, [Åt]
nore noqtVTOv, fttj ts n/.ta-

tov vnaqyovTa. to fttv ovv
tw ii/.evfiovi i'ol/.og avTog

itaoayfvatjT a/.Xudt ).e'yeiv
6£ axotjg' tuvtu fitv tu xov
Tlvfrtov' y.ai åttWt éltaytk-
■d-cav tvdevds, tiaaav trci?.-
■d-ot, Tijv mxQor/.eaviTiv Ttjg
EvgomriC, arro ludti-ocuv
tcog Tavaiåog.

1) Man har på mångfaldiga
och ganska nlika sätt sökt för-
klara hvad Pytheas härmed e-
gentligen menat; och det är
märkvärdigt att se huru de lär-
des förklaringar , i detta fall,
omfattat äfven det orimliga. —

Någre hafva trott det Pytheas
härmed haft afseende på vissa
haf s kräk, eller mollnsker
(antingen på Medusn cnpillata,
Linn. eller på ett slägte kailadt
Holothurinm), som det synes, på
den grund att dessa små zoo-
fyter, som ännu icke voro af na-
turforskare upptäckte 1000 år
efter Pytheas , blifvit händelse-
vis af Tyskarne, närmare 2000

år senare, benämnde .Mcer-
Liinge (jemf. Bougainville,
MannerT, m. fl.); andre åter,
såsom Gassendi, ZeunE, m. fl,
hafva härunder tänkt sig antin-
gen det brinnande, eldsprutande
It ek la, eller tjocka tö eke»
(mist) och dimmor, som ofta
skola omgifva dessa trakter:
eller flytande ismassor. Malte
Bron är den ende som velat för-
klara det med de så kallade
dynerne, eller sandbankarne
kring Jntländskn kusten ; La-
gerbring (Sv. K. Hist. s. 32)
söker uttyda det dermed, att
Pytheas förmodligen sett vår
kraf-is, hvilken han i sin okun-
nighet, gifvit en så sällsam be-
skrifning; i anledning hvaraf ock
slutligen StrinnholM (Sv. Folk.
Hist. 1 B. sid. 11) helt simpelt
gör Pytheas — till en okunnig
sjöman, denne Pytheas, som en-
ligt Hipparchus (ad Arati l'Aie-
notn. L. 1, c. 5) in. fl. varit den-
samme som allraförst Upptäckt
att ingen stjerna fans vidsjelfva
nordpolen, utan att dess punkt i
det närmaste qvadrerade emot
den fjerde vinkeln nf en fyrsi-
dig figur , bilda I mellan de 3
närmast intill stående st.jernor.
Lagerbrings förklaring, som vis-
serligen kanske är den trolijra-
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"omtalte han enligt hvad han sjelf sett, det andra

,te, isynnerhet om det bekräftar
B ig hvad Pontan (Descr. Dan.
y. 747) och O. Rudbeck (Atl.
T. I, p. 509) anmärkt, att nem-
ligen Norrmännen, ännu i dag,
)»alla Ishafvet Leber-Zee, hvil-
Jjet namn, med en alltför liten
modifikation i begreppet, möjli-
gen skulle kunna utmärka hvad
Pytheas här menat med hafs-
lunga, — kan likväl tåla en an-
nan, måhända mindre eftersökt,
jemte sig vid sidan, en (förkla-
ring som kanske vore mera na-
turlig: såvida man nemligen icke
alltid vill efterjaga — endast det
underbara. Då han om landet,
d. v. s. om kusterna, dem han
besökte, säger att han träffade
der en intim blandning af jord,
vatten och luft, hvilken massa
(förmodligen till mjukhet och
porösitet) liknat en lunga, den
der höjde sig öfver hafvet, (il.
v. s. flöt uppå vattnet) och hvar-
ken bar eller bröt: (i anledning
hvaraf han förmodar, att detta
mixtum compositum utgjort ma-
teriens primitifva kohesions-till-
stånd, uppkommit af verldens
första urämne, chaos); så tro vi
r.tt Pytheas, med denna sin po-
etiska beskrifning, ej på ett
naturligare sätt kunnat afmåla
våra Cubot, f>r>[(i»t. (rtnat. lie>
jut, ajennot, bitteet, öibot, o!on-
fot, n.nifit, rnbfafuot, lanfirit,
m. m. (dyn, sänka myror,
häng-flyn) hvilka den tiden
måtte hafva varit mångfaldigt
flera och större; helst man af
alla gamla beskrifningar har
sig bekant, att Skandien med
sina, ömsom låga ömsom höga,
kuster, låg fordom vida mera
under vatten ännu. Att Skan-
dinavien — isynnerhet norra de-

len deraf, den Pytheas tyckes
hafva beskrifvit, den tiden för-
nämligast måtte hafva bestått
af stora och sänka kärr och
mossar, hvilka sträckte sig e-
mellan de djupt ilandet gående
höga fjällrötter , kan man sluta
af det begrepp de gamle gjor-
de sig om norden (jemf. Pomp.
L. 111, c. (i. Jordanes, c. 111,
P. Warnefrid, L. I, c. 2,
m. fl.) Ur denna mening synes
äfven Tacitus hafva fattat Py-
theas' ord,hvilka lian tyckes vilja
förklara sålunda: "nusquam la-
tius dominari mare, miiltumflu-
minum huc atque illuc ferie,
nec littore teitus accresccre. aut
resorberi, sed influerepeni-
lus atque amb ir c, etiam ju-
gis atque montibus insen velut
in suo." Sedan han nyss förut,
med afseende å den stelnade ma-
teriens formation, yttrat: "cre-
do, qitod rariores te.rras mon-
tesque, caussa ac materia tem-
pestatum , et profanda mötes
contimti maris tnrdius impel-
litur." Med anledning afnfvan-
nämndc Taciti yttranden, jem-
förde med Pytheas'beskrifning,
tyckes det som han fattat sa-
ken alldeles från samma syn-
punkt som vi, då han anmärker
att kusterna vid Thule skiljde
sig från alla andra kuster, der-
utinnan, att vattnet, vid flod-
och ebb-tiderne, icke här, som
annorstädes, steg och föll, u-
tan inströmmade i sjelfva lan-
det (jorden?) och, liksom förbi-
gående de yttre skären, steg ide
inre vikarna, der det inträngde
(inmängde) sig mellan berg och
backar. Detta låter endast tänka
sig sålunda, att kusten, på som-
liga ställen, bestod af en flytande
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"deremot, enligt hvad han hört. Dessa voro Py,
hängdy, gom höjde eller sänkte
sig allt efter vattnet, hvilket
aåväl deruti in- och utströmma-
de (influit), som strömmade der-
ikring och inunder (ambivit);
och hvilket landämne således i
2:ne fall liknade en lunga, nem-
ligen deruti att det flöt på vatt-
net, och att vattnet forssade der-
igenom ut och in, likt luften i
en lnnga. Man finner ej utan
ett visst slags förtrytelse, huru-
ledes Doktor Fant öfversatt det-
ta ställe hos Strabo, sålunda:
''På kusterna (af Thule) fans
"bernsten och en hafs-svamp,
"som hvarken var jord, vatten
"eller luft, utan en blandning
"af alla tre elementerna ....
"Procopius, en författare af 6:te
"århundradet, kallar Sverige och
"Skandien med samma namn ,

"Thule (sid. 9)." Månne man
endast kan tillskrifva slumpen
detta missförstånd , att så up-
penbart förvända och förrycka
en annan Historieskrifvares tyd-
liga ord och mening, — helst
Strabos" och Pytheas', som vun-
nit ålderdomens och efterverl-
dens aktning? Ty först och
främst öfversätter Hr Doktorn
detta med "en hafssvamp, som
hvarken var jord, vatten eller
luft," — d. v. s. som bestod af
ingen utaf dessa delar \. ty att
den icke ensamt kunde utgöras
af en utaf dessa ingredienser,
torde ej behöfva förutsättas) ;

och likväl heter det strax der-
efter "utan (var) en blandning
af alla tre elementerne:" en rak
motsats mot det förra, eller —

hvad månne Hr Doktorn annars
menar ined sina så kallade e -

lementer? Dessutom står det
uttryckligen om denna massa,
sjra fanns vid (icke på) ku-

sterna , och som tyckes hafva
hindrat hans landgång, att den
icke var en "hafssvamp,*' utan
att den (förmodligen med afse-
ende å natur och egenskaper)
endast liknade något sådant;
hvilket inom dessa få rader ännu
en gång upprepas, för att ej möj^
ligen missförstås ( Tco TlXtV-
ptOVl ioixog). Det tyckes
verkligen som Pytheas hade anat
det öde honom skulle förestå ;
profana händer. Men det oför-
låtligaste af allt är att Hr Kok-
torn med hvarandra ihopblandaj
tvenne, i grunden särskilta, be-^
sk rif nin gar, tvenne särskilta
namn, och tvenne särskilta
land, så att han i stället att
sprida ljus i historien, tycket
tvertom hafva befordrat mot-
satsen. Ty hvad Pytheas här
talar om Thule, förblandas
med hvad han på ett annat ställe
talar om Basilia eller Bal.
t h i a (det nuvarande Preussen)
ett helt annat land, om hvilket
han uttryckligen säger att det
låg en dagsresa till sjös från
Mentononwn, hvilket kustland
åter, beläget 600 stadier från
Oceanen, innehades af Guttoner-
ne. Och i detta land, kalladt
Basilia, säger han "fans bern-
sten på kusterna." Hvad land
härmed bör förstås, komma vi
i det följande att närmare för-
klara. Här vare det nog , att
det var i Basilia, och ej i Thule
(hvilket Fant påstår) som Py-
theas funnit detta fossile. Ej
nog härmed! Hr Doktorn med-
delar ännu en fjerde lika grund-
lös uppgift, då han bestämdt sä-
ger att "Procopius kallar Sve-
rige och Skandien för Thule."
Ty utom det att lian ej näm-
ner dessa förra — ej ens till
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"theas egna ord. Och derföre, när han återvände
namnet, så skola vi snart be-
visa att Procopius med Thule
betecknade den ytterst nordliga
delen afNorrigc, Sverige, Fin-
land och Ryssland, d. v. s.
Lapp- och Finnmarkerna,
hvilka ingalunda, till land, folk,
eller beskrifning, äro detsamma
som Sverige och Skandien —äf-
ven om någon del deraf, i poli-
tiskt afseende, vore derunder
lydande; hvilket ock redan Bo-
tin (i sin Svenska Folkets Hi-
storia. Stockh. 1757, s. 8) vis-
ligen anmärkt.

Icke utan skäl väntade man
sig att se dessa Pytheas* ord
bättre uppfattade och förklarade
af Hr Professor Geijer, hvil-

ken äfven (i sina Svea Rike»
Häfder, 1 D. s. 65, 66) af dem
lemnat en slags öfversättning.
Man finner deremot att också
han sökt att, om möjligt, göra
dessanieningarännumera mörka
och obegripliga. Ty sedan han
först, i likhet med Hallenherg
(Anmärkn. öfv. Lagcrbr. S.Hist.
1 D. s. 47) oriktigt uppgifvit
det Pytheas ej sjelf besökt Thu-
le,*) — förledd dertill, som det
synes , af några sednare tiders
skriftställare, hvilka endast, och
hufvudsakligast, med afseende å
Lipariska öarne, satt i fråga
huruvida Pytheas sjelf besökt
alla de orter han, i sina skrif-
ter, omtalar;**) — nämner han

*) Orden lyda ; "hvilket land han sjelf ej säger sig ha besökt." I an-
ledning hvaraf frågas: har han nu besökt der, eller har han— icke be-
sökt det: Sjelfva denna mening, liksom många andra, i dessa Sveriges
"Häfder," är framställd på ett alltför otydligt språk, for att riktigt
och klart kunna fattas, enar den innebär en påtaglig tvetydighet, hvil-
ket, i ett historiskt arbete, blir ett dubbelt fel. Ty antingen ar här
meningen, "att Pytheas besökt landet, ehuru han ef sjelf säger det;"
eller: 'att han besökt det, oaktadt han sjelf nekar det;" eller, hvilket
synes troligare, är Hr Professorens mening "att han aldrig ens besökt
det;" så mycket mer som han börjar perioden med denna ingress:
"till dessa (Pytheas') underrättelser, sluta sig andra till utseendet
mera vidunderliga ." (åter ett obskurt uttryck; hvems voro då dessa
"andra" uppgifter? Voro de Pytheas' eller andras?).... I hvilketdera
fallet som helst är Hr Geijers uppgift oriktig, och det så mycket mer,
som ej blott Strabo, Polybius , Cleomedes, Gemmus , Cosmas, Erato-
sthenes, Hipparchus, m, fl af forntidens Auktorer omförmäla det Py-
theas besökt Thule, det han beskrifvit, utan som han sjelf, och just
på detta ställe, säger sig hafva besett hvad han här omtalt.— Man kan
ej gerna bese ett land, eller dess kuster, utan att hafva besökt dem;
— ehuru Hr Geijer, for att sedermera vidhålla och till någon del godt-
gora denna sin uppgitt, vidfogar en annan — lika oriktig, nemligen:
"något dylikt hade Pytheas sjelf sett." Vi skulle kanske icke an-
märka detta egna slags salt att kommentera och citera gamla Auktorer»
om det ej redan blifvit så vanligt hos mängden af våra nutida skrift-
ställare, att på god tro, och liksom blindt, antaga, den ena allt hvad den
undra säger, utan att sjelfve närmare forska i ämnet, eller dervid råd-
fora sig med sjelfva urkunderna. Förmodligen är det denna Geijers
tolkning vi hafva att tacka för det äfven Strinnholm, hvilken i sin ny-
ligen utgifna Svenska Folkets Historia i D, s. 10 gör Pytheas till "en
Grek från den milda södern" bestämdt säger: "Sjelf har han (Pytheas)
icke sett detta land" (nemligen Thule) m. xn.

*•) Eller måhända har man härtill blifvit missledd af Strabos yttrande.
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"härifrån, hade han heseglat hela Europeiska kust-
sträckan, ifrån Gades (Cadix) allt till Tanais." l"*)

likväl att han der funnit "ett
väsende" (hvad vill detta säga?
Hr Professorn har således in-
blåst lif i den af Pytheas om-
talta döda materien — visser-
ligen nödvändigt, för att deraf
tillskapa ett djur) "hvilket
hvarken var haf, luft eller jord"
(man kunde föranledas häraf,
♦ill den fråga: finnes det ett vä-
sende som är haf, eller jord,
eller luft?) "utan af alla tre
sammansatt, liksom en hafs-
lunga ;" hvarefter han antager
den af Schlözer (sid. 14) m. fl.
gjorda förklaringen , att här-
med förstås "ett slags medusa,
ett geléaktigt sj ö k rä k , som
finnes i TNordsjön och Östersjön,
och kallas hafslunga." Hvil-
ket djur, såsom: "en blandning
af de tre elementerna (återigen!)
mot högsta norden upphöjde
både jord och haf (?) gjorde
dem otillgängliga (?) och vore
liksom verldens yttersta
band" (???)

Säkert hade Pytheas sjelf blif-
vit alldeles förskräckt, om han
här fått läsa hvad hans penna
skrifvit; och säg, —hvad skulle
han väl tänka om våra visa fä-
der, som förvandlat hans pul-
monis marini simite till ett h a fs-
kriik och något som på en gång
liknade det samma? — förme-

delst en metafysisk konstruk-
tion, icke myeket olik den, hvar-
igenom Cajus Caligula för-
klarade sig: på engång vara så-
väl Gud sjelf som lians ö f-
verste prest. Mången torde
kanske äfven undra, hvarför*
de lärde icke hellre valt ett li-
tet kräk ibland Litofyterna, t.
ex. korall-djuret, till denna
märkeliga sakens förklaring,
då — om också materien blifvit
litet hårdare, man härvid likväl,
såsom ett talande exempel, kun-
nat åberopa tillkomsten af Sö-
derhafs-öarne, ja kanske hela
nya verldens formation.

1) Tanats. Detta Straboi
yttrande, förmodligen hemtadt
af Pytheas' egna ord, har för-
orsakat de lärde mycket bryderi:
hurulunda nemligen Pyiheas,
vid kulminations-puukten af sin
nordpols-resa, kunnat sä i hast,
och — liksom genom trollkraf-
ten af ett enda ord, förflytta sig
långt ned till södern , så han
uppgifvit sig hafva beseglat de
Europeiska farvattnen från Ga-
des till Tanais, eller — såsom
man förklarat det: "från Ca-
dix till Don; hvilken sistnämn-.
de flod, af de gamle kallad Ta-
nais, utfaller, som bekant är, i
den till Svarta hafvet hörande
Mceotiska hafsviken. Att för-

det Pytheas omtalt "hvad han hört" lé,i dy.Oifg) — liksom man vid
b»-skrllningen af ett land endast anför hvad man der ser; icke hvad
man hör? Hvilket yttrande dessutom afser helt andra ämnen \l' uXkci)
hvilka förmodligen i nästföregående meningar, ehuru af Strabo icke här
reproducerade, blifvit af Pytheas framställde. Hvad detta varit känner
således ingen; men gissningsvis förmoda vi att fråga kanske varit om
solens förhållanden under solstånden , hvarvid alla författare nödgats
grunda tina uppgifter på infödingames munlliga berättelser, af ers ak
»tt de sjelfve icke varit i tillfälle att här öfyervintra, eller afbida dets»årstider.
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Hvad land han härmed menar, vet man icke
bestämd!; men Procopius från C_esarea, hvilken,

klara denna luftfart, som man
ined skäl kunde kalla det, blir
minsann icke så lätt. Redan
gubbenErotosthenes tillsto'' upp-
riktigt, att han var villrådig hu-
ruvida man kunde sätta tro till
denna Pytheas' uppgift; han be-
tviflade dock ingalunda möjlig-
heten deraf: ty som vi förut an-
märkt, gjorde sig de gamle, re-
dan långt före Pytheas, det be-
grepp, att den nord de i östern
tänkte sig, på andra sidan om
Svarta och Kaspiska bafven,
skulle sammanträffa med den
nord de i vestern tänkte sig, på
andra sidan om den ännu okända
(Jcrinaniska oceanen, utan att
de härvid måhända ens kunnat
föreställa sig det ofantliga af-
stånd som äger ruin dessa haf
emellan; eller med andra ord,
de trodde att såvida österns och
vesterns nord voro densamma,
skulle följaktligen, då man på
hvardera stället stötte emot haf
— dessa haf naturligtvis slut-
ligen flyta tillsammans. Men
huruvidaPytlieas verkligen k un-
nat verkställa en sådan segling,
eller huru det historiskt sanna
skall kunna förenas med det i
berättelsen fabulösa, blir för
våra Geografer en dubbel gåta,
emedan de inse sjelfva omöjlig-
heten deraf. Brehmer söker
förklara det (2:ter Abth. p. 381)
derigenom attPytheas,från myn-
ningen af Weixeln, letat sig fram
till Dons källor (?) och derifrån
sedermera följt denna flod till
dess utlopp, dels gåendes, dets
roendes (?). Ciuver (111, p. 128)
och Bougaik ville (p. 154) hafva
trott att man med Tanais här
borde förstå Weixeln. Zeune,
jemtcåtskilliga andra hafva der-

emot velat lämpa detta på D ii n a;
och Mannert (I. p. 75) Ukert
(1. 2, p. 307) m. fl. hafva för-
klarat det Pytheas härmed tro-
ligen menat Elben, hvars ut-
lopp han endast sett, och, af o-
kunnighet, antagit att den
sammanflöt med Don, så man
från den ena af dessa floder
kunnat segla in i den andra; i
följd hvaraf han ock ansett dem
ursprungligen vara en och sam-
nia flod , och följaktligen äfven
gifvit dem ett och samma namn.
En märkvärdig förklaring, hvar-
igenom den ena vetenskapsman-
nen söker nedsätta den andra i
okunnighet, ja till den grad, det
han skulle hafva trott att en
och samma ström hade sitt ut-
lopp i 2:ne vidt afskiita haf, och
således löpte i tvenne motsatta
riktningar. Liksom de gamle
påbördade Pytheas osanning
för hvad de sjelfve icke begrepo,
så söka nu de yngre tillskrifva
honom okunnighet, för hvad
de icke kunna förklara. Till
en början tro vi oss böra an-
märka, att Pytheas sjelf ingen-
städes, så vidt vi kunnat finna,
talar hvarken om Svarta eller
Mceotiska hafvet, mycket min-
dre säger sig hafva besökt dem;
utan att denna, lika så orimliga
som falska, slutsats är uppgjord
af hans kommentatorer, i anled-
ning af det här anförda yttran-
det om Tanais, ..varmed man
nödvändigt vill anse honom haf-
va menat Don; i följd hvaraf
ock alla de tillvitelser som Man-
nerT , på grund af denna be-
skyllning, gör honom, torde vara
lika så obilliga som oförtjenta.
Vi kunna äfven här icke undgå
att nämna, huruledes. de lärde,
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under Kejsar Justiniani tid, såsom Handsekreterare
åtföljde Belisaiius under dennes fältlåvr, såväl emot
Göther som Vandaler, och som lefde szy år e. Chr,
säger uttryckligen att det endast var Finnar sont
bodde der: "JEx his vero qui Thulern hane in-
sulam rJ incolant, barbarorum natio qucedarn
ac sola qui Scritifini (o/ SxQi&itpivot) vocanlf 2j

vid uttydningen af de gamles
ord och meningar, ofta gått öf
ver ån efter vatten, och sökt att
på ett mera konstmässigt, obh
således — på ett mindre natur-
ligt sätt förklara äfven det mest
enkla och naturliga, för att der-
igenom liksom gifva saken ett
utseende af mera djupsinnig-
het och lärdom. Då man af
hela Pytheas' beskrifning tyd-
ligt finner att han seglat upp-
för Norrska kusten, förbi de så
kallade Finnmarkerna, så —

hvad är väl då naturligare, än
att han med floden Tanais me-
nar Tana elf, som vid Nord-
kyn, Norriges nordligaste landt-
udd, utfaller uti den i Finnmar-
ken djupt ingående Tanafjor-
den, hvarigenom den uttömmer
sig i ishafvet. —En ström som
icke blott af alla här i norden
är den nordligaste, utan må-
hända äfven den största; och
hvilken, i en sträcka af närmare
20 mil, ännu i dag utgör grän-
sen emellan Norrige och Ryss-
land ? Härigenom försvinner
allt det vidunderliga iPytheas'
berättelse, hvilken numera fram-
står trovärdig och sann , enär
man finner att han fortsatt sin
resa ända till Nord Cap i stäl-
letför att, som man hittills trott,
hafva hamnat till Svarta haf-
vet. Måhända var det i anled-
ning häraf, som Arrianus på-
stod att —med undantag af Ja-
xartes, som utfaller iKaspiska

hafvet, och hvilken någon gång
genom misstag blifvit kallad Tä-
tt a is, — det i Scytliien äfven
skulle finnas en annan flod med
detta namn än den , hvaröfver
Alexander gick med sin arme'.

1) Att Procopius, så väl som
flera aniire, kallat Thule för en
ö, bör icke förbrylla oss ; detta
gjorde de emedan man, för att
komma dit, måste segla öfver
hafvet. Han har likväl nyss
förut uppgifvit: "Est autem
Thule a.nplissima: quippe Bri ■tannia major deculp >; a qua
plurimum distat, ad aquilonem
sita." Anmärkningsvärdt är att
Strabo förifrar sig öfver Py-
theas, för det denne icke upp-
gifvit Thule såsom en ö, oak-
tadt man seglade dit ifrån Nor-
rige; i anledning af hvilken sed-
nare uppgift Hallenberg i sina
aumärkn. öfver Lagerbr. Hist.
ID. s. 39 drager den falska slut-
sats, att Thule låg afskildt från
Murrige och Skandien. Tvertom
tyckes Pytheas just härigenom
hafva bevisat det han kände lan-
det bättre än någon annan, och
att han följt dess kuster från
söder till norr.

2) Procopius, de bello Gotho-
rum. Basel 1531. Fol., p. 93.
Han nämner dock att här fun-
nes 13 talrika nationer , styrda
af lika många konungar. Af
dessa folkslag uppräknar han
endast Skritfinnar, Gauther och
Eruler. Efter honom omtalar



95

hvilka han beskrifver enligt hvad honom muntligen
blifvit meddeladt af personer som sjelfve besökt or-
ten. Hans berättelse, som så till vida öfverensstäm-
nier med Taciti, att han säger det de, både män
och qviimor, uteslutande sysselsatte sig med jagt,
oeh äfven derutinnan närmar sig till Pytheas', att
han omtalar en 40 dygns lång dag, eller natt, un-
der solstånds-liderna, hvarvid i sednare fallet, infö-
dingarne plägade uppstiga på bergsspetsar ne, för
alt derifrån speja, och sedan för de andre, ned i
bygden, berälla när solen åler antydde sin ankomst■— skiljer sig likväl väsendtligen ifrån båda de nyss
anförde urkunderna, deruti att han uppger det de
hvarken förlärde några rusgifvande drycker (vin)
eller hemtade sig något slags födoämne från växt-
riket, emedan de icke idkade något åkerbruk: att
de vidare, hvarken nyttjade kläder eller skoplagg,
emedan deras qviimor icke förstodo sig på ullens
behandling, hvarföre de insvepte sig i djurskinn
tleni de, 1 hrisl på lin och sy-tillbehör, samman-
fogade med djurens seoor, 111. 111. Man finner att
han med denna beskrifning åsyftar Lapparne, hvilka
såväl som deras grannar, Finnarne, varit nordens
äldsta bebyagare. Äfven han säger om dem : "Deos
st quidem ac Dcemones plurimos cnlunt" Men
hvad han sedermeia berättar, alt de nemligen skulle
hafva offrat, tnenuiskor åt sina Gud ir, af hvilka de
anså»o Mars lör de_ii siöista, måtte han hört talas
om Sveartie och Götherne (01 lavroi) ty desse
offrade både män och kungar aigudometi. (Jein-

Lombardern Paulus Warne-
friDUs, som lefde för litet mer
än 1000 år sedan , något när-
mare detta folk, hvilket han
kallar Scritcbini, hvars namn
han deriverar från deras skid-
löpande (skrida), hvilket han
så väl som deras skidor, nog-

grannt beskrifver , tilläggande
(liksom Pomponius om Germa-
nerne) att de åto rått kött, ägde
renar, m. m., om hvilka redan
Solinus i 31 och 32 Kap. lem-
nat en nog vidskeplig beskrif-
ning, till en del tagen, som det
tyckes, från Strabo.
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för Tacitus cap. g, 3g. Sturleson png. 2, i,3, tSGI
med flera ställen).

Måhända skall mången, med oss, förundra sig
deröfver att dessa Taciti meningar ej redan lång.
för delta erhållit den förklaring vi här sökt gifva
dem. Orsaken dertill är likväl lätt intedd. Förmod-
ligeu torde ingen bättre kunna känna Finnarnes ka-
rakter än en infödd Finne, oeh ingen således heller
bättre kunna vara i tillfälle att rikligt uppfatta, och
på dem tilllätupa, hvad som af de gamle, lfied mysti-
ska ord, blifvit skrifvit 0111 deras förfäder. Att lik-
väl äfven den hittills antagna tolkningen måste hafva
för sig någon slags grund, eller stödja sig på nå-
gra skäl, om ock till sin natur illusoriska, har icke
undfallit oss; och vi vilja derföre äfven här, till nå-
gon del, upptaga och granska dessa, så vidt det for
tillfallet låter sig göra. Väl skall man kanske före-
brå oss denna åtgärd, såsom en inkonseqveus, eme-
dan vi derigenom icke blott lemna vapen i hän-
derne på våra antagonister, utan, hvad som är än
värre, väuda dem emot oss sjelfve; men vi vilja
hellre göra oss skyldige (ili denna förebråelse, än
att härvid tillvitas för ensidighet: som skulle vi
nemligen endast envist hafva fästat oss vid vissa,
af oss en gång uppiallade, fixa idéer.

För alt nu äfven på denna väg följa våra före-
gångare 1 spåret, nödgas vi gå något längre tillbaka,
för att, om möjlig!, uppleta första källan till dessa
deras hypoteser och förklarings-grunder.

Vi fiuna då att redan Homerus, hvars tid an-
ses hafva infallit omkring 1000 år f. Chr., vid det
han i de första verserne af Uiadens ic:de Rhapsodi
besjunger de Thraciska folkslagen (eller som de
sedermera kallades: de Scythiska), karakteriserar

dem



97

dem såsom häst tämj are (itt.tottoXoi) oeh häst-
mjölk are (jTTK^uoXyoi); hvarvid han, märkvärdigt
nog, tillägger: att <ie, af alla menniskor, voro de
ädlaste och rättfärdigaste (dyavéov xul åixaio-
rdrtav ävxtgomtov). Väl anger han dem icke när-
mare till namnet; utan, uppräknande dem i ett säll-
skap med Myserne, 1) benämner dem uStoi (verlds-
försakare) oeh yXaxrotfdyoi (mjöikätare). Ett så
högst smickrande laudatur, lemuadt af sjelfva fio-
merus, skulle naturligtvis äfven för kommande ti-
der äga vitsord, huru tvetydigt del än för mången
månde synas. Också finner man att forntidens för-
fattare, de der alla lefvat flera sekler efter honom,
hvar efter annan åberopat sig denna hans auktori-
tet, idet de, offa emot egen öfvertyge.se, icke an-
sågo sig tillständigt betvitla sanningen af hans ord.
Dock, för att icke, vid beskrifningen af detta folk,
endast ord för ord hafva plagierat den gamle Skal-
den, nödgades de bifoga hans uppgift, med nya till-
lägg och förklaringar, sådane de med godt sam-

1) Om dessa Mysi, eller som
de, enligt Strabo m. fl. rättare
böra heta Mcesi, känner man
alltför litet. Homerus uppger
dem som ett Thraciskt eller Scy-
thiskt folk, och såsom sådant,
måste de hafva utmärkt sig
framför flera andra. De be-
bodde landet ifrån berget Hie-
inus i söder , till floden Donau
i norr , och i vester och öster
från floden Saws förening med
Donau, allt till Svarta hafvet.
Romarne, som sedermera äfven
inkräktade deras gebit, indelte
det i Mcesia superior, eller ve-
stra Mcesien, och Mcesia infe-
rior, östra Mcesien; det återtogs
likväl snart af Sarmatiska folk-
stammar, som gåfvo Mcesia su-
perior namn af Servi en, och

Mcesia iuferior namnet Bul-
garien. Annars fanns, enligt
Ptotemeeus, äfven i Asien ett
landskap benäindt Mysien, hvil-
ket indelades i Stora och Lilla
Mysien, och hvarifrån detta folk
ursprungligen torde hafva här-
stammat, och, troligtvis på sam-
ma väg som så många andra ,

vandrat öfver till Europa. —

I anledning häraf: hvarifrån
härleder sig Finska ordet miet»,
Esthernes m-.g (man), som tyc-
kes gifvit anledning till Sven-
ska ordet mes? hvilket hos dem
fått samma föraktliga betydelse
som ordet mysi fordom hade hos
Greker och Romare. — Skulle
det väl ursprungligen kunna
hafva betydt en Mäss, en M_e-
sisk man ?
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vete trodde sig kunna göra, utan att derigenom
hafva ändrat sjelfva meningen.

Så t.ex. lämpar Posiuonius från Apamea (som
lefde 5o år f. Chr.) dessa yttranden äfven på My-
serne, hvilka han uppger som ett fromsint folk,
oeh tilllägger dervid, att en del af Thracerne, med
anledning af deras religiositet, kallades xanvo6uT(igs
en annan del, i anseende till deras stränga åter-
hållsamhet, 'XTiigag, (ord, hvars egentliga bemärkelse
ännu torde vara outredd), om hvilka han (enligt
Strabo) säger, att de till följd af den högaktning
män hyste för dem, betraktades med en helig vörd-
nad , och lefde i ett ostörd t lugn: dvitQWG&aL
ts dia Ttptrpv, xul fxtru aåetag £fjv, iEsCYLUS läm-
par detta nå Scytherna, hvilka han kallar en rätt-
rådig nation; och Strabo intygar att detla till en
del ännu varit fallet på hans tid: såvida de då ännu
ansågos af Grekerne i allmänhet för ett fattigt, en-
faldigt och rättskaffens folk, det der åtnöjde sig
med litet. Äfven Ephorus, då han i slutet af4"dé
Boken af sin Historia, talar om Scyther och Sar-
mater, dem han, liksom flere andre, afmålar grym-
ma och förfärliga, — ja till den grad, att de spi-
sade sig af menuiskokött — tillägger likväl slutli-
gen, i anledning af dessa Hornet i ord, att det äf-
ven fanns vissa (stammar) ibland nyssnämnde no-,

mader, som närde sig af stomjöik, och "öfvei träf-
fade alla andra menniskor i lättfärdighet": rrj
dixaiOGwrj itdvrav åtuiptQtiv- Ja redan Skalden He-
siodus, troligen samtidig med Homerus, ehuru af
någre ansedd yngre, af andre äldre, har berättat
ungefär detsamma om dessa mjölk-ätandenomader»
i ett poem, kalladt Jordens omfång; och upp-
gett, såsom orsak till deras sällhet, att de åtnöjde
sig med en tarflig lefnad, voro hvarken rofgirige
eller vinningslystne, utan lefde sinsemellan i frid-
samhet, hvarvid de begagnade allting gemensamt,
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ja till och med hustrur och barn; *) och som de
icke ägde något af värde att förlora, för hvars skull
de ville underkasta sig träldomens och slafveriets
bojor, så förblefvo de städse af främmande natio-
ner oantastade och obesegrade— med ett ord, de
lefde, såsom Strabo yttrar sig, ett fullkomligt plato-
niskt lif, i följd hvaraf de utmärktes såsom de rätt-
färdigaste menniskor på jorden, sådana som
i hela vida verlden icke annorstädes stodo att fin-
nas!! "åixtttOTUTag dv&-<Jiorrsg, mg såu/uS yrjg ovrag."

Vare detta nog sagdt om Grekerna; vi skola,
för att komma närmare på saken, äfven i det föl-
jande anföra något af hvad Romarne härom vetat
förtälja. Emedlertid torde Läsaren redan af det
anförda finna, huru väl Taciti uttolkare förstått alt
begagna sig af dessa argumenter, för alt förklara
haus omdömen öfver Finnarne.

Nu är saken'emedlertid den, att Homerus var
en skald, och alt han, såväl som alla stora skal-
der, var inspirerad af en hög och liflig fantasi. Väl

1) Märkvärdigt nog, nämner
Solinus detsamma om Thule-
boarne: "utuntur fceminis vul-
go, certum matrimonium nulli;"
hvarmcd man kan jemföra hvad
som nf Diodorus Sicvi...blif-
vit sagdt om Celterne. Afven
Tacitus, som, flerstädes, på det
högsta berömmer de Germani-
ska folkens såväl rena som strän-
ga seder — äfven med afseende
å deras ägtenskap, säger der-
emot på ett ställe, att ehuru de
allmänt endast ägtade sig en
hustru, brukade likväl någre af
de förnäme taga sig flere; hvil-
ket synes hafva varit en qvar-
lefva af det österländska bruket.
"Quamquam severa illic matri-
monia; nec ullam morum par-
ttm magis laudaveris: nam
prope soli barbarorum singulis

uxoribus contcntisunt, exceptis
admodum paucis, qui non libi-
dine, sed ob nobilitatcm, pluri-
mis nuptiis ambiuntur." (18 K.)
Enligt Gruber ( Orig. Livon.
p. 155,178) skall månggifte for-
dom varit öfligt hos Estherne;
och ehuru man hos Finnarne
numera ingenstädes finner spår
hvarken till något slags poly-
gyni eller polygami, så tyckes
likväl ännu ett och annat gam-
malt ordstäf liksom antyda nå-
got som kunde syfta ditåt; hvil-
ket vi äfven anmärkt irefléxio-
nerne till det försök vi gjort,
att med ledning af dessa ord-
stäf, bedömma våra förfäders
karakter, seder, sinnelag ocb
tänkesätt, m. fa., såväl i sinn-
liga som öfversinnliga ämnen.
(Se Otava 1 »• «. 178).
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behandlade hans sånger ett historiskt ämne, och
utvecklade ett stort epos; men de öppnade der-
jemte en hel sago-verld, och måste, för att vart.
poesi, äfven låna mycket ifrån tankens och diktens
rymder. Liksom målaren, måste äfven skalden
bafva vissa ljusa punkter på sin tafla, för att deri-
genom, så mycket mera, få de närmaste parlierne
att framstå: ty såväl teckning som kolorit hör till
de sköna konsternas element. Beklagligtvis befin-
ner sig Skalden vanligtvis på en punkt, der han i
hela sin omgifning, d. v. s. hos sin samtid, endast
träffar dessa vanliga menniskor, hvilka blott visa
skuggsidan af lifvet; han måste derföre söka att an-
norstädes ifrån hemta dessa ljusare drag, dessa stora
karakterer, hvilka han endast finner i en forntid ,

i en förgången verld, der allt det ädla, der allt det
stora och sanna i handling, ännu slår qvar, men
skildt ifrån alla småsinnets personaliteter — der,
med många af minnets liljor, redan aggets taggar
bleknat, och dit icke tadlets tungor mera räcka.
Men icke nog dermed: skaldens fantasi är alltid
lefvande, och hans skapelser måste äfveu derföre
blifva det. Icke nöjd dermed att han genom upp-?
hivandet af dessa gamla minnen, gör dessa redan
afsomnade åter lefvande i siua handlingar, vill han,
för att göra dem än mera åskådliga, äfven för-
flytta dem till sin tid, eller med andra ord: han
vill försätta sin tid tillbaka till dessa minnes- och
händelserika dagar. På sådant sätt, måste skalden
alltid tänka sig ett lyckligt och storsint inennisko-
slägte, der det ännu träffas i sin fullkomlighet —>

sådant det likväl ingenstädes finnes, annars än i sann.
gen och sagan; och följaktligen måste han nu äfr
ven gifva dessa ädle något fädernesland. Äfven
den prosaiska menniskan måste hänföra sig och sin
tid till en annan vida lyckligare, och då hon icke
känner någon sådan, talar hou med ett slags rö-
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relse, om sina barndoms minnen, om dessa flydda
oskuldens dagar. Liksom hon, söker nu äfven Hi-
storien, (omfattande hela menniskoslagtets ålder) att
tillbakaflytta denna folkens lycksalighets period
till det redan framfarna, i den så kallade gamla
goda tiden, eller som hon kallar det den gyl-
lene åldern; hvaremot åter Religionen, stödjande
sig vid tron och hoppet, söker att framflytta den
i elt fjerran tillkommande, det hon tänker sig på
andra sidan om grafven. J) Vid gränsen af evig-
heten, söka således hvardera af dessa läror att, så-
väl i det framfarna som i det tillkommande, finna
meimiskosiägtets sällhet (dess öfverensstämmelse med
naluren och Gudomen); — endast, skalden söker att
förena dessa båda åsigter i idén af en närvarande
sällhet, och han ensam förstår alt redan har i ti-
den njuta och drömma sig en lyckligare verld.
Främmande, eller glömsk, för dagens lidelser och
smärta, sjunger han med förtjusning om sin kär-
lek, — ja om sin sällhet; och om han ännu icke
funnit det ideal han söker, drömmer han sig dock
i tanken en lycksalighetens ö; hvilken, dåden
icke finnes i verkligheten, han placerar ytterst på
gränsen af hvad han anser verkligt. Likasom nu
nordens sångare drömma sig sällheten i södern, der
de förlägga lycksalighetens land uti Hesperiens och
Arkadiens bygder, så drömde sig deremot Borne-
ras sällheten ytterst i höga norden, dit ännu ingen
kunskap träugt sig: han placerade derföre dessa
lyckliga slägter upp i Scythien; dock visligen nog

1) Ur denna synpunkt betrak-
tad , är sjelfva Religionen till
sin karakter poetisk; emedan
den, under hoppet på en tillkom-
mande sällhet, redan förljufvar
det närvarande lifvet. Den har
derföre äfven längst af allave-
tenskaper , bibehållit sitt poeti-
ska element i musiken och

sången; och, mera egnad för
hjertat än för förståndet, ver-
kar den alltid mer på den kän-
slofulle , än på den känslolöse.
Äfven Historien har sin poe-
tiska ståndpunkt i sagan , der
den med det närvarande sam-
mansmälter minnet af det för-
flutna.
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nanmgaf han dem icke annorlunda, äu genom fin-
gerade namn.

Han handlade häruti i enlighet med den rätt
honom tillkom såsom skald, och felet är derföre
icke hans, utan hans efterföljares. När Historien,
såsom vetenskap, småningom löste sig ifrån sagans
blomsterband, eller då sanningen skulle skiljas ifrån
dikten, så var det ett fel hos flere af dessa forn-
tidens Historie-författare, att söka gifva verklighet
åt sjelfva fantasins skapelser; eller med andra ord,
att vilja uppsöka elt folk och ett land, för hvilket
dessa Homeri verser skulle tjena till efterrättelse:
ett fel, måhända ganska förlåtligt, när man besin-
nar svårigheten att ined noggrannhet kunna utstaka
gränsen emellan Historiens och Sagans områden.
Flere af ålderdomens Häfdatecknare, böljandes re-
dau från Historiens Neslor, HeßODotus, men isyn-
nerhet Apollodorus, Eratosthenes, Possidonius
och Strabo, hafva mycket bråkat sin hjerna med
att kunna riktigt fatta och förslå dessa Homeri ord,
hvilka syntes dem så mycket mer oförklarliga, som
Scytherne just icke voro ett folk, för hvilket de
syntes vara väl lämpade. Likväl som Homerus tyd-
ligen här hade utmärkt ett folkslag, det der närde
sig af stoinjöik, och såsom Scytherne ännu på Stra-
bos tid, eller 1000 år derefter, förnämligast lefde
af sina får- och hästhjordar, så trodde han, såväl
som flere ined honom, att Homerus med dessa sina
lyckliga och rättfärdiga Hästmjölkare, omöjli-
gen kunde förslå andra än Scylher. r)

1) En stor del af dessa Scy-
thers afkomlingar föra än i dag
samma slags lefnadssätt, hvil-
ket de således allt framgent bi-
behållit, under en tid af 1800år
efter Strabo. Ännu lefva dessa
nomad-stammar icke blott af
sina får- och boskaps-hjordar ,

men förnämligast af dessa stora

häst-drifter, af hvars mjölk och
kött de isynnerhet lifnära sig.
Detta gäller icke blott och en-
dast om de Finska eller Tschu-
diska folkstammarne, utan äf-
ven om de Tatariska och Mon-
goliska, såsom t.ex. Kalmucker,
Kirgiser, Tschuwascher, Mok-
gchaner, Buräter, Mets.heräker,
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Äfven Jtvjstinus, som lefde omkring joo år ef-
ter Strabo, berättar i __:dra Boken af siu Historia
Tunguser, m. fl., af hvilka en
enda husbonde ofta kan vara ä-
gare till en hjord af 600 hästar,
lika så mycket hornboskap, 1000
får, och sinnlige till och med 50
kameler; ja det skall finnas de
Kalmucker som äga sina några
1000:de hästar (se Merkwurdig-
keiten verschiedener unbekann-
tenVölkerdesßussischenßeiclis.
Auszug ausPallas's und Georgi's
Beisen. 4 B. s. 88, & 1 B. s.
194). Att sluta af alla gamla
Auktorer, måtte Stomjölk varit
hos Scytherne en ganska vigtig
artikel. Enligt Herodotus (L.
IV) uppstod i anledning deraf
ett blodigt inbördes krig emel-
lan sjelfva hnsbönderne och de-
ras slafvar; och Damascenus
(se hans excerpter bos Stoba-us),
Strabo (L. VII, c. 4, 5. 6) m.il.
upplyser, att de begagnade sig
icke blott af hästkött, hästost
och hästmjölk, utan förnämli-
gast af ett slags surnad sto-
mjölk, hvilken de ansågofören
6tor läckerhet, och den de för-
stodo att, förmcdelst en viss e-
gen konst, tillreda; f^OitlOLit-
vng xgéuGiv, d.XXoig t? y.ul
iiTitiotg' inntttp åt xul tv-
Qtpj xul yuX.uxTi, xul 6'i.v—-
yuXay.Tf (tvto dt xul o—-
wr[.iia égiv avroig xutug-

Y.SVaG&iV TltOC.) Måhända
allutlerar Tacitus härpå, då han
i23 K., om Germanerncs an-
rättningar, säger : "Cibisimpli-
ces : agrestiapoma, recensfera,
aut lac concretum." Denna
konst att på eget vis syrsätta
sin mjölk, hvarigenom den er-
håller en ganska stark och an-
genäm vinsur smak , brukas af

dessa nomadiska nationer än i
dag , hvarvid de begagna den
icke blott, såsom vi, till mat,
utan tillreda, genom distillation
deraf, ett slags brännvin eller
en rtwgifva__.de dryck, kallad X./.
myss, hvar till de förnämligast
använda häst- och fårmjölk, och
hvarom man kan läsa en gan-
ska fullständig underrättelse så-
väl i 1 B. s. 176 Src. och 4 B.
sid. 76 m. fl. st. i nyssnämnde
Merkwurdigkeiten, som i Bussia
or a compleat Historical account
of all the Nations which compose
that empire. London 1780, 4 B.
8:vo; hvilka underrättelser tyc-
kas vara hemtade ur Messer-
schmidts, Hcrrarne Gmelins
(Seniors & Juniors), Stellers,
Pallas', Falcks, Lepechins,
guldenstedts, rutscpkows ,

Georgii och Suie-ws resor i
åtskilliga delar af Ryssland.
Kanske var det således i följd
af ett dryckeslag, d. v. s. vid
ett sup- och icke vid ett mjölk-
kalas, som Scytherne , förmod-
ligen under något slagsmål, tor-
de hafva kiöst ut ögonen på sina
trålar, och i anledning hvaraf
Herodotus ,

Aristophanes
,

Plutarchus, Stephanus, m.fl.
anför, (let de hade för plägsed
att beröfva sina tjenare synen,
på det desse, vid brygden af
denna dyrbara dryck, icke måtte
kunna se taga sig deraf något
till bästa; i anledning afhvilken
grymhet, den inbördes fejden
dem emellan sedermera utbröt.
Detta, som å ena sidan visar
hvilket värde man redan den ti-
den visste sätta på brännvinet,
bevisar a andra sidan att denna
dryck redan varit i flor långt
före Herodoti tid. Som be •
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åtskillig! öm Soytherna; men inllälar mod dol .»[*
storiska, som passerat från 5 tili 7 hundra år fi>r e
hans tid, äfven det poetiska från Hornen lid; oeti
gör dervid en målning, så behaglig man kan cöca
den med en läit penna. Då denna lians beskrif.
kant är, liruka Finnarne än i
dag, i likhet med flera afdessa
Asiatiska folkstammar , att un-
der den varma årstiden starkt
syrsätta sin mjölk, i en stor,
dertill enkom inrättad så, der
den idkeligen tillökt och utspädd
med vatten, utgör om somma-
ren deras vanliga läskedryck ,

samt använd vid måltiden, så-
som sofvel, är dem en lika syr-
lig som hälsosam spis. De hafva
dessutom ännn ett annat sätt att
syrsätta sin mjölk, hvarigenom
den, jemte en angenäm syra,
bekommer en ganska hård och
fast form. Detta sker derige-
nom, att de insätta den i varma
ugnar, sedan fitet, eller gräd-
dan, först blifvit uttagen, hvil-
ken annars skulle smälta såsom
smör. £11 sådan mjölk, bildad
af livad Gottläiidiiingen kallar
skyr, kalla Savoluxarne Foffcs
maito, eller niairo-foFFefia. Att
Finnarne fordomdags icke blott
brukat hästmjölk , utan äfven
deraf varit stora liehhnbrar, kan
man sluta deraf, att Estherne
ännu för '1000 år sedan, eller i
l):de seklet, begagnade sig af
stomjölk, såsom den bästa trak-
tering , hvilken endast bestods
hos de rike och förnäme, (till
hvilkas förmånsrätt det hörde ,

att få taga sig ett rus), då de
fattige deremot fingo åtnöja sig
med mjöd, hvarpå der i landet
redan den tiden, fanns godtför-

råd ; och rådde det äfven då
mycken split och oenighet emel-
lan herrar och trålar. (Se O-
thers och Wnlfstans resor,
införde i K. Vitterh., Hist. och
Antiq. Akad. Handl. VI D. sid.
100). Äfven Adamus Bremen,
sis omtalar att de gamle Preus-
sarne blandade i sin dryck såväl
hästmjölk som hästblod, hvaraf
de blefvo druckne, och Petrus
de Duisburg upprepar ungefär
detsamma, *) då han, i sin Chro-'
nicon Prussicum, säger ntt de
fordom drucko mjöd och sto-
mjölk, (jemför Langebek.
Script. rer tim Danic. mediiasvi.
2 T., p. 106—123). Enligt de
Nordiska sagorna, var det Odin
soin först fridlyste hästen, deri-
genom att han förklarade den
helig, och måhända är det allt
frän denna tid man kan räkna
det bruket, att nyttja den till
slagt, småningom börjat aftnga.
Annars förtjenar det måhända
äfven anmärkas, att liksom Lap-
parne, hos oss, begagna sig af
sina Renar, i stället för iiåle
häst och ko , så begagna sig
ännu inånga af dessa Scythiska
nomad-stammar af samma djur-
slag, hvaroin relä» Strabo ve-
tat omtala ,

hvilket tyckes på
sätt och vis liksom utmärka,
att äfven den Lappska natio-
nen fordom härstammat eller
kommit ifrån dessa sydligare
trakter.

*) Oetsamrna anför Vip.gii.ius (Georg. L. 111, v. 464) om Geteme, som
äfven räknades såsom ett Scythiskt folk:

"Alcjue in deserta Getarum
Et lac coneretum cum sanguine potat equino."
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ning i många afseenden öfverensstämmer med de*»
Strabo gjort om Gerrnanerne (se sid. 46) vela vi,
för jemnförelseus skull, här intaga densamma. "Ho-
"minibus (seil. Scythis) inler se nu/Ii Jines. Ne-
"que enim agrum, exercent; nec domus illis ulla,
"aut lectum, aut sedes est, armenta et pecora,
"semper pascenl.ibus, et per incullas solitudines
"errare solitis. XJ Uxores liberosque secum in
"plauslris vehunt, quibus, coriis imbrium hie-
"rnisquc caussa tedis, pro domibus utuntur.
"Jusiitia, gentis ingeniis culta, non legibus.
"Nullum scelus apud eosfurto gravius... slurum.
"et argentum perinde aspernantur, ac reliqui
"morta/es appetunt. Lacte et melle vescuntur. %)

1) Öfverhufvud tagit omta-
las Scytherne alltid såsom no-
mader , hvilka lefde af sin bo-
skap och sina hjordnr; dock fans
det äfven ibland dem vissa folk-
stammar som idkade åkerbruk ,

och det till den grad , att de
med spannmål ofta undsatte Gre-
"fcerrte. Detta gällde isynnerhet
om Chsrson, som var ett frukt-
bart och till större delen gan-
ska väl uppodladt land. Strabo
berättar att de i skatt till Mi-
thridates, utom 200 talenter i
silfver, erlagt 180,000 medimner
säd. (En medimn var ett Gre-
kiskt mått, som innehöll efter
stadsmål något öfver 11 kannor,
efter landsmål något öfver 16.
kanna; men hos Romarne inne-
höll den, enligt Cicero, närmare
48 kannor, och svarade således
emot f tunna i fast mål). Sam-
ma författare berättar, att man
från dessa trakter fordom ut-
skeppade spannmål till Grekland,
och att man omtalt det Leucon
från Theodosia titlsändt Atheni-
enserna 2,100,000 medimner säd.
Redan Herodotus uppger fyra

Scythiska stammar såsom jord-
brukare, nemligen Alazoner och
Callipider, men förnämligast
dem han kallar CiQO-
Ttj^eg och Sxvd-ou yso-oyot,
(annat namn visste han icke på
dem). Förmodligen är det dessa
åkerbrukare som HoraTius (L.
111, 01. 24) kallar Scythcc cam-
pestres i hvarvid han, liksom
Tacitus om Germanerne, an-
märker , såsom någonting hos
detta folk eget, att bruden, i
stället att bringa brudgummen
hemgift, sjelf erhåller af honom
skänker och gåfvor.

2) Ungefär detsamma anför
Tacitus om Germanerne: "plus
ibi boni mores valent, quam alibi
boni leges." (Jemf. s. 9).

3) Ho ning och mjölk om-
tala Finnarne mycket ännu £

sina gamla Runor, såsom den
bästa välfägnad de känna —

helsosam äfven för de sjuke';
och mjölk uppger äfven Solinus,
såsom Thuleboernes hufvud-för-
täring.



106

"Lanee iis usus ac vestium ignotus... *) pellibus
"tamen ferinis aut murinis utuntur. *J Hasa
"continentia illis morum quoque justitiam edi-
"dit, nihil alienum concupiscentibus. Quippe
"ibidem divitiarum cupido est, übi et usus.
"Atque utinam reliquis mortalibus similis mo~
"deratio et abstinentia alieniföret!... Prorsus ut
"admirabile videatur, hoc illis naturam dåre,
"quod Grceci longa sapientium doctrina, prce~
"ceptisque philosophorum consequi nequeunt,
"cu/tosque mores incultce barbarice collatione
"superare. Tanto plus in illis projicit vitiorum
"ignoratio, quam in his cognitio virtutis.'

Det var naturligt, att ju mera den geografiska
kunskapen utvidgade sig, destomera insåg man äf-
ven huru litet denna härliga beskrifuiug tillkom
Scytherne, mera än något annat folk; och desto
högre upp i den mörka norden måste man följakt-
ligen förflytta eller eftersöka detta rättfärdighetens
slägte. På sådan anledning hade redan Pomponius
Mela (L. III) och före honom Diodorus Siculus
(L. 11, c. 47) lämpat delta på Hyperboréerne,
af alla Scythiska folkslag det nordligaste man kände,
hvilka han beskrifver som ett polar-folk, och hvar-

1) Ungefär samma ord an-
för Procopius om Thuleboerne.
Naturligtvis väckte detta hos
Romarne så mycket större för-
undran , som ylleväfnader var
det enda arbete, hvartill (enligt
Plntarchus) deras hustrur voro
förbundne; och hvarmed äfven
de högst förnäme sysselsattesig.
Enligt Plinius ochOviDius var
sjelfva Lucretia häruti ett mön-
ster för många; och enligt Sue-
TONiUS gick Kejsar Augustus
sjelf sällan i andra kläder, än i
dem som voro förfärdigade af
hans gemål, syster, dotter ,

eller barnabarn.
2) Hvad skinnplagg härmed

menas, upplyses af Seneca (Il-
pist. 90, 38) då han säger att
en stor del af Scythiska natio-
nen klär sig såväl i hermelin-
soin i zohel- och räfskinns-pelsar,
hvilka voro både lätta och mjuka,
samt ogenomträngliga för vin-
den. Samma klädsel brukade,
enligt Hesychius, äfven Par-
therne, ett till hälften Scythiskt,
till hälften Persiskt folk ; och
likaså var förhållandet medHun-
nerna, enligt Ammianus Mar-
CELUHUS (L. XXXI).
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vid han säger: "Terra angusta, aprica, per se
"fertilis: cultores justissimi, et diutius quam.
"ulli mortalium et beatius vivunt." Sedan han
förut, i II 8., sagt om en annan af dessa folkstam-
mar, dem han kallat Axiaca.: "furari quid sit
ignorant: ideoque nec sua custodiunt, nec alia,
contingunt." På hvilket folkslag han såväl som Pli-
nius och Solinus, tyckes vilja lämpa hvad Homerus
sagt om Abier na.

I öfverensstämmelse härmed säger nu äfven
Plinius: "pone Riphceos montes, ultraque aqui-
lonern, gensfelix (si credimus) quos Hyperbo-
reos appel/avere, annoso degit cevo, fabulosis
celebrata miraculis. .

. . Regio aprica , felici
lemperie, omni afflatu noxio carens... discordia
ignota et cegritudo omnis." Och som Arim-
phaseme åter voro de nordligaste bland Hyper-
boreerne, säger han om dem, på ett annat ställe
(L. VI, c. 14) •• • "ritus c/ementes. Itaque sa-
cros haberi narrant, inviolatosque esse etiam,
jeris accolarum populis: nec ipsos modo, sed
Mos quoque qui ad eos profugerint;" hvilket
han åter tyckes hafva hemtat från hvad Herodotus
anför om Argippasi. Sjelf trodde han likväl föga
härpå (si credimus), dock kunde han icke undgå
att anföra, hvad redan från ålder blifvit berättadt
om dem.

Solinus kunde väl icke neka att han, såväl
som andra, ansåg alla dessa berättelser om Hy-
perboreerna, för gamla fabler, hvilka genom
ryktet fortplantat sig ända till hans tid; ickedess-
mindre nödgades han såsom sanning antaga, hvad
så många klassiske författare före honom anfört,
om detta folk, kalladt gens beatissima, högst upp
Inorden; bvarom han säger: "Discordiam nesci-
unty cegritudine non inquietantur, ad innocen-
tiam omnibus cequale vobum" Hvarefter han
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särskilt ora Arimph aserne anför Plinii ord: "a-
--mänt quietem, non amant leedere. Sacri ha-
bentur, attrectarique eos etiam a ferocissimis
nalionibus nefas ducitur. Quicunquepericulum
a suis metuit, si ad Arimphceos transfugerit ,■

tutus est velut Asylo" tegatur." *)

JNu torde kanske mången tro att Tacitus hade
för sin tanke, liksom i perspektif, alla dessa de gam-
les underrättelser om Hyperboreernas felicitas,
Abiernas humanitas, Axiucernesprobitas, Aritn-
phasernes integritas, Argippeernes incolumitas,
och öfverhufvud de mjölkäiande Seytherncs justi-
tia, då han skref om Finnarnes securitas, m.m. 2)
och att han med dessa sina ord således icke åsyf-
tade annat än hvad som förut blifvit berättadt om
Scylher och Hyperboreer. Visserligen skulle det
kanske så. kunna synas vid ett hastigt oeh flygtigt,
för att ej säga tanklöst, genomögnande af dessa hans

1) Månne ej möjligen orediga
berättelser, om dessa nordboers
trolldoms-förmåga, kunnat gif-
va en anledning till den tro att
de "sacri habentur" Skulle man
våga öfversätta dessa ord, der-
med att: "de ansägos såsom
trollkarlar," och skulle man,
utan afseende å de af Auktorer-
ne vidfogade förklaringarne, en-
dast fästa sig vid resultatet af
hvad i forntiden berättades om
Hyperboreerne m. fl. nemligen
om deras säkerhet och den vörd-
nad hvarmed de betraktades af
andra nationer, jemnfördt med
hvad nordens gamla häfdateck-
nare, ungefär i samma mening,
sagt om Finnarne, — endast då
—men icke förr, skulle vi hafva
löst knuten af dessa de gamles,
gåtlika, herättelser om norden.
Och Tncitas skulle hafva varit
den som härvid beträdt öfver-
gången ifrån sagans områden,

in på Historiens.
2) Enligt hvad vi sidan 53

nämnt, upprepa vi ännu, alt, så
vidt Taciti skrift redan varit
känd af Plinius, denne, under
Hyperboreorum felicitas, troli-
gen subsuinerat och omfattat
Fennorum securitas; men deraf
följer dock ingalunda, vice versa,
att Tacitus, med sitt begrepp
om securitas, förstått den andres,
om felicitas, och det så mycket
mindre, som han nyss förut sagt
att de brukade spie metuque ver-
sari. Deremot synes snarare
Jornandes ännu hafva velat
lämpa på Finnarne något af
hvad som fordom blifvit sagdt om
Scytherne, då han säger: Finni
mitissimi, Scanzias eultoribus
omnibus mitiores; ett vitsord,
hvilket alltför litet öfverens-
stämmer med de historiska ur-
kunderna och de Fåfviska häl-
lorna.
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meningar. Men man behöfver aldrig så litet när-
mare granska saken, för att icke blott finna den
himmelsvida skillnad som äger rum emellan sjelfva
denna Taciti beskrifnh-g och alla de andies, nian
att han här la ar om elt helt annat folk af Ger-
mauisk stam (?) det Romarne redan närmare kände,
oeh hvilket dessutom hade (lera ando folks!-g om
sig mera i norr. Då nu häitill kominer att Taci-
tus icke var någon rabulist, den der ulan urskilj-
ning uppdukade en hop gamla sagor (åtminstone
vilja vi, för vår del, fritaga honom härifrån), då
han tvertom hade en skarp historisk blick, en fin
omdömes-förmåga och ett odladt förstånd, så finns
det intet skäl för handen, som kan föranleda oss
till att härulinnan ändra vår ötvertygeise. Det
är således icke i Taciti ord, eller med afseende å
det folk, hvarpå de skola lämpas, vi finna någon
likhet eller öfverensslämmelse med hvad som blif-
vit; sagdt af desse gamla skribenter, utan del är i
de utläggningar oeh öfversällnitu-ar livat med man
hittills sökt förklara meningen af dessa hans v, It ran-
den, som vi finna icke blott denna öfverraskande
likhet, utan fastmer ett upprepande af de gamles
argunieuter. Detta åter ligger i sjelfva sakens na-
tur: när man vill förklara någonting orimligt och
onaturligt, måste äfven sjelfva förklaringen blifva
derefler orimlig och onaturlig, d. v. s. den måste
ej blott strida emot det sunda förnuftet, utan äfven
emot all eifarenhet. Derföre, liksom de gande på
en galen väg sökt förklara Homeri yttranden om
Scytherne, så hafva ock de nyare orikligt fattat
Taciti omdömen öfver finnarne: Förklaringarue
likna fullkomligt hvarandra i tanklöshet och orim-
lighet. Härigenom hafva vi således nu återkommit
till hvad vi redan vid böljan af denna skrift bevi-
sat, att nemligen man på denna väg kommer till
en oläakbarhet, Taciti ord stå visserligen alltid
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qvar, oförändrade; meningen dermed må nu hafva
varit hvilken som helst. Men vi hafva emedlertid
visat, alt om mau öfversätter dem, som man hit-
tills gjort, så innehålla de ett nonsens, en gammal
vidskeplig saga, hvars orimlighet och osannolikhet
äfven inses af den enfaldige; deremot, om man gif.
ver dem den tydning vi här sökt göra gällande,
så karakterisera de, på det mest frappanta sätt, den
Finska nationen; och innebära en fullkomlig histo-
risk sanning.

Innan vi sluta denna, redan öfver höfvau kan-
ske utsträckta afhandling, tro vi oss böra ännu en
gång återgå till en kort jemnförelse emellan hvad
Tacitus och Pyiheas sagt om norden. Vi hafva i
det föregående sökl framställa eu parallel emellau
hvad desse skriftställare yttrat, så <äi om Thule som
om dess invånare (Finnarne), hvilka tänkte antingen
i Germanien eller i Skandinavien, dock hufvudsak-
ligen till beskrifning, måste vara sig like; och hvar-
vid vi, liksom i förbigåendet, gifvit tillkänna, att
man likaledes skulle igenfinna eu ganska stor öfver-
ensslämmelse, i hvad hvardera af dessa Författare
anfört om Estherne. Det är detta som ännu åter-
står oss att ådagalägga, och hvarmed vi tro oss än
ytterligare kunna bestyrka de af oss förut gjorde,
af mången såsom paradoxer kanske ansedde, an-
märkningar, rörande dessa Författares enstämmighet.

Nästan inget af dessa nordiska länder har i
fornåldein vunnit den ryktbarhet som det af Esther
fordom bebodda, nuvarande, Preussen; och det i an-
ledning af en ganska lumpen sak. Bernstenen, hvil-
ken nu för tiden äger ett ganska medelmåttigt vär-
de, ansågs fordomdags icke så: den betraktades då
såsom en af de största klenoder, oeh ansågs såsom
en af de förnämsta rariteter och dyrbarbeter, hvaiv



111

om de gamle visste att förtälja; i följd hvaraf äfven
det land blef, åtminstone till namnet, bekant, hvar-
ifrån den förskref sig. .

Bernsten (E/ectrum, Succinum, Ambra
Cetrina, känd af de gamle ; fvén under namn af
Chryselectrum, Lyncurion, Langurium, Subal-
ternicum, m. m.) som är ett särskilt jordharls,
af vegetabiliskt ursprung, finnes väl egentligen vid
Ostersjö-sti änderna, men träffas numera äfven i
Frankrike, England och Tyskland, der den, stun-
dom blandad med svafvelkis och stenkol, uppgtäf-
ves ur jorden. Att de gamle ej kände dessa till-
gångar, utan ansågo Basilia som Bernslenens enda
fädernesland, intygar biand andra DtonoßCS Sicu-
LUS, då han säger: "E regione Scythice, supra
Galliam, in oceano insula jacet, quam Basi-
leam vocitant: in hane succinum /arge a flu-
ctibus exspuitur, alias nusquam in orbe terra-
rum, se exhibens," (Bibi. Hist. Lib. V, c. 2.6) ,

och ungefär detsamma säger TaCITUS om Estherne:
"soli omnium succinum inter vada atque in
ipso littore legunt." Att emedlertid Berustenen
redan länge, under namn af Electrum till sina e-
genskaper, hos de gamle, varit känd, finna vi spår
redan hos Aristoteles, Plato och Theophra-
STUS, ja redan hos Thales och Pythagoras.

Både Romare och Greker kommo deruti öf-
verens, att den hemtades från Europas nordligaste
del, der den träffades i stora stycken vid kusterna;
men om dess formation och bildande gjorde de
sig många olika föreställningar. Tacitus och PLI-
NIUS äro, af Romerska Författare, de förste som
tyckas hafva kommit saken i armare; af hvilka (]fn
förre uttryckligen säger: att det var Estherna (AE-
styi) förbehållet att uppsamla den på sina kuster; 1)

1) Naturligtvis uppstår här
fråga hvarifrån Tacitus erhållit

dessa sina underrättelser (ty sjelf
uppger han sällan sina källor)?
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samt tillägger alt de sjelfve visste sälta föga värde
derpå, utan sålde den för godt pris iiil den mest-
bjudande. Huru deu först kommit till de Grekers
Väl omtalar Plinius en Sotacus,
■ nm.blan.. undra,skall hafva med-
delat en beskrifning om Bern-
stenen , hvarom man, numera,
lika litet som om författaren,
äger någon kunskap. Deremot
finner man, att Pytheas redan
långt före Plinius (enligt den-
nes Hist. Nat. Lib. 37, c. 11)
vid beskrifningen ora Östersjö-
kusterna, sagt: "insulam esse
Abalum: illuc vereflucttbus ad-
vehi (scil. electrum) et esse con-
creti maris purgameuttim: in-
cotas pro ligno ad ignem uti eo,
pro.rimisque Teutonts vendel e"
Hvar.etter Plinius sjelf tillläg-
ger: "'tluic et Ti.vi._-us c- edidit,
sed insulam Basiliam vocnvit."
Således, livad Pytheas här kal-
lar: "concreti maris purgnmen-
tum" det kallar Tacitus, i 45:te
Kap. om E.therna, "ejectamen-
tum maris:" när Pytheas, om
Bernstencn, säger: "illuc vere
fluctibus advehi," så säger Ta-
citus derom: "vicinisolis, radiis
expressa, in mare labuntur, ac
vi tempestatum in adversa Ut-
föra cxundant," och när den
förre säger : "incolas pro ligno
ad ignem uti eo," så säger den
sednare, liksom i anledning här-
af: ,'Si naturam succiui admoto
igne tentes, in modo tedis ac-
cenditur, alitque flammam pin-
guem et olentem." Denna stora
öfverensstämmelse, i de detal-
jerade uppgifterna, som röjs e-
mellan bä.ia dessa skriftställare,
tyckes vara något mera än till-

fällig. Väl kan härvid invän-
das, att deraf dock icke följer
det Tacitus plagierat Pytheas,
eme lan enär de heskritvit sam-
ma land och samma föll», så må-'
sto naturligtvis sjelfva beskrif-
ningarne öfverensstämma. Äf-
ven häremot hafve vi ingenting,
att påminna — ty det var jnst
detta vi trodde oss höra bevisa:
att nemligen Pytheas med sitt
Balthium eller Abalum menade
det land som, enligt Tacitus, in-
nehades af JSstyi, om hvilka
Tac. bland annat, ehuru mindre
riktigt, tilllägger: "quod (scil.
succinum) ipsiGlesum vocant."')
Den etymologiska förklaring som,
påstår, att ordet gles ani (fa-
bricerad t, som det tydligen sy-
nes, af Tyska ordet glas) är
uppkommit af Arabiska orden
A—lsongh eller k— Isongh, hvar-
ined Phcenicierne skulle hafva
betecknat ett b erns tener ikt.
land, lemna vi derhän. Herr
Reinegg, som gifver oss detta
vid handen, och derjemte under-
rättar oss att Finska benämnin-
gen Suomenmoa ursprungligen,
härleder sig af Arabiska ordet
Somgh, som skall betyda bern-
s ten, är man härföre högeli-,
gen förhunden (se BäsCHINGS
Wochentliehe INachrichten &c.
N:o 28, a. 1787). Månne det
icke då, tvertom, vore mera tro-
ligt, att nemligen Bernstenen,
hos Araberne, fått sitt namn ef-
ter landet (Same, Suome) och
icke landet efter Bernstenen?

*) Pi.rf.ri förklaring torde här likväl Tara den rättaste, då han säger: "_»

Germanis appellari gleuum.;" ty Estherne sjelfva kalla Bernstenen
n.e.iZiiui 'tia_'»-aten), af orsak ttt den uppfångades nr bafvet.
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kunskap, vet man icke; förmodligen fördes den öf-
ver Tyskland *) landvägen, genom byteshandel, 2)
dock sedermera äfven sjölédes, först genom Phoe-
niciska och sedan förmedelst Romerska skepp. Un-
der Kejsar Neros regering fick chefen för de kej-
serlige gladiatorerne, Julianus, tillstånd alt sända ett
skepp till Austravia (det nuvarande Preussen) ef-
ter Bernsten, hvilket blef af iEstyerne väl emolta-
get, och hembragte en laddning af i3,000 ® Bern-
sten (jemf. Plinius L. XXXVI, c.2, Solinus c. 33).
Tbeodorik, Östgötharnes konung i Italien, iick äf-
venså en gång mycken Bernsten af dem till skänks;
och det bref finnes ännu qvar, hvaruti hans Stats-
Sekreterare GASSIODORUS, i sin Konungs namn, här-
före tackar iEslyerna. Brefvet börjar sålunda: "Hce-
stis Theodoricus B.ex. Congratulatio ad quen-
dam sublimem, super susceptione transmisii
muneris." 1 (Cassioil. Op. Ömnia. Genuce 1607,
pag. 162).

Man ser häraf således, att Berusteu, fordom
liksom nu, hemindes från Preussen, som den tiden
under namn af Austravia, 3) innehades af Estherne.
Nu blir blott fråga, om Pytheas, redan 3co år till-
förene, med sin beskrifning öfver Abalum, Bassi-
lia eller Ballhia åsyftade samma land? 4) Hau

1) Jemför Plinius och Tacitus.
2) Jemför Strabo och Solinus.
3) Plinius förklarar sjelf (L.

37, c. 3) att namnet Auslravia,
hvilket han likväl på ett annat
ställe (L. 4, c. 13) skrifver Au-
strania och Actania, är ut-
ländskt, upptaget från dessa
främlingars språk: '"Austra-
vi a, insula septentrionalis, a
barbaris sie appellata: a Roma-
nis vero Gless ar i a." Man
upptäcker lätt, i detta redan till
hälften latiniserade ord, beinär-

kelsen Esthland, eller som det
of de gamle fordom kallades Ö-
sterlandcn, Austrland,
hvarunder stundom äfven inbe-
greps Finland.

4) Ja långt före Pytheas ,

talar redan HerOdotus, Histo-
riens fader, på ett ställe, ehuru
ofullständigt, om detta land.
Han säger nemligen, att Bern-
sten hemtas från yttersta delen
af Europa, kring en flod den in-
födingarne kalla Eridanus
CH(Jiäav6i>), hvilken utfaller i
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säger nemligen: (enligt nyss citerade ställe hos PIJ.
nius) "Guttonibus Germanias genti accolis cestu»
arium oceani, Mentonomon norpine, spatio
stadiorum x) sex millium: ab hoc diei navi-
gatione insulam abesse Abalum: illuc vere
fluctibus advehi, £_fc. ,

. . Huic et Timceus cre-
didit, sed insulam Basilia m vocavit." Man
ser således genast att Abalum, Balthia och Ba-
silia betecknade samma land, 2) och att äfven Py«
theas sjelf någon gång omvexlat dessa benämningar,,
kan slutas af Pliu. L. IV, c. 27, der det heter j

"JCenophon Lampsacenus, alittore Schytharum,
tridui navigatione, insulam esse immensce ma-
gnitudinis, B althiam tradit. Eandem Py-
theas Basiliam nominat" Vid bestämmandet
således af landets läge, säger han att nian på tre
dygn seglade dit från Scythien, d. v. s. från ku-
sterna af de nuvarande Ryska Östersjö-proviuserna.
ett haf emot norden, utan att
likväl gifva något vidare namn
på landet. Efter honom uppre-
par Strabo detsamma. Man
hör kanske icke förtiga att det,
i Preussen, verkligen befinnes en
flod benämnd Bud a u n eller
Bod a un, som, ursprungen från
en sjö med samma namn, vid
Danzig, utfaller i "Weixeln.

1) Förmodligen "beräknar Py-
theas här Olympiska stadier,
hvilka innehöllo, hvar,625 Gre-
kiska fot, eller 125 geometriska
steg; och hvaraf 8 gingo på en
Romersk mil (milliarium); men
30, och derutöfver, på en Persisk
mil (parasangn) och följaktli-
gen 144 på en Svensk mil. En-
ligt denna uppgift, skulle såle-
des detta låga kustland (asstu-
arium) hvilket Pytheas kallar
Mentonom n, och som inneha-
des af Guttonerne , sträckt sig
6000 stadier, d. v. s. 41# Sv.

mil i längd. Denna dimension
qvadrerar nästan till siffran med
verkliga förhållandet, om man
antager honom härmed hafva
menat Jutland, eller promonto~
rium Cimbricum, som det seder-
mera kallades , hvilket räknas
vara 45 mil i längd.

2) Namnet Basilia (Baade/a)
torde egentligen böra anses som
ett nonien appellativum, utmär-
kande att det utgjorde ett eget
Konungarike. Äfven Hero»
dotus, Strabo, in. 11. benämna
en af de Scythiska stammarne
''Basilii"' (de kunglige), och för»
klara att de voro såväl till vär-
dighet de förnämste, som till
antal de talrikaste, de der, så-.
som en hufvu Istam , ansågo de
öfriga Scytherne såsom sina trå-
lar. Att äfven dessa fordna Es-
ther haft egna kungar och ägt
mycket trålar, intygas af O-
THERS och WuLFSTAtJS vitsord.
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Detta berodde likväl förmodligen på väder och vind,
äfvensom från hvad ställe man löpte ut, och på
hvad punkt man landsteg. Derföre heter det äfvea
på ett annat ställe (f.ib. IV, c. i'ö) att sådant liade
skett på ett dygn: "ex insulis ante Schythiam *

quee appellatur Rauno nia, unam abesse diei
cursiiy in quam veris tempore fluctibus electrurrt
ejicitur* Timceus prodidit." Förut är blifvit sagdt
alt det äfven låg en dagsresa från Men tonom on
som innehades af Gultonerne. Således låg nu Bal-
thia ungefär midt emellan Mentonomon och //'_*-

tus Schyihice. Att detta land benämnes som en
ö, betyder, som redan blifvit anmärkt, intet annat,
än att det var ett kustland. Man hade redan nämnt
det som immensae magnitudinis; och Solinus,
som citerar samma författare (nemligen Xenophon)
säger: "« Utlore Schytharum ininsulam A b al-
tiam fi. e. Balthiam) triduo navigari* ejus
magnitudinem immensam etpene similem con-
tinenti;" hvilka sednare ord ej tyckas vara myc-
ket bevisande för att landet skulle hafva Varit en
ö. **) Redan Pytheas har (enligt Plinius) vetat

1) Man finner i allmänhet,
enligthvad förut blifvit anmärkt,
att såväl Romare som Greker
voro mycket höjde att anse de
fleste af dessa nordiska länder
för öar, förmodligen emedan de
ännu icke landvägen kommit i
någon närmare beröring med
dem, utan endast sjövägen öf-
ver hafvet. Derföre, liksom de
kallade lycksalighetens
land : insulce fortunatas v, bea-
lorum, så kallade de nu ock
hernstenens land: insulce
glessnrice, v. Electrides, Som
nu Plinius, (åena sidan) antin-
gen med eller utan skäl, uppger
att Germanicus, med den Ro-
merska flottan, sträckt sin sjö-
expedition ända till bernstens -

kusterna, och man deremot, (å
andra sidan) oviss på hvad grund,
vill hetvifla det hvarken Romare
eller Phcenieier. varit in i Öster-
sjön , så har man , i anledning
häraf, sett sig föranlåten att,
på de för dessa tider upprättade
geografiska kartor, förflytta fle-
ra af dessa Östersjö-provinser
till kusterna af Nordsjön. Detta
tyckes åtminstone hafva varit
fallet med Austravia, Gles-
saria, m. fl. Emedlertid synes
det som denna de gamles upp-
gift, att nemligen Bernstenslan-
det vore en ö^ icke skulle sakna
all grund: ty som bekant är,
utgöres detta land af en del utaf
det Brandenburgska Preussen ,

nemligen provinsen Sam land
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tala om "proximi Teutoni /" och att Tyskarne ej
blott voro deras närmaste grannar, utan att sjelfva
(på Lat. Sambia), hvilken ännu
återstår, såsom ett minne, af ett
gammalt rike med samma namn;
af hvilken provins hela Sa m -

ländska kretsen ännu bär
sitt namn, innehållande provin-
serna Samland, Schalanen
(Schlavonien) och Nndravi-
en. *) Detta de gamles Sam
land, som redan genom sjelfva
sitt namn, ehuru till hälften
Germaniseradt, tyckes antyda
en omisskännelig frändskap med
de likaledes till hälften barbari-
eerade orden Suomi-land (Finn-
land), och Same-land (Lapp-
land), till ett bevis på folkens
och språkens fordna slägtskaps-
förbållanden, formerar en stor,
på trenne sidor af haf omgifven,
landtudde, hvilken, kringfluten
af Östersjön , Frische- och Cu-
rische-ha-f, begränsas äfven på
landtsidan af floderna Pregel
och Deune., hvilka sålunda af-
skilja den från den öfriga kon-

tinenten. Uti denna, ehurumin-
dre fruktbara, likväl tätt befol-
kade provins, utgör den egent-
liga Bernstens -kusten, kallad
Sudauische Ufer, en sträcka
af endast 10 mil, räknadt ifrån
neuen Tieffe till Krantz-
krnge vid början af Curi-
sche-Nehrung.

Hvad som, med afseende å
namnets etymologiska ursprung,
blifvit sagt om Samland, tyckes
till en del äfven gälla om Sa-
m igitien, en af Lithauens stör-
sta provinser, hvilken före år
1560 , innan det infnrlifvadea
med Polen , styrdes af egna
Furstar, Hertigar och Konun-
gar. Äfven detta namn tyckes
förråda ett ännu ej irtdödt minne
af dess fordna bebyggare. Vät
anses det härflutet af ordet Sa-
mogitz, som på landets språk
skall betyda lågland; men äf-
ven i detta fall — hvarifrån här-
leder sig då detta ord? Och

m) Inom denna Krets finner »nan ännu namn pä flera trakter, städer och
byar, hvilka synas leda sitt ursprung från landets fordna bebyggare,
och hvilka till sjeltva språket äro så rent Finska, att de knappt ryckas
hafva undergått den minsta förändring. Så t. ex. träffar man endast i

provinsen Sch I a voriien , namnen: Lupinen , hinkunen , Kaukenen,
Metschinen , Wilmandinen, Pellenen, Lasäenen, Laponen, Mulinen,
Millunen , Gumbinen, Kautten , Tapiau, m. fl., hvilka, genom sjelfva
sitt namn icke blott tyckas utmärka första grundiäggareu till dessa
platser , utan ådagalägga derjemte att samma alägter, eiler åtminstone
att — samma slags folknamn, ännu anträffas såväl hos oss i Finland.
Estland och Ingermanland, som uti de i Sverige, Norrige, och Ryssland
koloniserade Finnbygder. Samma slags namn träffar man ännu ned i
Na lan gen, t. ex. Multeinen, Mumcinen, Tillenen, m. £~ och i det
till Marienburgska Kretsen höraode Ermeland (pä Lat. Varmia; ett
Hamn nog mycket likt Wermland) t.ex. Putrinen, Lusieinen, Legi-
nen, ra. fl., ja allt ned i Hockerlandska Kretsen, som t. ex. Narsinen,
Kannien , Kossela, te. fl. Dessa slags namn träffas numera endast å
<le stora skogarna som framstryka emellan södra delen af det gamla
Preussen , M.zovien och tillstötande Polska provinser. Vi böra kanske
här tdllägga , hvad vi endast muntligen hört berättas, och hvarvid vi
således icke, utan fullständigare uppgifter, kunna fästa vederbörlig tro-

värdighet; att nemligen inom Polen ännu skola träffas flera Finnbyar;
och att under sista Polska kriget funnits Polackar, äfven af börd, hvilka
ebehindradt talat Finska språket, det d« lärt sig af sina underlnfyande.
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landet Jåg så godt som på Tysk hotfen, intygar Me-
TRODoaus Sceptits, då han om Deinanten säger:
nin eadem Germania in Balthia insula nasci*
in qua et succinum T
månne det ej ursprungligen kan
hafva bemärkt ett land som be-
boddes af dessa Samer eller Suo-
mer, hvilka, afLetterne och Sia*

verne undanträngde, togo sia
tillflykt till de sumpiga och mo-
rasiga kärren och skogstrak-
terna? *) Denna namnförkla-

*) Jo, månne ej sjelfva Samofedeme , dessa Asiens Lappar (Samer)
antyda, redan genom nämner, ett föråldradt släktskaps-förhållande med
denna urgamla, vtdt kringspridda, Suomskz eller Samska folkstara. Väl
har man sökt härleda denna benämning , såväl som dess bemärkelse ,

frän Ryska orden sam (sig sjelf) och jedn (jag äter), och förklarat att
man härmed ville bemärka ett folk: "som år upp sig sjelf" (?) (se
Zedlers Umvers. Lex. T. xxxvi, p. 1709}. Fråga torde likväl först blifva,
huruvida de, i detta fall, gjort skäl for namnet; hvilket dessutom, om det
ar Ryikt, vore att tillskrifvas sednare tider. Enligt egna gamla tradi-
tioner påstå sig Samojederne härstamma frän Suomissembla (Suomis-
land), hvarmed man dock icke, såsom Strahxenberg (Nord. u Ostl Theil.
von Europa und Asia, p. 56"), torde böra lörsrå Finland Emedlertid
larer såväl Porthans som flera andras tanke, att nemligen detta folk
icke srar i något skyldskapsiorhå^lande med de Finska folkstaramarne,
hufvudsakligast grundad på en ännu högst inskränkt kunskap om deras
språk, vara kanske något förhastad, och torde »således komma att fram-
deles bero på en närmare undersökning. Da man ide gamles berät-
telser om länderne ikring Svarta och Kaspiska hafvet, finner underrät-
telser om snart sagdt alla Europeiska nationer, hvilka genom dessa berg-
pass, såväl som öfver riellesponten, vandrat från östern till vestern , så
vore det i sanning underligt , om man icke i dessa gamla, på histori-
ska minnen riks, falkländer, äfven skulle finna några spår af dessa S a-
mer eller Sno mer, hvilka, med skal, anses vara ibland de äldsta som
den vägen hit invandrat. Såväl Herodotus som flera andre af fornti-
dens författare, omtala ett gammalt folk, det de kalla Samii, hvilket
de tyckas hafva känt nästan endast till namnet, men hvilket qvarlemnat
alltför många talande spår af sin tillvaro, för att sanningen dMraf skulle
ens kunna sättas i fråga. Så t. ex. kallades ett landskap i det gamla
Thracien Satnaica Regi o , beläget vid landskapet Bennica , hvars invå-
nare kallades Benni , (hvilket namn, kuriöst nog, liksom Phceniciernes
Pceni, Phceni, är liktljudande med vårt Fenni) Enligt Ptolemaeus fans
i Scythien ett urgammak folk, som hette Sammitee , hvilket bodde
vid berget Imaus; och ungefär i samma trakt, emot Kaspiska hafvet,
fans ett Tatanskt konungarike, kalladt Samahania. Måhända har sta-
den Samara, i Simbrisk vid Volga, floden Sammara (Sam-mer\ ?} i
Chersonesus Taurica, och floden Samar i Öfra Ungern, härai fått sitt
namn Att denna Samiska folkstam fordom äfven innehaft Grekland,
finner man af flera namn, hvilka de efter sig qvarlemnat, såsom on
Same i Joniska hafvet, ön Samos i ÄEgeiska hafvet, staden Sa/no på
Ön Cephalonia; Samicum, en gränsstad i Peloponnesiska provinsen Elis;
Sammonium, promontorium , en udde på Krera ,

m fl. Dessa Samii
räknades äfven för ett forntida Atheniensiskt folk, hvilket uppbyggt sta-
ben Caie-Acte, ået nuvarande Negropont, på Eubcea, och af hvilket
många ord och talesätt ännu i sednare tider bibehållit sig, såsom samia
Serra , samia testa, lapis samicus , samica melissa, m. fl.. Att detta
folk sedermera blifvit med andra nationer sammanblandad t, och sålunda
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Af allt detta följer således att Basilia och Bali
thia betecknade Preusseu, ej i anseende till dess
nuvarande politiska områden, utan med afseende å.
dess gamla lokala förhållanden; i anledning hvaraf
ock ha(V»'t, som skö jer dess kuster, än i dag kal-
las mare Balthicum, och dess båda inlopp, stora
och lilla Bältet. Nu blir fråga blott om delta
land då redan innehades af Estherne, hvilka, enligt
Tacitus, först 3:ne sekel deref.er bebodde detsamma.
Vi finne af »Strabo, att Pytheas bland de folk som
bebodde landet på andra sidan om Rhen allt till
Seythien, framför andra måtte hafva nämnt Esther-
na, hvilket han händelsevis anför, då han i sin vre-
sighet mot Pytheas säger: "de Osticeis, et qut&

ring torde dessutom här förtjena
gå mycket mindre uppmärksam-
het, som ordet Samogitia, hvil-
ket är provinsens latinska be-
nämning, egentligen är ett i sed-
nare tider tillskapat vetenskaps-
ord ; ty af infödingarne kallas
det än i dag Sdmodzka-zemld
(Samiska landet) af Polackarne
Smudzkn-ziemia , och af Tyskar-
ne Samaiten, (jemför Cluver.
Germ. Ant. 33, 44, p. 686).

Äfvenså tyckes namnet af den
norr om Saraogitieu belägna,
under Polska kronan fordom ly-
dande,Liffländsk., provinsen Sem-

gallen, hvilken numera, såsom
ett Län, Sr tillslaget Hertigdö-
met Kurland, innebära det dess
fordna invånare varit en bland-
ning af Finnar (Samer) och Gal-
ler, i likhet med hvad som till-
förene blifvit nämndt om bemär-
kelsen wt b in-g a Ida. På samma
sätt tyckes den i Nordens gamla.
Historia så mycket omtalta Dan-
ska öfl Samsoe, liksom den derin-
till belägna ön Fyen (påLat./<Yo-
nia), härleda sin etymol. upprin-
nelse från dessa gamla Finnstam-
mar, hvilka, efteregetspråkbruk,
kallades Samer eller Suoiuw»

slutligen utgåti, tyckes namnet Samo*thracia (en ö, med en s?ad af'
samma namn , i Arkipelagen) intyga , hvars invånare tyckes hafva ut-
gjort en blandning af Samier och Thracer. Likaså Sama-mjcii, ett
obekant folk, hvarom Ptidemaeus talar, hvilket synes halva utgjort en
blandning af Samer och Mycer; hvilka, liksom fordom Scytherne,
sträckt sina eröfringståg i Afrika, och hvaraf måhända landskapet Sa/nen,
i Abyssinien, fått sitt namn. Oessa blandade folk-benämningar tycka,
vara analoga med hvad ofvanföre blifvit sagdt om Semgaller, m. m.
Emedlertid synes det som dessa Samer utsträckt sig icke blott till
Mindre Asien, der man anträffar landskapet Samisena i Gala!ien,
staden Samsun i landskapet ftun, vid Svarta hafvet, m. fl., utan om-
talar Plinius att dessa Sammei fordom voro ett folk i Lyckliga Arabien,
hvarom ock landskapet Sammaria i Palestina, till någon del tyckes be-
vittna.— Huruvida nu dessa nordiska Samer och Suomer ursprung-
ligen, möjligtvis, kunnat haft någon gemenskap med dem
af samma namn i södern, leimi. vi åt de gunstige läsarns att sjelfve
gfgöra.
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träns Renum sunt ad Scythiam usque locis,
omnia falsa perhibuit." Det är klart, att de
Pytheas här kailnr Osticei, äro desamme som hos
TaCITUS kallas AEslyi, (dier k.m.ske lätt re, en-
ligt andra diktioner:AEslui, AEstii; desamma hvilka
han, i 2:dia Kap., enligt Plinius m. fl. kallat Istce-
vonesj, af B_ginhart, enligt Frankiska skrif-äUet,
Aisti; och af GassioDorus, föi medelst en star-
kare aspiration i uttalet, Hcesli, *) samt af Joß-
nåndes AEstri. Af Stephanus, deremot, kallas
de Ostiones; af Plinius Istceuones, och af andra
med någon lilen ålskillnad i namnet, såsom Isthceu-
oneS, Istivones, Istones (deraf deras nuvarande
Latinska benämning: EstonesJ äfvenså Visiceones,
VirSlceuon.es och Hestiones. 2J Huruvida ej delta

1) I anledning häraf hafva
några med nainnet/fefli, Velat
förstå de i sednare tider bekante
Hessarne. Kuriöst nog, tycks
det som inan äfven i södern
skulle återfinna detta namn hos
forntidens Auktorer. Histiasi
omtalas redan af Herodotus
såsom ett Grekiskt folk , under
Xerxis tid, om hvars härkomst
man skulle kunna sluta deraf,
att han omnämner Histia, såsom
fin Scythisk drottning under Da-
rii tid. Strabo uppger att fol-
ket Histi bebodde ön Icara, m.
11. st., samt att en del af dessa
Histiceer sedermera flyttade ut
till Macedonien. Att dessa be-
rättelser icke saknat historisk
grund, skönjes deraf, att en stad
på Eubcea hette ännu långt ef-
ter dem Histiwa (namnet skrefs
äfven Estiasa, Hestieea och tsti-
asa) hvilken sedermera (enligt
Strabo, L. 10) kallades Oreum
eller Oreus.

2) Då så många forntidens
Författare vetat att tala ora
Estherne, måste det förefalla
oss un ierligt att Tacitus är
den förste, och nästan den ende,
som nämner något om Finnar-
ne. Af Strabo (L. IV, c. 4. §. 1)
finner man likväl att redan Pv-
theas tält om ett folk, hvilket
varitVenedernes närmaste gran-
nar, det han kallar Timios (mån-
ne ej möjligen ett skrif fel, i
stället för Finnas ?) hvarom se-
dermera ingen annan Förf. för-
täljer ; och hvilket folk skulle
hafva bebott en ganska långt ut
i hafvet sig sträckande lan il t-
udde: "ini TIPOQ TlQOTttTlTtO-

xvtag ixuvcog ay.gac, sig rov
wr.tavov oiy.Bt>Ttc. *) vi
styrkas i denna förmodan så
mycket mera, som bå le 1acitu..
och Plinius , hvilka ganska fl i
tigt tyckas hafva studerat hans
skrifter — åtminstone de frag-

•) Jorkandes , som lefde 550 år e. Chr. upprepar nästan detsamma om
Estherne, om hvilka han säger: "longisiima ripa Oceani Germanici
imident. {de Reb. Geticis. c. nio).
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namn möjligen kunde hafva något gemensamt med
de, nästan af de flesta forntidens auktorer, för sina
märkvärdigt vilda likhegängelser, så mycket nt-
skrikne Essedones eller Issedones, — till denua
fråga kunde man föranledas i anledning af de säll-
samma begrafuingssälti som, enligt Others och
Wulfstans intyg, ännu för iooo år sedan varit
bruklige hos Eslherne.

Vi hafva således nu återkommit till hvad som
redan förut blifvit sagdt, nemligen alt Preussen in-
nehades af en Finsk folkstam; och häraf lärer man
kunna förklara, hvarföre så många Tyska Förfat-
tare påslå, alt med Abalum (eller Balthiam) bör
förstås Finland (se t. ex. Joh. Georg Wacht, i
företalet till Gloss. Germ. §. XLV, not. M).

Nu halva vi förut bevisat alt Pvtheas, med
Thule, menade vårt nordligaste land d.v.s. de nu-
varande Lapp- oeh Finnmarkerna: att det va-
rit befolkad!, och att allt hvad han om delta folk
anför, på intet sätt motstrider, utan fastmer, till
alla delar, inträffar jå våra förfäder. Och som

mentor deraf som förekomma
hos Strabo — äfven göra Vcne-
dernc till Finnarnes närmaste
grannar. Hvarföre vi också an-
se Strabos gissning, det Pytheas
härmed skulle hafva menat Os i-
smerne, mindre lycklig. En
gissning, som, att sluta af Ste-
phanus, tyckes grunda sig der-
på, att Artemidorus förvexlat
Ostionerne med deras grannar
Cossinerne, af hvilka han för-
lägger de sednare \'n\ vestcrhaf-
\ret(ad occiduumOceanum). Icke
mindre anmärkningsvärdt måste
det förefalla, att Straeo sjelf,
som ganska noggrannt uppräk-
nar alla den tidens kända Ger-
maniska folkslag, icke nämner
ett ord om Finnarne; hvilket
folfc likväl,af lians närmaste sam-

tid, redan var kändt, såsom bo-
satt i trakterna kring Weixeln.
Vi finna deremot af honom om-
tald en nation , den han kallar
Surnas (Ztifiug) — månne han
ej härmed menar Suomer, el-
ler Suomis-laWi — så mycket
mer som han omnämner dem
omedelbart strax efter Luios
\JlBiB_\v) , hvarmed han torde
fö rstå Liv os eller Livcrne;
hvilka båda nationer han (L. VII,
c. 1, §. 3) säger blifvit, jemte
flera andra, bragte under >iaro-
bodi välde. Pomponius åter
känner icke dessa Sumos, men
tyckes liksom i deras ställe kon-
stituera ett folk, som han kallar
Salmalos, ett namn, som kunde
synas dsriveradt af Samelauer.
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man äfven af Historien icke känner något äldre
folk i norden än Finnar och Lappar, (såvida Sven-
skar och Norrmän äro en sednare inflyttning.) så
är ostridigt, och historice bevisadt alt de varit här
åtminstone 300 år före Ghristus, eller för 2100 år
sedan. Nu hafva vi sednare bevisat, att Estherne,
en annan Finsk folkslam, som framtågat på södra
sidan om Östersjön, redan samma tid innehaft Preus-
sen, och varit nämnde som en bland de förnämsta
nationer på den tiden. Dessa satser, utom det att
de i många delar korrigera hvarandra, korres-
pondera dessutom äfven fullkomligt med hvar-
andra. Ty det är naturligt, att då de norra
Finnstammarne kunnat tränga allt till Thule, de
södra äfven hunnit fram till "Weixeln, ja kanske
längre. Nu fråga vi, om det är troligt, att det
nuvarande Finland, som låg emellan dessa folk-
länder, kunnat vara öde och obebodt? — en kan-
ske allmänt nog antagen tanke. *) Och om det

1) Väl har man uppgifvit att
Finland, den tiden, beboddes af
Lapparne; men Lapparne bebo
intet land, de genomströfva det
blott. Märkvärdigt nog söker
äfven Porthan, eller rättare
sagdt Juusten (Chron. Episc.
Finl. p. 88) utsätta Finnarnes
ankomst hit till norden, till 3
ä 400 år eft. Chr., endast af det
skäl, att Finland, vid Svenskar-
nes ditkomst, ännu var, i hans
tanke , alltför litet bebodt och
befolkadt (?). På grand af en
sådan hypotes skulle således
större delen af Sveriges nord-
ligare provinser saknat invånare
intill sednaste tider. Till följd
af denna åsigt, vill han lämpa
allt hvad Tacitus och andra, före
denna tid, skrifvit om Finnarne,
på Lapparne. Och för att

med så mycket större konseqvcn»
drifva denna sin sats, söker han
äfven insinuera den tanke, att
man med dessa i gamla tider
omtalta Esther ingalunda
borde förstå den nation, hvil-
ken nu af oss så kallas , utan
att härmed troligen utmärktes
ett helt annat folk; hvilket folk
han, lika så litet som någon an-
nan, ej kan närmare antyda —

ej ens till spåren. Måhända
stödjer sig denna hypotes på da
af några Förf. anförde yttran-
den, det dessa fordna Esther se-
dermera blifvit af Sarmatiska
folkslag utrotade; (hvarmed tor-
de böra förstås : att de blifvit af
dem underkufvade eller utträng-
de); eller måhända grundar den
sig på ett missförstånd, föran-
ledt af några Preussiska Anna-
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ej fastmer är tänkbart, att äfven landet, på samma lid
som de andre, mottog sina invånare, de invandrande
listers och Kronike-skrifvares,
lika så ensidiga som spetsfun-
diga uppgifter? Likasom åt-
»killige af Sveriges nyare Ili-
•torici (förmodligen — af ren
patriotism!) icke kunnat lida den
tanken att Finnarne skulle haf-
va bebott Skandinavien före de-
ras förfäder, de yfverborna Gö-
therne;*) så hafva äfven Preus-
■arne, å sin sida, lika måne om
sina anor, icke kunnat fördraga
att desse Esther innehaft lan-
det (Preussen) före deras egna
ättefäder. Och för att gifVa
dessa, af dem framställda, ånig-
ter, något sken af sannolikhet,
påstår t. ex. Hartknock (i sin
Preuss. HUt. P. 1, c. 1) att de
forntida Esther icke varit annat
än renhårige Götber, — nem-
ligen ö.vf-Gö ther, hvilka man
(troligen för det långa namnets
skull.) kallade /Ester. Olyck-
ligtvis infaller Göthernes invan-
dring i norden, nog sent, för att
kunna anses vara landets abori-
giticss lian har derförs sett sig
nödsakad att tilldömma Ve n e-
derne detta hedersrum. Men
— på hvad skäl?

I öfvcrensstämmelse härmed,
hafva nu äfven Svenskarne —

i trots af alla äldre historiska
arkunder, i trots af alla gamla
folk- traditioner , ja i trots af
deras egna sagor och myter
— börjat insinuera, det man
med de i vår äldsta bistorie så

ofta, ömsom, förekommande Jät-
tar , Jotar och Finnar m. rn.,
hvilka der nästan alltid karak-
teriseras såsom ett folk, icke
blott af fiendtlig sinnesstämning
emot Svear och Norrmän, utaa
såsom en nation, hett och hållet
härstammande af ett främman.
de ursprung, att man nemligen
med dessa i Sverige och Finland
fordom bosatte Finnar, bör för-
stå äldre, förut hit invandrade
Åsar och Göter. Likasom man
fordom förd ref eller tillbaka-
trängde de Finska folkstammar-
ne från sina besittningar, sä sö-
ker man nu äfven uttränga de-
ras minne från sjelfva historien,
och att derifrån liksom utplåna
det Finska namnet. Hvad nytta
samtiden, eller framtiden, skör-
dar af dessa Historiens gen-
gångare, eller — till hvad
vinst de äro för sjelfva veten-
skapen , derom må de sjelfve
dumma. Utom alla de inånga
motsägelser och invändningar
som skulle kunna uppstå i anled-
ning häraf, vela vi blott tillåta
oss följande lilla anmärkning:
Om Finnarne icke innehaft Skan-
dinavien före de så kallade A-
sarne, så måste de följaktligen
hafva inkommit på en gång med
dem , eller ock efteråt. Att de
icke åtföljt de förre, vittna alla
historiska efterrättelser, der icke
något förekommer , som skulle
kunna antyda ett sådant res-

•) Af dessa framstår H__u.xnbeii& i första rummet, hvilken i lisa kritiska,
ofta till stor del förtjenstfulla , anmärkningar offer Lagepbki.ng — med
all sin lärdom — framrer en ensidgher, en partiskhet, ja (hvariöre skull»
vi icke våga säga del?) — en okunnighet i Sverige* Historia och Geo-
grafi, den vi knappt förmodat; i anledning hvaraf vi, mer än en gäng,
varit frestade att underkasta nämnde anmärkningar en närmar* gransk-
ning, org i-k« Ti ansatt tidsn djrbirar» för nyttigare företag.
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horderne. Eller hvad skulle väl kunnat hindra dem?
Väl söker Porthan någorstädes bevisa, att Finnarne
från Estland kommit öfver Finska viken till Fin-
land. **) Vi lemna det derhän. Kan väl vara att
någon sådan inflyttning skett äfven öfver hafvet,
helst då de af främmande folkslag påträngdes; men
ostridigt kommo de fleste landvägen. Hvad man
likväl säkert vet, är att Esther, Karelare och Fin-
nar från Kyrials bottnar, redan de följande sekler,
ströfvade likt roffåglar kring haf och land; mesta-
dels i ett sällskap, till ett bevis på folkets inbördes

sällskap af Jättar eller Jo-
tar; hvilka, tvertom, här först
omtalas, såsom landets ur-invå-
nare. Att de således icke hel-
ler kunnat hitkomina sednare
än Svenskarne, intygar, utom
föregående omständighet, sjelf-
va historien , hvilken ingalunda
skulle hafva lemnat onämnd en
tilldragelse, så vigtig som denne
— ett helt folkslags invandring
till norden : bestående af flera
talrika stammar. Sjelfva den
omständigheten, att de Finska
folken (Samer, Suomcr) aldrig
omtalas inbegripne eller delta-
gande i de stora allmänna folk-
vandringarne, som i gamla ti-
der omskapade stater och riken,
eller som invandrande från ö
stern till vestern, ofta omtum-
lade med hvarandra i blodiga
fejder, (och hvilka nationer fli-
tigt uppräknades af häfdateck-
narne *); utan att de deremot
fast mera omnämnas ibland dem,
som af dessa påträngande folk-
massor blifvit sprängde eller till—

bakaträngde — denna omstän-
dighet bevisar, enligt hvad vi
skulle förmoda, redan ensamt
nog, att de nemligen varit här
långt före denna tid — ja, så
långt före alla. andra, att icke
engång sägnerne, eller sagorna,
om deras hitvandring, kunnat
uppfattas, eller upptecknas, af
forntidens auktorer. Att såle-
des med dessa Jo tar eller Fin-
nar vilja förstå Svear och Gö-
ther, förutsätter en, emot all
sann historisk forskning, så här-
dad panna, att derom är ingen-
ting att påminna.

1) Om vi icke misstaga oss,
söker Billmark , på ett motsatt
håll, bevisa, att Finland först
blifvit befolkadt af finnar från
Helsingeland: förmodligen eme-
dan äfven deiifrån möjligen nå-
gon öfverflyttning kunnat ske,
vid det de påträngdes af de fram-
ryckande Göterne. Besynner-
ligt förefaller det oss emedler-
tid, att man alltid liksom sökt
en mindre naturlig förklaring.

*) Vä! finner man bland dessa, några mer eller mindre med Finnar be-
slägtade folk, som A!aner, Hunner, m. fl-, hvilka flera sekler efieråt ut-
vandrat från det gemensamma stamlandet för så många nationer,.— ds
Asiatiska stenperne eller höglanden», ».räckande (ig slit till Indien ocb
Thibet.
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.brödraskap; hvarvid de ofta, för att hämnas lidna
oförrätter, icke blott sköflade och härjade de Sven-
ska kusterna, utan slutligen äfven, år 1187, för-
störde och uppbrände deras hufvudstad, Sigtuna,
från hvilken undergång den aldrig mera kunde
komma upp till sin fordna magt och välstånd.

Äfven de Tyska och Danska kusterna fingo
ofta röna frukten af deras påhelsningar, i anledning
hvaraf ock Påfven slutligen utfärdade den ena bul-
lan efter den andra, med en uppmaning, så till
Konungar som folken, att förelaga ett korståg emot
dessa Christenhetens fiender, lofvande salighet och
syndernas förlåtelse åt alla dem som deruti deltogo.
Konung Erik, kallad den helige, dels lifvad af
den chrislna pligteu, att omvända eller utrota hed-
ningar, dels i hopp att derigenom såväl trygga som
utvidga sitt välde, och att sålunda, i ett dubbelt af-
seende, förvärfva sig odödligheten, åtog sig slutligen,
omkring år uso, detta heliga värf; och många
som hastade alt förena sig under hans fanor, lycka-
des alt derigenom förvärfva sig martyr-kronan. —

Det är först ifrån denna tid Finlands Historie
egentligen lager sin början; såvida man nemligen
med detta namn skall benämna de högst få frag-
mentariska, med afseende å sin natur — till stor
del problematiska, underrättelser, hvilka man om
det Finska folket kan uppfånga eller uppvädra,
ur Svenska källor.



röv att bereda Läsaren en större lättnad, med att pä ett
stal le kunna öfverse sammanhanget, de särskildta meningarne
emellan, hafva vi här trott oss böra införa hela det hos
Tacitus ifrågavarande Kapitlet, hvilket nfhandlar om Fin-
narne; hvarvid vi, af flere än ett skäl, följt den för sin kor-
rekthet, i mer än ett afseende, förtjenstfulle edition, hvilken,
af Hr Kanslißådet J. F. Wallenius blifvit utgifven i Åbo,
åren iBi3 och iBi4, i 12:0.

Tacitus de moribus Ger mani ae, c. 46.
Peucinorum, Venedorumque, 1) et Fennorum naliones

Germanis an Sarmatis adscribam , dubito : qnamquam Peu-
cini, quos quidam Bastårnas vocant, seimone, ctiltu, sede,
ac domiciliis, ut Germani agunt. Sordes omnium ac torpor:*)
procerum connubiis mixtis nonnihil in Sarmatarum habi-
tum 3) foedantur. Venedi multun. ex moribus traxerunt;

1) Såväl i de äl tre Editioner som i de flesta rnanuskripter, lä-
ses, ehuru mindre korrekt, Venetorum eller Venethoritm.
Hvilket folk hos andra Auktorer äfven förekommer under
namn af finitos och Vinulos.

2) Sordes omnium ac torpor: procerum &c. har man på åt-
skilliga sätt sökt såväl kommatera som kommentera. Valty

skrifver: Sordes omnium ac torporprocerum: connubiis mix-
tis &c. Ernesti har i stället infört: ceterum connubiis mi__s-
tis. Vi tro at hvad som möjligen i dessa Taciti ord synes
tvetydigt, och som gifvit anledning till olika läsarter såväl
som till olika förklaringar, uplyses tillräckligt om nian här-
med jemnför början af 20:de Kap., hvilket slutar med "simi-
lis proceritas; pares validascjue misceutur." Att föröfrigt
Tacitus, som en förfinad och kanske förvekligad Romare,
säger om dessa Nordiska folk Sordes omnium &c. hör icke
förundra oss — i synnerhet om han jemnförde dem med huf-
vudstadens eleganter. Ur samma synpunkt, kunde beskrif-
ningen öfver deras torftighet, m. ra. som alltför mycket kon-
trasterade emot Roms glans och pragt, icke blifva annat
än högst ömkelig. Vi finna dessutom att detta är ett ytt-
rande som icke blott gäller om Finnarne, utan, öfverhufvud
taget, om alla den tidens Germaniska Nationer; hvarföre
lian ock i 20 kap. säger om dem i allmänhet: "in omni do-
mo nudi ac sordidi," och särskildt i 31 Kap. om Catterne :

"ignavis et imbellibus manet squalor." Man kan icke neka
att vissa af Finnarnes arbeten äro af den natur, att de allt-
förväl kunna qualificeras såsom smutsiga och osnygga, t.
ex. deras ri-tröskning, svedjebruk, m. ro. men att häraf
bedömma deras karaktér, vore orättvist. (Jfr. sid. 74, 75).

3) Ben Sarmatiska drägten utmärkte sig, i allmänhet, liksom
den Mediska , genom vida byxor oeh en fotsida med mycket
veck eller rynkor försedd mantel — ungefär sådan som Fin-
narnes nuttu eller hauhtana. Annars skilde sig de Sarma-
tiska folken, från de Germaniska, äfven deri, at de icke, så-
som desse, kammade sitt hår tillbaka öfver hjessan. utan be-



nam quidquid inter Peucinos Fennosque silvarum ac mon-
tium erigitur, latrociniis pererrant. Hi4) tamen inter Ger-
manos potius referuntur, quia et domos figunt, 5) et scuta
gestant, et pedum*) usu ac pernicitate gaudent: quae om-
nia diversa Snitnolis sunt, in plnuslin tqnoqiie vivenlibus.
Fennis inira ferilas, foeiln päuperlas: non arma, non equi,
non penates; victtii herba, vesliiui pelles, cubile humus; sola
in sagitlis spes, quns, inopia ferri, ossibus asperant. Idem-
que venalus viros paritet- ac feminas alit. Passim enim co-
mitanttir, partemqtie pr_ed_e pelunt. Nec aliud infantibus
femrum imbriumqtie suffusium, quam ut in aliquo ramo-
rum nexii contegantttr; huc redetwt juvertes, hoc sentun re-
ceplaculum. Se<) beatius arbitrantur, quam ingemere agris,
illaborare domibus, suas alienasque fortunas spe metuque
versare. Securi adversus homines, securi adversus deos, rem
diJ-icillimnm assecuti sunt, ut illis ne voto quidem opus es-
set. 7) Celera järn fabtllosa: "Hellusios et Oxinnas 8) ora ho-
minnm vullusque, ctirpora aique a-rtus') fe ra rum gere-
re;" quod ego, ut incomperium, in medium relinqnam.

nade, eller delte det, åt sidorna; hvarvid de ofta jeinnade lug-
gen. Enligt denna distinktion, kan man stundom ännu gan-
ska väl skilja Finnnrne ifrån Svensk arne.

4) Hi, torde väl här egenteäigen böra halva afseende på Fin-
narne; men kunde äfven, kanske med lika skäl, hänföras till
Venc lerne.

5) Dömas fi.ngu.nt, förekominer såväl i alla äldre som nyare edi-
tioner. Endast Lipsius har, här, hellre velat läsa domosfiguut.

6) Pedum u.su. Ibland de å Vaticanska Biblioteket i Rom för-
varade Manuskripter, läses i N:o 2964 och 4498, äfvensnm i
äldre Editioner: peditum USU, hvilket synes öfverensst.imma
med hvad Tae. i titte Kap. säger såsom en allmän reflexion:
"In universum wstimauti plus penes peditem ruboris," och
hvilket han upprepar i 30 Kap. "omnerobur in pedites" i an-
ledning hvaraf han ock i 32 Kap. säger: "Nec major apud
Caltos peditum tans, quam Tenctris equitum. I N:o 1862, af
de Vaticanska raauusl-i ipterne, läser man deremot: "pecudum
usu," hvilket alltför illa lämpar sig till pernicitate- Lipsius
och åtskilliga af de nyare hafva velat läsapedum usu, hvar-
med de förmodligen afsett, det af Warnefrid m. fl. sednare
Förf. omtalta skiHopandet, helst Tacit. sjelf, engång förut,
(Hist. L. 1), med afseende å Sarmaterna, vetat tala om
usus pedum.

7) Opus esset, hvilket förekommer såväl i alla Vaticanska ma-
nuskripter som i gamla Editioner, har af Rhenanus, kanske
mera logiskt rätt, blifvit uttryckt ined opus sit.

8) Oxionas. I N:o 2964 och 4498, af Vaticanska manuskripterne,
läses Etionas; och i N:o 1518: Exiouas. Man har härmed ve-
lat förstå hvad Plinius m. fl. kallat Oonas.

9) Manuskripterne _N:o 1518, 2964, 4498åVatic. Bibi., äfven-
soni äldre Editioner, hafva här "et corpora atqut artus."



ERINRAN
TILL PRENUMERANTERNE.

Denna lilla Skrift har haft samma öde som så många andra
af våra fosterländska produkter; att nemligen, i brist pä för-
läggare , icke förr kunnat befor dras till tryckning. Fjorton är
äro redan förgångne , scdnn jag först uppsatte mina tankar i
dessa ämnen, iafsigt att inforas iden, är 1821, under nyform,
åter fortsatta Tidskriften M',cmoyne. Detta ar ock orsaken
hvarföre jag, enligt det vanliga bruket i Tidnings-artiklar , i
fråga om min personlighet, alltid skrifvit vi i sta.' et för jag; en
omständighet, hvilken jag, vid de sedermera gjorda tidaggen
och förändringarne, icke trodde mig beh.fvn ratta. Snart upp-
svällde denna skrift, mer an hvad jag i början kunnat beräkna,
och tilltog, ined anledning nf sjefva ämnets mångsidighet, såväl
i vidd som fot m , livr igenom de, blrj nä f,r voluminös , och (i
anseende till noterna) olämplig att inlagas i en Tidning; hvar-
före jag ock beslöt att låta trycka den särskild', i form af en
bok- Efter några iFinland oren 18-3 och 1»24 misslyckadeför-
sök, att härtill kunna formå någon af la,,dets Bokhandlare t llcr
Boktryckare, anmalte jag slutligen detta, arbete tillprenumera-
tion, i den af mig år 1825 utgifua prospektus till Otava. Äf-
ven detta förslag ville icke lyckas : ty få voro då ännu de, som
hos oss nitälskade för forskningar i vara egna. häfder. Likväl
lät jag deraf icke afskrocka mig, utan g orde jag ännu ettför-
sök: och uppräknade ibland andra, såsom forlags-artiklar, till

fosterl ndets gagn, anmalte manuskript/ r — afven detta, i före-
talet till den är 1832 utgifua andra Delen nf Otava; men —

afven nu, ulan påjoljd. liaraf skulle del nästan sy nas, som hade
man ännu nos oss allij- r litet att påräkna af ölen såkallade bil-
dade klassens bevågenhet, f-r befordrandet afen inhemsk Litte-
ratur. I anledning, iivaraf jag och, till en de. ut ledsnad, titten
del misströstande, ämnade ieu evig natt begrnfva ett foster,
hvars framträdande i degen rönt sä många hinder ; men dels
de harå redan antecknade prenumeranter, dets möjligheten att
harut i dock kunde tigga ett eller annat frö tillframlida utveck-
ling , en eller annan väckelse för tanken, att närmare forska t
våra historiska källor, afhöll mig ijrnn att hembara förgängel-
sen ett offer — mer an hvad hon redan skoretat.

Detta är också orsaken hvarföre dessa blad, nu likväl, sent
omsider,fi skåda dagen; hvar titt jag såsom en särskilt anled-
ning får tiltskrifva den lyckliga omständighet, att Imgen hos våra
Landsman, under de sednare åren, mer och mer vaknat för allt
hvad som, i vetenskapligt afseende, kan befordra och befrämja
en, Finska nationen likaså värdig som gagnelig, fosterlnitisk
Litteratur i hvilken redan tillvunnit sig allt flere och flere vän-
ner, bland de yngre. Det är med anledning häraf, jag begag-



nar detta tillfälle, att öppet fåförklara dessa unga Fosterlands-
vänner min varma erkänsla och tacksamhet, under önskan att
deras nitför den goda saken icke måtte afsvalna eller minskas
af de många hinder och svårigheter som måhända ännu skola
möta oss pä denna bana.

Emedlertid vågar jag ödmjukt hoppas, 'att Herrar Prenu-
meranter , vid underrättelsen om de svårigheter jag haft att
bekämpa, icke blott skota benäget ursäkta detta långadröjsmål,
utan afven — med öfverseende emottaga och bedömma denna
lilla gärd af min fosterlandskänsla, hvarmed jag alltid skall, om
ock med de'största enskilta uppoffringar, gagna, i hvad jag
kan, Fäderneslandet.

I sammanhang härmed torde jag äfven, till underrättelse
för alla dem squi subskrtberat å Vnderrättelserne om de iS_ve-
rige och Norrige varande Finnbygder, böra nämna, att trycknin-
gen af detta arbete, som hittills, af samma orsak som det när-
varande ,

nog länge blifvit fördröjd, skall blifva det första jag
nu kommer att lägga under pressens hvarvid blott den förän-
dring kommer att aga rum, att verket, i stället att begynnif
med de är 1823 i ämnet växlade Riksdags-förhandlingar, kom-
mer att till en början intaga mina vandringar öfver Finnskor
same, jemte dermed åtföljande kartor. 't

Stockholm den 18:de September 1834.
C. A. GOTTLUND.

Sidan 26, rad. 17, uppifr. står om icke läs som icke.
— 57, — a. nedifr. » Liikukoon » Liikkukoon.
— — — 4- —■ » permannota » permantoa.
— — — 7. —

» rainalle » rainnalle.
_____ --

— 10. — • lietehäsfä » lietehesta.
— 59, —a. — » atmosfér » atntosfér (?)
— 42 — 7. — » Satanaa » Saatanan.
_-—,__-__.

— 9. —
» Seipät » Seipäät.

—
—

— 15. — » köyvan ■ köyven.
—

—
— 16. — » köytässä » köyvessä.

— —
— 15. — » iljaneista » iljanneista,

— 44. — 10. —
» syöveksi » sjöväksi.

— 57» — 25.-— m usu » osus.
— 83, — 21. appifr. » Lönnertf - Lönnrots.
— 86, — 3. står inngraex.: efterhonom, läs: före honom.

Rättelser





följande, af min, på eget
förlag, utgifne Skrifter, fin-nas ännu E.VemjAar att till-
gå, till nedanståendepriser:
OTAYA, cli Snnmnluisin huvituksia.

ltsta Delen, mel anti(jvitets-plancher
och musik bilagor. . __:kn R:.lr 8. —

D:o, 2:dra Delen, ined pl.incher . . 6. —

VÄINÄMÖISET. Yksi kokötts mcijän
nykyisten Ruiiojoin vin-en-tcoista.
ltsta Delen ....... 1. —

KUSTROFF orhWOROMTSCHEFF,
eller de båda brottslingarHc. En Rvsk
berättelse frän förra århundradet.
(Öfvcrsiittning från Finskan) 24 sk..

Dercmot äro nedanstående Skrifter,
numera, ur Bokliaudeln titgdngne, hvil-
ket, till undvikande af Rekvisitioner,
tillkännagijves; nemligen:
PIENIÄ RUNO.IA, Suomen Poijillen

ratoksi, 2:nc Häften.
D1SSERTATIO, de Proverbiis Fenni-

cis. P. 1.
RECENSION öfver Röhs' Finland och

dess Invånare (htftird t Sv. Litteratur
Tidn. för dr IM?).

JJNDERRÄTTEr.SKR om Finnarne i
Grangärdet (i ftirtlei September-Häf-
tet af )$Iiieinosrnc för nr 1821).

FÖRSÖK till en omarbetad Finsk Tolk-
ning af Apostlarncs sändebref, jemtc
anmärkningar öfver nu brukliga Fin-
ska öfversättningen, af Math. Gott-
lund. r


