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FÖRORD
Vid skollärarmötet iunevararde år uttalades inom sektionen för de

inhemska spräken den önskan, att undertecknad skulle af sin „Lärobok
i Sveriges och Finlands litteraturhistoria" utarbeta en förkortad upplaga,
hvilken skulle omfatta företrädesvis vårt eget lands litteratur och kunna
användas bl. a. i finska fruntimmersskolor.

Denna önskan har jag sä mycket hellre gätt tili mötes, som vid
nämnda möte äfven i öfrigt visade sig ett lifligt intresse för att åt deu

fosterländska litteraturen bereda en bättre ställning i våra skolor, än
densamma hittills iutagit. Det kan såluuda förefinnas utsigt för att en

kortfattad öfversigt af denna litteraturs öden skall finna vägen tili den
uppväxande ungdomen äfven i andra skolor än dem, för hvilka mau ön*

skat denna lärobok.
Det har synts mig, som akulle denna öfversigt ingalunda behöfva

användas säsom vanliga lexböcker. Den bör icke begagnas ensarat för
sig, utan endast i förening med litteraturläsning. Litteraturen bör städse
vara utgängspunkten, läroboken bör betraktas företrädesvis säsom en

biografisk och bistorisk kommentarie tili denna. De vigtigare författare-
nas biografien ansluta sig naturligen tili läsning af dessa föi’fattares arbe-
ten. Karakteristikerna af de olika tidehvarfven åter behaudlas bäst sä,
att läraren, utgäende frän något representativt stycke (t. ex. Eeho &

Sveriges frögde-qväden ellen Finlands uppodling) redogör för de tids-
strömningar, som i stycket finna sitt uttryck, och från dessa öfvergår tili

deras orsaker och förutsättningar, samt sedän låter eleverna i öfversigten
taga närmare kännedom om dessa historiska förutsättningar i deras in-
bördes sammauhang med hvarandra. Förhörandet af det lasta, i fal!
sådant ifrägakommer, sker bäst med samma utgångspunkt: de lasta dik-
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laren och tänkaren. Därför räknar man tili nationallittera-
turen äfven vältaligheten och många skrifter rörande sam-
hällsförhållanden.

Litteraturens tillstånd under olika tidehvarf beror af
folkets tillstånd med hänsyn tili lefnadssätt och bildnings-
grad. I synnerhet gäller detta skaldekonsten.

Under folkens äldsta tider aro menniskorna tili lef-
nads- ooh tänkesätt icke myoket olika hvarandra, ooh där-
för komma äfven under dessa tider skilda författares dik-
ter att likna hvarandra ganska myoket. Ja, det kan tili
ooh med hända, att dikterna så att säga bilda ett allmänt
poetiskt förråd, som kan anses tillhöra hela folket. Detta
blir i synnerhet fallet, om de ej upptecknas i skrift genast
efter det de författats, utan bevaras genom muntligt med-
delande. Om nämligen någon hört en dikt framsägas eller
sjungas, ooh om hän sedän vill upprepa den för andra, så
kan det hända, att hän därvid glömmer ett eller annat ut-
tryck; men i stället för detta sätter hän då ett liknande,
som hän själf skapat eller som hän minnes från någon an-
nan dikt. Sålunda blifva dikterna alltmer förändrade tili
ordalagen, genom att gå från mun tili mun ooh från slägte
tili slägte. Då de sedän slutligen upptecknas i skrift, kän-
ner man icke mer de ursprungliga författarena, ooh man
vet icke huru många som kunnat hafva del i dikternas då-
varande form. Men just därför kan man säga, att de hafva
författats af hela folket. Därför kallar man äfven denna
diktning folkdiktning, och dess enkla innehåll kan sägas
vara ett uttryck för hvad hela folket tänker ooh känner.

Från alltför stora omgestaltningar bevaras folkdikt-
ningen, äfven innan den upptecknas i skrift, genom att
iklädas en metrisk form. Denna är stundom därjämte rim-
mad, väre sig rimmet då är slutrim eller begynnelserim
(allitteration). Bägge dessa medel, metern ooh rimmet, un-
derstödja minnet, ooh därför användas de ofta äfven i ord-
språk ooh gåtor, dem man likaledes räknar tili folkdiktning.
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Ju mer odlingen framskrider, dess större bli olikhe-
terna mellan skilda samhällsklasser ooh skilda menniskor,
således ock mellan skilda diktare. Den ena författaren
växer upp i rikedomens salar, den andra i fattigdomens
koja, den ena hemtar sinä intryck från hemmets trånga krets,
den andra från sagans ooh historiens vida fält, o. s. v. Alla
dessa olikheter i intryck afspegla sig i författarenas dikter,
så att man, för att rätt förstå dessa, äfven måste känna
författarenas lefnadsöden.

På samma gång söker sig ock diktens mångskiftande
innehåll en mera mångskiftande, konstrik form. Sålunda
uppstår hvad man kallar konstdiktning, hvilken skiljer sig
från folkdiktningen äfven i det afseendet, att den i all-
mänhet upptecknas genast efter det den författats.

Men ehuru sålunda olika författare, äfven om de lefva
på samma tid, kunna visa ganska stora olikheter, så äro
de dook å andra sidan alla „barn af sin tid.“ De bero i
mycket af den tid, i hvilken de lefva, den grad af bild-
ning, tili hvilken folket på denna tid hunnit, de åsigter
ooh känslor folket hyser. För att fullt förstå dessa för-
fattares verk, måste man därför äfven känna den tid, i hvil-
ken de lefvat ooh åt hvars ideal de ge uttryck.

Men folkets tänkesätt ooh känslor bero i sin tur af
de öden folket genomlefver. Under tider af fara, nöd ooh
betryck lefva hos folket helt andra känslor ooh åsigter, än
under tider af välstånd ooh medgång. An ser folket sitt
ideal i krigiska bragder, än i fredlig verksamhet, o. s. v.
Därför beror äfven nationallitteraturen i många afseenden
af folkets öden, ooh litteraturhistorien sammanhänger så-
lunda närä med folkets allmänna historia, pä samma gång
den själf utgör en vigtig del af ett folks odlings- eller kul-
turhistoria.

Litteraturhistorien får således äfven lämpligen sin in-
delning i enlighet med folkets allmänna historia. Finlands
litteraturhistoria delas alltså i följande perioder.



4

1. Hednatiden.
2. Katolska tiden.
3. Eeformationstidehvarfvet (1528 —1617).
4. Stormaktstidehvarfvet (1617 —1721).
5. Frihetstiden (1721—1772).
6. Gustavianska tidehvarfvet (1772—1809).
7. Nyaste tiden (1809—vår tid).
Likascm Finlands historia i allmänhet närä samman-

hänger med Sveriges, så är detsamma fallet med vårt folks
litteraturhistoria. För hvarje period taga vi därför äfven
en kort öfversigt af litteraturens utveckling i Sverige.

2. Hedniska och katolska tiden.

Sedän uråldriga tider har det finska folkets sångför-
måga värit verkaani ock skapat en folkdiktning, hvars like
i ymnigket ooh. skönhet icke många folk kanna uppvisa.
Af innehållet kan man sluta tili, att det mesta af dessa
dikter ooh sägner härstammar från hednatiden. Kär sedän
kristendomen infördes, var denna, i den form den förknn-
nades i norden, ej förmögen att helt ooh hållet undan-
tränga de gamla hedniska föreställningarna, ehuru dessa
på allehanda sätt kunde omformas genom den nya lärans
inverkan. Därför fortlefde under katolska tiden dessa hed-
niska föreställningar ooh med dem äfven folkdiktningen;
men därjämte ökades denna med sånger rörande samtida
ämnen. Ooh ännu efter reformationen bevarades dessa
sångskatter genom mnntligt meddelande, ökades ooh om-
formades efter hand sanat uppblandades här ooh där med
senare tiders föreställningar, tili dess de slutligen, tili stör-
sta delen först i vårt århundrade, upptecknades i skrift,
såsom längre fram skall förtäljas. De förnämsta alstren
af den finska folkdiktningen aro följande.
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Kalevala, en stor lijältedikt om de strider, som förts
mellan de tvenne landen Kalevala eller Suomi ooh Pohjola,
mörkrets hem. Striden gällde det lyckobringande redska-
pet Sampo, som slutligen försvann i hafvet, men hvaraf
spillrorna dock bringade lyoka åt Suomi. De förnämsta
hjältarna i denna strid äro den vise sångaren Väinämöi-
nen, den skioklige smeden Ilmarinen och den glade, strids-
lystne Lemminkäinen. Tili berättelsen om dessa hjältars
bragder sluta sig andra mindre delar, såsom om världens
skapelse, om den olycklige Kullervo, m. fl.

Kanteletar, en samling af smärre sånger, dels lyriska,
uttryokande olikartade känslor, framkallade af mennisko-
lifvets särskilda förhållanden, dels likasom Kalevala af be-
rättande art. Några bland dessa sistnämnda äro afgjordt
diktade senare än den bedniska tiden, enär de behandla
ämnen från sådana senare tider. Från katolska tiden här-
stamma sålunda t. ex. legenden om biskop Henriks mord
(Piispa Heinrikin surma) samt den gripande sången Elinan
surma.

Dessa ocb andra dylika sånger närma sig i anseende
tili framställningssättet den art af lyrisk diktning, som
man kallar ballader. Denna diktart står på gränsen tili
den episka dikten, därigenom att i balladen ingår berättel-
sen om en tilldragelse; men den skiljer sig från den episka
dikten, genom att tilldragelsen ej framställes så utförligt,
utan ofta i korta drag ooh likasom språngvis från den ena
delen af bändelsen tili den andra. Hufvudsakliga syftet
med dikten är också ej ensamt att heratta, utan äfven att
väcka en viss känslostämning.

Trollsånger (Loitsurunot). Fornfinnarna trodde, att
hvarje föremål var i menniskans våld, så snart hon kände
dess ursprung; ooh med kännedom om ursprungsorden kunde
trollkarlen (loitsija, tietäjä) beherska allting. Sådana ur-
sprungsord eller trollsånger finnas bevarade i stor mängd;
äfven i Kalevala förekomma flere sådana.
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Alla dessa dikter (med undantag af några få i Kan-
teletar) äro iklädda samma metriska form, den s. k. runo-
metern, bestående af fyra takter. Yersen är byggd före-
trädesvis på stafvelsernas längd ooh korthet, dock tages
äfven hänsyn tili ordens accent. Två eller flere ord i samma
vers allitterera med hvarandra, ooh verserna förbindas med
hvarandra två ooh två genom den s. k. parallelismen, hvil-
ken består däri, att den senare verson i något olika form
upprepar hvad i den förra säges.

Tili den finska folkdiktningen hör ännu en stor mängd
ordspråk ooh gåtor, äfven dessa ofta iklädda metrisk form,
samt likaså en stor mängd sagor på prosa. Åtskilliga af
dessa alster, i synnerhet flere bland sagorna, aro tili sitt
ursprung ioke inhemska i Finland, likasom många af dem
härstamma från senare tider.

De sånger, som sålunda åt oss bevarats från Finlands
forntid, låta oss få en klar föreställning om fornfinnarnas
lynne. I dem visar sig ett närä sammanhang mellan folk-
lynnet, lefnadssättet ooh gudatron. Det har redan nämnts,
att finnarna hyste en hög föreställning om ordets, kunska-
pens makt, ooh därför är visheten den dygd, som skattas
högst hos mannen, ehuru Kalevalaa hjältar nog äfven veta
att, när det behöfves, bruka svärdet. Det ensliga lifvet i
Finlands skogar har likaså tryckt sin stämpel på dessa sån-
ger. Hemlifvet ooh naturen intaga i dem en framstående
plats. I det „gyllene hemmet“ har menniskan samladt
hvad som är henne dyrbarast; åt naturen, som tänkes be-
själad af tusentals andeväsenden, förtror hon sinä sorger
ooh fröjder. I fautasins ooh sångens värld finner hon sin
högsta tillfredsställelse.

Helt annorlunda är det folklynne, som visar sig i de
skandinaviska folkens äldsta sånger ooh sagor, hvilka re-
dan under medeltiden upptecknades på Island, ooh hvilka
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hvart ooh ett af dessa folk fortfarande vill betrakta som
sin andliga tillhörighet.

Skandinavernas förnämsta guda- ooh hjältesagor fin-
nas samlade i de båda Eddorna, den äldre eller poetiska
Eddan ooh den yngre eller prosaiska Eddan, äfven kallad
Snorres Edda, emedan den tillskrifves Snorre Sturlasson, en
mäktig ooh snillrik isländsk statsman. Af samma Snorre
finnes ock ett stort historiskt verk, Norges konungasagor
eller Heimskringla, skrifvet på prosa med inhätade styoken
af åldriga qyäden.

Ordet „saga“ betydde i forntiden icke endast detsamma
som nu, utan hade äfven betydelsen af historisk berät-
telse. Men icke säilän sammanblandades i de fornnordiska
sagorna dikt ooh verklighet eller myt ooh historia; där-
för kunna de icke alltid sägas vara verkliga historiska
arbeten i vår tids mening. I stället hafva de isländska
sagorna ett högt värde därigenom, att i dem afspeglar sig
det fornnordiska lynnet, sådant det antagligen var öfver-
allt i Skandinavien.

Detta lynne stod, likasom finnarnas, i närä förbin-
delse med folkets gudatro ooh lefnadssätt. Hela världs-
förloppet framstod för nordbon såsom en strid mollan fi-
entliga makter, ädla ooh oädla, ooh hela hans eget lif var
mången gång upptaget af strid ooh fejd, dels i eget land,
ifall hän t. es. hade att hämnas någon anförvants död
(blodshämnd), dels ute i vikingafärd. Denna tro ooh detta
lif afspeglade sig i ett modigt, men på samma gång hårdt
ooh våldsamt sinnelag. Nordbon var stark i trohet mot
sinä vänner, men lika stark i hat mot sinä ovänner, få-
ordig ooh inbunden, van att lita på sin egen kraft, men
ookså van att utan tvekan böja sig för hederns fordringar.
Ty friheten ooh hedern skattade nordbon högre än själfva
lifvet.

Samina lynne återfinner man äfven i Sveriges littera-
tur från den katolska tiden.



I rimkrönikorna tecknas af författare, som man icke
känner, vissa delar af Sveriges medeltidshistoria, och i
dem framträder starkt beundran för tapperheten och käns-
lan för hederns bud; dock har kristendomen verkat, att
man på samma gång i dessa krönikor möter en varm from-
het. Men framför allt röja dessa skrifter en fosterlands-
känsla, som blir allt lifligare ju längre det lider, ooh som
alstrats af de ' strider svenskarna fingo föra för att mot
danskarna försvara sin frihet.

Likasom i Finland hafva äfven i Sverige ur folkets
mun upptecknats en mängd sånger, dem man plägar kalla
folkvisor. Dessa visor hafva dock icke diktats af det egent-
liga folket, ntan af sångare från de högre klasserna. De
behandla också ämnen från dessa klassers lif, främst rid-
darlifvet och den ridderliga troheten.

Emellertid var under medeltiden skillnaden i bild-
ningsgrad stånden emellan icke så stor, att icke folket
kunde tillegna sig dessa sånger och bevara dem i sitt
minne, sedän de upphört att sjungas af de högre stånden.
Sålunda hafva folkvisorna haft liknande öden som den
egentliga folkdiktningen: att genom muntligt meddelande
bevaras från slägte tili slägte, samt att härunder på många-
handa sätt omformas. Dock blefvo åtskilliga af dem upp-
tecknade redan på 1500- och 1600-talen.

Folkvisorna höra tili balladdiktningen och åtföljas
alltid af melodi. Tili stor del aro de icke ursprungligen
svenska, utan ofta gemensamt nordiska (vanligen med danskt
ursprung), stundom gemensamt germaniska. Deras öfver-
förande från ett land tili ett annat skedde antagligen mån-
gen gång genom vandrande sångare och underlättades ge-
nom förvantskapen i språk ooh genom den dem åtföljande
melodin, tili hvilken, då den blifvit öfverförd från ett land
tili ett annat, nya ord sedän diktades. Afven mellan Sve-
rige och Finland har utbyte af sådana sånger egt mm.

8
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3. Reformationstldehvarfvet.
Katolska läran hade visserligen mycket bidragit tili

sedernas förmildrande, men den hade icke kunnat verka
någon nämnvärd höjning af folkets bildningsståndpunkt.
Prester ooh munkar hade värit nästan de enda, som egde
någon synnerlig lärdom; ooh då nästan ali högre bildning
begagnade sig af kyrkans språk, latinet, blef den äfven
därigenom främmande för folket.

Med reformationen inträdde en förändring i detta för-
hållande, därigenom att man begynte använda modersmålef
vid gudstjensten, i öfversättningar af bibeln ooh i åtskil-
liga andra andliga arbeten. Sålunda blef språket små-
ningom uppodladt ooh gjordes dugligt att i sinom tid an-
vändas äfven på andra områden; ooh därjämte egde man
nu i boktryckarkonsten ett medel att göra bildningens skat-
ter tillgängliga för allt vidsträoktare kretsar af folket.

Nämnda konst infördes i Sverige 1483,. ooh några år
förut (1477) fick riket äfven sitt första universitet, i Upsala.
Men under medeltidens sista oroliga period kunde ännu
detta universitet föga uträtta för bildningens sak, ooh det-
samma blef förhållandet äfven under reformationstidehvarf-
vet. Inre oroligheter ooh yttre krig uppfyllde hela denna
tid, ooh striden mollan den gamla ooh den nya läran ver-
kade äfven i vissa afseende hämmande på bildningens
framsteg. Ue skolor, som den katolska kyrkan hade un-
derhållit, förföllo, ooh mot de nya luterska skolorna visade
folket länge stor misstro.

Småningom stadgade sig dock förhållandena. Genom
Upsala möte 1593 blef luterska läran afgjordt herskande i
Sveriges rike, ooh de farligaste yttre krigen afslutades af
Gustaf II Adolf. Genom freden i Stolbova (1617) kan den
oroliga öfvergångstiden sägas hafva nått sitt slut.

På litteraturens fält hafva vi under denna tid att
märkä förnämligast andliga skrifter, framkallade af refor-
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mationen. Nya testamentet öfversattes tili svenska sanno-
iikt af Olavus Petri (1526) och tili finska af Mikael Agricola
(1548), och bägge dessa män verkade, hvar i sitt land, ge-
nom en mängd andra skrifter mäktigt för reformationens
sak. Ågricolas verk var äfven i det afseende af allra stör-
sta betydelse, att genom detsamma skapades ett finskt
skriftspråk, som ej förut funnits tili.

Jämte den andliga litteraturen begynte man nu odla
åfven historian. Så har t. ex. Olavus Petri skrifvit en
värderik svensk krönika, den första på svensk prosa skrifna
framställning af Sveriges historia. Finlands historia be-
handlades för första gången skildt för sig (på rim) af Jo-
hannes Messenius (f 1636), hvilken för öfrigt som bekant
under sin fångenskap på Kajaneborg skref en stor svensk
rikshistoria (på latin).

Diktkonsten stod under denna period helt ooh hållet
i religionens ooh historiens tjenst. Den första svenska
psalmbok utgafs af Olavus Petri, den första fiuska af Jaakko
Suomalainen eller Finno. För öfrigt bestod tidens diktning
af åtskilliga historiska folkvisor ooh en art dramer med
andligt eller historiskt innehåll.

Dessa dramer kallar man yanligen skolkomedier, eme-
dan de uppfördes vid skolor ooh universitet. Afsigten med
dem var först att öfva ungdomen i att tala latin, som allt
fortfarande var den lärda bildningens språk. Därför voro
ock styckena skrifna på detta språk. Sedän begynte man
författa sådana dramer på modersmålet, ooh då ställde
man som deras uppgift att inlära goda seder. Därför hem-
tade man ämnena tili dem företrädesvis ur bibliska histo-
rien. Ett sådant bibliskt skoldrama är den första tryckta
dram på svenska, Tobie Comedia, författad af Olavus Petri.

Senare började Messenius använda dramat för att lära
ungdomen ooh åbörarena fäderneslandets historia. Yid Up-
sala universitet, där Messenius en tid var professor, lät hän
studenterna utföra dramer med ämnen ur Sveriges historia.
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Ämnet behandlades vanligen i dessa styoken på ett
mycket konstlöst sätt. Tilldragelser, som tili tid ooh rum
voro vidt skilda från hvarandra, framställdes i omedelbar
följd; de seder, som voro rådande på författarens tid, in-
fördes utan betänkande i den bibliska historien eller i den
hedniska forntiden, o. s. v. Den vanliga formen för dessa
dramer var knittelversen, som användts redan i rimkröni-
korna. Denna vers är parvis rimmad, byggd på aooenten,
med vanligtvis fyra höjningar i hvarje vers.

4. Sformaktstidehvarfvet.

ö-ustaf Adolfs suille ooh segrar höjde Sverige tili
torut oanadt anseende bland Europas stater. Karl X Gu-
staf ooh Karl XI bibehöllo ooh befäste Sveriges ställning
såsom stormakt, den ena genom sinä krigiska bedrifter,
den andra genom fredliga värf. I söder fick det egent-
liga Sverige en naturlig gräns emot Danmark, ooh på
andra sidan Östersjön förvärfvade sig riket vidsträckta be-
sittningar. I det inre arbetades, så mycket krigen med-
gåfvo, på förbättrande af rikets tillstånd. Särskildt för
bildningens sak gjordes mycket. Upsala universitet erhöll
af Gustaf Adolf frikostigt understöd, ooh för rikets atiägs-
nare landsändar anlades nya universitet i Dorpat, Åbo (1640)
ooh Lund (1668). I stiftsstäder inrättades gymnasier, i flere
andra städer „trivialskolor.“ Slutligen arbetade man, i syn-
nerhet under Karl Xl:s regering, med ifver på folkbild-
ningens höjande, så att från denna tid läskunnigheten hos
allmogen blef allmän. Äran därför tillkommer i främsta
rummet presterskapet ooh några dess nitiska ledare. Ett
liiligt intresse för vetande, för litteratur ooh konst utbredde
sig äfven, åtminstone inom de högre stånden. Men ftnnu
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qvarlefde dock myoken råhet ooh myoken vidskepelse. Ett
talande vittnesbörd härom äro de sorgligt ryktbara hex-
processerna.

Äfven i sederna visar sig inflytandet af rikets förän-
drade ställning. Trettioåriga kriget fördes, ju längre det
led, på ett allt grymmare sätt ooh gjorde det för mången,
i synnerhet bland det högre krigsbefälet, lätt att förskaffa
sig stora rikedomar. Men dessa gingo ofta nastan lika
hastigt som de kömmit, i följd af att man under kriget
blifvit van vid ett öfverdådigt, slösande lefnadssätt. Tillika
förslöade kriget känslan för det menniskovärde, som finnes
äfven hos den ringe, ooh sålunda ntveoklade sig hos adeln
(hvilken dessutom tili icke ringa del bestod af utländingar,
som gått i svensk tjenst) ett allt större begär att göra in-
trång på allmogens frihet ooh oberoende. Kristina gynnade
detta sträfvande genom sitt slöseri med förläningar åt
adeln. Karl X lyokades ej li eller i någon nämnvärd grad
stäfja detsamma, ooh under Karl Xl:s förmyndare var det
adeln själf som styrde, men på ett sätt, som bragte riket
tili branten af dess undergåug. Det behöfdes Karl Xl;s
järnhand för att återställa den förstörda ordningen i rikets
hushållning. Med rednktionen, som gjorde adeln fattig,
återkom tili någon del den forna enkelheten i sederna. Men
på samma gång infördes äfven enväldet, hvilket för allt
högre andligt lif blef en tryokande boja. Ooh ur nitet för
den lära, som svenskarna hade försvarat i Tyskland, utveok-
lade sig samtidigt en kyrklig ortodoxi, eller ifver för renlä-
righet, hvilken häftigt förföljde hvarje, äfven den ringaste
afvikelse från luterska kyrkans bekännelse ooh yttre ord-
ning, men däremot icke alltid fäste tillräcklig vigt vid en
verkligt lefvande kristendom.

Litteratureu i Sverige rönte starkt intryok af alla
dessa förhållanden.

Den genom segrarna stärkta nationalkänslan ledde tili
en liflig önskan, att äfven på det andliga området kunna
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uppträda som stormakt eller som andra lands jämlike. Där-
för ifrade man myoket för svenska språkets upparbetande
och ville visa, att modersmålet lika väl som främmande
språk lät sig användas i poesi. Nu hade man i flere an-
dra land begynt på modersmålet efterbilda de klassiska
språkens versformer. Därför nppträdde äfven svenska för-
fattare, för att härutinnan täfla med utländingarna. Dess-
utom begynte man använda också nyare konstfulla vers-
former, hemtade förnämligast från italienarena. Sålunda
uppstod nu en svensk konstdiktning. Men under nästau
hela denna period tog arbetet med de nya poetiska for-
merna författarenas uppmärksamhet ooh krafter så mycket
i anspråk, att innehållet blef jämförelsevis fattigt och en-
formigt. Detta berodde för öfrigt äfven af det tryok, som
utöfvades af enväldet och ortodoxin.

Georg Stjernhjelm (tjensteman, f 1672) betraktas såsom
denna nya konstdiktnings fader. Hän införde i svenskan
flere nya versformer, hemtade mest från de klassiska språ-
ken. Men i öfverensstämmelse med svenskans skaplynne
byggde hän dessa versformer riktigt nog på acoenten, icke
såsom greker och romare på stafvelsernas längd och korthet.

Stjernhjelms förnämsta arbete, Hercules, är en lärodikt, skrifven
på hexameter. Den förtäljer den gamla sagan om burn hjälten hade att
göra sitt vai mellan tvenne vägar, tili hvilka hän bjöds af „Fru Dygd“
och „Fru Lusta“.

Arbetet för utbildandet af svenskan såsom poetiskt
språk främjades äfven på sätt ocb vis genom en denna tid
rådande sed, nämligen att dikta vid bröllop, begrafningar
och andra sådana tillfällen. Denna sed grep alltmera om-
kring sig, ooh. man bar därför från detta tidebvarf i behåll
en nastan sagdt oöfverskådlig massa sådana „gift- och grift-
skrifter.“ Ja, att kunna skrifva dikter af detta slag var
denna tid snart sagdt en beståndsdel af den allmänna bild-
ningen; men mången gjorde häraf tili och med ett yrke,
d. v. s. skref sådana verser för betalning. Det är därför
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naturligt, att dessa dikter ej ega synnerligen stort konst-
värde. Äfven är tonen, åtminstone i „brudskrifterna w ofta,
enligt vårt sätt att se saken, föga anständig.

Ett särskildt slag af tillfällighetspoesi, hvilket också
kan sägas vara af mera allmänt intresse, utgjorde de dik-
ter, som skrefvos på kungliga personers namns- och födelse-
dagar, vid deras bröllop, begrafningar o. dyh, samt i närä
förbindelse härmed dikter öfver segrar, fredsslut och an-
dra sådana för hela riket märkvärdiga händelser. I dessa
dikter röjer sig vanligen en djup vördnad för den enväl-
diga konungen och stolthet öfver Sveriges politiska stor-
het, känslor som voro allmänna för denna tid.

Det digraste alstret af denna art diktning är Kunga-skald, en sorge-
sång öfver Karl Xl;s död, författad af Gunno Eurelius, adlad Dahlstjerna
(tjensteman f 1709). Af lumoin ega yi äfven en säng öfver slaget vid
Narva, diktad i folkvisans tonart och kallad Giöta Kiämpa-Visa om ko-
ningen å Herr Päder.

I bredd med tillfälligbetsdikten och mången gång i
närä förbindelse med denna, framträder nnder denna period
den religiösa dikten. I grafskrifterna ingick naturligen
ett religiöst element. Men därtill kom, att tidehvarfvet öf-
ver hufvud var religiöst, visserligen, som ofvan är nämndt,
stundom mera tili sin bekännelse än tili sitt lif. Sålunda
hafva nästan alla tidens mera betydande författare äfven
skrifvit andliga dikter (stundom äfven dessa på konstfulla
versmått, t. ex. sonetter). Under detta tidehvarf (1695) ut-
arbetades ock den svenska psalmbolc, som sedän i mer än
ett århundrade begagnades i Sverige, ooh som allt intill
våra dagar värit gällande i Finland.

Denna religiösa riktning hindrade dock icke, att i flere
dikter från denna tid lifvets glädje besjunges, ofta på ett
kögst uppsluppet sätt. Icke säilän kände det tili och med,
att samma författare än skref de gladaste visor, än gri-
pande psalmer. Äfven kärleksqväden diktadesnnder denna
tid. Ofta användes i dem mycket granna och konstfulla
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uttryok, men stundom gifva äfven dessa visor naturliga
ocb innerliga uttryck åt den sjungandes känslor.

På dramats område undanträngdes skolkomedierna af
s. k. baletter, sångspel, som uppfördes vid bofvet tili nå-
gon kunglig persons ära, ocb som voro förbundna med
dans, musik ocb präktiga dekorationer. Texten tili sådana
baletter var ofta ursprungligen skrifven på något främ-
mande språk.

Bland vetenskaperna odlades mest historien, dock för-
nämligast af utländingar, som inkallats tili Sverige. Sven-
skarna egnade sig däremot belst åt bistoriens systerveten-
skap fornkunskapen.

Redan Gustaf II Adolf befallde samlande af allebanda
minnesmärken från forntiden (bland annat äfven folkvisor
ooh sagor), ooh i samma syfte arbetades sedän vidare.
Också den isländska litteraturen blef vid denna tid bekant
i Sverige, många sagor utgåfvos i tryck ooh öfversattes.
Den ökade kännedom man sålunda vann om den nordiska
forntiden användes, äfven den, för att på andens område
skaifa riket ett anseende, motsvarande dess yttre ställning
såsom stormakt. Redan förut hade man ansett det nödigt
för rikets värdighet, att Sverige (och likaså Finland) egde
konungalängder, som gingo ända upp tili Roacb. Men ännu
längre drefs fosterländskbeten af Olof Rudbeck (professor
f 1702) i bans ryktbara arbete Atland eller Manheirn. I
detta verk (vanligen kalladt „Atlantica“) ville Rudbeck be-
visa, att Sverige var det äldsta ocb först odlade land på
jorden, Platos sagoland „Atlantis“, att det var kulturens
vagga, ja tili ocb med att paradiset legat i Sverige. Arbe-
tet, som ej bann afslutas före författarens död, väckte stor
bänförelse bos bans landsmän, ocb det dröjde länge, innan
man allmänt lärde sig inse, burn fantastiska bans påståen-
den voro.

. För Finland begynner i andligt afseende ett nytt tid-
skifte med instiftandet af Åbo universitet (den 15 juli 1640).
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Med fullt skäl firades denna tilldragelse • såsom en högtids-
dag öfver hela landet. Ty det bästa, det ädlaste, som det
finska folket tänkt och velat, har sedän under århundra-
den vid universitetet haft sin förnämsta härd. Kort därpå
(1642) fick Finland sitt första tryckeri.

Universitetets verksamhet för utbredande af bildning
i Finland hämmades dook under denna period dels emel-
lanåt genom krig, dels genom att lärarena stundom hän-
gåfvo sig åt ofruktbara teologiska o. a. tvister. Men en
rad af kraftfulla och nitiska biskopar (Rothovius, Terserus,
Gezelierna) gjorde på sitt håll hvad göras kunde för bild-
ningens sak.

I allmänhet var tidehvarfvets litteratur i Finland af
samma art som i Sverige, både tili innehåll och form. Den
svenska poesin i Finland kunde naturligtvis ioke mycket
skilja sig från den i Sverige, då öfver hufvud skaldekon-
stens alster vid denna tid voro ytterst enformiga. Dess-
ntom flyttade nu en mängd svenska tjenstemän hit öfver,
finnarna åter fingo ofta sin verksamhet i Sverige, ooh äfven
detta befordrade sammansmältningen af de bägge landens
bildade klasser. Emellertid förefanns dock medvetandet
om att Finland var något från Sverige särskildt. I syn-
nerhet skaffade sig de finska krigarena genom sin tapper-
het ett namn i bredd med svenskarna. Också får tide-
hvarfvets allmänna böjelse, att prisa fosterlandet såsom det
bästa ooh härligaste land, sitt uttryck äfven hvad Finland
beträffar, t. ex. i det tai, som Johan Panlinus, (sedän adlad
Lilljenstedt, slutligen grefve) år 1678 i Upsala höll tili sitt
fosterlands ära. Talet, på grekisk hexameter, förtäljer bland
annat, att Finland i bördighet kunde jämföras med Sici-
lien, och att invånarenas Uit fullkomligt fördrifvit ali nöd
och brist.

På dramats område liann den nya smakriktningen ioke
tili Finland, utan de gamba skoldramerna fortlefde ännu
länge, i synnerhet vid Åbo akademi.
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Redan vid universitetets invigning ntfördea sålunda en latinat ko-
medi, som skildrade studentlifvet, 1647 åter en svensk med likartadt ämne,
kallad Surge eller flijt- och oflijtighetz skode-spegel, författad af svensken
Jakob Cbronander, och 1650 äfven en finsk „comedia“ om „den förlorade
sonen“, öfversatt af professor Erik Justander. Ännn så sent som 1674 gafs
i Viborg en besynnerlig dram af Petrus Carsteaius: Thet himmelska Con-

sistorium „tillhopa kalladt för vära första föräldrars ynkeliga affalls skull.“
Här uppträda personifierade Guds egenskaper, å ena sidan mildbeten,
iängmodigbeten m. fi., å den andra rättfärdigheten, heligheten, sannin-
gen o. s. v. Detta „consistorium‘: skall döma den fallna menniskan, hvil-
ken anklagas af Lucifer, men försvaras af advokaten „det menskliga släg-
tets eländighet."

För litteraturen på finska språket blef detta tidskifte
af vigt, därigenom att hela hiheln utkom i finsk öfversätt-
ning (1642), och genom att den första finska språlclära för-
fattades. Den utgafs (på latin 1649) af Eskil Petrseus, en
af de första lärarena vid Åbo akademi. I bredd med bi-
belöfversättningen må nämnas den finska psalmhoken (ut-
gifven 1701).

I finsk vers användes visserligen ännn den gamla
runometern, så t. ex. nastan felfritt af presten Mattias
Salamnius i hans Ilolaulu Jesulcsesta. Men den rimmade
och på accenten byggda versen begagnades, efter psalm-
bokens mönster, allt allrnännare i andliga och tillfällighets-
dikter.

Mot slutet af perioden trycktes för första gängen några af den
finska folkdiktuingens alster, en samling fmska ordspråk, utgifven 1702
af Henrik Florinus.

Hvad hittills sagts om litteraturen i Sverige ooh Fin-
land, hänför sig mest tili tiden före Karl Xl:s död. Karl
XII:s regering däremot bildar en öfvergång från detta tid-
skifte tili det följande. Enväldet bar sinä sorgliga frukter:
hvad Karl XI med idit och möda samlat ooh uppbyggt,
det förspilldes och förstördes genom sonens egensinnighet.

2
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Yisserligen får man ej ge Karl XII hela skulden. Hän
var sedän barndomen van att höra de underdånigaste för-
säkringar om sin stora vishet, och om huru hän var Guds
ställföreträdare på jorden. Och efter den underbara segern
vid Narva sjöngs hjältens lof så ifrigt på alla tungomål,
att man ej må undra, om detta gjorde intryck på den ader-
tonåriga konungen. Men å andra sidan hördes snart ett
ganska allmänt rop på fred, ty riket, som redan förut var
försvagadt genom den stora hungersnöden, förmådde icke
länge bära krigets bördor. Finland, hotadt som det var af
fienden i Öster, såg naturligtvis med än större oro mot
framtiden. En tolk för dessa känsior blef Finlands första
egentliga skald, Frese.

Jakob Frese föddes omkring år 1690 i Viborg, där hans
far var råd- ooh handelsman. Slägten var ursprungligen
tysk, men hade redan länge bott i Viborg. Sin första un-
dervisning njöt Frese i hemmet; men redan tidigt förlo-
rade hän sinä föräldrar. År 1703 blef hän student i Åbo.
Antagligen i följd af ryssarnas infall flyttade hän öfver tili
Stockholm, där lian åtminstone 1712 befann sig och seder-
mera med få afbrott hade sin bostad ända tili sin död.
Här tjenstgjorde hän i „konungens kansli M för ringa, stun-
dom för ingen lön. Någon lekamlig nöd led hän dook
icke, emedan hän i Stockholm hade en bror, som var hand-
lande och välbergad, och som, där så behöfdes, kunde un-
derstödja honom. Själf eftersträfvade skalden dock att
„icke lefva af andras nåde.“

I början diktade Frese, likasom så många andra, glada
bröllopsqväden och kärleksdikter. Men ju längre det led,
dess allvarsammare blef Hans sång. Det oerhörda elände,
som stora ofreden bragte öfver hans fädernesland, gjorde
lifligt intryck på honom, i synnerhet som det äfven berörde
honom personligen. Så blef t. ex. en af hans bröder, som
var militär, fången vid Pultava. Därtill koin att hän un-
der en lång följd af år led af en svår sjukdom, hvilken i
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synnerhet om vårarna angrep honom och stundom tvang
honom, att längre tider hållas vid sängen. Alla dessa pröf-
ningar väekte och underhöllo hos honom en varm och lef-
vande gudsfruktan, tili hvilken för öfrigt grunden blifvit
lagd redan i hans barndomshem.

Af dessa Freses lefnadserfarenheter är hans diktning
ett troget uttryck. Öfver fosterlandets nöd och krigets
grymma följder klagar hän mångenstädes, tili och med i
dikter af eljes gladt innehåll, såsom bröllopsskrifter. Sär-
skildt anmärkningsvftrdt är det tai på vers, som lian höll
på riddarhuset i Stockholm Karlsdagen 1715, med anled-
ning af konungens återkomst. Det var ämnadt att vara
ett fägnetal, hvarför det ock bär titeln Echo å Sveriges
allmänne frögde -qviiden; men det utgör tili stor del en
skildring af de lidanden landet undergått; därjämte ger
skalden en varm hyllning åt sin fädernestad Yiborg och
slutar med en gripande bön om fred.

I motsats tili krigets fasoP har Frese på ett varmt
och innerligt sätt skildrat det Ingna landtlifvets fröjder,
särskildt i dikten Herde- och landtlefvernes ljuflighet.

Skaldens sjuklighet gaf upphof åt de vackra dikter,
som hän kallat Verser i sjukdom vid åtskillige våhrtider,
och af hvilka hän skref en hvarje vår nnder åren 1712—
1728. De, likasom hans andliga sånger öfver hnfvud, an-
das stilla undergifvenhet ooh varm förtröstan.

Freses största andliga dikt bar titeln Passionstankar
och är afsedd att skildra Kristi lidande. Största delen af
dikten upptages dock af skaldens betraktelser öfver de
skildrade tilldragelsernas betydelse för honom själf och för
han s samtid.

Därvid angriper hän häftigt sädana lasten som skenhelighet, egen-
nytta m. m. Detta sarat andra omständigheter göra sannolikt, att Frese
haft närä beröring med den religiösa riktning, som man kallat pietism,
och hvilken just vid denna tid framträdde i synnerhet i Stockholm och
särskildt bland där hosatta finnar. Denna rörclse var framkallad dels
af likartade riktningar i Tyskland, dels af tidens olyckor. Pietismen var
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icke nägon särskild sekt, den skilde sig från statskyrkan blott i sitt yr-
kande pä ett varmare andligt lif bädc hos kyrkaus medlemmar i allmän-
het ocb i synnerhet bos presterna, af hvilka pietisterna strängt fordrade
ett oförvitligt lefverne. För att tillfredsställa sinä religiösa behof höllo
pietisterna enskilda sammankomster (konventiklar); men detta var nägot,
som ansägs strida mot kyrkans ordning, hvarför de strängt förföljdes.

Den varma gudsfruktan, som ntmärkte Frese, verkade
äfven i allmänhet på hans diktning därhän, att dess inne-
håll är allt igenom anständigt. I formellt afseende utmär-
ker sig Frese framför de tiestä föregående författare genom
versens ledighet och välljud.

Efter att senaste delen af sin lefnad ha värit alltmera
sjuklig, alled Erese 1729 i Stockholm.

De lidanden Stora ofreden medförde gäfvo anledning tili diktning
äfven pä finska, t. ex. Barthold Vhaels Valitus-runo (1714).

5. Frihetstiden.
Störtadt från sin stormaktshöjd, utblottadt ocli liär-

Jadt ntgick Sveriges rike ur stora ofreden. Obestridligen
bar enväldet i myokefc skulden tili dessa olyckor, ooh det
är därför naturligt, att man inskränkto konungamakten, då
tillfälle därtill erbjöd sig efter Karl XII:s död. Men den
„frihet“, som sålnnda vanns, var i många afseenden inga-
lunda fullständig. Eiksdagen var den som egentligen re-
gerade, men inom denna stodo de skilda stånden mången
gång fientliga mot hvarandra. Särskildt bondeståndet hade
i åtskilliga afseenden långt mindre rättigheter än de öfriga.
Äfven i samhället ofver hnfvnd rådde ganska liten jämlik-
hetskänsla stånden emellan. I den stora riksförsamlingen
var det nnder sädana förhållanden svårt att åstadkomma
enighet, i synnerhet då ganska snart de utländska makter,
som ville draga Sverige hvar på sin sida, började köpa
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riksdagsmännens röster. Så grundlades det förderiliga parti-
väsen, hvilket för riket medförde så många olyckor. Un-
der partiernas strid var det ofta själfva friheten som led,
ty det parti, som för tillfället var vid makten, sökte på
allt sätt skada motpartiets män, ooh detta skedde ej säilän
med öfverträdande af gällande lag. Likaså utöfvades ännu
under större delen af frihetstiden, såsom lorut under
envåldstiden, censur öfver det tryokta ordet, hvarigenom
uttalanden, som voro misshagliga för de styrande, kunde
undertryckas.

Men med alla dessa brister egde frihetstiden dock äf-
ven ljusa sidor. Engång erkänd såsom grundsats på det
politiska området, vanu friheten småningom insteg äfven
på andra hali ocli väckte lif ooh täflan bland medborgarena
samt intresse för fosterlandets angelägenheter. Nödvän-
digheten att upphjälpa riket ur det förfall, hvari det ge-
nom kriget råkat, ledde tili lifiig verksamhet på det eko-
nomiska området. I närä samband härmed stod den veten-
skapliga verksamheten. Donna riktade sig förnämligast på
naturvetenslca/perna, emedan dessa på mångahanda sätt egde
sin tillämpuiug ocli nytta i näringarna. För främjande af
dessa vetenskaper stiftades Vetenskapsalcademin (1739) ocli
under denna tid lefde ooh verkade Sveriges största natur-
forskare Karl von Linnå (f 1778). Också på historiens ooh
språkvetenskapens fält arbetades ifrigt. De rudbeckska
drömmarna råkade småningom i vanrykte. I stället sträf-
vade man tili verklig kännedom af sitt land ooh dess öden,
hvilka i enskildheter utforskades. Det blef t. ex. nu myo-
ket allmänt, att i akademiska afhandliugar geografiskt ooh
historiskt beskrifva landskap, socknar eller städer. I så-
dana arbeten, likasom i de ekonomiska, vann svenskan både
i Sverige ooh Finland alltmera insteg i stället för latinet.
Äfven språkforskningen gick framåt, men blef ännu på
länge ej fri från ovetenskapliga hugskott: men sökte ooh
fann t. ex. likheter mollan grekiskan ooh finskan.
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Lagstiftningen gjorde ett stort steg framåt genom
den år 1734 antagna nya Sveriges rikes lag, hvarpå dock
arbetats redan under föregående tidrymd.

Under denna tid af företrädesvis fredligt arbete för-
siggingo också stora förändringar i menniskornas åsigter,
i synnerhet inom de bildade klasserna. Delvis var detta
en följd af förändringen i styrelsesätt, delvis ock af infly-
tandeu från utlandot, särskjldt från Frankrike, med hvil-
ket land Sverige under större delen af denna tid stod i
förbund. I Frankrike framträdde vid denna tid flere för-
fattare, hvilka lato de åsigter man dittills liyllat i religion,
filosofi ooh samhäilslära, undergå en sträng granskning.
De yrkade, att man ej borde erkänna såsom sant ooh rätt
annat, än hvad som stämde öfverens med förnuftets fordrin-
gar. Detta yrkande var i många afseenden berättigadt ooh
lande mången gång tili afskaffande af gamla fördomar ooh
missbruk. Men å andra sidan förstod man ej säilän med
„förnuft“ blott det s. k. „allmänna vettet“ (sens cornmun),
den grad af omdöme, som kuude Annas hos hvem som
helst. Häraf följde, att åtskilligt blef lättsinnigt förka-
stadt, blott emedan man ej gaf sig möda att rätt pröfva
dess värde. Ooh de missförhållanden, som rådde i samballe
ooh kyrka, i synnerhet i Frankrike, gjorde, att angreppen
på det bestående blefvo häftiga ooh bittra. Det, som man
ansåg orätt, angreps ej blott såsom „fördom“, grundadt på
oklarhet i tanken eller på lärdt pedanteri, ntan ook såsom
tillkommet i illvillig afsigt att förtryoka andra.

Dessa åsigter fingo namu af upplysningsfilosofi, ooh de
omfattades med stor ifver äfven i andra land än Frankrike,
ja tili ooh med af flere regenter. Bland dem var Fredrik II
i Preussen, som en tid stod i mycket vänskapligt förhål-
lande tili en af upplysningens förnämsta målsmän, Voltaire.
Genom Fredrika syster, drottning Lovisa Ulrika, som tänkte
lika med honom, vunno dessa åsigter utbredning i norden
ooh blefvo af stort inflytan.de äfven på litteraturen.
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För denna vaknade mi i Sverige ett lihigt intresse.
Flere vittra sällskap stiftades, hvilkas medlemmar dels gran-
skade hvarandras arbeten och sedän gemensamt utgåfvo
dem, dels utfäste pris för arbeten i vältalighet och skalde-
konst, behandlande vissa uppgifna ämnen.

Vid granskning af sådana arbeten satte man som mål
språkets utbildning tili allt större ledighet, välljud och
skönhet. Såsom mönster uppställde man därvid den fran-
ska litteraturen, hvilken redan under föregående århundrade
utbildat sig tili sträng regelbundenhet samt klarhet och
linhet i uttrycken. Dessa egenskaper tillfredsställde syn-
nerligen väl ett tidehvarf, som på alla områden ville låta
förnuftet råda, och som berömde sig af större hyfsning, än
de forna „barbariska“ tiderna hade egt, hvarför detsamma
tilltalades af en litteratur, som gaf uttryck företrädesvis
åt de förlinade sederna vid Ludvig XIY:s hof.

I öfverensstämmelse med denna franska smak använde
man i allvarliga dikter mod förkärlek den ståtliga, men
något tunga alexandrinska versen. Likaså var det efter
franska mönster som man begynte skrifva hjältedikter, i
hvilka åter förståndigheten fick stort utrymme. Man ville
nämligen i dessa dikter halva något, hvilket kunde göra
samma tjenst som gudarna hos Homeros ooh Yergilius,
d. v. s. framträda såsom styrande rnenniskornas handlingar;
ooh för sådant ändamål personifierade man abstrakta be-
grepp, såsom dygder och laster, vapenlyckan, hoppet o. dyl.

Med liänsyn tili innehållet fordrade man af dikten, att
den skulle förena det nyttiga med det nöjsamma. Den
skulle därför inskärpa moraliska sanningar, antingen direkt
i en resonnerande form, eller indirekt genom satir mot
dårskaper och laster.

I bredd med sådana allvarliga dikter framträdde dock
äfven under denna tid andra poetiska alster, dels af öfver-
vägande glad, stundom själfsvåldig natur, dels taian de den
varma känslans språk. Men hvad soin framför allt utmär-
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ker frihetstidens litteratur, är ett lifligt medborgerligt in-
tresse, samt lust att uttala sig angående samhällets ange-
lägenheter och i synnerhet mot den herskande oenigheten
mollan partierna.

Detta medborgerliga intresse framträder hos alla de
förnämsta af frihetstidens svenska författare. Olof von Dalin
(bibliotekarie) utgaf den första egeutliga tidskrift af någon
betydenhet i Sverige, Then svänsha Argus (1733 —1734). Här
behandlade hän på ett moraliskt-satiriskt sätt tidens dår-
skaper ooh svagheter, ooh i samma syfte skref hän en
mängd skämtsamma dikter och prosauppsatser. Genom
dessa kan hän sägas vara skapare af den lätta svenska
prosastilen. Men därjämte har Dalin äfven författat all-
varliga dikter, bl. a. Svenska friheten, en lärodikt på alexan-
drinsk vers efter mönstret af de franska hjältedikterna. Slut-
ligen har hän äfven författat en svensk rikshistoria, som
hän fullföljde ända tili Karl IX;s död. I denna gjorde hän,
hvad nppfattningen af forntiden angår, slut på de rud-
beckska drömmarna, dem lian äfven eljes i sinä småskrif-
ter förlöjligade.

Starkt utprägladt var det fosterländska intresset äfven
hos Jakob Henrik Mörk (prest), hvilken var Sveriges första
romanförfattare. Hans första och mest bekanta roman,
Adalriks och Giöthildas äfventyr, skrifven tilisammans med
en annan författare, rör sig i den skandinaviska forntiden;
men den innehåller därjämte många och långa moraliska,
politiska och nationalekonorniska betraktelser, med tydlig
hänsyftning på författarens samtid.

Äfven Sveriges första mera betydande skaldinna, fru
Hedvig Charlotta Nordenflycht, röjer i flere dikter samma med-
borgerliga intresse. Sin ryktbarhet som skaldinna har hon
dook främst vunnit genom lyriska dikter, som uttala hen-
nes personliga känslor af sorg öfver en älskad makes död.
Men i bredd med dessa dikter böra likväl ihågkommas
äfven några andra, i hvilka hon försvarade qyinnans rätt
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tili bildning och tili att deltaga i mensklighetens andliga
arbete.

Vid medlet af 1760-talet inträlfade flere händelser,
som på sätt och vis afsluta denna period och göra, att den
ännu därefter återstående delen af frilietstiden kan betrak-
tas såsom öfvergång tili nasta tidehvarf. Dalin, fru Norden-
flycht och Mörk dogo alla 1763. Kort därpå (1766) erhöll
Sveriges rike sin första tryckfrihetslag, ooh denna tryckfrihet
begagnades ifrigt tili utgifvande af en mängd politiska
och nationalekonomiska småskrifter. Samtidigt steg äfven
partistriden och den iure tvedrägten tili sin höjd, ooh sin-
nena blefvo ännu mer än förr upptagna af politiken.
Slutligen vållade obetänkta auordningar i rikshushållnin-
gen, att många menniskor, som torut lefvat i välstånd,
ledo svåra ekonomiska förluster eller fullkomligt ruinera-
des. Alit detta verkade därhän, att litteraturen, sådan den
hittills värit, ej mer hade att hos allmänheten påräkna
samma intresse som förr.

I stället framträdde just vid denna tid en ny skald,
som är en af de egendomligaste företeelserna inom Sveriges
litteratur: Karl Mikael Hellman (född 1740 f 1795). Denne
skald förde själf ett brokigt lif, ooh lian kunde därför äfven
återgifva de stämningar, som mot slutet af frilietstiden
voro rådande särskildt i Stockholm. Den allmänna förvir-
ringen ooh ovissheten om framtiden verkade, att mången
hängaf sig, så länge hän kunde, åt njutningen af ögon-
blickets glädje, utan att tanka på, eller tili och med för
att kunna glömma, hvad morgondagen skulle bära i sitt
sköte, ooh utan att stort akta anständighetens eller ens sed-
lighetens bud. Men i ali denna glädjekunde dock mången
gång blanda sig en tanke på lifvets allvar, på sorgen och
alltings förgänglighet.

Åt dessa stämningar ger nu Bellman • ett troget ut-
tryck i sinä sånger, hvilka än spritta af lefnadslust, än
låta en ton af vemod ooh dysterhet blandas i den yra
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glädjen. De bästa och mest bekanta af Bellmans sånger
aro de, som tillhöra de båda samlingarna Fredmans epist-
lar och Fredmans sånger. Tili intrycket af dessa sånger
bidraga de uttrycksfulla melodier, af hvilka de åtföljas.

Finland hade ännu mera än Sverige lidit af stora
ofreden, och därför riktade sig arbetet under frihetstiden här
ännu mer än i Sverige at det hali, där man kunde viima
ersättning för hvad man förlorat: det ekonomiska. Eko-
nomi och naturvetenskap funno vid Åbo akademi flere
utmärkta idkare. Svenskan vann alltmera insteg vid uni-
versitetet och i landet; men äfven för finskan gjordes dock
något. Daniel Juslenius (först professor i Åbo, sedän biskop i
Borgå, slutligen i Skara f 1752) utgaf 1745 det första någor-
lunda fullständiga finska lexikon (Suomalaisen sana-lugun
coetus). Sveriges rikes lag utkom i finsk öfversättning 1759,
och likaså öfversattes numera regelbundeb förordningar,
riksdagsbeslut o. dyl. Tili någon större användning kom
finskan dock blott i den andliga litteraturen ooh tillfällig-
hetsdikten, på hvilka båda områden bl. a. Abraham Achre-
nius (f 1769) har efterlemnat en mängd rimrnade alster.
Nämnas må ock Vähäinen cocous suomalaisista runoista af
Gabriel Calamnius (1755), den en da lyriska diktsamling, som
utkommit på finska språket före 1809.

På svenska har därernot vårt land under denna period
att uppvisa en skald, hvars verk öfver hela Sveriges rike
lästes med hänförelse; denne är Creutz.

Gustaf Philip Creutz nämner man gärna tillsammans
med don svenska skaldeu Gustaf Fredrik Gyllenborg; också
bilda de ett egendomligt par af skaldebröder.

Både Creutz ocli Gyllenborg voro födda 1731. Bägge
fihgo en omsorgsfull bildning, Gyllenborg i Lund, Creutz
i Åbo. Creutz erhöll bl. a. en så djup insigt ide klassiska
språken, att hän ännu på gamla dagar kunde författa ett
grekiskt tai. År 1751 kommo båda tili Stockholm, blefvo
bekanta med hvarandra ooh vordo snart förtrogna vänner.
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Bägges liiiiga intresse för poesin blef äfven ett starkt för-
eningsband dem emellan. För att odla sinä skaldegåfvor
slöto de sig tili ett vittert sällskap, i hvilket fru Norden-
hycht var själen. Snart bildade de dock med henne och
helt få andra ett särskildt litet skaldeförbund för sig.
Detta förbund arbetade ifrigt på att, i synnerhet efter fran-
ska mönster, utbilda sinä medlemmars poetiska förmåga,
och särskildt Creutz vanu sålunda i sin form en hög grad
af fulländning och välljud.

År 1756 blefvo de båda vännerna anställda vid hof-
vet; men då detta skedde genom de allrådande ständerna,
voro de i början ej väl sedda af de kungliga, och de slöto
sig därför så myoket mer tillsamrnans.

Gyllenborgs diktning är af mer högtidlig art, Creutz
därernot visar sitt finska ursprung genom att anslå samma
veka, innerliga toner, som före honom Frese och senare
Franzen.

Creutz’ förnämsta arbete är dikten Atis och Camilla
i fern sånger, på alexandriner. Denna dikt skildrar huru
den unga lejonjägaren Atis och Dianas prestinna Camilla
intagas af häftig kärlek tili hvarandra. Deras förbindelse
hindras dock af Camillas löfte att tjena endast Diana; men
slutligen löser gudinnan själf henne från detta löfte, då
hon ser, huru ren och oskyldig de ungas kärlek är. Dik-
ten är i metriskt afseende en af de mest fulländade, som
finnas på svenskt språk. Den är för öfrigt diktad i öfver-
ensstämmelse med tidens smak, innehåller sålunda åtskil-
liga naturmålningar, en allegorisk skildring af hoppets tem-
poi o. s. v. Men genom hela dikten strömmar en ren, värin

och innerlig kansia, och den utgör en hänförd hyllning af
ungdomen, oskulden ooh naturen.

Creutz har äfven skrifvit flere mindre dikter af dels
innerlig, dels skämtsam art, samt på prosa en „ironi“ Lög-
nens försvar. Men iians diktarbana blef icke lång. Ty år
1763 reste hän såsom sveuskt sändebud först tili Spanien
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diktning så godt som alldeles. Hän återvände tili Sverige
först 1783 ooh dog 1785.

Mot frihetstidens slut togo, såsom redan nämnts, de
politiska iutressena alltmer försteget framför de litterära.
Äfven tvenne finska författare, Petter Eorskål ooh Anders
Chydenius, framträdde under denna tid såsom ifriga försva-
rare af samhällsfrihetens sak.

Bägge sökte de visa, att den frihet man trodde sig ega var allt
annat än fullständig; och bägge blefvo de äfven behandlade på ett sätt,
som föga öfverensstämde med frihetens bud.

Forskål väckte år 1759 stort uppseende genom en skrift, kallad
Tankar om borgcrliga frihetm, däri hän bland annat yrkade på tryckfrihet.
Härför blef hän på allehanda sätt förföljd, och hän kunde omöjligt vinna
rättvisa, fastän hän försvarade sig med „flnsk envishet.“ Hau gjorde sig
scdermera känd såsom naturforskare och företog slutligen en forsknings-
resa tili Arabien. Genom sin oförskräckthet och ihärdighet besegrade
hau resans många svårigheter, men augreps af sjukdom ooh dog 1763.

Chydenius (född 1729) var vid 1765 års riksdag ombud för Öster-
bottens kapellaner. (Hän var själf kapellan i Nedervetil). Hän utgaf då
Kiillän tili rikets vanmakt m. fl. skrifter, i hvilka hau klart och kraftigt
framställde sanima nationalekonomiska grundsatser, som elfva år seuare
den ryktbara skotska nationalekouomen Adam Smith. I tvenne frågor
lyckades hän ock vid denna riksdag vinna det mål hän föresatt sig. Den
eua var beviljandct af större haudclsfrihet åt städerna vid Bottniska
viken (dessa hade nämligen ej förut fått drifva handel med utlandet, utan
blott med Stockholm och Åbo). Den andra var frågan om tryckfrihet,
hvilken egentligen väektes af Chydenius. Emellertid blef den modiga
kapellanen, med anledning af de åsigter hän under samma riksdag uttalat
om ordnåndet af rikets hushällning, förklarad förlustig sin riksdagsmanna-
rätt. Äfven vid följande riksdag mottogs hän ej i presteståndet. Er-
fareuheten ådagalade dock läugre fram, att hau i sinä åsigter haft full-
komligt rätt. Äfven seuare fortfor hau att i andra frågor kampa för
frihetens sak, jämte det lian var en nitisk församlingslärare. lian dog
såsom kyrkoherde i Gamlakarleby 1803.

28
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6. Gustavianska tidehvarfvet.

Efter de oredor, som partisplitet mot slutet af frihets-
tiden medfört, helsades Gustaf III:s statshvälfning 1772 af
de allra flesta med förtjusning. Den genomfördes ju ock
på ett oblodigt sätt, och konungen begagnade sin seger
med mildhet. Anhängare som hau var af „upplysningens“
tili frihet och jämlikhet syftande läror, förklarade hän sig
vilja vara „den förste medborgaren bland ett fritt folk.“

Förtjusningen var stor i synnerhet hos litteraturens
män. De sågo nu en ny gyllene tidsålder gry, då vitter-
heten och konsten kunde uppblomstra, ostörda af politiska
fejder och i skydd af en konung, som själf var ett snille,
och som därför hyste lifligt intresse för snillets yrken.
Också uppmuntrade Gustaf 111 talangfulla personer på allt
sätt, dels genom att gifva dem tjenster, gåfvor, pensioner
o. dyh, dels genom flere inrättningar tili vitterhetens och
konstens fromma, hvilka blifvit beståndande ända tili
våra dagar.

Så inrättade konungen redan 1773 en kunglig teater,
och år 1786 instiftades Svenska akademin efter mönstret af
den franska i Paris. Den fick tili sin uppgift att dels
„arbeta på svenska språkets renket, styrka och höghet" ge-
nom utarbetande af en ordbok och en grammat!k m. m.,
dels främja vitterheten genom att ntdela pris för fram-
stående arbeten i vältalighet och skaldekonst. Yältalig-
heten odlas äfven af akademi ns egna ledamöter. Enhvar
håller vid sitt inträde ett tai öfver den hän efterträder,
ooh hvarje år slås en minnespenning öfver någon af för-
gångna tiders framstående män, och någon af akademins
ledamöter författar en lefnadsteckning öfver denne. Leda-
möternas antai bestämdes af Gustaf 111 tili aderton, och
de valdes dels bland vitterhetsidkare och vetenskapsmän,
dels bland statens högre embetsmän. Akademins högtids-
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dag är den 20 december, Gustaf II Adolfs födelsedag; dess
valspråk är „Snille och smak.“

Både teatern och akademin verkade åtskilligt godt
för litteraturen, särskildt sålunda att denna blef mera foster-
ländsk. Den franska bildningen hade nämligen tagit så
mycket öfverhand, att mången af de förnämare, såsom Gyl-
lenborg klagade, „knappast mer förmådde ens tänka på
svenska.“

Konungen själf stod i detta afseende icke framom sin
tid, ty i hans skrifter ,finnas många uttryck, hvilka syn-
barligon äro tänkta på franska, och som blifva riktiga endast
om de öfversättas tili detta språk. Denna omständighet
var dock ingalunda en följd af bristande fosterländskhet
hos konungen. Tvärtom: ett lifligt intresse för fosterlan-
dets ära och välfärd framträder såväl i hans regeringsåtgär-
der, som i hans utmärkta tai. Den omnämnda formella
bristen måste alltså förnämligast tillskrifvas den alltför
mycket franska uppfostran hau fått.

Denna uppfostran verkade äfven i ett annat afseende
ofördelaktigt. Den svarade ej i grundlighet mot konun-
gens rika begåfning. Det lysande, det praktini la tillvann
sig därför frftmst hans uppmärksamhet. Den franska lätt-
heten och finheten, såväl i seder som i uttryck, var hans
mönster; men med denna följde mången gång äfven lätt-
het och löslighet i de moraliska grundsatserna. Hof ooh
Imfvudstad föregingo det öfriga riket med exempel på ett
ofta ganska lättsinnigt lif. I denna hvirfvel indrogos
stundom äfven författarena, och de glömde då att go sinä
arbeten ett ädelt innehåll; i stället eftersträfvade de blott
en så förfinad form som möjligt. Likaså stod den veten-
skapliga verksamheten i Sverige under Gustaf III:s tid af-
gjordt efter den, som rådde under frihetstiden. Tili och
med själfva „upplysningen“ öfvergafs stundom af de för-
näma, hvilka i stället hängåfvo sig åt allehanda mystiska
företag, såsom andebesvärjelsor, friraureri, m. m.
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Detta blef dock för upplysningens vänner blott en
ytterligare eggelse att med allvar och kraft föra det sunda
vettets taian. Så gjorde ock den bekanta skalden Johan
Henrik Kellgren (f 1795). Hän hade under förra delen af
sin diktarbana besjungit glädjen och nöjet, men hän ut-
vecklade sig småningom tili alltmera allvar och djup. I
mästerliga satirer och prosaiska uppsatser förfäktade hän
med brinnande nit ljusets och frihetens sak. Yid hans sida
och efter hans död kämpade Karl Gustaf af Leopold (f 1829)
för samma ideer. Afven hän var en mästare i satirdikt-
ning, men hän egde icke så rik och varm kansia som
Kellgren.

Dessa båda diktare utgöra de förnämsta representan-
terna för den grupp af författare, som man har kallat den
akademiska skolan, emedan de tillhörde svenska akademin
och alla mer eller mindre hyllade samma smak i vitter-
heten, den franska. De utmärka sig därför ock genom att
gifva sinä dikter en synnerligen vårdad form, och deras
arbeten gå sålunda i samma riktning som den föregående
tidens, bland hvars skalder Gyllenborg likaledes räknas tili
denna skola.

Bland skolans öfriga författare må nämnas Johan Gabriel Oxenstjerna
(t 1818), Gylleuborgs systerson och, likasom denne, författare af praktfulla
beskrifvande dikter, samt Gudmtmd Göran Adlerbeth (f 1818), som på ett för-
träffligt sätt öfversatte flere latinska skalder och därigenom inverkade
mycket på den svenska verskonsten.

Den akademiska skolans vittra åsigter, framför allt
fordran på klarhet ooh korrekthet i formen, förfäktades ifrigt
af Kellgren i det vittra sällskapet Utile dulci, som hi Idats
i Stockholm på 1760-talet, ooh i tidningen Stockholmsposten ,

hvilken begynte utkomma 1778 ooh snart vann stort infly-
tande på allmänna tänkesättet.

G-enom denna sin verksamhet råkade Kellgren i strid
med en annan af tidelivarfvets märkligaste författare, Tho-
mas Thorild (f 1808). Denne var på alla områden en för-
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kämpe för naturens och känslans rätt; hän representerade
i Sverige den riktning i det adertonde århundradets and-
liga lif, för hvilken den ryktbara franska författaren Rous-
seau var fanbäraren.

Thorild var mera tänkare än skald, men samma rikt-
ning företräddes i Sverige äfven af en rikt begåfvad skald

)

Bengt Lidner (f 1793). Lidnors dikter utmärka sig genom
en mäktig, rnerendels dyster känsla, men denna får ofta
uttryek, hvilka äro hejdlösa och regellösa alldeles som
skaldens eget lif. Framför allt är det medkänslan för alla
lidande, som i dessa dikter framträder, och likaså för hän
ifrigt frihetens taian mot „tyranner. K Lidner vistades äfven
en tid i Finland och har, med anledning af händelserna
under kriget mot Eyssland, skrifvit ett Ode tili fmska soldaten.

Medkänslan för lidande likar var för öfrigt ett utmär-
kande drag för detta tidehvarf; mången ansåg som menni-
skans högsta lycka att „lefva glömd ooh göra godt.“

Detta mål för lifvet uppställes äfven af skaldinnan
fru Anna Maria Lenngren, född Malmstedt (f 1817). Också
utmärkte hon sig i sin lefnad genom ett menniskovänligt
och välgörande sinnelag, och dessa hennes egenskaper som
menniska afspegla sig i hennes dikter.

Fru Lenngren rör sig i sin diktning företrädesvis på
hemlifvets område, och hon skildrar i synnerhet de enklare
formerna däraf, lifvet på landet, hos folket eller i barndo-
men. Stnndom tecknar hon motsatsen mellan hög och låg.
Men därjämte har hon ett skarpt öga för det förvända och
dårskapen i lifvet; hon låter sin qvicka satir träffa börds-
stoltheten, lärdomshögfärden, kryperiet för de förnäma, la-
sten att „slå på stort“ m. m. dyl. Men äfven då hennes
satir riktar sig mot dessa och andra svagheter, hvilar ofta
öfver den en prägel af godmodighet och godt lynne, som
hos läsaren väcker en motsvarande kansia. Ihågkommas
bör äunu, att fru Lenngren äfven skrifvit dikter, i hvilka
en allvarlig eller religiös stämning finner ett varmt uttryek.
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Pormen i fru Lenngrens dikter är enkel och naturlig,
på samma gång den är synnerligen träffande och åskådlig.
Också ber skaldinnan i en af sinä dikter Apollo skänka
henne „tonen egentlig för koja ooh slott, klarhet och san-
ning“, och i denna bön har hon karakteriserat sig själf.
Ty få skalder hafva så som hon lyckats väljä ämnen och
anslå toner, hvilka tilltala både hög och låg. Och ingen
annan författare från hennes tid har blifvit så allmänt läst
och så iänge bibehållit sig äfven i eftervärldens tycke.

Medan skönlitteraturen sålunda i Sverige visade en
rik blomstring, fortgick i det aflägsna Finland obemärkt
och ostördt det arbete, som redan under frihetstiden hade
begynt, och hvars frukter den följande tiden skulle skörda.
Medelpunkten för detta arbete var Porthan.

Henrik Gabriel Porthan föddes den 9 november 1739 i
Viitasaari, där hans far var kyrkoherde; modern var bror-
dotter tili Daniel Juslenius. Tiedän vid femton ars ålder
blef lian student i Åbo. Nu egnade hän sig ifrigt åt stu-
dium af den klassiska litteraturen, filosofin ooh historian;
för den sistnämnda vetenskapen hade hän redan som
gosse lifligt intresserat sig. År 1762 blef hän docent ooh
kort därpå amanuens vid universitetets bibliotek samt 1772
bibliotekarie. Med synnerligt nit skötte hän biblioteket,
ordnade det ooh arbetade hela sin lefnad på dess ökande.

År 1777 befordrades Porthan tili professor i vältalig-
heten (romerska litteraturen), ooh kort därpå företog hän en
resa tili Tyskland ooh Danmark. Under denna färd slöt
hän förbindelser med flere utländska lärda, ooh hän stod allt
sedermera i liflig brefvexling med utlandet. Hän med-
delade, där så behöfdes, underrättelser om Finland, ooh
mottog i stället sådana om det andliga lifvet utomlands.
Likaledes erhöll hän, i utbyte mot sinä egna skrifter, tal-
rika arbeten, dem hän öfverlemnade åt biblioteket. Ookså
tili Sverige företog Porthan ofta resor, och hän stod i
mångfaldig beröring med därvarande vetenskapsmän.

3
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Medan Porthan sålunda uppmärksamt följde med de
rörelser på andens område, som framträdde i andra land,
ntöfvade hän därjämte såsom universitetslärare en ifrig och
mångsidig verksamhet. Därtill kom att hän genom flitiga
och vidsträckta resor inom landet blef mycket bekant med
detsamma och med landets ståndspersonsklass, så att stu-
denterna tili honom trädde i ett närä personligt förhål-
lande. Att skicka sin son tili universitetet var detsamma
som att sända honom tili Porthan, och den ntmärkta lära-
ren var alltid färdig att bistå de unga med råd ooh anvis-
ningar, eller med boklån ur sitt rika bibliotek. Och var
hän någon gång, i följd af sjukdom eller andra orsaker,
vid mindre godt lynne, så kunde hän klarna upp blott
genom det nöje hän erfor af att sålunda få hjälpa någon,
som därom anlitade honom.

Porthan var, aom nämndt, professor i latin. Detta språk, som då
ännu intog en så betydande ställning på det vetenskapliga området, blef
genom hans undervisning vida mer hemmastadt än förr vid Åbo akademi.
Långt ute på landsbygden kunde man mängen gång på ett ringa kapel-
lansbostiille helsas på Ciceros språk af någon, som värit Porthans lär-
junge. Men ej blott färdigheten att begagna språket uppöfvades; tolk-
ningen af de klassiska författarena var för Porthan ett medel att odla
smak och stil vid författarskap äfven på modersmälet: också handleddc
hän vid svenska skriföfningar, rättade poetiska försök, gaf i disputationer
anvisningar och råd rörande flnska predikningar o. s. v. Men ej nog
härmed: hän utsträckte frivilligt sin lärareverksamhet tili flere andra
vetenskaper, i synnerhet olika delar af filosofin, hän ledde botaniska
exkursioner, hän gaf anvisningar för blifvande informatorer, ej blott burn
de skulle sköta undervisningen, utan ock huru de skulle uppföra sig i
de hem, i hvilka de blefve anställda. Ja, hän uppläste och förklarade
hvarje lördag de tidningar, som under veckan ankommit tili Åbo, för att
sålunda göra studenterna bekanta med hvad som hände ute i världen.

Genom denna sin lärareverksamhet ntöfvade Porthan
natnrligtvis ett stort inflytande på bildningen i Finland.
Men därjämte fann lian ännn tid att utveckla äfven en
vidsträckt författarverksamhet. Sinä flesta arbeten har hän
utgifvit på latin och i disputationsform. Det var nämligen
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denna tid (och äfven senare) vanligt, att nniversitetslärare
ntgåfvo större arbeten i mindre delar (ofta arkvis), hvar-
efter dessa offentligen försvarades af stndenter; eller ock,
om studenterna skrefvo sinä afhandlingar, fingo de af den
professor, som skulle vara deras „presesa

, dels ämnen för
dessa, dels anmärkningar och rättelser. Åntalet af de under
Porthans inseende utgifna disputationerna nppgår tili öfver
tvåhundra.

hiedan 1766 utgaf hän första häftet af sitt arbete De
poesi fennica (om den linska poesin), genom hvilket den
finska folkpoesin gjordes bekant för det öfriga Europa,
nästan samtidigt, som man i andra länder begynte fästa
uppmärksamhet vid folkdiktningen. Arbetet fortsattes se-
dän med ytterligare fyra häften, men blef oafslutadt.

Porthans förnämsta arbete, äfven detta på latin, ut-
göres af Juustens biskopskrön ikä, utgifven med anmärknin-
gar, hvilka aro mer än tjugu gånger så vidlyftiga som
själfva kronikan. Detta arbete, i femtiosex dispntationer,
utgifvet 1784—1800, innehåller mycket mer än hvad titeln
utlofvar: det är i själfva verket en Finlands historia intill
reformationstiden, så fullständig man vid denna tid knnde
få den, och framför allt stödd på säkra grundvalar af ur-
kunder o. a. minnesmärken; så grnndade hän sin skildring
af fornfinnarnas kultur på en sorgfällig granskning af lui-
ska språkets ordförråd och af runorna. Många dikter och
ohålibara antaganden blefvo härigenom afiägsnade ur hi-
storien, och ett förnt oanadt ljus spreds öfver Finlands
forntid. Med rätta har Porthan därför fått det ärofulla
namnet „finska historiens fader.“

Den kännedom af sitt fosterland Porthan under sinä resor i Fin-
land förvärfvat, använde hau äfven på det geografiska fältet; i svensken
Tunelds geografi öfver Sveriges rike är den del, som rör Finland, af
honom omarbetad och rättad. Ja, ocksä tili praktiska frågor sträckte sig
hans omsorg: hän ifrade mycket för strömremningar i Finland och hlef
äfven, då Saken kom tili ständ, utsedd tili ledamot i direktionen för
dessa arbeten.
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Porthan stod icke ensam i dessa sträfvanden: omkring
honom samlade sig en krets af liktänkande, hvilka redan
1770 bildade ett förbund för gemensamt arbete i den fo-
sterländska odlingens tjenst. Detta förbund kallade sig
Atirora ooh stod i vänskaplig förbindelse med „Utile dulci“,
dock skilde det sig från de flesta andra vittra sällskap
däruti, att det arbetade ej blott för vitterheten, utan äfven
för Finlands historia, geografi, ekonomi, språk, o. s. v.
Genom dess försorg utkom från ooh med början af år 1771
Tidningar utgifna af ett sällskap i Aho (sedermera kallade
Aho tidningar), vårt lands första tidning. Innehållet ut-
gjordes dels af dikter, dels af uppsatser i alla de ofvan
nämnda ämnena. Äfven Kellgren, som en tid vistades i
Åbo, var medlern af sällskapet ooh ofientliggjorde sinä för-
sta dikter i dess tidning.

Första nummern af denna tidning inledes med en
högstämd dikt, skrifven af Porthan i förening med profes-
sor Pehr Adrian Gadd. I denna dikt inbjudes „Finlands
hopp“, nngdomen, tili arbete för främjande af fosterlandets
välfärd ooh utveckling på odlingens alla områden. Porthan
var äfven under en lång följd af år tidningens redaktör,
ooh detta blad var under hela denna period så godt som
det enda i Finland. Yisserligen utgafs 1776 af prosten
Anders Lizelins den första finska tidning, månadsskriften
Suomenkieliset tieto- sanomat; men denna, som förnämligast
var af ekonomiskt innehåll, upplefde endast en årgång.
Lika kortlifvad blef den 1803 i Åbo af den Porthanska
kretsen utgifna Allrnän litteraturtidning.

Porthan dog den 16 mars 1804 i följd af en förkyl-
ning, ådragen genom hans hjälpsamhet mot en resande
främling, som hän skulle förse med böcker nr ett kalit
biblioteksrum. I Åbo, där hän lefde ooh verkat, står sedän
1864 hans bildstod, den första som blifvit rest i Finland.

Af de män, som stodo vid Porthans sida i hans foster-
ländska arbete, äro följande främst att ihågkomma.
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Matthias Calonius (f såsom Finlands första prokurator
1817) var en sällsynt utmärkt rättslärd och verkade mycket
för en mera vetenskaplig uppfattning af lagfarenheten och
för utbildning af dugliga domare. Kristfrid Ganander (ka-
pellan f 1790) arbetade på den finska språk- och litteratur-
forskningens fält. Abraham Niclas Clewberg (adlad Edel-
crantz f 1821) ooh Jakob Tengström (f såsom Finlands första
ärkebiskop 1832) voro på samma gång vetenskapsmän och
vitterhetsidkare. Den förre har bl. a. från engelskan öfver-
satt den sång, hvilken länge i Sverige användes såsom folk-
sång („Bevare Gud vår kung“).

Ganander utgaf med anlitande af Porthaus samliugar en Mythologia
fennioa (pä svenska); dessutorn gjorde ban samlingar af flnska ordspräk
och gätor, arbetade pä ett vidlyftigt tiuskt lexikon, som dock blef oafslu-
tadt och outgifvet, samt utgaf pä flnska flere mindre skrifter pä vers
och prosa.

Clewberg var i Åbo docent pä samma gäng i fysik ocb i litteratur-
historia samt blef sedän bibliotekarie. Hän skref 1782 ett Sorgetal öfver
drottning Lovisa Ulrika (pä vers), i bvilket ban bl. a. lifligt skildrar det
flnska folkets glädje och uyvaknade idoghet efter freden i Åbo. Detta
tai väckte Gustaf IIl:s uppmärksamhet, och Clewberg fick snart anställ-
ning i Sverige, där ban användes i en mängd olikartade värf.

Tengström, född 1755, var först universitetslärare ocb blef sedän
(1803) biskop i Åbo. Äfven ban gjorde sig redan som ung bekant pä
vitterhetens område ocb vann flere pris i akademier och vittra samfund;
senare utgaf hau (1790) en samling småstycken pä vers ocb prosa, kallad
Tidsfördrif för minä burn. Dessutorn bar ban författat flere värdefulla
arbeten rörande Finlands historia. Såsom biskop var ban synnerligen
nitisk för folkupplysuiugens främjande.

Ensamt pä vetenskapens område rörde sig Calonius, men hau blef
sä mycket större på detta fält. Född 1737, blef hän student 1757 och
aflade därefter iugen examen, men blef i alla fall, pä grund af sin säll-
synta begåfning, docent samt 1778 professor i juridiken. Hän förbättrade
äfven den flnska lagöfversättningen. Under kriget 1808, sedän ryssarna
redan intägat i Åbo, gjorde Calonius sig ryktbar genom sin oförskräckta
rättskänsla. I en skrift, som ban utgaf, dä hau nedlade rektorsembetet
vid universitetet, förklarade ban öppet, att flnnarna voro skyldiga Sve-
riges konung trobet, sä länge dc ej blifvit lagligeu lösta från sin ed.
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Om. i Finland under Gustaf lILs tid, i motsats mot
hvad som var fallet i Sverige, de vetenskapliga intressena
togo försteget framför de litterära, så uppträdde däremot
efter Gustaf III:s död, då de tiestä af Sveriges stora sån-
gare efter hand tystnade, i Finland en ny skald, hvars
dikter snart flögo land ooh rike omkring och öfverallt mot-
togos med hänförelse. Denna skald var Franzen.

Den tid, då Franzen uppträdde som författare, hade
icke mer samma skaplynne som periodens förra hälft. En
förändring hade inträdt redan mot slutet af Gustaf III:s
regering.

Konungen var visserligen en van af upplysningen,
men i den form, som man kallat „den upplysta despotis-
mein, och som hyllades äfven af fiere andra furstar. Hän
ville göra sitt folk upplyst ooh lyokligt, men utan att af-
stå något af sin egen makt. När därför hän rönte mot-
stånd, gjorde hän allt större inskränkningar i friheten,
bland annat i tryckfriheten, och genomdref 1789 på ett
lagstridigt sätt „förenings- ooh säkerhetsakten“, hvilken gaf
honom betydligt ökad makt. Mot den stora franska revolu-
tionen, som samtidigt utbröt, ställde lian sig afgjordt fient-
lig och uppgjorde planer att återställa konungamakten i
Frankrike. Dessa planer afbrötos dock genom hans död;
men de återupptogos sedän af hans frihetsskygga son och
blefvo slutligen orsaken tili det krig, som slet det sekel-
gamla bandet mellan Sverige och Finland.

Dessa omständigheter väckte hos mången af de mora
tänkande ioke ringa missnöje redan under Gustaf III:s tid.
Ock ännu värre blef det under den följande. Hertig Karl
och hans gunstling Eeuterholm vidtogo visserligen i bör-
jan några frisinnade åtgärder; så t. ex. utvidgades tryck-
friheten. Men snart inslogo de, uppskrämda af franska re-
volutionens öfverdrifter, en motsatt väg och sträfvade att
qväfva hvarje frihetsrörelse. I samma spår gick Gustaf IV
Adolf, när lian själf liade tillträdt regeringen. Tryckfrihe-
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ten inskränktes tili det yttersta. För att motarbeta de
revolutionära åsigternas spridning i Sverige, förbjöds full-
komligt införandet i riket af franska dagblad ooh tidskrif-
ter, ooh franska böcker kunde endast med särskildt till-
stånd ta införskrifvas. Tidningarna förbjödos att omtala
allt, som rörde Frankrikes inhemska augelägenheter, och
likaså alla de förändringar i Europa, som åstadkommits
genom Napoleons krig. Flere tidskrifter måste upphöra,
och slutligen visste man knappast hvad man kunde skrifva
utan att blifva anklagad.

Trots dessa ogymisamma förhållanden framträdde äf-
ven under denna tid Aero nya författare, och äfven nya
riktningar inom litteraturen gjorde sig gällande. De öfver-
drifter, tili hvilka franska revolutionen hade gjort sig skyl-
dig, manade vid denna tid de mera tänkande tili allvar
och besinniug. Lärodikter blefvo därför ännu allmännare
än torut. Men dessutom gåfvo tidsförhållandena upphof åt
en art diktning, soin under denna tid vann synnerlig utbred-
ning: sällskapsvisan. Man sökte i vänners sällskap glömma
alla anledningar tili oro och missmod, för att i stället ujuta
lifvets glädje, så mycket man kunde, ooh för denna sträf-
van är sällskapsvisan ett uttryck.

Dessa allxnänna stämningar möta oss äfven i Fran-
zens diktning, men de aro där bragta tili harmoni, i följd
af att skalden själf var en ovanligt harmouisk personlighet.

Frans Mikael Franzen föddes den 9 februari 1772 i
Uleåborg ooh var äldsta son tili handlanden i denna stad
Zacharias Franzen (af en slägt, ursprungligen lieminä från
Karelen) ooh lians då sjuttonåriga maka Helena Schulin.
Modern hade ett fromt ooh madonnalikt utseende samt ett
mildt och kärleksfullt sinnelag, hvilket gick i arf tili hen-
nes förstfödde. Denne var i sin barndom sjuklig och af
svag kroppsbyggnad, men redan tidigt röjde lian ovanligt
utvecklade själsgåfvor; därför blef lian ock snart ett säll-
skap för den unga modern,
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Franzen har själf littalat sin förvåuing öfver att sinne
för poesi hos honom kunde väckas, då lian i sin omgifning
såg endast tjärtunnor ooh handelsvaror. Emellertid erhöll
hän dock en sådan väckelse från tvenne håll. Det ena var
naturen med den mäktiga forsen, det vida hafvet och de
ljusa sommarnätterna, under hvilka en sällsam flyttfågel
sjöng från toppen af en flaggstång på föräldrarnas gård.
Det andra var hemmet, där redan i hans sjette år den
engalika modern hos honom väckte poetiska föreställnin-
gar, åt hvilka hän sedän bl. a. gifvit uttryck i dikten
Spegeln. Också började hän redan som gosse att hopsätta
små rim, och från hans fjortonde år har man ännu i behåll
en dikt (Aftonen).

Fadern hade önskat uppfostra sin son tili köpman,
men fann snart att denne ej lämpade sig härtill, hvarför
hän lät honom läsa. Efter att ha gått i Uleåborgs skola
blef Franzen student vid tretton års ålder och vistades
därefter två år i Porthans hus. Hän återvände hem år
1787 ooh fick nu göra sin första resa tili Stockholm, för
att helsa på en där bosatt slägting. På hemfärden häri-
från mötte honom underrättelsen att hans far hastigt afli-
dit. För att vara sin mor tili biträde, beslöt lian nu att
egna sig åt handein och gjorde bland annat en marknads-
resa tili Kajana. Henna färd hade åtminstone det goda
med sig att göra honom ännu mer förtrogen med sitt hem-
lands natur. Snart fann lian dock att lian ej med bästa
vilja kunde vara modern tili mycken nytta: också upp-
manade hon honom att återvända tili sinä studier. Hän
gjorde så, blef 1789 magister, studerade därefter någon tid
i Upsala och blef 1792 docent i Åbo.

Under dessa år skref hau åtskilliga dikter, hvilka tili
en början voro kända blott i handskrift. Genom Edel-
crantz blefvo de meddelade Kellgren, som genast anslogs
af dem ocb önskade lära kanna författaren. Delta fick
lian äfven, då Franzen sommaren 1793 besökte Stockholm
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och af Kellgren blef mottagen med hjärtlig välvilja. Blyg-
sam som Franzen var, ville hän ej själf offentliggöra sinä
dikter, men Kellgren åtog sig att göra det och införde, på
hösten samma år, i Stockholmsposten fem af Franzens dik-
ter, bland dem Menniskans anlete, Tili Selma (sedän kallad
Sångmön) och Den garnla knekten. Tili den förstuämnda
dikten fogade hän en not, i hvilken hän förklarade, att här
uppträdde „ett nytt snille, soin går att skänka vår skalde-
konst en ny skörd.“ Och för att ej „kände författare skulle
mot sin vilja misstänkas för en förtjenst, som de allenast
velat önska sig“ yppade hän tili hälften Franzens namn
genom att under dikten sätta en signatur.

Genom detta omdöme af Kellgren var den unga skal-
dens rykte grundadt; men också dikterna talade för sig
själfva. Den varma, innerliga känslan förenade sig här med
ett enkelt, osökt språk, lika mycket skildt från den akade-
miska vältalighetspoesin, som från Lidners passionerade
utbrott. Och därjämte fanns i synnerhet i „Menniskans
anlete“ uttalad en hög och sedlig världsåskåduing, bjärt
afstickaude mot den ytlighet och materialisoi, tili hvilken
upplysningsfilosofin ofta ledde. Följande år tilldelade
svenska akademin Franzen enhälligt ett pris blott på grund
af dessa i Stockholmsposten införda dikter. Tili dem kommo
dook under den närmaste tiden flere andra lika utmärkta,
såsom De tre behagen, KU en yngling, De små.

Efter att med Porthan ha gjort resor inom Finland,
blef Franzen år 1795 satt i tillfälle att göra en utrikes resa
med en rik köpmansson i Åbo vid namu Bremer (sedän
far tili författarinnan Fredrika Bremer). I Köpenhamn,
som först besöktes, blef Franzen af flere skriftställare syn-
nerligen vänligt emottagen, på grund af ett året förut
offentliggjordt poem, Svenska sånggudinnan tili den danska,
hvilket gaf uppslaget tili ett närmande mellan Sveriges
ooh Danmarks litterära värld. Ofver Tyskland, där Fran-
zen blef bekant med Klopstock, fortsattes resan sedän tili
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Frankrike, dit hau kom med stora förhoppningar på revo-
lutionens följder för mensklighetens sak. Hän helsade
äfven detta land med en dikt på dess språk, A la liberte
frangaise par un voisin des Lapons, hvilken med en bifal-
lande not infördes i en fransk tidskrift. Åtskilliga af hans
illusioner ramlade väl under denna resa, men tron på fri-
hetens, i synnerhet den lagbuudna frihetens sak öfvergaf
lian ej, den framträder ännu i den trettio år senare skrifna
dikten Julie de S:t Julien, som grundar sig på intryck från
just denna resa.

På återvägen från Frankrike besöktes England, där
Franzen med förtjusuing såg Shakespeare styeken uppföras,
och Sverige, där lian bland andra nya bekantskaper äfveu
gjorde fru Lenngrens och upptogs i hennes förtroligare
umgängeskrets. Kellgren, som nu var död, hade redan 1793
önskat qyarhålla honom i Stockholm, ooh äfven nu erhöll
Franzen anbud om en tjenst därstädes. Men lian afböjde
detta och skyndade tillbaka tili Åbo, där lian under sin
frånvaro blifvit utnämnd tili bibliotekarie. Några år se-
nare blef hän därjämte professor i lärdomshistoria, hvilken
tjenst lian sedän utbytte mot professuren i historia och
moral. Dessutom lät hän prestviga sig ooh erhöll Pemar
såsom prebendepastorat.

År 1797 vann Franzen svenska akademins stora pris
för sin Sång öfver Creutz, delta ehuru diktens stil och vers-
art mycket afvek från de akademiska författarenas. Själf
närvarande mottog Franzen af Leopold priset, som åtfölj-
des af den vackraste helsning någon pristagare erhållit.
Hemvägen från Stockholm tog hän på nyåret 1798 omkring
Bottniska viken, och på denna färd författade hän Emili
eller en afton i Lappland, en större dikt i fyra „stunder“,
grundad på en verklig händelse. En Stockholmsdam af
vårdad uppfostran och tillhörande de högre och förnämare
klasserna, hade blifvit giffc med en prest ooh följt denne
tili Utsjoki samt lunnit sig väl, trots ödsligheten i Lapp-
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land. I öfverensstämmelse härmed är styoket anlagdt, och
det består af samtal mollan de tvenne rnakarna, Carl ooh
Emili, vid deras ankomst tili Lappland. I dessa samtal
framställas det friska, enkla naturlifvets företräden fram-
för det öfverförfinade kulturlifvet, dock så att åt den verk-
liga bildningen äfven skänkes tillbörligt erkännande, lika-
soin ock åt qvinnans rätt att genom läsning bilda sin själ.
I stycket är inväfd berättelsen om tvenne lappbarns öden,
och i denna berättelse åter förekommer den kända visan
Spring min snälla ren.

På samma sin hemresa tili Åbo blef Franzen äfven i
Gamlakarleby bekant med en ung flioka, Lilly Roos, hvil-
ken på honom gjorde ett djupt intryck, och som följande
år blef hans maka. Älskvärd och förståndig som hon var,
visste hon snart att göra hemmet tili en medelpunkt för
det angenämasto sällskapslif, och Franzen genomlefde nu
några lyckliga år; men redan 1806 dog hans älskade Lilly
i lungsot. Följande år fick hau dook en ersättning, i det
hän gifte sig med skalden Chorseus’ enkä, hvilken äfven
blef honom en öm och kärleksfull maka.

Uuder dessa år utvecklade Franzen en flitig verksam-
het såsom lärare och redaktör af Åbo tidningar, ooh äfven
som skald var hän ingalunda overksam. Hans diktning
riktade sig nu åt mera omfattande ämnen: så skref lian
vid magisterpromotionen 1798 dikten En blick på det ader-
tonde seklet, där hän skildrar de olika tankeriktningar, som
under århundradet framträdt. Flere dikter af fosterländskt
innehåll tillhöra äfven denua tid: Hymn tili jorden, där
skalden teoknar den finska bondens strid mot frostens
härjningar, Finland,s uppodting, som behandlar de framsteg
landet gjort i synnerhet under adertonde århundradet, den
vackra Studentvisan sarnt Sång vid, Porthans jordfästning,
en varm hyllning åt den älskade läraren. Äfven på finska har
Franzen skrifvit en dikt, Finsk folksång („Eläköön armias“,
fri efterbildning af Edelcrantz’ „Bevare Gud vår kung“).
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Därjämte diktade Franzen under dessa år äfven stye-
ken, i hvilka hän besjöng lifvets glädje (Bordvisa, Chnm-
pagnevinet m. fL), dock så att för honom allvaret, de upp-
fyllda pligterna, bilda underlaget för glädjen och göra den
berättigad. Sin harmoniska uppfattning af menniskans
ställning i lifvet har hän framställt i Lifvets stunder, i alle-
gorin De tre bröderna m. fl. dikter.

Genom dessa sinä sånger gjorde sig Franzen alltmera
älskad ooh vördad i Finland. Det eukla språket förstod
man så väl, de bilder från barndomens och hemmets värld,
som hän med sådan vanne och åskådlighet tecknade, kände
enhvar igen, och ändå var det höga och ädla tankar som
dolde sig i den enkla drägten. Hän „besjöng dygden lika
flitigt som någon annan“ säger Runeberg; „men med den
stora skillnad, att den ej syntes såsom rubrik i hans sån-
ger, utan lefde där i sinä elementer: oskuld, kärlek och
glädje.“ Därför önskade hvarje ungmö att likna hans Selma,
därför eldades studenten af hans sång tili arbete för foster-
landet, därför lärde sig gammal och ung af honom att rikta
blioken mot höga och stora mål.

Stor blef alltså saknaden i Finland, då Franzen efter
freden i Fredrikshamn beslöt att öfverflytta tili Sverige.
Själf fattade lian ej heller detta beslut ntan inre strider.
Men de nya förkållanden bans fosterland gick tili mötes
föreföllo honom rnåhända alltför osäkra, ooh dessutom hade
lian i Sverige förvärfvat många vänner, hans andra liustru
var svenska, ocli slutligen hade lian redan 1808 blifvit vald
tili ledamot af svenska akademin (efter Gyllenborg). Alit
detta samverkade tili att stadga hans beslut, och 1811 lein-
nado hän Finland. Tili afsked utgaf hän dessförinnan i
Åbo (1810) en samling af sinä skaldestycken. De käns-
lor, som väcktes af Finlands skilsmässa från Sverige, har
Franzen telkat i dikterna Briggen och slupen ooh Ben inre
föreningen; sinä egna personliga känslor vid flyttningen
skildrar hau i sitt inträdestal i svenska akademin.
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Tiedän före sin flyttning hade Franzen blifvit utnämnd
tili kyrkoherde i Kumia stora pastorat i Ncrike, och hän
skötte denna tjenst tili 1824, då lian i samma egenskap
flyttade tili Klara församling i Stockholm. Här förblef
hän i tio år och var under denna tid svenska akademins
sekreterare. Men år 1834 flyttade lian tili Hernösand så-
som biskop och qvarstannade i denna befattning tili sin
död, den 14 angusti 1847.

I Sverige utvecklade Franzen liflig verksamhet såsom
författare. Hän begynte år 1824 utgifva en ny samling
af sinä skaldestycken, hvilken växte tili sju band, det sista
ntgifvet efter hans död. Här sammanställde hän under ti-
teln Selma ooh Fanny flere af sinä mest bekanta lyriska
dikter. Selmasångerna, med hvilka samlingen börjar, aro
ett uttryck för den oskuld ooh rena glädje, som jordelifvet
erbjuder, medan de senare diktade Fannysångerna visa,
hnru den himmelska glädjen växer upp ur ooh afspeglar
sig i den jordiska.

Dessutom författade .Franzen i Sverige en mängd an-
dra smärre dikter samt flere större episka arbeten. Julie
de 8:t Julien eller Friketsbilden är, såsom näraudt, byggd
på intryok från skaldens nngdom. Hän låter bar de olika
ideer, som bröto sig mot hvarandra under revolutionstiden,
framträda representerade af skilda personer, hvarför hän
ook kallat sin dikt „symboliserad historia." På historiens
område röra sig likaså dikterna Svante Sture eller mötet
vid Alvastra, Columbus eller Amerilcas upptäckt samt Gustaf
Adolf i Tyskland. Det sistnämnda stycket, på hexameter,
blef icke fullbordadt, utan af detsamma finnas endast
spridda fragment. Afven två dramatiska dikter af Fran-
zen hafva vi att ihågkomma; sorgespelet Drottning Ingierd
eller mordet på Eljarås samt skådespelet Audiensen eller
lappskan i Kungsträdgården. Såsom ledamot af svenska
akademin författade lian icke mindre än 33 utmärkta min-
nesteclmingar, bland dem en öfver Porthan, hundra år efter
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dennes födelse, och en öfver fru Lenngren. Slutligen
har Franzen äfven skrifvit flere vackra psalmer och var en
utmärkt predikant, jämte det hän uitiskt skötte sinä ålig-
ganden som församlings- och stiftsherde.

En gång återsåg hän sitt fosterland. Det var vid uni-
versitetets jubelfest 1840, då hän tillika blef jubelmagister.
Med hänförelse mottogs hän både af dem, som ännu lefde
qvar från hans tid, och af ett yngre slägte, som icke sett
honom personligen, men som vuxit upp vid hans sånger
och i dem lärt sig älska honom såsom den största skald
Finland egt under hela den tid, då vårt land var förenadt
med Sverige, och såsom den dyrbaraste afskedsgåfva Fin-
land kunnat vid skilsmässan gifva sitt broderland.

Mikael Chorseus (född 1774, docent, prest f 1806) visar
i sin diktning frändskap med Franzen. Likasom denne
röjer hau i sinä lyriska dikter en varm, okonstlad kansia
(t. ex. i Enkans visa). Stnndom uttalar sig i hans sånger
ett stilla vemod (t. ex. i En tanke på min egen graf), men
någon gång diktade hän ookså muntra stycken. Äfven
ämnen ur barnvärlden har Chorseus likasom Franzen he-
händiat (t. ex. i Barnslighete7i). För öfrigt täiiade Chorseus
ofta om pris i vittra samfund, merendels med lärodikter i
tidens smak. Hän vann äfven flere pris, hl. a. för en „skalde-
sång“ öfver Ehrensvärd, som utmärker sig genom varm
fosterlandskänsla.

Chorasus yar född i Yörå, där hans fader var prest. Faderlös vid
sitt sextonde är, tili hvilken tid hän uppfostrats i hemmet, flck den
unge Mikael pä egen hand ge sig ut i världen för att uppsöka en släg-
ting i Sverige. Efter åtskilliga äfventyr framkom hän ocksä tili denne,
som med stor godhet upptog honom och satte honom i tillfälle att stu-
dera i Upsala. Men sedän Chorseus här blifvit magister 1797, flck hän
själf förtjena sitt bröd. Tili en börjau koin hän såsom informator tili
Jakobstad, Utrustad som lian var med mycken qvickhet, råkade hän här
i ordkrig med stadens unga tärnor, men af en nykommen dam blef lian
besegrad och flck ofta höra dennas dräpande svar beledsagas af de öfriga
flickornas skrattkörer. Hau hämnades då genom att hopsätta den be-
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kanta visan om „flickorna i Jakobstad.“ Samtidigt begynte hän insända
dikter tili Åbo tiduing och kom därigenom i beröring med Franzen, som
uppmuntrade honom och på allt sätt sökte verka tili hans bästa. Cho-
raeus beslöt nu att söka någon akademisk tjenst och blef äfven 1799
docent i Åbo. Hän fortfor dock med Information och vistades sommartid
på Runsala, där en kalla ännu bevarar hans uamn, eller på Jokkis gård
i Tammela, samt sedermera ett år på Tervik i Nyland. Från dessa år
förskrifva sig flere af hans mest bekauta dikter.

År 1802 flyttade lian tillbaka tili Sverige, där hän blef tcologie-
adjunkt vid krigsakademin på Karlberg och vann stort rykte som predi-
kant. Hän gifte sig tre år därefter med enkefru SofiaKristina Robsahm>
född Wester, men dog redan 1806 i en bröstsjukdom.

7. Nyaste tiden.
A. Öfversigt. Sverige efter 1809.

Samma världshistoriska omhvälfningar, som hade tili
följd Finlands lösslitande från Sverige, inverkade äfven
mäktigt på det allmänna tänkesättet i flere af Europas ri-
ken. I Sverige var denna inverkan så stark, att den helt
ooh hållet omgestaltade litteraturen; och de tankeriktningar,
som här framträdde, bade, oaktadt den politiska skilsmäs-
san, i vissa afseenden inflytande äfven på Finlands litteratur.

Franska revolutionen, som i början på många håll i
Europa helsades med glädje, hade slubligen ledt tili Napo-
leons kejsardöme, bvilket blef farligt för de öfriga euro-
peiska folkens själfständighet. Mången var då benägen att
gifva frihetsideerna skulden för livad folken af Napoleon
fått lida, ooh sålunda uppstod mot dessa ideer ett åter-
gångssträfvande, en reaktion. Denna blef så mycket star-
kare, som Europas furstar efter Napoleons fall sträfvade
att med förenade krafter („den heliga alliansen“) återföra
allt tili det garala och qväfva hvarje försök att göra de
revolutionära ideerna gällande, väre sig i Frankrike eller
annanstädes.
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Detta återgångssträfvande hade äfven en djupare grund.
„Upplysningen“ tillfredsställde icke längre sinnena, den be-
fanns vara ensidig och alltför ytlig. Förståndigheten före-
föll nu mången tom och kali, ooh man begynte framhålla,
att menniskan har äfven andra själsförmögenheter, som
fordra näring: framför allt det religiösa sinnet ooh fantasin.
I dessa yrkanden låg mycket som var berättigadt: också
vaknade nn ett mycket varmare andligt lif, ooh för poesin
öppnade sig på fantasins område ett rikt, hittills alltför
litet odladt fält. Men medelbart kunde dessa riktningar
gynna reaktionen, dels emedan de gjorde mången likgiltig
för samhällslifvets praktiska frågor, dels emedan fantasin
tillfredsställdes mera t. ex. af den brokiga mångfald, som
ståndsåtskillnader medförde, än af den likformighet, som
frihetssträfvandena voro egnade att åstadkomma.

Ur likartade orsaker ledde man sig äfven tili större
intresse för det fosterländska, det nationellt egendomliga.
Detta ville man nämligen bevara från att uppslukas af
Napoleons världsmonarki. Under adertonde århundradet
hade „upplysningen“ arbetat på allmän förbrödring och på
npphäfvande af nationella egendomligheter, dem man ansåg
vara alstrade blott af inskränkthet ooh „fördomar“; im däre-
mot blef nationaliteten ett fältrop för tidens sträfvanden
på många olika områden.

Dessa allmänna tidsriktningar framträdde äfven i Sve-
rige, och tili dem kom här ännu en annan omständighet:
den nedstämning, som förlnsten af Finland framkallade.
Sveriges ära, ansåg man, var fläckad, dess kraft försvagad:
därför borde man söka sig nya källor tili andlig kraft, man
borde uppsöka fält, där folkanden kunde vinna nya segrar.

Ett sådant nytt område funno den romantislca skolans
författare i känslans, fantasins och aningens värld. Tili
denna borde man, ansågo de, fly från det hvardagliga, pro-
saiska lifvet med dess förnuftighet; där skulle man linna
en kalla tili ungdomskraft och hänförelse.
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Denna skolas författare egnade sig därför med stor
ifver åt poesin, ooh de hafva äfven i flere afseenden på dikt-
konsten utöfvat ett fruktbringande infiytande. De fäste npp-
märksamheten vid flere lauds poesi, som man dittills föga
beaktat, särskildt de sydromanska folkens (däraf namnet
romantiker). Likaså intresserade sig denna skolas man varmt
för folkdiktningen, hvilken i många afseenden uppfyllde deras
poetiska fordringar. Och slutligen sågo romantikerna i na-
turen en återspegling af menskliga känslor ooh stämningar
och vunno därigenom på natnrsymbolikens fält rika skördar
åt poesin.

En romantisk skola bildade sig tidigast i Tyskiand,
och på de åsigter, som denna skolas män nttalade, stödde
sig romantikerna i Sverige. Efter en af dem utgifven tid-
skrift Phosphoros (Ljusbringaren) fingo de svenska romanti-
kerna namnet fosforister, eljes kallar man dem ock „nya
skolan. “

I den nämnda tidskriften och i flere andra periodiska
skrifter förde fosforisterna en ofta raycket häftig polemik
mot „den gamla skolan“, akademikerna. På dessas sida
upptogs striden då och då af den åldrige Leopold, som i
synnerhet med satirens vapen angrep de nnga stormarena,
framför allt därför, att deras dikter ofta saknade den Mar-
ket, som den gamla skolan så högt värderade.

Den förnämsta romantiska skalden i Sverige var Per
Daniel Amadeus Atterbom (professor f 1855). Bland hans
dikter må nämnas Lycksalighetens ö, ett stort sagospel i fem
„äfventyr“, ntmärkt genom stor rikedom på vexlande, ofta
konstfulla versformer, alla behandlade med stort mästerskap.

I bredd med den romantiska skolan, och delvis i närä
förbindelse med den, framträdde en annan skaldegrupp,
soin man kallat den götiska skolan. Namnet härleder sig
däraf, att dessa skalder tillhörde ett förbund, som bar nam-
net götiska förbundet. Detta afsåg att återupplifva den
gamla nordiska kraften, och att väcka tili lif sådana med-

4



50

borgerliga dygder, som kunde stärka det försvagade foster-
landet ooh bereda det en ny ärofnll framtid.

De götiska skalderna ifrade därför mycket för krigisk
tapperhet, redbarhet i tänkesätt och enkelhet i seder. De
gamla vikingarna, med deras hjältemod och obetvingliga
frihetskärlek, blefvo de förebilder, som dessa skalder upp-
ställde för sin samtid; och i bredd med vikingarna besjön-
gos med förkärlek Sveriges hjältekonnngar, i synnerhet
Karl XII. *■

Tili denna grupp hörde bland andra tvenne af Sve-
riges största författare, Geijer och Tegner.

Erik Gustaf Geijer (född 1783, historieprofessor i Upsala
;

f 1847) är ett af de mångsidigaste snillen Sverige alstrat;
hän var ntmärkt såsom både historieskrifvare, tänkare, skald
och tonsättare.

De dikter hän efterlemnat äro icke många, men bland
dem finnas några af de skönaste stycken, som diktats i
Sverige (t. ex. Vikingen, Den Ulla kolargossen). Tili flere
af dessa dikter (t. ex. de båda nämnda) har hän själfkom-
ponerat ntmärkt vackra melodier. G-eijer var den första,
som i den svenska sångkompositionen mera direkt anslog
en ton liknande folkmelodiernas.

Esaias Tegnår (född J782, professor i grekiska vid Lunds
universitet, sedän biskop i Yexjö, f 1846) är af alla Sve-
riges författare den, som erhållit det största rykte både i
Sverige ooh i utlandet. I en mängd lyriska dikter har lian
besjungit hjältekraften och fosteiiandskärleken eller uttalat
sig om tilldragelserna i hans samtid. Stundom framträder
dock i dessa dikter äfven ett djupt svårmod. Också som
talare var Tegner ntmärkt, både genom sin glänsande stil
ooh genom den kraft och frimodighet, hvarmed hän utta-
lade sinä- åsigter. Byktbarast har hän dook blifvit genom
de tre större dikterna Nattvardsbarnen, Axel och Fritjofs
saga, i synnerhet den sistnämnda. I denna dikt har skal-
den teckuat en fornnordisk viking, meu dook ntrustat honom
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äfven med vekare känslor, hvilka gjorde hjältens persoin
lighet tilldragande för skaldens samtid. Utmärkande för
Tegners poetiska språk är en stor rikedom på lifiiga, ofta
djärfva poetiska bilder.

Den större innerlighet och vanne, som tiden efter-
sträfvade, verkade äfven på det andliga området. Så ut-
arbetades en ny psahnbok, hvilken antogs 1819. Största
andelen i detta arbete har Johan Olof Wallin (f såsom ärke-
biskop 1839). Hän hade uppträdt såsom författare redan
under föregående period.

Bland de många andra diktare, som uppträdde under
tiden närmast efter 1809, förtjenar främst att nämnas Erik
Johan Stagnelius (tjensteman f 1823 vid blott 30 års ålder).
Hän var en mycket rikt utrustad skaldenatur, och hän har
efterlemnat en mängd dikter i olika arter och af olika ton
och stil, men alltid utmärkta af stor formfulländning. Helst
besjöng hän lidandet och dess kraft att förädla menniskan;
så är fallet t. ex. i sorgespelet Martyrerna.

Erik Sjöberg med skaldenamnet Vitalis (likaledes död ung 18‘28,
vid 34 års ålder) kämpade i lifvet manligen mot fattigdom och sjuklig-
het, och hau gcr äfven i sinä lyriska dikter ett uttryck åt sitt manliga
siunelag; ja hän kunde i qvicka satlriska och komiska dikter skämta
öfver hvad hau fann förvändt i lifvet och i diktningen.

Karl Fredrik Dahlgren (prest, f 1844) är mest bekant för skämt-
samma naturdikter och smärre berättelser.

Bernhard von Beskow (f 1868) har i sin skriftställarverksamhet
framför allt sökt förhärliga Sverlges Stora minnen, sä, bl. a. i den af
Svenska akademin prisbelönta dikteu Sveriges anor.

I bredd med striderna ooh segrarna på diktkonstens
område egde under denna period en liflig verksamhet rum
äfven på samhällslifvets fält. Den periodiska pressen höjde
sig tili allt större betydelse ooh inflytande. I synnerhet
efter 1830, då julirevolutionen ooh andra likartade rörelser
brutit reaktionens makt i utlandet, fick äfven i Sverige
liberalismen mera luft, ooh dess åsigter förfäktades med
stor ifver, framför allt i Aftonbladet, som begynte utkomma
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år 1830. Äfven G-eijer, som förut hade värit konservativ,
framträdde år 1838 med mera frisinnade nttalanden.

Mänga vigtiga samhällsfrågor blefvo nti föremål för
ifrigt meningsutbyte, ooh detta fördes ej blott vid riks-
dagarna, i tidningar ooh i afhandlingar, utan äfven i arbe-
ten, hvilka genom sin form kunde hänföras tili skönlittera-
tnrens område, främst i romaner ooh noveller.

Såsom vapen i striden om samhällsfrågor användes
romanen kraftigast af Karl Jonas Love Almqvist (född 1793,
skollärare, prest, f 1866). Denne författare, en af de snill-
rikaste oeh märkvärdigaste Sverige egt, utöfvade en mång-
sidig skriftställarverksamhet. Hans förnämsta skönlitterära
arbeten finnas intagna i samlingen Törnrosens hok.

Almqvist ansåg, att menniskans egentliga värde beror
på renheten af hennes kansia. Men en sådan känslans ren-
het anser Almqvist finnas hos menniskan i desto högre
grad, jn mera hon närmar sig naturen; alltså t. ex. mera
hos folket, än hos de s. k. bildade klasserna, hvilkas lif
lian fann förkonstladt ooh därigenom förderfvadt. Häraf
leder sig då Almqvist tili ett lifligt intresse för folket.
Detta hade äfven tili resnltat, att hän kunde skildra folk-
lifvet så, som ingen i Sverige gjort före honom, t. ex. i
den underbart vackra berättelsen Kapellet.

Men från samma grunduppfattning kom Almqvist äf-
ven tili en annan slutsats: den att, ora renheten beror af
naturligheten, samhällets inrättningar, hvilka pålägga men-
niskan ett visst tvång, endast bidraga tili att förderfva
henne. Flere af hans skönlitterära arbeten gå därför ut
på att visa det onatnrliga ooh förderfliga i samhällsinrätt-
ningarna, så t. ex. den ryktbara novellen Det går an, där
hän angriper äktenskapets oupplöslighet.

Äfven Sveriges största författarinna Fredrika Bremer
(född 1801 på Tuorla gård närä Åbo, f 1865), begagnade
sig af romanen såsom medel att förfäkta vissa åsigter i
frågor rörande samhäliet. I de flesta af hennes Teehningar
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klassens lif utan någon sadan afsigt. Men i andra arbeten,
särskildt i romanen Hertha eller en själs historia, söker hon
med lågande ifver visa det oratta i att man för qyinnan
stängt vägen tili högre bildning ooh tili ett fruktbringande
arbete i samhällets tjenst.

Fredrika Bremer var en sällsynt ädel och varmhjär-
tad personlighet, och hon sökte själf, så mycket hon kunde,
förverkliga sinä åsigter i haudling. Ookså åstadkom hon,
ensam eller genom de föreningar hon stiftade, mycket för
höjandet af qvinnobildningen och för välgörenheten.

Bland dem som författat romaner må ännu nämnas följande:
Fru Emilia Flygare Carlön (född Smith f 1892) tecknar med förkärlek

folk- och skärgårdslifvet i sin hembygd Bohuslän.
Karl Antoa Wetterbergh (läkare f 1889), har under namnet Onkel

Adam skrifvit smärre skizzer och större romaner i ädel och mennisko-
väulig anda.

Gustaf Henrik Hellin (född i Finland, prest f 1876) bar blifvit myc-
ket omtyckt såsom författare af historiska noveller, likasom senare Karl
Georg Starbäok (lärare, f 1885).

August Theodor Blanche (tiduingsman, f 1868) författade, utom roma-
uer och smärre skildringar, äfven en rad mycket omtyckta iustspel och
skådespel.

Viktor Rydberg (född 1829, professor) är en måugsidig författare och
otvifvelaktigt den främsta af Sveriges nu lefvaude prosaskriftställare. Hau
bar, utom flere mindre berättelser, skrifvit den mästerliga romanen Den siste
Atenaren, hvilken skildrar brytningen mellan hedendom och kristendom
i Greklaud. För öfrigt eger man af honom dikter af stort tankedjup och
hög syftning.

Af senare lyriska diktare kumia uänmas Bernhard Elis Malmström
(professor, f 1865), Karl Wilhelm August Strandberg (f 1877) känd uuder
namnet Talis Qvalis; Gunnar Wennerberg (född 1817, statsräd) och Carl
Johan Gustaf Snoilsky (född 1841, öfverbibliotekarie).

Bland Sveriges historieskrifvare är i bredd med tieijer främsl att
ihågkomma Anders Fryxell (f 1881). Hans Berättelser ur svenska historian
aro det omfängsrikaste arbete i Sveriges litteratur, soin en man ästad-
kommit; men hvad som betyder mora, det är äfven ett af de mest lasta.

53
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B. Finlands litteratur före Runeberg.

Om skilsmässän mellan Sverige ock Finland redan i
det förra landet framkallade djup nedstämning, så måste
detta ännu mer vara fallet i Finland, kvars framtid syntes
ännu mycket osäkrare än Sveriges. Emellertid gestaltade
sig de nya förhållandena dock i åtskilliga afseenden gynn-
samt. Kejsar Alexander I leddes vid denna tid af frikets-
vänliga grundsatser, ock kan lät därför det nyvunna landet
bekålla sinä lagar ock inrättningar oförändrade; ja, äfven
„Gramla Finland 14 förenades med det öfriga landet. Tili
detta goda resultat bidrog kelt visst också pligttrogenke-
ten hos Finlands söner: å ena sidan kos dem, som med
vapen i kand försvarade fosterlandet, å andra sidan kos
dem, som egde att föra landets taian inför majestätet. Det
var Portkans, Calonius’ ock Franzens utsäde, som nu bar
frukt i fosterländskt sinnelag ock fosterländsk kandling.

Men om ock sålunda det finska folket var „uppköjdt
bland nationernas antal“, så kade det ännu många svåra
tider att genomkämpa. Det statsskick, som grundade sig
på „förenings- ock säkerketsakten“, gjorde det för monar-
ken möjligt att styra landet utan att sammankalla stän-
derna. Ock då sedän reaktionen bröt in öfver Europa, ock
Byssland, i synnerket under Nikolais regering, blef dess
fastaste stöd, var det ej att tanka på någon utsträckning af
folkets rättigketer. Tvärtom; på femtio år sammankalla-
des ingen landtdag, ock det offentliga ordet bands af en
sträng censur.

Härtill korn nn ytterligare faran af att nationen ge-
nom olikhet i språk var klufven i tvenne delar, mellan
hvilka det syntes svårt att åstadkomma en samverkan för
att värna landets rätt tili själfständig tillvaro. Men äfven
i detta afseende hade under den Portkanska tiden lagts
grunden tili ett tänkesätt, som kunde motverka faran. Fin-
lands bildade klass, som tili stor del härstammade från



55

rent finska bondehem, hade väl aldrig fullkomligt glömt
sin förbindelse med massan af folket; men i synnerhet den
Porthanska tidens väckelser hade stärkt denna förbindelse,
i det folkets språk, seder och diktning gjordes tili föremål
för intresserad forskning. Och då nu i nittonde århundra-
det nationalitetsiden, såsom redan är nämndt, gjorde sig
gällande i Europa, var för densamma jordmånen beredd
äfven i Finland.

Emellertid tycktes det tili en början, som skulle den
från Oustaf IY Adolfs tid härstammande vanan vid under-
dånighet, i förening med verkan af den europeiska reaktio-
nen, hafva qyäft alla friare rörelser. En domning tycktes
ligga öfver hela det andliga lifvet i Finland. Så godt
som inga böcker af något värde utkommo, ooh äfven lan-
dets enda tidning hade förvandlats tili officiell, samt var
ytterst torftig tili sitt innehåll.

Yid universitetet hade man emellertid ej glömt att
tanka på fosterlandets framtid. Några af högskolans yngre
lärare utgåfvo 1817 och 1818 tvenne häften af kalendern
Aura, och efter denna följde tidskriften Mnemosyne (1819—
1823). Hvad Finlands förändrade ställning fordrade, fram-
ställdes här af skilda författare, hvilka dock alla voro ense
därom, att man måste ställa sig på egen botten, söka skapa
en litteratur ooh en bildning, som öfverensstämde med Fin-
lands särskilda behof. Och härför fordrades, att det språk,
som talades af folkets flertal, odlades, undersöktes, lärdes
i skolorna och kom tili användning vid dorastolar ooh em-
betsverk. Först därigenom skulle man lära sig förstå sitt
folk och kanna sig stå i lefvande förbindelse med detta.

Adolf Ivar Arvidsson (född 1791 f 1858) var den som
djärfvast uttalade dessa nationella tankar; men hans dri-
stighet hade för honom själf svåra följder. Hän var docent
i Åbo, men förklarades 1822 skild från universitetet, utan
rätt att någonsin dit återvända. I anledning bäraf flyttade
hän följande år tili Stockholm.
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Arvidsson var af ett eldigt lynne, ocb redan från barndomen hade
ban lifvats af varm beundran för den fosterländska historiens hjältegc-
stalter. För att likna dem tänkte hän tili ocb med, då kriget utbröt
hän var dä gymnasist i Borgå säsom frlvillig begifva sig tili hären;
men denna hade dä redan retirerat alltför längt. Efter att ha blifvit
student år 1810 egnade Arvidsson sig med ifver åt studium af finskan, ooh
hän skref ätskilliga uppsatser rörande detta språk ooh den finska folk-
diktningen. År 1817 blef hän docent i historia, ocb är 1821 begynte lian
utgifva tidningen Åbo Morgonblad. Men hans där uttalade åsigter syntes
alltför fria (lian ifrade ej blott för finska språket, utan äfven för tryck-
frihet), och efter trefjärdedels år förbjöds bladets utgifvande. Nu skref
Arvidsson i „Mnemosyne“ ytterligare några „Betraktelser“ och det var
dessa som förorsakade hans skiljande från uuiversitetet. - I Stockholm
blef Arvidsson biblioteksamauuens och slutligen bibliotekarie. Först som-
maren 1858 återsäg hän Finland och mottogs öfverallt med hyllniugs-
gärder för hvad lian i sin ungdom verkat På denna resa sjuknade hän
plötsligt och dog i Yiborg.

Arvidsson är äfven en af de få, som under nn ifråga-
varande period i Finland diktat på svenska. Både på grund
af hans lynne ocb i följd af förtrolig bekantskap med den
„nya skolans“ män, gick hans diktning mest i den fosfo-
ristiska stilen, dock med någon tillsats af götisk kraft.

Ett urval af sinä dikter lät hän 1832 trycka, men blott i ett litet
antal exemplar, som hän utdelade bland sinä vänner; samlingen bar titeln
Uhgdoms rimfrost af Sonen i Ornskog. (Detta författaruanm är en öfver-
sättning af namnet Arvidsson).

Det öde, som träffat Arvidsson, manade icke andra
att följa bonom i spåren. Men att icke heller allmänheten
ännu var mogen för de nya tankarna, det visade sig däraf
att Mnemosyne måste uppböra af brist på prenumeranter.

Emellertid hade några skriftställare gått från ord tili
handling, d. v. s. begynt arbeta på att göra finskan känd
ooh använd. Reinhold von Becker (född 1788 f 1858) skref
en finsk grammatik, sora tog hänsyn äfven tili ostfinskans
egenheter, medan förut vestfiskan värit nastan ensam rå-
dande. Gustaf Renvall (född 1781 f 1841) ntarbetade med
stöd af Gananders samlingar ett stort fimkt lexikon, Zakarias
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Topelius d. ä, (född 1781 f 1831) utgaf en samling finska
runor. Äfven författarskap på finska började nu utöfvas
i någo.t större omfång. Yigtigast i detta afseende var att
von Becker 1820 grundade den första egentliga tiduing på
finska (Turun Viikko - sanomat), hvilken fick stor spridning.

Jakob Judön eller Juteini (född 1781 f 1855), en fosterländsk och
frisinnad man, författade en mängd smäskrifter i olika ämnen; men äfven
hän fick pröfva på huru rädd man denna tid var för allt nytt. Hän hade
goda utsigter att erhälla plats såsom öfversättare vid „regeringskouse!jen“
(seuaten); men lian blef förbigången, därför att hän i sinä skrifter hade
begynt använda ks och ts i stället för de förut brukliga x och *. Karl
Axel Gottlund (född 1796 f 1875) utgaf i Sverige dels några miudre arbe-
ten på flnska, dels ett större, kalladt Otava, innehällande skildringar och
vetenskapliga uppsatser om Finland, poesier m, m. Åtskilliga vackra
lyriska dikter pä liuska författades af Abraham Poppius (född 1793 f 1866)
och Samuel Gustaf Bergh eller Kallio (född 1803 f 1853).

De svaga begynnelser tili en själfständig andlig ut-
veckling, livilka sålnnda framträdde på 1820-talet, lato
ännu ioke hoppas några rikare skördar. Men den en gång
uttalade tanken dog icke bort, fastän den på länge verkade
blott i det tysta, främst i den ungdoms sinnen, som sam-
lade sig yid universitetet. Samma år, då kögskolans por-
tar stängdes för Arvidsson, öppnades de för tre ynglingar,
livilka längre fram hvar på sitt liåll blefvo banbrytare för
en nyvaknad verksamhet i fosterländsk riktning: Rune-
berg, Lönnrot och Snellman.

Det var dock långt ifrän att dessa ynglingar genast fullt medvetet
skulle ha gripit sig an raed att fortsätta Arvidssons och hans väuners
yerk. På 1820-talet diskuterade ungdomen ännu ganska litet andra frå-
gor, än dera, som rörde universitetet eller litteraturein Striden inom
Sveriges vittra värld följdes äfVen här med intresse, ehuru man blott var
åskådare. Visserligen egde fosforismen i Finland en representant i Axel
Gabriel Sjöström (f 1846), och denne ätnjöt äfven hos allmänheten ganska
stort anseende såsom diktare; men härtill var förnämsta orsaken den, att
ingen annan fanns, soin kunde täfla med honom. I själfva verket var
hans poetiska begåfniug alltför obetydlig, för att hän skulle kunnat bilda
nägon skola, och det yngre slägtet gick obekymrad om honom sinä egna
banor i poesin.
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Den förfärliga brand, som 1827 ödelade Åbo, föran-
ledde universitetets flyttning tili Helsingfors. De nya för-
hållanden, som härmed i många afseenden inträdde, gyn-
nade uppkomsten äfven af nya tankeriktningar. Härtill
medverkade också allmänt europeiska tilldragelser. Det
grekiska frihetskriget ooh senare julirevolutionen samt li-
beralismens framsteg i Sverige efter år 1830, allt detta ver-
kade väckande på sinnena. Så uppstod en fosterländsk
rörelse, hvilken väl tili en början grep blott en liten krets
vid universitetet, men senare ntbredde sig allt mer och
mer. Många svårigheter hade denna rörelse att besegra,
men genom sin inneboende kraft giok den ständigt och
oemotståndligt framåt ooh har på en mängd områden ver-
kat väckande ooh omskapande.

De tre studenterna från 1822representera, såsom nyss
antyddes, olika sidor af denna rörelse, hvilka vi nu skola
betrakta hvar ooh en för sig.

C. Den Runebergska skaldekretsen.

På 1830-talet framträdde i Finland flere författare,
hvilka väl sinsemellan voro mycket olika, men som dock
alla i sin diktning gåfvo uttryok åt en lågande kärlek tili
det finska fosterlandet ooh åt ifriga sträfvanden att främja
detta fosterlands framåtskridande på ljusets ooh frihetens
bana. Eedan tidigt erkändes bland dessa Runeberg såsom
deras „skaldekung.w

Johan Ludvig Runeberg föddes i Jakobstad den 5 fe-
bruari 1804. Hans far, Lorens Ulrik Runeberg, var sjökap-
ten, men hade i sin ungdom värit student, ocb hän bibehöll
städse lifligt intresse för allmänt bildande läsning. Modern,
Anna Maria Malm, var väl utan egentlig skolbildning, men
bon hade ett godt naturligt förstånd ooh sinne för poesi.
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Johan Ludvig var föräldrarnas äldsta barn. I sin ti-
digaste barndom var hän sjuklig, men sedermera blef hän
kraftig och rask. Vid åtta års ålder kom lian tili trivial-
skolan i Uleåborg, i hvilken stad en farbror tili honom
bodde. Denne hade lofvat öfvertaga hans uppfostran, men
hau dog hastigt två år därefter. Nu sändes gossen tili
Vasa skola, hvilken hän genomgick med utmärkelse, tili
dess lian blef student 1822.

Under denna sin nngdomstid förde Runeberg ett gladt
ooh friskt lif, dels bland kamrater i skolan, dels under fe-
rierna i hemrnet. Sederna i skolorna voro vid denna tid
icke synnerligen fma, och lefnadssättet var enkelt, men
modet och karaktären ntvecklades genom allehanda gemen-
samma lekar och företag. Runeberg utmärkte sig härvid
genom sträng rättskänsla i förening med ett gladt och
skämtsamt lynne.

Fristunder och ferier tillbragte hän redan nu, och
likaså sedermera, gärna ute i den fria naturen. Jagt, fiske
och fågelfångst voro af hans käraste sysselsättningar, ooh
likaså roade hän sig tid efter annan med tämjande af alle-
handa djur. Detta förtroliga umgange med naturen, sär-
skildt med fågelvärlden, har äfven burit frukt för hans
diktning, ty denna utmärker sig genom liflig kansia för
naturens företeelser, samt förmåga att trälfande och åskåd-
ligt skildra dem.

Men äfven från andra håll mottog hän inflytelser,
som verkade på hans poetiska anlag. Flere visor af Fran-
zen hade fadern redan tidigt sjungit för honom, och Bell-
mans sånger sjöngos, Kellgrens, Leopolds och Lidners dik-
ter lästes i kamratkretsen i Vasa. Äfven med Chorteus’
dikter blef hän tidigt bekant. Dessa syntes honom lättast
att göra efter, i synnerhet några qvicka tillfällighetsdik-
ter, som författats den tid Chorseus var informator i Jakob-
stad, och hvilka man därstädes ännu ihågkom. Så begynte
Runeberg dikta visor om sinä kamrater och om skollifvet;
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dessutom skref hän rörande en vargjagt en dikt på hexa-
meter, hvilken kan betraktas som en förstudie tili „Elg-
skyttarne.“ Fadern, som med stort intresse följde sonens
studier i allmänhet och särskildt hans poetiska försök, upp-
muntrade honom visserligen, men granskade på samrna
gång hvad hän skref och påpekade förekommande fel samt
utbildade härigenom sonens formsinne.

Något mer an ett år innan Runeberg lemnade Vasa
skola träffades hans far af ett slaganfall, sona fängslade
honona vid sjukbädden ända tili hans död i slutet af 1828.
Redan lorut hade tillgångarna i henamet värit knappa,
näen nu blefvo de så uttömda, att sonen ej kunde få nå-
got understöd hemifrån, då lian såsom student be-
gifva sig tili Åbo. Några anförvanter och vänner samnaan-
sköto emellertid åt honom respengar; men efter ankomsten
tili Åbo fick lian reda sig själf bäst lian kunde. Grenom
meddelande af undervisning åt andra erhöll lian någon
inkornst och lefde sålunda i Åbo anspråkslöst och tarfligt,
men gladt och bekymmerslöst. Efter ett år fania lian det
emellertid omöjligt att längre uppehålla sig i Åbo, ooh lian
antog därför vid jultiden 1823 en kondition i Saarijärvi.
Här vistades lian i halftannat år, undervisande tvenne fa-
nailjers barn gemensamt, och flyttade sedän med den ena
familjen, kapten af Enehjelms, tili Ruovesi, där hän stan-
nade ytterligare ett halft år.

Dessa år blefvo af största betydelse för Runebergs
ntveckling. Hän lärde kanna det inre Finlands ödsliga,
men storartade natur och dess mot frost ooh nöd kämpande
folk. De intryck lian däraf mottog bar lian själf skildrat
i den senare skrifna uppsatsen Några ord om nejderna,
folklynnet och lefnadssättet i Saarijärvi socken. Ooh i Ruo-
vesi blef hän bekant med en fänrik Felander, hvilken
bodde hos kapten af Enehjelm. Denne, likasom äfven kap-
tenen, hade deltagit i det senaste kriget, och af dem sanat
af åtskilliga handskrifna berättelser inhenatade Runeberg
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mjmket om detta krig, från hvilket hän äfven själf hade
barndomsminnen: hän hade nämligen i Jakobstad sett Dö-
beln och suttit i Kulnelfs famn.

Återkommen tili Åbo år 1826 började Runeberg, med
varma intryck af det folklif lian skådat, dikta „Elgskyt-
tarneK , ooh hän tänkte äfven utgifva denna dikt, men fann
ingen förläggare för densamma. Dessutom fick hän nu
mycket att göra med att bereda sig tili kandidatexamen,
för hvilken hän i synnerhet ifrigt studerade de klassiska
språken. Särskildt i grekiskan vann hän sådan skicklig-
het, att hän på grekisk hexameter skref ett komiskt epos
rörande en tilldragelse i kamratkretsen.

Under denna siu vistelse i Åbo framträdde Runeberg för första
gängen inför oifentligheten med en dikt. Hän blef i ett sällskap dömd
att lösa en pant med att dikta några strofer öfver ett uppgifvet ämne.
Tili ätlydnad af denna dom lät hän i nasta nummer af Åbo Tidningar
införa en dikt, Tili solen. Sjöström, sora redigerade bladet, bade i denna
dikt gjort en ändring, hvilken djupt förtröt Runeberg; men dä hans van
Nervander för nägon uttalade en dylik förtrytelse, fick hän tili svar, att
den unga diktaren borde anse det som en ära att fä sitt poem rättadt
af en sädan skald som Sjöström. Runebergs missnöje med ändriugen
hade sin grund däri, att hän redan lärt sig ringakta ej hlott Sjöströms
poesi, utan hela den roraantiska riktningen, hvars oklara svärmeri icke
svarade mot de fordringar hän ställde på poesin.

Yåren 1827 blef Runeberg kandidat ooh magister, ooh
följande sommar vistades ban, såsom informator för några
af ärkebiskop Tengströms barnbarn, i Pargas, sora var
Tengströms prebendepastorat. I följd af Åbo brand kom
hän sedän att ännu längre qvarstanna på samma ort och
i samma befattning. Därunder trälfade lian ofta tillsam-
mans med ärkebiskopens begåfvade och kunskapsrika brors-
dotter, Fredrika Charlotta. Tengström, hvilken 1831 blef hans
maka. Dessförinnan hade Runeberg på hösten 1828 med
universitetet flyttat tili Helsingfors, där hän kort därpå
blef amanuens vid universitetets konsistorium och något
senare doeent i romerska litteraturen.
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I Helsingfors blef Runeberg medlem af det s. k.
Lördagssällskapet. Detta bildade sig 1830 och utgjorde
i början en föreuing af några liksinnade unga män vid
universitetet, som sammankommo en gång i veokan hos
hvarandra för att utbyta åsigter, förnämligast i litterära
ämnen. Småningom koin detta sällskap att omfatta allt
hvad universitetet egde mest framstående af begåfning och
fosterlandskärlek. Dit hörde sålunda Nervander, Cygnaeus,
Snellman, Nordström, Rein och Castren. Äfven Lönnrot
och Topelius stodo sällskapet närä. Ju längre det led, dess
mer blef Runeberg medelpunkten i denna krets, så att säll-
skapet ock upplöste sig, då hän flyttade från Helsingfors.

Detta samlif verkade naturligtvis väckande och ut-
vecklande på alla medlemmar i sällskapet, och äfven för-
slag tili flere nyttiga företag väcktes inom detsamma. Bland
annat beslöt man inrätta ett privatläroverk, „Helsingfors
lyceum.“ Äfven Runeberg var bland stiftarena, och genom
att undervisa i denna skola erhöll hän någon tillökning
tili sinä eljes knappa inkomster.

Redan under vistelsen i Pargas hade Runeberg gan-
ska ifrigt fortsatt att dikta, och 1830 utkom första häftet
af hans Dikter, innehållande äfven Svartsjukans nätter.
Häftet tillegnades Franzen och sändes tili denne, som sva-
rade med ett bref, i hvilket hän bland annat förklarade
sig se, att Finland nu höll på att frambringa en stor skald.

I dessa Runebergs första diktcr finner man uttryck för vexlande
känslostämningar, mest hänförande sig tili skaldens euskilda själslif, men
stundom dock med allmännare syftning, t. ex. i Det ädlas seger. Och i
Färd från Åbo egnar lian redan en hyllning åt en af hjältarna fr&n
kriget. Slutligeu förekom i deuua samling äfven berättelsen om Saari-
järvis Paavo, den gripande skildringen ur deu finska bondens lif.
Samma är utgaf Runeberg sin öfvcrsättniug af Serviska folksånger.

År 1831 inlemnade hän Grafven i Perho tili tällin g
i svenska akademin, men hän erhöll för densamma endast
andra prisefc. Dikten, i hvilken på ett så enkelt, men på
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samma gång så vackert sätt skildras huru fosterlandskär-
leken växer upp ur brödrakärleken, intogs sedän i andra
häftet af Runebergs Dikter. År 1832 utkom Flgskyttarne,
numera omarbetad, och denna dikt mottogs med förtjusning,
i synnerhet af det yngre slägtet. Af de äldre var mången
ännu så intagen af Sveriges diktare, t. ex. af Tegner, att
man ej förstod att uppskatta ali den rika skönhet, som
ligger i den så enkla berättelsen och det vid första påseen-
det så obetydliga ämnet. Genom denna dikt kunde emel-
lertid de bildade lära sig att känna sitt folk ooh beundra
den själsstorhet, som kan bo äfven hos den ringaste af
folkets söner.

Samma år som „Elgskyttarne“ utkom hade Runeberg
begynt utgifva en tidning, Helsingfors Morgonblad, med
hvars redigerande hän fortfor i något öfver fem år. Po-
litiska frågor fingo vid denna tid icke behandlas i tidnin-
garna; därför intog Runeberg i bladet flere af sinä dikter,
lustspelet Friaren från landet, de lifiiga skildringar, som
hän sedermera utgaf samlade under titeln Smärre berättelser,
den ofvannämnda uppsatsen om Saarijärvi m. m.

Dessutom uttalade hän sig i detta blad rörande nyutkommen litte-
ratur och rörande litterära frågor i alimänhet. Hän augrep allt, som
hau fann vara onaturligt i den samtida svenska diktningeu, medan Fran-
zen, Fru Lenugren och de första delarna af „Törnrosens bok“ gjordes
tili föremål för berömraande omnämnanden. Stundom gaf hän luft åt
det ystraste skämt. Hän uppgjorde t. ex. planen tili och meddclade
utdi'ag ur en stor hjältedikt öfver Nordens kraft, där ej blott Tegndr,
utan äfven „Sonen i Örnskog11 fick sitta emellan. En annan gång gaf
hän en Naturalhistori.sk beskrifning öfver den poetislm örnen, som raest
drabbade fosforisterna, men järnte dem äfven hans vftn Cygnaeus. Ytter-
hgare en gäug skref hän, för att förlöjliga Dahlgren, visor och berättel-
ser i dennes maner. Och då lian skarpt granskade „Svcriges anor“, visade
hän genom ett prof, att det var alls ingen konst att på samma sätt
skrifva „Roms anor“, o. s. v.

Oaktadfc allt det arbete Runeberg sålunda påtog sig,
bade lian dock svårt att slå sig ut i Helsingfors, detta så
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myoket mer, som hän därjämte understödde sin mor ooh
sinä syskon. Ja, då hungersnöd rådde i norra delen af
landet, utgaf hän andra häftet af sinä Dikter tili förmån
för de nödlidande. En bättre ekonomisk ställning sökte
hän vinna genom att ansöka en adjunktsbefattning vid
universitetet, men denna erhöll hän ej. I stället ansökte
lian då en lektorstjenst i Borgå. Nu beslöt visserligen
universitetets konsistorium att söka åt honom utverka ett
extra löneanslag, så att hän skulle kumia stanna vid uni-
versitetet; men detta förslag afböjde Runeberg själf. På
våren 1837 flyttade hän tili Borgå såsom lektor i latin
(sedermera i grekiska). Före hans afresa egnade honom
den akademiska ungdomen en varm hyllning vid en tal-
rikt besökt afskedsfest.

I Borgå ooh på det närbelägna landtstället Kroksnäs
framlefde mi Runeberg sinä återstående dagar; dock egde
genom ömsesidiga besök en liflig beröring rum mellan
honom ooh hans vänner i Helsingfors.

Redan före flyttningen hade Runeberg utgifvit dikten
Hanna, i hvilken besjungas samma ämnen, som hän själf
sade funnos i Franzens visor: „oskuld, kärlek ooh glädje“.
Från Borgå utsände hän sedän på 1840-talet flere större
diktverk. Aldst bland dessa är Julqvällen. De båda de-
larna af vårt folk, som i „Elgskyttarne“ ooh „Hanna“
skildrats hvar för sig, framställas här i bredd med hvar-
andra, men icke såsom fientliga, utan som förenade genom
band af ömsesidig högaktning för hvarandras mennisko-
värde. I Nadeschda teoknas ännu större motsatser, mellan
de högst uppsatta i ett stort rike ooh den föraktade slafvin-
nan. Ooh i Kung Fjalar skildrar Runeberg tili ooh med
menniskans trots mot gudarna, kampen mellan hennes vilja
ooh deras. Men äfven dessa motsatser vet hän att upplösa
i en hög ooh härlig harmoni. Harmonisk är också Rune-
bergs uppfattning af menniskans religiösa lif, hvilken fram-
träder i hans Legender ooh Den gamle trädgårdsmästarens
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bref. Bägge dessa arbeten äro intagna i tredje häftet af
skaldens Dikter.

Och samma harmoni som i dikternas innehåll möter
oss äfven i deras form. Denna är vexlande allt eftersom
ämnet fordrar, men städse behandlad med utmärkt mäster-
skap. Språket är enkelt, och likaså är dikternas pian all-
tid enkel och klar; men få skalder hafva så som Runeberg
förstått hvad som är den stora konstnärens hemlighet; att
åstadkomma stora verkningar med små, tili utseendet obe-
tydliga medel.

Dessa egenskaper framsträda om möjligt i ännu högre
grad i Fänrik Ståls sägner, af hvilka första häftet utkom
1848. I dessa romanser om „våra segrars, vara sorgers och
vår äras gyllne tid“ fann det linska folket ett uttryck för
sinä högsta känslor, för en kärlek tili fosterlandet, stark
nog att förmå tili olfer af lifvet för detsamma, icke för
ärans skull, utan för att lifvet skulle förlora allt sitt värde,
om man sveke sin pligt mot fosterlandet. Tillika skildras
denna kärlek såsom verksam hos både hög och låg, ung
och gammal, man och qvinna, och sålunda egde hvarje
son eller dotter af Finland här en förebild att följa. Ooh
därför, då skalden i spetsen för „sägnerna“ ställde Vårt
land, blef denna dikt med rätta en folksång för Finland,
och slägte efter slägte har lofvat sitt land, att „dess blom-
ning, sluten än i knopp, skall mogna ur sitt tvång“ genom
dess söners och döttrars kärlek.

Äfven i Sverige hade man allt mer och mer lärt sig
att värdera Runebergs diktning. Svenska akademin hade
redan år 1839 gifvit honom sin stora guldmedalj, och när
hän år 1851 företog en resa tili Sverige, blef hän öfverallt
mottagen med varma hyllningar. På samma resa besökte
hän äfven Franzens graf i Hernösand.

Också Finlands folk visade, att det förstod hvad det
i sin nationalskald egde. Runeberg hade blifvit utsedd
tili ledamot i komiten för förbättrande af landets svenska

5
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psalmbok, och lian utgaf äfven 1857 Förslag tili svensk
psalmbok för de evangelisk-luterska församlingarna i Fin-
land, för hvilket hän diktat icke mindre än 62 nya psalmer.
Nu föranstaltades en allmän insamling i landet, och för-
lagsrätten tili detta hans verk inlöstes med en summa, som
betryggade hans återstående dagar. Samtidigt tog Rune-
berg afsked från sin lektorstjenst.

År 1860 utkom andra delen af Fänrik Ståls sägner ooh
ej långt efter denna de tvenne dramatiska arbetena Kan ej
och Kungarne på Salamis, Kort efter utgifvandet af det
sistnämnda arbetet träffades skalden af ett slaganfall, som
band den förut så verksamma och rörliga mannen vid
sjukrummet; och den 6 maj 1877 slutade hän sinä dagar.
I Helsingfors har det finska folket rest hans bildstod, tili
ett ytterligare bevis på dess tacksamhet mot sin skaldekung.

Eredrika Runeberg, skaldens raaka (född 1807 f 1879),
har äfven såsom författarinna vunnit ett framstående rurn
i Finlands litteraturhistoria genom de smärre skildringar
hon utgaf under titeln Teckningar och drömmar sarat de
liistoriska romanerna Fru Katarina Boije och hennes döttrar
och Sigrid Liljeholm. I sin ungdom hade hon gjort bittra
erfarenheter rörande de hand, som åsigterna om „det pas-
sande“ lade på qvinnans frihet. Hon hade t. ex. lärt sig
förfärdiga konstgjorda blommor, måla på sammot m. m.,
ooh hon förskaffade sig genom dessa färdigheter icke obe-
tydliga inkomster. Men försäljningen af hvad hon tillver-
kade raaste drifvas i största hemlighet, ty en sådan verk-
samhet ansågs icke passande för ett fruntimmer af stånd.
Mot dessa fördomar, och i allmänhet för beredande åt qvin-
nan af tillfälle tili en friare verksamhet uttalar sig därför
Fredrika Runeberg, likasom hennes svenska namnfränka
Fredrika Bremer, med värme och stundom med öfverlägsen
qvickhet.

Johan Jakob Nervander (född 1805 f som professor i
fysik 1848) var en närä vän tili Emieberg och ifrig leda-
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mot af „Lördagssällskapet“. Hau hade egnat sig åt natur-
vetenskapen och blef på detta område mycket berömd, men
lian kom i stället att tidigt öfvergifva poesin, för hvilken
hän dock hade afgjorda anlag. Utom mindre dikter har
hän författat en större: Jeftas bok.

Nervander föddes i Nystad och blef redan 1820 stndent i Åbo.
Därefter måste lian försörja sig med Information; men med den utmärkta
begåfning lian egde, tog hau 1827 kandidatexamen med större utmär-
kelse än uågon i Finland före ellei- efter honom. Men äfven därefter
fick hän arbeta ifrigt och träget, ty lian hade redau 1826 gift sig, dess-
utom hade hän mor och syskou att försörja, och hans befordran vid
universitetet gick långsamt.

I sin ungdom gaf Nervander i sinä dikter uttryck åt den utåt-
stormande kraften (Ynglingen); men smäningom vanu i hans diktniug
en dyster stämning insteg, och ofta framträder tanken på lifvets förgäng-
jighet (t. ex, i „Jeftas bok“). Men ödets slag vill hän möta med manlig
fasthet (Stolthet), och hän söker ej sin egen ära, om hän blott kan ge-
nom andra främja det ädlas seger (Den talande sienen i Mekka). Att
fosterlaudet och dess välgång låg äfven honom varmt om lijertnt, se vi
af dikterna I miss L— s minnesbok (skrifven redau vid proraotionen 1827)
och Imatra, samt hans tvä promotionsdikter 1832 och 1836.

Om Nervander lemnade poesin för andra värf, så fanns
däremot i den Runebergska skaldekretsen en rnan, hvilken
gjorde poesins ooh öfver hufvud konstens sak tili sin för-
nämsta lefnadsuppgift. Denna man var Cygnaeus.

Fredrik Cygnaeus föddes 1807 i Tavastehus, där hans
fader då var kyrkoherde. Hän fick sin första undervisning
af fadern, men då denne blifvit utnämnd tili biskop för de
luterska församlingarna i Petersburgska guvernementet, blef
den utmärkta språkforskaren Sjögren lärare för sonen, ända
tili dess denne vid sexton års ålder blef stndent i Åbo.
Här träffade hän tillsammans med Runeberg och den krets
af begåfvade vänner denne tillhörde, och hän förblef se-
dermera dessa vänner orubbligt trogen, om hän ook mån-
gen gång i vänkretsen blef utsatt för ganska mycket skämt.
Så diktade t. ex. Runeberg sången om „Den siste kandi-
danden0 med anledning af Cygnaeus’ kandidatexamen, hvil-



68

ken, då hän dref sinä studier med stor grundlighet, togs
först år 1832.

Följande år blef Cygnaeus lärare vid kadettkåren i
Fredrikshamn, ooh här förstod hän att hos ungdomen väcka
ooh underhålla hänförelse för fosterlandet och historiens
stora karaktärer. Men för att kunna stanna vid universite-
tet, tog lian 1838 afsked från denna befattning och sökte
i stället en skollärartjenst i Helsingfors, ty den docentur
i historia, som hän erhöll 1839, skaffade honom icke några
inkomster.

Universitetet tillhörde Cygnaeus sedän i närä trettio
år, ooh hän utöfvade ett stort intlytande på dess ungdom,
ja äfven på kretsar som stodo utanför högskolan. Cygnaeus
var nämligen i besittning af en i vårt land ovanlig välta-
lighet, ooh talrika skaror lyssnade ofta tili hans hänförda
ooh högstämda tai. Mest berömdt af dessa blef hans tai
tili fosterlandet vid studenternas majfest 1848, då „Yårt
land“ första gången sjöngs med Pacius’ melodi. Detta tai
blef dock aldrig upptecknadt; flere andra hafva däremot
utgifvits i tryck, stundom efteråt utvidgade; ett sådant är
Teckningar ur Frans Mikael Franzöns lefnad.

Äfven på andra sätt verkade Cygnaeus väckande ooh
lifvande. På hans förslag firade österbottniska afdelningen,
hvars kurator Cygnaeus länge var, hundrade årsdagen af
Porthans födelse, ooh likaså var det senare hän som åstad-
kom, att man började samla penningar tili uppresande af
Porthans minnesstod. Det första studentalbumet, Joukahai-
nen, kom äfven tili stånd på hans uppmaning. Men i syn-
nerhet var hän verksam för främjande af konstens utveck-
ling i Finland, dels genom att själf understöda dem, som
visade lofvande anlag, dels genom att hos andra söka väcka
ooh underhålla intresse för konstens sak. Själf hade hän
under vidsträckta resor i utlandet haft rikt tillfälle att
studera den bildande konstens verk, ooh hans käraste tanke
var, att en inhemsk konst skulle uppspira också i Finland.
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Denna tanke fick hän äfven tili någon del se förverkligad.
Och från och med år 1854 förde hän äfven såsom lärare
det skönas taian: hän erhöll nämligen då den nyss torut
inrättade professuren i estetik och modern litteratur.

Om Cygnaeus såsom talare utöfvade ett mäktigt infly-
tande, så hafva däremot hans skrifter blifvit mindre lasta
än de skulle förtjena. Orsaken härtill är deras egendom-
liga stil. Tanken var för honom så mycket hufvudsak, att
hau icke alltid tillräckligt sörjde för uttryckets klarhet. I
hans prosaskrifter möter man därför tätä utvikningar från
ämnet och hänsyftningar, som icke alltid äro lätta att
uppfatta. Men gör man sig möda att söka förstå hans
arbeten, så blir denna möda rikligen belönad genom den
mängd snillrika och ädla tankar dessa skrifter innehålla.
Och framför allt är det Finlands ära Cygnaeus vill främja,
väre sig lian tolkar skönheterna i Itunebergs skrifter (lian
har bl. a. skrifvit Ett och annat angående „Elgskyttarne“ och

*„Han?ia“ samt Om Fänrik Ståls sägner, betraktelser) eller
Kullervos dystra saga (Det tragiska elementet i Kalevala)
eller ock tecknar bilder från 1808—1809 års krig (Joakim
Zakris Duncker och hans omgifning).

Med hans dikter är förhållandet likadant. Formen
är i dem ofta tung och invecklad, därför hafva ock lians
båda största poetiska arbeten, dramerna Klas Flernings tider
och Hertig Johans ungdomsdrömmar icke någonsin blifvit
uppförda på scenen. En dyster ellei- vemodig stämning
råder äfven ofta i Cygnaeus’ dikter. Men det finnes i dem
äfven djupa och sköna tankar och framför allt samma fo-
sterländska sinne som i prosaskrifterna. I detta afseende
aro flere af hans dikter utmärkta af hög skönhet, t. ex.
Ood morgon, De sjuttio vid Demmin, hans promotionsdikter
(1840, 1850 och 1864) m. fl. Ansåg däremot Cygnaeus någon
gång, att hans folk gjort sig skyldigt tili en handling, som
var detsamma ovärdig, så kunde lian ge uttryok åt en
glödande harm, t. ex. i dikten Vårt helgerån. Dessutom
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följde hän äfven med intresse samtida tilldragelser i ut-
landet, och hän har i flere dikter gifvit uttryck åt sinä af
dem framkallade stämningar.

År 1867 tog Cygnaeus afsked från sin professur, men
fortfor att verka såsom talare ooh skriftställare, tili dess
hän efter ett långvarigt aftynande dog 1881.

Lars Jakob Stenbäck (född 1811 f som kyrkoherde i
Storkyro 1870) stod ej den Eunebergska kretsen så närä,
men äfven hän har i några vackra fosterländska dikter
gifvit uttryok åt enahanda känslor, som lifvade denna krets.
Stenbäck var en rikt begåfvad skaldeande, men hän lem-
nade snart ali världsiig diktning, för att i stället hängifva
sig åt en denna tid mycket utbredd religiös rörelse, som
man kallat pietism. Hän har därför utgifvit blott en liten
samling dikter, dels världsliga dels andliga. Men i alla
möter oss en ande, som söker lif och verklighet, icke nöjer
sig med ord eller yttre sken, Äfven ett Förslag tili psalm-
bok har Stenbäck utgifvit.

Stenbäck var född i Kuortane; hana fadcr var då kyrkoherde där-
städes, men flyttade sedän tili Vörå. Sonen blef student 1827, kort före
Åbo brand. Redan dessförinnan hade hän lifligt intresaerat sig för poeai
och skrifvit flere dikter, och detta poetiska intresae växte under en vi-
stelse i Upsala åren 1830—1832. Därigenom fördröjdes hans studier för
kandidatexamen, hvilken hän tog först år 1837.

Dröjsmälet hade dock äfven en annan orsak. Stenbäck kade år
1834, jämte flere andra af den tidens mest framstående ynglingar, delta-
git i en studentsammankomst, hvilken under dävarande stränga rege-
mente af universitetsmyndigheterna ansägs straffvärd, och lian blef därför
relegerad på scx raånader. Hau reste dft hem tili Vörä och ätföljdes af
en van vid namu Öatring (tili hvilken lian skrifvit den ungdomsvarma
dikteu Brcf tili min van). Här i ensligheten bcgynte hos de båda vän-
uerna ett inre andeligt arbete, som ästadkom en fullständig brytning rned
deras hela föregående lif. De grepoa af en rörelse, likartad med den,
som framträdde pä Freses tid, och hvilken äfven lick aamma namu. Ocksä
nu äsyftade pietismen icke någon akiljaktighet i trosläran, utan blott ett
kraftigare andligt lif. Men dä i detta syfte pietisterna cller de „väckta“,
som de äfven kallades, höllo „konventiklar“, så blefvo de under denna
skuggrädda tid utsatta för misstankar och förföljelser.
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Äfven Stenbäck fick erfara detta. Hän hade beslutit egna sig åt
teologin, och hän utgaf en afhandling, som gillades för docentur i denna
vetenskap; men för sinä religiösa tänkesätt blef hau ej utnämnd tili
docent. Hän sökte då och erhöll rektorstjensten vid Vasa högre elemen-
tarskola och qvarstod i denna befattning tili år 1855, då lian blef profes-
sor i pedagogik. Kort därpå utnämndes hän dook tili kyrkoherde i
Storkyro.

Redan under sin vistelse i Sverige hade Stenbäck tunnit, burn
verkligheten där icke svarade mot hans förväntningar, och hän började
därför suart längta tilibaka tili Finland. Dessa känslor uttalade lian i de
dikter, som bära titeln Vandringsminnen. Men äfven i fosterlandet säg
hän flärd och förbildning, tili dess hän i folkets „torfbetäckta hyddor“ träf-
fade den enkelhet och trohjärteuhet, som hän ansåg utgöra Finlands
styrka (MM ftnska fosierland). Och att Finlands folk bör söka vinna
sinä segrar i „andens inre värld“, det uttalar hän i sin varma dikt Vid
H. O. Porthans minnesfest 1839. Denna dikt är en hyllning åt Runeberg,
med hvilken hän genom närä vänskap var förenad, fastän de bäda vän-
nernas åsigter i mycket gingo ätskils. Sä uppträdde Stenbäck offentli-
gen med ett svar pä „Den gamla trädgårdsmästarens bref“, dem Rune-
berg hade skrifvit just för att visa, tili hvilka ensidigheter pietismen
kunde leda. Runeberg svarade pä Stenbäcks anmärkningar, men vän-
skapen stördes ej däraf.

Äfven i Stenbäcks aiulliga dikter visar sig en bdnnande själ, som
själf vaknat och vill väcka andra tili medvetande af synden samt inskärpa,
att religionen är lif, icke endast utvärtes bekännelse. Med stor kraft
framträder detta tänkesätt t. ex. i Dödsbilder. I andra dikter äter, såsom
i Aekorder, afspeglur sig den frid skalden själf vunnit.

Zakarias Topelius d. y. var visserligen yngre än de nu
nämnda skalderna, men hän sluter sig i sin verksamhet
närä tili dera, och hän begynte äfven mycket tidigt att
dikta.

Topelius föddes på Kuddnäs gård invid Nykarleby
den 14 januari 1818. Hans fader, soin var provincialläkare,
är redan omnämnd såsora utgifvare af en samling liuska
runor; hans moder hette Katarina Softa Calamnius. Eedan
tidigt Ijödo för honom Franzens milda visor, sjungna af
modern. I Uleåborg, tili bvars skola ban sändes, bodde
hän hos några slägtingar, som hade lånbibliotek, ooh där
liok hän läsa romaner så mycket hän ville, hvarigenom
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hans lantasi utbildades. Ofta hängaf sig gossen äfven åt
ett likadant svärmeri, som hän själf beskrifvit i sagan om
Luftslotten.

Efter faderns död 1831 kom Topelius tili Helsingfors,
där hän sedän under ett års tid fick bo hos Runeberg och
af honom förbereddes tili studentexamen. Men tillika fick
lian åhöra de samtal om fosterländska ämnen, som fördes
i den Runebergska kretsen. Så utbildades ynglingen hastigt
tili både tänkesätt och poetisk förmåga, ooh den äldsta
dikt af honom, som blifvit olfentliggjord (Vetandets törst),
är skrifven redan vid den tid, då hän, femton år gammal,
blef student (1833).

Topelius’ första dikter visa tili formen mer frändskap
med den romantiska skolans, än någon af de ofvannämnda
skaldernas. I synnerhet framträder i dem natursymboliken
i stor utsträckning; men de bilder hari hemtade ur naturen
fingo snart ett högt ooh fosterländskt innehåll.

Topelius hade 1840 blifvit magister och begynte mot
slutet af följande år redigera Helsingfors Tidningar, hvar-
med hän fortfor tili och med 1860. Under denna verksam-
het fick hän i rikt mått pröfva på, hvilka hinder som stodo
i vägen för hvarje försök att uttala hvad hän och alla fo-
sterlandsvänner önskade: ett större mått af frihet för Fin-
land. Men hvad oensuren förbjöd att säga på prosa, det
inlade Topelius i de dikter hän offentliggjorde i tidningen.
Hän skildrade t. ex. vårens ankomst och naturens uppvak-
nande, men på ett sådant sätt, att enhvar förstod, att lian
därmed menade äfven en andens vår för Finland.

Öfver hufvud afspegla sig i Topelius’ fosterländskt
lyriska dikter synnerligen väl de stämningar, som rådde i
Finland från ooh med midten af 1840-talet. År 1840 liade
universitetet firat sitt 200-års jubileum, och vid denna fest
hade sinnena mer än förr eldats tili hänfördt arbete för
den fosterländska odlingens utveckling. Men detta arbete
möttes af ett mäktigt yttre hinder i form af de reaktionära
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grundsatser, enligt hvilka landet styrdes. Särskildt såg det
mörkt ut efter 1848. De frihetssträfvanden, som nämnda
år togo sitt uttryck i revolutionerna i särskilda länder,
vållade att reaktionen äfven i Finland vidtog de stpängaste
åtgärder. År 1850 förbjöds sålunda offentliggörandet af
skrifter på finska språket i andra ämnen än sådana, som
afsågo religiös uppbyggelse eller ekonomisk nytta. Och
1852 utfärdades nya statuter för universitetet, genom hvilka
studentafdelningarna upplöstes, professuren i filosofi afskaf-
fades o. s. v. Icke långt därefter följde det s. k. orienta-
liska kriget, hvilket äfven för Finland medförde många för-
luster ooh svårigheter.

Under dessa „mörka tider“, som Topelius kallar dem,
manade skalden städse sitt folk tili mod ooh förtröstan på
ljusets, det rättas ooh det godas seger (t. ex. Studentvisa,
I märkä tider, Sylvias visor). Och när sedän bättre dagar
grydde med Alexander 11, gaf äfven Topelius uttryck åt
de nyvaknande förhoppningarna (.Islossningen i Uleå elf,
Saima kanal m. fl.) I bredd härmed framträder i Topelius’
dikter äfven en varmt religiös stämning, t. ex. i September-
natten 1867. Här framställer skalden frosten och den däraf
framkallade hungersnöden såsom en Guds straffdom och
uppmanar sitt folk tili ödnajukhet. Ty folket, likasom den
enskilda menniskan, bör enligt Topelius’ uppfattning söka
sin storhet i det ödmjuka arbetet för stora mål. Denna
tanke framträder äfven i tlere andra dikter (t. ex. i Yng-
lingens drömmar). För öfrigt har Topelius i sinä lyriska
dikter behandlat en mängd olika ämnen, än glada, än all-
varliga; men helst sjunger hän de rena, naturliga och
oegennyttiga känslornas lof (t. ex. Miranda, Vintergatan,
Min moder, En liten piit). Alltid är hos honom tanken
klädd i en synnerligen välljudande forxn. Sinä dikter har
Topelius utgifvit i trenne samlingar, Ljungblommor, Nya
blad och Ljuny. Såsom ledamot i psalmbokskomiten har
hän äfven författat flere psalmer.
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För Helsingfors Tidningar begynte Topelius äfven ti-
digt författa en mängd noveller ooh smärre skildringar, af
hvilka hän sedän utgifvit åtskilliga samlade under titeln
Vinterqvällar. Likaså ingingo ursprungligen i denna tidning
Fältskärns berättelser, började år 1851. Dessa historiska
berättelser hafva blifvit lika allmänt omtyckta som dik-
terna, ooh de genomgås af samma höga ooh ädla grund-
tankar som de fosterländska sångerna. Senare har hän
utgifvit ännu en större historisk berättelse, Planeternas
skyddslingar.

Ur „Fältskärns berättelser" hafva äfven tvenne af To-
pelius’ dramatiska arbeten vuxit fram: operan Kung Karls
jagt ooh sorgespelet Regina von Emmeritz. Likaså har
skådespelet Efter femtio år sin rot i en tidigare författad
novell. Af tillfälliga anledningar föranleddes några af To-
pelius’ öfriga dramatiska arbeten: Veteranens jul, Ett skär-
gårdsäfventyr m. fl. Åtskilliga af dessa dramer hafva gif-
vits ofta ooh med stort bifall.

Topelius talar i sinä skrifter städse ett enkelt ooh
lättfattligt, men på samma gång lifligt ooh varmhjärtadt
språk. Därför har hän ock så väl förstått att tala tili bar-
nen, både i sinä sagor (tili stor del först utgifna i barn-
tidningarna Eos ooh Trollsländan, senare samlade under
titeln Läsning för barn), ooh i sinä läseböcker (Naturens bok
ooh Bolcen om vårt land). Men under den enkla drägten
bo stora tankar, ty såsom den orubbliga, klart lysande led-
stjärnan står för skalden alltid det hängifna, själfuppoffrande
ooh endrägtiga arbetet för Finlands väl.

Topelius blef 1854 extra ordinarie professor i Finlands
historia ooh 1863 ordinarie professor i nordisk historia.
År 1878 tog hän afsked, ooh hän lefver sedän dess på sitt
landtstalle Björkudden, icke långt från Helsingfors. Äf-
ven i Sverige hafva Topelius’ arbeten talrika vänner ooh
beundrare; ooh vid sin hundraårsfest (1886) sände honom
Svenska akademin sin stora guldmedalj.
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Samma fosterländska stämning, som framträder hos de
nu nämnda skalderna, möter oss äfven hos flere andra för-
fattare från samma tid. Yi nämna bland dessa Karl Wil-
helm Törnegren (född 1817 f såsom universitetsbibliotekarie
1860) och Emil von ftvanten (född 1827). Den förre har,
bland andra lyriska dikter, skrifvit Suomis folk, ett hög-
stämdt uttryck för den nyväckta nationalkänslan. Yön
Qvanten har likaså blifvit mest bekant genom den foster-
ländska dikten Suomis sång. Men ntom denna har hän
skrifvit många andra formfulländade och stämningsfalla
styoken. Hän flyttade 1853 tili Sverige, men äfven i hans
senare diktning finner man många uttryck af hans varma
kärlek tili det land, som sett honom födas.

På 1840-talet uppträdde Jakob Gabriel Leistenius (född
1821 f såsoxn skollärare 1858) med sånger i en diktart, som
eljes ganska litet förekommit i Finland. Under sin uni-
yersitetstid författade hän nämligen en rad af harmlöst
muntra qväden, dels framkallade af något särskildt fest-
ligt tillfälle, dels skildrande de komiska sidorna af det lif,
som rörde sig omkring honom.

Erän Sverige hitflyttade är 1842 Fredrik Berndtson (född 1820, do-
cent, sederraera expeditionschef f 1881), hvilken författat lyriska dikter,
berättelser och flere dramatiska arbeten. Bland de sistnämnda är äfven
Ur lifvets strid med ämne från 1808 ärs krig.

Bland tidens öfver hufvud fåtaliga arbeten på svensk
prosa kan utom redan anförda nämnas Hundrade ntinnen
från Österbotten af Sara Elisabeth Wacklin (född 1700 f i
Stockholm 1846), hvilka på sin tid väckte myeket uppseende.

Wilhelmina Nordström (född 1815, skolföreståndarinna)
ntgaf först vid framskriden ålder och på Eunebergs upp-
maning en samling Dikter.
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D. Den finskt-nationella rörelsen.

Ej ensamt i diktningen på svenska språket framträdde
sedän början af 1830-talet en själfständigt fosterländsk rikt-
ning. En sadan spörjes äfven i arbetet på det områdoj
där den Porthanska tiden värit banbrytande: forskningen
i fosterlandets häfder, dess språk och folkdiktning.

Öfver hufvud vaknade efter universitetets flyttning
tili Helsingfors ett lifligt vetenskapligt intresse. För na-
turvetenskaperna hade redan i Åbo (1821) stiftats Societas
pro fauna et flora fennica ; nu, i Helsingfors, tog detta säll-
skaps verksamhet ny fart, och detsamma har äfven uträttat
ofantligt myeket för en ökad kännedom af fosterlandet i
zoologiskt och botaniskt afseende. År 1838 stiftades finska
vetenskapssocieteten, som äfven utöfvat en liflig verksamhet.

Bland historieskrifvare må nämnas Gabriel Rein (född
1800, professor i historia f 1867); hans Föreläsningar öfver

Finlands historia ntgåfvos efter hans död. Johan Jakob
Nordström (född 1801) verkade såsom professor i statsrätt
i samma anda som Calonius ooh inskärpte hos blifvande
domare och embetsmän orubblig vördnad för lagen. Hän
har äfven utgifvit det värdefulla arbetet Bidrag tili svenska
samhällsförfattningens historia (tili slutet af 1600-talet). År
1846 llyttade hän tili Sverige ooh dog där 1874.

Bägge de sistnämnda voro, som ofvan är nämndt, äf-
ven medlemmar af „Lördagssällskapet.“ Inom detta brag-
tes ofta tili tals bildandet af ett sällskap för främjande af
forskningar i fosterlandets historia ooh språk samt odlande
af dess litteratur. Så uppstod 1831 Finska litteratursällska-
pet, hvars verksamhet sedän blifvit af den allra största be-
tydelse i Finlands kulturhistoria.

Såsom sitt första mål ställde sällskapet att samla de
alster af den finska folkdiktningen, som ännu kunde fin-
nas i behåll, ooh för denna verksamhet fanns också redan
då i Lönnrot en trägen oeli skieklig arbetäre.
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Elias Lönnrot föddes den 9 april 1802 på Paikkari torp
i Sammatti. Hans fader var byskräddare och mycket fat-
tig, men hän försökte dock hålla sonen i skola. Tillgån-
garna svarade likväl ej mot den goda viljan, och Elias,
som redan hade blifvit gymnasist i Borgå, måste taga plats
såsom apotekselev i Tavastehus. Här fortsatte hän att läsa
på egen hand, tili dess stadens läkare, som märkte hans
begåfning, satte honom i tillfälle att lemna apoteket och
blifva student i Åbo. Är 1827 blef hau filosofiekandidat
ooh studerade sedän medioin samt blef 1832 provinciallä-
kare i Kajana.

Eedan såsom apotekselev hade Lönnrot begynt lifligt
intressera sig för. finska litteraturen. Hän läste Turun
Viikkosanomat och andra alster af denna tids fattiga lit-
teratur, men i synnerhet hänfördes hän af Topelius’ runo-
samlingar, som just då begynte utkomma. Hän beslöt där-
för ock, att själf efter förmåga främja den sak, för hvilken
dessa författare hade arbetat. Hän valde sålunda tili ämne
för sin magisterdisputation (på latin) Väinämöinen; men
hän fann därvid, huru otillfredsställande det material var,
som då fanns samladt. Så begynte hän göra den ena van-
dringen efter den andra tili de trakter, där runorna bäst
bevarats, och tili hvilka hän från Kajana ej hade alltför
lång väg. I likhet med Topelius började hän äfven utgifva
hvad hän samlat (under titel Kantele ), men hän måste upp-
höra därmed, emedan utgifvandet åsamkade honom kännbar
ekonomisk förlust.

Då finska litteratursällskapet stiftats, blef hän dook
genorn detta satfc i stånd att fullfölja sitt arbete. Ju mera
hän nu samlade, desto mera klarnade för honom den tan-
ken (som redan von Becker littalat i sin tidning), att af
de spridda episka sångerna kunde åstadkommas ett sam-
manhängande helt; och den 28 februari 1835 underrättade
hän litteratursällskapet, att hän hade färdig denna sara-
manställning, åt hvilken hän gifvit samnet Kalevala.
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Eramträdandet i tryck af detta nationalepos väckte
ioke genast stor uppmärksamhet; men betydelsen af denna
tilldragelse insågs dock af alla mera klarseende fosterlands-
vänner. Ett folk, som alstrat en sådan dikt, det måste
ook ega en framtid, ega rätt tili en själfständig tillvaro,
och därför kunde man med större tillförsigt än förr arbeta
för denna framtid. Också ser man äfven i tidens litteratur
på svenska språket uttryck af hvad samtiden kände. Rune-
berg och Nervander, båda bland litteratursällskapets stif-
tare, uttalade, den ena i en uppsats i „Helsingfors Mor-
gonblad“ sin höga tanke om Kalevalas poetiska värde, den
andra i sin promotionsdikt 1836 en varm hyllning för Lönn-
rot. Senare gåfvo Cygnaeus ooh rropelius uttryck åt likar-
tade känslor.

Lönnrots exempel manade nu flere andra att följa i
hans fotspår, och genom dessas och hans egen samlarverk-
samhet växte mängden af sånger så, att hän år 1849 kunde
utge en ny upplaga af Kalevala, mer än dubbelt så om-
fångsrik söin den första.

Outtröttligt ocli anspråkslöst fortsatte Lönnrot sitt
arbete med utgifvande af den finska folkdiktningens öfriga
skatter, hvilka lian tili stor del själf bar samlat. Kanteletar
utkom 1840, ordspråken 1842, gåtorna 1844 och trollsångerna
1880. Endast sagorna hafva utgifvits af annan man, näm-
ligen Erik Rudbeck Eero Salmelainen“ f såsom gymnasii-
adjunkt 1867).

Jämte den från forntiden härstammande folkdiktnin-
gen hafva äfven i nyare tid folkskalder funnits, som diktat
ora aamen ur samtiden; likaså finnes en mängd nyare folk-
visor i vexlande versmått ooh åtföljda af karaktäristiska,
ofta utmärkt vackra melodier. Äfven åt denna art dikt-
ning egnade Lönnrot uppmärksamhet: i förordet tili Kan-
teletar intog lian flere sådana folkvisor, och lian utgaf ru-
nor, författade af folkskalden Paavo Korhonen (född 1775
f 1840).
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Bland öfriga runoaångare mä, nämnas Pietari Makkonen (f 1858),
Olli Kymäläinen (f 1855) och Autti Puhakka (f 1893).

Utom denna sin verksamhet för den finska folkdikt-
ningen har Lönnrot på många andra områden framträdt
såsom banbrytare. Hans djupa kännedom af språket, för-
värfvad under hans många resor, gjorde honom förmögen
att nyskapa det finska skriftspråket, i det hän ur skilda
dialekter samlade former, ord ooh uttryokssätt. På olika
områden (t. ex. i lagspråket och botaniken) har hän fyn-
digt skapat en mängd nya termer. Ofver det språk, soin

hän sålunda riktat ooh regelbundit, har lian utgifvit en
stor finsk-svensk ordbok. Några år utgaf hän tidskriften
Mehiläinen. Afven poesins område har Lönnrot beträdt:
hän har utfört öfversättuingar tili finskan, t. ex. från Ho-
meros och Runeberg, samt verkat mycket för den finska
psalmbokens förbättrande.

Är 1853 blef Lönnrot professor i finska språket, från
hvilken befattning hän 1862 tog afsked. Tili sin lefnads
slut fortfor hän med ihärdigt arbete och var sysselsatt med
att redigera en ny upplaga af Kanteletar, då hän träffades
af döden den 19 mars 1884.

Ett vidsträckt fält för arbete i den finska språkforsk-
ningens tjenst erbjödo de många med finnarna tili språket
beslägtade folkstammar, hvilka bo i olika delar af det stora
ryska riket. På detta fält begyntes arbetet af Anders Johan
Sjögren (född 1794 f 1855), men det fortsattes sedermera i
större utsträckning af Castren.

Mattias Alexander Castren föddes 1813 i Tervola socken
och blef 1830 stndent samt 1836 magister. Lönnrots runo-
samlingar eldade hans liåg tili likartadt arbete, och hän
begynte därför göra resor, först inom Finland och närmast
utanför dess gränser. Härunder gjorde hän sig förtrogen
dels med olika finska språk och dialekter, dels med folk-
diktningens alster; frukten af sistnämnda studier blef en
öfversättniug af Kalevala (första upplagan) tili svenskan.
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Mellan åren 1842 och 1849 företog hän sedän, med
understöd dels af finska staten, dels af vetenskapsakademin
i Petersburg, tvenne längre resor tili norra Ryssland och
Sibirien, och genom de samlingar hän här gjorde lade hän
grundvalen tili en jämförande finsk språkforskning. År
1851 erhöll Castren den då inrättade professuren i finska
språket; men de ansträngningar och umbäranden hän un-
der sinä resor fått underkasta sig hade brutit hans krafter,
och hän dog redan 1852. Hans för en större allmänhet
tillgängliga arbeten äro samlade under titeln Nordiska re-
sor och forshningar; ett band af dessa innehåller en finsk
mytologi. De rent språkvetenskapliga arbetena äro mesta-
dels utgifna på tyska eller latin.

Det mångsidiga fosterländska arbete, som utfördes på
1830- och 1840-talen, verkade naturligen, att den alltmera
vaknade nationalkänslan fordrade ntrymme också på stats-
och samhällslifvets område. Denna fordran uttalades med
beundransvärdt mod och orubblig ihärdighet af Snellman.

Johan Vilhelm Snellman föddes den 12 maj 1806 i Stock-
holm, där hans föräldrar då bodde; men då sonen var sju
år gammal, flyttade familjen tili Glamlakarleby. Padern,
som var sjökapten, men därjämte mycket bildad och be-
läst, hyste i synnerhet intresse för filosofiskt tänkande, och
detta intresse öfvergick äfven på sonen. Denne hade år
1816 sändts tili Uleåborgs skola och blef därifrån stndent
1822. Hän ämnade först blifva prest, men beslöt sig se-
dermera på vänners, bl. a. Nervanders, råd att studera på
kandidatgrad, hvilken hän äfven vann 1831. Såsom närä
van tili Runeberg och Nervander samt lärare i Helsing-
fors lyceum“, deltog hän lifligt i den Runebergska kret-
sens fosterländska sträfvanden. Efter att länge hafva stu-
derat filosofi, i synnerhet Hegels system, blef hän 1835
docent i denna vetenskap, och 1839 företog hän en resa tili
Sverige, Danmark och Tyskland. I det förstnämnda lan-
det kom hän mycket in i det litterära lifvet. Bland annat
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skref lian där en „fortsättning“ tili Almqyists „Det går an“,
i hvilken hän mästerligt härmar Almqvists stil, på samma
gång hän visar hvart dennes åsigter leda. I Tyskland
skref hän det filosofiska arbetet Die Idee der Persönlichkeit,
och på hemvägen offentliggjorde hän i Stockholm sitt för-
nämsta arbete, Läran om staten, i hvilket hän framställer
nationalandan såsom den rätta grundvalen för staten och
dess lif. Grenom dessa och andra arbeten hade hän i Sve-
rige vunnit så stort rykte, att hän från flere håll erhöll
uppmaningar att öfverflytta tili detta land ooh där söka en
professur.

Men hän ville verka i sitt fädernesland ooh återvände
dit 1842. Hans liopp att få någon fast plats vid universi-
tetet slog dock fel; därför sökte lian ooh fick rektorsbefatt-
ningen vid Kuopio högre elementarskola. I denna aflägsna
landsort begynte hän nu (1844) utgifva tvenne tidningar,
Saima på svenska ooh Maamiehen ystävä på finska. I synner-
het det förra af dessa blad blef snart kändt och på många hali
fruktadt. Här framträdde nämligen Snellman med en mängd
uppsatser, hvilka afsågo att väcka nationalandan tili lif
samt lära den bildade klassen kanna sin förbindelse med
massan af folket och sin pligt att arbeta för detta folk
och dess språk. Afveu i öfrigt framställde hän frisinnade
åsigter. I följd häraf blef lian af de maktegande ansedd
som en farlig person, och „Saima“ förbjöds (1846). Och
då Snellman två år senare sökte professuren i filosofi och
erhöll första rummet på förslaget, blef lian ändock icke
utnämnd. Afven redigerandet af Litteratur blad för alhnän
medborgerlig bildning, som hän begynt 1847, måste hän
lemna åt andra, och efter att ha tagit afsked från sin tjenst
nödgades hän några år arbeta på ett handelskontor, för
att uppehålla sig och sin familj. Och såsomredan är nämndt
vidtogos samtidigt flere åtgärder, hvilka lemnade föga ut-
sigt öfrig tili förverkligande af de ideer, för hvilka Snell-
man kämpät.

6



82

Men reaktionens välde var icke långvarigt. Efter
Alexander II;s uppstigande på tronen började Snellman
åter redigera „Litteraturbladet“, och år 1856 blef hän pro-
fessor i „sedelära och vetenskapernas system“, d. v. s. i
filosofi. Enhällig var den hänförelse, hvarmed universite-
tets ungdom helsade den modige kämpen välkommen åter
tili universitetet.

Lange stannade dock icke Snellman vid högskoian,
ty 1863 blef lian senator, ett tecken på huru tiderna för-
ändrats. Såsom senator utverkade hän äfven samma år det
manifest af kejsar Alexander 11, genqm hvilket förklarades,
att finskan inom tjugu år borde i landet vara likställd med
svenskan. År 1868 tog Snellman afsked från senatorsem-
betet, men deltog äfven därefter ifrigt i det politiska lif-
vet, tili dess hän den 4 juli 1881 slutade sinä dagar på
Danskarby i Kyrkslätt.

I spåren af dessa banbrytare för den finska saken
har allt intill våra dagar en ifrig verksamhet pågått, för
att fullborda insamlandet ooh bearbetandet af den finska
folkdiktningens skatter, utreda finska språkets lagar, ut-
veckla detta språk för kulturens mångfaldiga behof och
förskaffa detsamma dess naturliga rättigheter i bredd med
svenskan. Prftmst bland de talrika arbetarena i detta syfte
aro att nämna Ahlqvist, Yrjö-Koskinen ooh Krohn.

August Engelbrekt Ahlqvist föddes 1826 i Kuopio och
blef student 1844. Alit ifrån barndomen var hau fullt för-
trogeii med finska språket, ooh redan före sin studentexa-
men hade hän börjat sin skriftställarbana med att tili fin-
skan öfversätta en lärobok i geografi. Som student och
sedermera fortsatte hän med enahanda verksamhet och
öfversatte bland annat åtskilliga af Eunebergs smärre dik-
ter. Därjämte deltog hän i grundandet af den första egent-
ligen politiska tidning på finska, Suometar (1847). Eedan
tidigt började hän göra resor i hemlandet och bland de
finska stammarna i Eyssland, dels för att samla runor och
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sagor, dels i språkvetenskapligt syfte. Några af sinä re-
sor i Ryssland har lian beskrifvit i arbetet Muistelmia mat-
koilta Venäjällä vuosina 1854—58. Efter Lönnrot blef hau
professor i finska språket (1863) och tog afsked från denna
befattning 1888 samt dog 1889.

Bland Ahlqvists många språkvetenskapliga arbeten må
nämnas De vestfinska språkens kulturord, där hän söker att
med tillhjälp af den jämförande språkforskningen belysa
fornfinnarnas kulturståndpunkt, och Suomen kielen raken-
nus, hvilket likaledes hvilar på den jämförande språkforsk-
ningens grundval. Men äfven på poesins område har
Ahlqvist nträttat storverk. Det är egentligen hän som kan
sägas vara skapare af en finsk konstdiktning. I sinä lyri-
ska dikter (ntgifna under titein Säkeniä) använde hän med
säkerhet och formfulländning finskan i en mängd för den-
samma nya versformer; men på samma gång uttala sig i
dessa sånger djnpa och innerliga känslor. Särskildt må
märkas flere dikter af högstämdt fosterländskt innehåll,
t. ex. Savolaisen laulu, Suomen valta och en Sång vid aftäc-
kandet af Porthans minnesstod. Såsom skald begagnade
Ahlqvist namnet Oksanen.

Georg Zakarias Forsman (född 1830, adlad Yrjö-Koski-
nen) är likaså en mångsidig skriftställare. Framför alli
har hän arbetat på historiens område; hän blef också 1863
professor i historia vid universitetet. Bland hans många
historiska arbeten märkes i synnerhet Oppikirja Suomen
kansan historiassa, i hvilken hän betraktar fosterlandets
historia från särskildt finsk synpunkt. Dessutom har hau
utgifvit ett par arbeten i finsk språkkunskap, ooh slutligen
har hän ifrigt deltagit i det politiska lifvet och fört de
nationella ideernas taian. År 1882 blef lian senator.

Julius Leopold Fredrik Krohn höll sig däremot så myc-
ket som möjligt fjärran från politiken, men i stället arbe-
tade hän med utomordentlig ifver på litteraturens fält.
Hän föddes i Yiborg 1835 ooh blef först lektor, sedän
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extraordinarie professor i finska språket. Annu i sin manna-
ålders kraft drunknade hän vid en segelfärd i trakten af
Viborg 1888. Krohn har (under namnet Suonio ) skrifvit
vackra lyriska dikter samt de kända berättelserna Kuun
tarinoita. Dessutom har hän tili finskan öfversatt en mängd
arbeten och skrifvit omtyckta Berättelser ur Finlands hi-
storia. Men hans vigtigaste verksamhet utöfvades på den
finska litteraturhistoriens fält, framför allt genom en stort
anlagd Suomalaisen kirjallisuuden historia. Af detta arbet©
utkom dock under Krohns lefnad blott första delen, som
omfattar Kalevala.

E. Senare diktning.

Under de första åren af Alexander II:s regering fram-
trädde flere nya diktare på svenska språket, hvilka såväl
skrefvo lyriska dikter som ock försökte sig på dramats fält.
Yi nämna bland dessa Karl Robert Malmström (född 1830,
kyrkoherde), Anders Teodor Lindh (född 1833, rådman), Wil-
helm Gabriel Lagus (född 1837, lyceilektor) ooh Josef Julius
Wecksell (född 1838). Lagus har äfven skrifvit en större
berättande dikt, Baco, ooh tecknat Den finsk-svenska lit-
teraturens utveckling intill Eunebergs uppträdande.

Wecksell var en rikt begåfvad skaldeande, hvars kraf-
ter dock brötos af sjukdom oeb slutligen af obotligt van*
sinne. Dessförinnan hade hän emellertid hunnit skänka
sitt land dels flere lyriska dikter af stor skönhet, ehuru
ofta hållna i dyster ton, dels sorgespelet Daniel Hjort, hvii-
kot intager en myoket framstående plats i den svensk-
språkiga dramatiska litteraturen.

Egendomligt nog har samma tid att uppvisa en fram-
stående dramatisk författare äfven på finska.
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Första försöket tili dramatiskt författarskap på finska gjordes af
Jakob Fredrik Lagervall ; hän utgaf redan 1834 en bearbetning af Shake-
speare „Macbeth“, kallåd Ruunulinna, samt några andra stycken. Mera
nationell ton hade Peter Hannikainens Silmänkääntäjä (1847), den första
egentliga komedi på finska. Men som den verkliga grundläggareu af
en dramatik på finska språket mäste man dock betrakta Kivi.

Alexis Stenvall eller Kivi föddes 1834 och var son af
en skräddare i Nurmijärvi. Hän sattes först vid sjutton
års ålder i skola och blef student år 1857. Sedän fick hän
kampa mot brist och andra motgångar sarat därjämte mot
sjukdom. Likasom Wecksell blef hän slutligen vansinnig
och dog 1872. I trots af dessa hårda öden utvecklade Kivi
en ioke ringa författarverksamhet. Bland hans dramer
märkas sorgespelet Kullervo, det vackra styoket Lea med
ämne från Kristi tid, och den utmärkta komedin Nummi-
suutarit med ämne ur folklifvet. Från sistnämnda håll
hemtade Kivi äfven ämnet tili en större roman, Seitsemän
veljestä.

Från och med 1863 börjar för Finland en ny tid. Det
politiska lifvet vaknar med landtdagarna och i följd af en
lifligare andlig beröring med utlandet. Efter det långa
stillaståendet uppstår en ifrig lust att gå raskt framåt på
reformernas bana, ooh denna ifver främjas af att tidnings-
pressen hastigt utveoklas och får behandla de flesta frågor
ojämförligt friare än förr. Också går landet i många af-
seenden så snabbt framåt, som få andra land på lika kort
tid. Många vigtiga reformer ske i lagstiftningen, kommn-
nikationerna förbättras, folkundervisningen nyskapas. Men
om åtskilliga af de önskade reformerna blifva meningarna
delade. Särskildt i den vigtiga frågan om sättet att genom-
föra finska språkets likställighet med det svenska, bilda
sig för en tid skarpt söndrade partier. Men också i andra
frågor stå frisinnade och konservativa åsigter mot hvar-
andra: så i frågan om qvinnans likställighet med mannen,
om ntvidgande af de lägre folkklassernas politiska rättig-
heter, om uppfostran, om religionsfrihet. Ofver hufvnd vin-
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nes dock den ena segern efter den andra af de åsigter, som
afse att utjämna gamla orättvisor och främja utvecklingen
af en lagbunden frihet.

Dessa tidsförhållanden verka naturligtvis äfven på
litteraturen; men att af denna inverkan gifva en verkligt
historisk framställning, därtill är tiden ännu icke inne. De
författare, som under de senaste årtiondena framträdt, stå
oss ännu alltför närä, för att kunna betraktas i historiskt
sammanhang; dessutom lefva de flesta af dem ännu, och
ovisst är huru deras författarbana kommer att framdeles
gestalta sig.

Yi åtnöja oss därför med att antyda litteraturens huf-
vudriktningar och angifva nainnen på de mest bekanta af
tidens skriftställare.

Inverkan af de nya tidsriktningarna röjer sig jäm-
förelsevis minst inom den lyriska diktningen. Denna be-
handlar allt fortfarande med förkärlek allmänt fosterländska
ämnen, eller ock tecknar den bilder från hem- och folklifvet.

Bland lyriska diktare på svenska må nämnas Rafael
Hertzberg (född 1845), som äfven författat flere berättelser
bl. a. af historiskt innehåll, Odo Morannal Reuter (född 1850)
och Viktor Karl Emil Wichmann („ Gånge Rolf född 1856).

Afven på finska hafva flere lyriska diktare af stor för-
tjenst framträdt: vi nämna bland dessa Johan Henrik Erkko
(född 1849), som äfven skrifvit dramer, Paavo Emil Cajander
(född 1846) och Arvid Oskar Gustaf Genetz (född 1848).

Af stor vigt för den finska verskonstens utbildning har den ifriga
verksamhet värit, som å flnskhetsvännernas sida utvecklats, för att tili
finskan öfverflytta det bästa af eget lands och utlandets skönlitteratur,
Främst hafva därvid naturligtvis Runehergs arheten 5 blifvit ihågkomna.
Också aro de nu alla öfversatta genom samverkan af de flesta och bästa
krafter, som för detta vigtiga företag stått tili buds.

Sålunda finna vi bland öfversättarena redan Lönnrot och Ahlqvist,
och Krohn var den, som satte i gång och ifrigt deltog i den af flere per-
soner samfäldt utförda öfversättningen af „Fänrik Ståls sägner“. I sist-
nämnda arbete deltog afven Cajander, hvilken sedermera har omarbetat
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hela öfversättningen samt ensam tili finskan öfverflyttat „Hanna“ och
„Julqvällen“ äfvensom „Daniel Hjort" och dramer af Shakespear.

Äfven Anders Törneroos („Tuokko“, född 1835) har deltagit i öfver-
sättningen af „Fänrik Ståls sägner" samt öfversatt „Kan ej“ och flere
andra dramatiska arbeten. Hän har äfven författat lyriska originaldikter
och en tragedi Saul.

~Nadeschda“, „Kung Fjalar“ och „Kungarne pä Salamis" öfversat-
tes af Karl Mårten Kiijander (f 1879), och af „Elgskyttarne“ finnas tre
fullständiga öfversättningar. Den sista bland dessa är af Genetz och er-
kännes allmänt såsom mästerlig.

Nämnas mä slutligen att Kaarlo Forsman öfversatt Runebergs lyriska
dikter samt Ooethes „Faust" och Sofokles’ ~Antigone“, och att en större
samling af Franzöns lyriska dikter tili finskan öfverflyttats af Emanuel
Tamminen, som äfven öfversatt ~I'ritjofs saga“.

Tili svenskan öfversattes Kalevalaa andra upplaga af Karl Collan
(f 1871), hvilken äfven samlade finska folkvisor och var en af vårt lands
mest framstående tonsättare. Senare har Hertzberg i fri öfversättning
återgifvit flere alster af den finska folkdiktningen.

Det mångskiftande lif, som rör sig i den nyaste tiden,
väljer såsom sin konstform helst romanen ooh novellm.
Detta märker man bland annat äfven därpå, att de förfat-
taranlag, som sedän urminnes tid i så rikt mått tunnits
hos det tanska folket, i våra dagar riktat sig åt skriftställar-
skap på prosa. Sålunda har frarnträdt en rad af allmoge-
förfättare, ofta utrustade med ytterst ringa skolbildning, men
hvilka dock ej säilän visat utmärkt förmåga att skildra det
lif, som rör sig omkring dem. Främst bland dessa må näm-
nas Pietari Päivärinta (född 1827), af hvars arbeten tlere blif-
vit öfversatta äfven tili främmande språk.

Framträdandet af dessa folkförfattare har väl äfven
bidragit tili att hos de högre klasserna bibeliålla ett vaket
intresse för de lägres lif. Men detta intresse sammanhän-
ger naturligtvis äfven med att man, under diskussionen af
de båda nationaliteternas rättigheter, öfver liufvud har lärt
sig djupare fatta det egentliga folkets betydelse för hela
samhället. De tiestä mera betydande prosaförfattare från
senaste tid hafva därför äfven tecknat bilder af lifvet och
karaktärer inom „de djupa lederna“.
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Men i bredd med sådana bilder ur folklifvet möter
oss äfven en mängd skildringar ur de högre ståendes lif,
och i dessa ser man klarast inverkan af tidens andliga rö-
relser. Yare sig de tala finska eller svenska, komma för-
fattarena lätt i beröring med samhällsfrågorna, detta *så
mycket hellre, som dessa frågor samtidigt lifligt diskuteras
i ett annat lands, Norges, litteratur, som under denna tid
med allt större intresse studeras i Finland.

Men äfven en annan litterär riktning i tiden lemnar
spår efter sig i Finlands prosalitteratur. I Frankrike söka
flere författare att så troget som möjligt återge de sidor
af verkligheten, som framställt sig för deras iakttagelse,
äfven om dessa sidor vore af företrädesvis motbjudande
art. Samma riktning, d. s. k. naturalismen, röjer sig äfven
hos flere yngre författare i de skandinaviska lauden, och
vinner här och där efterföljd också hos oss.

Bland samhällsfrågor fästes uppmärksamheten tidigast
vid frågan om qvinnans rätt. Lovisa Adelaide Ehrnrooth
(född 1826) har i noveller, skådespel, verser och uppsatser
ifrigt fört taian för denna sak, och senare har Alexandra
Gripenberg (född 1857) i berättelser, reseskildringar och upp-
satser arbetat i samma syfte.

Utom dessa båda, som skrifva på svenska, hafva icke
få författarinnor uppträdt på svenska eller finska, delvis
med liknande syfte. Främst bland landets nyare författa-
rinnor står fru Minna Canth (född Johnsson 1844). Tidens
både sociala och litterära sträfvanden representeras af ingen
bland vara nyare författare så mångsidigt som af Ixenne.
I flere noveller ocli dramer (på finska) har lion tecknat dels
de lägre klassernas ofta hårda öde, dels medelklassens lif
och de konflikter, som uppstå mellan personer, hvilka hylla
motsatta åsigter i allmänna frågor. Ledd af en liflig sym-
pati för de svaga ocli förtryckta, ställer fru Canth i bjärt
belysning de missförhållanden hon finner i lifvet och de
åsigter, på hvilka dessa missförhållanden stöda sig.
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Bland manliga prosaförfattare på finska intages främ-
sta rummet af Johan Brofeldt („Juhani Ahou

, född 1861),
hvilken behandlat ämnen dels ur folkets, dels ur medel-
klassens lif. Särskildt har hän gjort sig känd genom konst-
närligt utförda smärre skildringar („Spånor“).

Den mångsidigaste af de nyaste författarena på sven-
ska språket är Karl August Tavaststjerna (född 1860). Hän
började sin författarbana med några samlingar lyriska dik-
ter, men har sedän utgifvit flere noveller ooh skådespel.
Johan Jakob Ahrenberg (född 1847) tecknar i sinä noveller
helst lifvet i sin hembygd, Östra Finland.

Jämte romanen ooh novell en framträder äfven dramat
såsom ett uttryck för den nyaste tidens åskådningssätt.
För utveoklingen af en inhemsk dramatik blef det af stör-
sta vigt att en finsk teater år 1872 grundades ooh fort-
farande på ett utmärkt sätt ledes af doktor Kaarlo Bergbom
(född 1843). Därigenom har framkallats en allt mera upp-
blomstrande dramatisk litteratur. Denna rör sig, som natur-
ligt är, mest på nutidslifvets område, så t. ex. fru Canths
dramer, ooh lustspel af Gustaf Adolf von Numers (född 1848).
Sistnämnda författare har skrifvit sinä stycken på svenska,
men desamma hafva dock mest gjorts bekanta för allmän-
heten genom att uppföras på finska teatern.

Tillvaron af denna konstanstalt, i förening med det
lifliga intresset för det nationella, har äfven yerkat att dra-
mer författats med ämnen hemtade från de fosterländska
sagokretsar, hvilka behandlas af vår folkdiktning. Främst
bland sådana dramer står Erkkos skådespel Aino, ett verk
där det forntida ämnet på det lyckligaste sätt förbundits
med uttryck för vår tids bästa andliga sträfvanden.

Yår nyaste litteratur har sålunda att uppvisa en mängd
alster, som sinsemellan aro mycket olika. Äldre ooh nyare
åsigter brytas mot bvarandra, olika författare anlita olika
konstnärliga medel, ooh bägge de inhemska språken begag-
nas i fredlig tallan med hvarandra.

6*
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Men trots alla dessa olikheter finner betraktaren dock
med glädje, att enighet råder i ett afseende. För de allra
flesta af dessa författare ooh författarinnor är fosterlandet
fortfarande, likasom för den Eunebergska skaldekretsen, det
högsta jordiska målet för menniskans sträfvanden. De höga
tankar, som uttalades af vara stora skalder, de lefva ännu
i tusende och åter tusende hjärtan, burn än tiderna skifta
mellan mörker och ljus. Finlands sångmö kan allt ännu
och skall, hoppas vi, alltid kuuna på sig tillämpa den gamla
granadörens ord:

Gud bevare fosterlandet, det är summan af
min sång.

Så, fast andra ord förbytas, slutar jag den
hvarje gång.
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