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Förcdrag af D:r M. A. Castren.

Håltet i Univcrsitetets Solennitetssal,

den 9 November 1849.





Mina Hcrrar och Damerl Denna dag slår locknad i

Finlands häfder såsom en af de ljusaste, gladasto dagar, som

af försynen blifvit vår högskola boskärda. Det är i dag

Porthans födelsedag. Vid delta Universilet bar ej funnits

ett namu, som i glansfull ära skulle öfvcrstråla namnet Por-

than. Med delta namn börjas ett nytt tidskifte nti vart Uni-

versitets och hela vårt lands annaler. Pehr Brahe grundade

ett Universilet i Åbo och Porthan döpte det tili ett Finskt

Universilet. Hän var den förste, som höjde sin stämma för

odlingen af fosterlandets språk, häfder, skaldekonst och hela

litteratur, och hän var äfven den förste, som mcd allvar

lade hand vid verket. Porthan har såsom vetenskapsman

verkat i många rigtningar, men under ali sin verksamhet

har hän i främsta rummet hait fosterlandet för ögonen, och

sin största ära har lian hos efterverlden skördat såsom Fin-
lands häfdatecknare.

Det är tili en icke ringa del afctningen för den store

mannens minne, som förmätt mig ali på denna haus födelse-
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dag tili föremål för min framstfillning väljä ett amne, som

eger både ett fosterlfindskt och ett historiskt innehåll. Den

fråga, hvarpå jag ulbeder mig alt för några ögonblick få ffista
upprnfirksamheten, lyder så:

Hvar lag det Finska folkets vagga?

Det är en fräga, som bide i äldre och nyare tider ut*

gjort ett vigligt föremål för lärda mans forskningar. Histo-

rieforskare, språkforskare, nalurforskare halva hvar på sin

vä'g sökt utreda denna dunkla frtiga. F§ ämnen halva blifvit
så mångsidigt behandlade som detta, och likval veta vi annu

1 dag fögja niera an intet oin vår harkomst. Med anledning
af de viduriderliga meniiigai-j som haröfver stundom blifvit

utlalade, har sjelfva (lennä undersökning rakat i vanr\kto
och blifvit föremål för den hårdaste ftf ali krilik för
åtlöjet. Trotsande tili och med denna kritik, fördrislar jag
mig att Hflr inför en bildad allmänhet littala min;i tankar i
ämnct* Skulle min framstälining inisslyekas, så beder jag
att felet ieke skall tillräknas ämnets beskaflenhol, ut;(n min
oförmåga att behandla delsamma.

Uuni min fralnstallning af ifrågavafande fiimne fifven
kommer att utfalla, så hoppaa jag att den i ihtet fall bör
kuuna stiillas vid sidan af de lärdas undersökningar orn pa-
radisets Ifige och mensklighetens gemensamma härkomst ifrån
Adanv och Kva. 1 vår tid äro så beskaffadc underäökningar
högfit dsmakliga, elnodau de ej leda tili annat fin lufliga, hall-
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lösa fantasier. Ilär kan derföre icke blifva fråga om den

Finska staminens första, paradisiska hem, ulan jag skall

blott bjuda tili att påpeka den plats på jorden, der

denna stain ännu lefde osöndrad i en grupp eller liksoin

i en folkfamilj. Sasom bekant är, hafva de Finska folken

iinda ifrån den tid, de ega en tillförlitlig historia, loi-

vat vidt skillda från hvarandra, somliga i Asien, andra i

elika delar af Europa. Man har lunnit spår af dein i Skan-

dinavian och Danraark, i Tyskland och England. En icke

ringa yta af Ryssland och vestra Sibirien bebos ännu i dag

af Finska fölkslag. Den egenlliga kiiman af Ungerns befolk-

ning tillhör likaså den Finska stammen. Berömda forskare

hafva yttrat den Rirmodpn, att tili och med Spaniens altista

innevånare, Iberer och deras afkomlingar, de så kallade Bas~

kerna, aro af Finsk härkomst. Niir man för sin betraktelse

framhåller dessa från hvarandra fjerran belägna nejder, hvilka

utgjort siitet för Finska fölkslag, så kan man ej värja sig

för frågan: på hvilket stiille af jorden lefdc dessa folkslain-

mar ännu förenade med hvarandra? Det är ur denna syn-

punkt, jag ärnar behandla frågan om det Finska folkets vagga.

För en närmare utveckling af ämnet <är det af högsta vigt
att åtminstone i största allmänhet vidröra Finnarnas och hela
den Finska staminens slägtskaps-förhållanden. I detta afseonde
aro likviil de lärdaS meningar myeket delade. Ty då några hän-

föra Fiimar och deras stamförvandter tili den gula eller Mongo-
liska rasen, anse åter andra, att de böra räknas tili den hvita,
den Kaukusiska eller ludoeuropeiska rasen, och Annu andra an-
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taga en nordlig eller polar-ras hvartill de räkna både Finnar,
Samojeder och många andra bland nordens folk. Mig vill
del synas, säsom skulle de Finska, de Turkiska och Sarao-
jediska folken bilda en hioin sig sluten grupp, hvilken så
tili sägandes utgör en förbindande länk mellan de gula och

heitä,. de Mongoliska och Kaukasiska raserna. Huru härmed

äfven raå förhålla sig, så är det åtrainstone säkert, att ett

bcstämdl slägtskapsförhållande eger rum mellan nyssnämnda
tre folkstammar: den Finska, Turkiska och Saniojediska.

Slägtskapen mellan Finnar och Turkar har i sjelfva verket
redan länge värit af språkforskare antagen, och äfven bland
naturforskare har Prof. llctzius i Stockholm nyligon på det
bcsläradaste erkännt nämnda slägtskap. Hvad åter den Sa-
mojediako stammen bcträffar, så har väl dess förvandtskap
raed Finnarna ur den naturvetenskapliga synpunkten stun-

dom blifvit betviflad, men språkforskaren kan ej annat än

tillerkänna äfven Samojederna ett gemensamt ursprung med

både Finnar och Turkar eller Tatarer.

Det kari här ej bHfva fråga ora att för nyss antydda
slägtskapsförhållande åberopa några bevis, allraminst sådana
sora grunda sig på språkliga och naturvetenskapliga under-

sbkningar. Mera egnande vore det för tillfället att vidröra

förvandtskapen i de förrberörda folkens seder och lefnads-

sätt, i religions-kulten, i kansio- och föreställnings-sättet; men

då äfven della skulle leda utöfver gränserna för närvarande
fraraställning, vill jag denna gång endast fästa uppmärksam-

helen vid en omständighet, soin framför andra synes mig
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vigtig ooh anslående. Det är den obegränsade, öfvernalurliga

tro, som dessa folkstammar hyste ooh tili en del ännu hysa

för sångens undergörande makt. Med sangen troilde de sig

kanna besegra hvarje fiende, afböja hvarje fara, beta hvarje

sjukdoin, tjusa onnar, tämjä vilddjur, och rnod ett ord åslad-
korarna det onföjliga. Enligt deras föreställning voro sång
och vishet samrna sak, och de skattade ingen förmåga så
högt soin denna. Huru stor tillit de äfven satte tili svärdet,
så tillerkände de likväl at sangen en vida slörre makt. Vi

läsa i vara gamla runor, alt de allratappraste hjeltar verkade

raera med sinä sånger, iin med sitt svärd, och om de någon
gång under sinä idrotter råkäde förgäta blott ett enda ord,

så kunde ingen makt raera hjelpa dem, utan det saknade

ordet måste uppsökas, om det ock lag fördoldt i Wipunens

araf eller i Tuonis dystra rike. Alldeles i samma anda qväda
äfven vilda Tatarer och Sarnojeder om mäkliga hjeltar, som

begifva sig hakoin länder och haf för alt komina i besittning

af det allsmäktiga ordet, den alli besegrande sangen och

visheten. Så underbart mäktig och hänförande var sångcn
enligt de gamla Finnarnas föreställning, alt de trodde sjelfva

Gudarna lyssna förtjusta tili sångens toner, och likaså för-
tälja äfven Tatarernas sagor, att himmelens sju Gudar, sit-
tande pä en molnspets, lana sitt ora åt de dödligas qväden,
att sjelfva underjordens mörka makter ila tili ljusets rymder
för att hugsvala sig vid ljudet af harpans toner.

Denna utomordenlligt tjusande kraft troddes i synnerhet
ligga fördold i de magiska eller trollsångerna. Ulom dern
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cga nämnda folk ett stort förrad äfven på lyriska och episka
sångcr. Hvardera slaget af qväden skulle lemna ett rikt
ämne tili jemförande betraktelser, men jag kan här endast i

få ord vidröra de allmänna beröringspunkter, soin nämnda
qväden erbjuda hos de omförmäldta folkstammärna. Hvad
först de lyriska sångerna beträlfar, så hafva de fullkomligt
enahanda character såväl hos Finnar och Samojeder, soin

hos hedniska Turkar cller Tatftrer. Såsom man redan kan
sluta af dessa folkslags yttre läge, sä har man ej i de-

ras qväden alt söka glada, tjusande drömmar cm lycka och

sällhet, utan de aro dessa qväden alt liknas vid djupa
suckar, framprcssade ur ett lidande, sorgbety.ngt hjerta.
»Min harpap su qvädcr den Finska sångmön,

«Min harpa äv af sorger bildacl,
Af bekymmer sammanfogad,
Kupan gjord af onda dagar,

Strängarna af sorger snodda;
Derför cj min harpa klingar,
Ljuder ej i glädjetoner,

Att lion är af sorger bildad,
Af bekymmer sammanfogad.»

Sadan är den Finska harpans natur. Den eger säilän något
ljud för glädjen, men låter oss deremot i tusende variatio-

ner förnimma menniskohjortats sorgor ooh lidanden. Samina
vemodsfulla skaplynne röja äfven Samojedornas och Tatarer-

nas lyriska ntgjutclser. Jag bar förut meddelat allmänheten
några jirof på Samojedernas sångcr, bland hvilka en lyder

sålunda:
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»Da jag blef tili huslru tagenj
Biltert sörjdo jag mitt afskeJ

Från mia liulda foslrarinna;
Mon en hien ti<l jag leiVle
Med min mim, den adle vannon

Och min hela sorg förglömdo.

Förr jag tänktc så: det ges ej
Någon annan afskeds-smärla,
Än att skiljas från sin moder,
Mon nu kom också en annan:

Han dog bort, den äd!e makcn,
Ooh jag sörjer honom mora,
Än jag förr min moder sörjdo.

Uloin mig han efterlemnat

Fyra spiida barn i hemmet;
OI när skola vi förgäta
Sorgen cfter den försvunna?
Nu ])å sådant sätt jag lefvor,
Alt jag hälften af min smårla

Sökor gonom sånger skingra,

Mcn med tårar andra hälften

Af min djupa sorg förmildra.»

Om denna sång har redan af andra den åslgt blifvit yttrad, alt

den öfverflyttad i Finsk drägt ingalunda skulle kuuna skiljas
ifrån genuint Finska sånger, och detsamma kan äfven siigas om

de flesta andra bland Tatarernas och Sarnojedernas sånger.
Men en så stor öfverensstämmelse kan ej vara blott tillfällig, ulan

den grundar sig helt visst på en förvandlskap emellan folken-
2
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På en sådan förvandtskap tyda äfven flora öfvercns-
stämmelser i dc förrberörda folkcns episka cller hjelte-sånger.

Redan sjelfva ämnet för nämnda sångcr är af fullkomligt ena-

handa beskaffenhet. I de Finska hjelte-sångerna utgör van-

ligen ungmöns hand det yltersta målet för hjeltarnes bragder.

Samma thema genomgår äfven Turkarnas och Samojedernas

sånger. Det gifves äfven bland dem knappt en enda, der

hjeltebragden ickc ytterst afser besillningen af en genom

skönhet, börd och rikedom frejdad jungfru. Sannt är väl,
att della ämne äfven bhfvit af flera europoiska folkslag be-

sjunget, i synnerhet under riddare-lifvets sköna tidehvarf;
tnen det är nalurligt, attAsiens vildar ej kunnat uppfatta äm-

nct ur samma synpunkt, sora Europas bildade nalioner. Hvad

särskildt den nyssnämnda riddare-tiden beträffar, så var

bjeltobragden vid denua tid blott ett rnedel, hvarigenom rid-
daren ville försäkra sig om ungmöns kärlek och tillgifvenhet.
Efter att i årtusenden hafva försmäktat under ett ok af träl-
dom och förnedring, hade qvinnan omsider genom kristen-

domens öfvcr barbariet vunna fålt en af sinä heligaste
rättigheter sig tillerkänd den alt sjelf vara sitt hjertas
herrskarinna, att efter fritt behag kumia råda öfver sinä
känslor. Det lag nti riddarelidens anda, att ungmön före-
trädesvis skänkte sitt hjerta åt den, som på stridernas fält

skördat ärans lager. Hoppet om’ ungmöns ynnest var der-
före den sporre, som manade riddaren tili ädel bragd, den
ledstjerna, som genom tusende faror förde honom tili seger.

Det är i denna anda, som ifrågavarande ämne skildras i
medeltidens hjelte-sånger och riddare-sagor
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På on hoit annan grund stöder sig ämnet för hjelle-

sången hos de folkslag, hvilka frågan här gällcr. llos dem

var qvinnan förut, och är tili en del ännu en bclryckt och

misshandlad slavinna, en viljelös varelse, en vara, som kö-
pes med en annan vara. Det är henne ickc lillåtet att hysa
några önskningar i lifvet, hon fär ätminslone icke gifva luft

åt dem, ulan klokheten bjuder, att hon liksom ett ogräs ut-

rolar hvarje förhoppningsrik kansia, som eftcr naturcns ord-

ning vill arbeta sig fram i hennes bröst. Tili trälinna född

måste hon med lugnt mod åse, huru fäder och bröder köp-

slaga om hennes hjerta och bortsälja det för mindre än trettio

silfverpenningar. Sjelf får hon vid denna handel icke ega

nägon taian.

Är nu qvinnans ställning sfi ofri och bcrocndc, sä frä-
gas: hvad kan väl då vara motivet för hjeltebragden? Hvad
är det, som förmår mannen att våga lif och blod för en

svag, misshandlad och föraktad slafvinnas skull? Man bryr
sig ju icke om hennes kärlek och tillgifvenhel; det är endast
hennes person man vill ega, och då den kan vinnas med
några rendjur eller ridhäslar, hvarföre skall man då slrida?

För alt besvara denna fråga, nödgas jag framhålla en

paragraf ur den Samojediska och Tatariska äktenskaps-balken.
Det är den paragraf, som stadgar att öktenskapliga förbin-

delser ej få ingås emellan individer af samma stam, utan de

begge contrahenterna måste nödvändigt tillhöra Ivonne skilda
stammar. Men fordom stodo de olika stammarne merendels
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i ett högst fiendtligt förhållande tili hvarandra. Färden tili

en främmande stam måsle,
för att begagna inig af hjellcsån-

gens egna ord, banas »genom männers svärdsägg och hjel-

tars stridsyxor.» Det var åtminstone ganska olla omöjligt

alt genom fredlig bemedling vinna en maka ur den fiendlliga
slammen. Härtill kom ännu, alt den rådande polygamien
föranlodde en stark afsättning på dcn handelsvara, soin man

kallade qvinna, i följe hvaraf unga flickor voro bade säll-

synta, myeket eftersökta och svåra att vinna. Derföre kunde
äfven i bäsla fall äktenskapliga förbindelser cj afslutas utan

långvariga underhandliugar, mer eller mindre betydliga oin-

kostnader och andra olägenheter. För att med ens afböja
alla dessa hiuder och svårigheter, hände det icke säilän att
den Starko med väpnad arm tillkämpade sig en maka. Det
är företrädesvis bragder af delta slag, som Tatarer och Sa-
mojeder i sinä hjcltcsångcr förherrligat.

Jag Sr öfvertygad derorn, alt del ursprungligen är samma
grund, hvarpå äfven dcn Finska hjeltosången stöder sig,
ehuru den under tidernas lopp anlagit en skönare, vekare,
mera human character. Qvinnans rättighpt ali sjelf beslämma
silt öde är i vara hjelterunor redan i någon mon erkänd,
och såsom vilkor för sin ynnest fordrar ungmön äfven i dessa

runor alt den man, som gör anspråk på hennes hjerta, skall

hafva utmärkt sig genom ärofullt ulförda bragder. Emeller-
tid framskymtar genom denna fidderliga slöja ännu ett och
annat asiastiskt drag. Liksoin Tatarer och Samojeder voro
iifvcn Finnarne fordom söndrade i slammar, hvilka lefde i
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en inbördes fiendskap. Runoina omtala endast Ivcnno så-

dana stammar, men traditionen' känner långt flera, bland
hvilka somliga ännu i dag lefva i spändt förhållande tili hvar-
andra. Oaktadt den hälskhet och fiendskap, soin de sär-

skilda stammarne närde nmt hvarandra, måste likväl cnligt
vara fornsängers vitlnesbiird äfven den Finskc hjclten väljä
sig en brud ur en främmande stam, och hade hän en friare-
färd i sinnet, så plägade hän stundom

»Kläda sig i jernsmidd skjorta,
Slålsmidt bålte på sig spänna», ellei - 'åtminstonc:
»Taga guld, hvad mössan fyllde,
Uatlens kupa full med silfver.»

Ultryckligen angifva vara gamla runor, alt de Finska hjei-
tärna ej skyddo att med arraens rätt bemäktiga sig jungfruns
hand, och många skäl finnas äfven tili den förmodan, att en
mössä, fylld med silfvcr och guld, värit en af de yppersta
tahnan hos vara förfätler. Yi finna med ett ord i de Finska,
Turkiska och Samojedista folkens hjeltesånger ursprungligt
samipa grunddrag, men dessa drag hafva dock, såsom jag
redan nämnde, i vara sånger blifvit i betydlig rnon mildrade
och förädlade. En flägt af mcdeltidcns riddare-anda har äfven
inträngt tili vara bortgömda dalar och tryckt sittinsegel på vara
hjeltesånger, hvilka dcrföre i sitt nuvarande skick erbjuda många
öfvcrensstämmclser med Germaniska folkcns riddare-sånger.

Man måste öfverhufvud i fråga om do Finska folkcns
slägtskap med Turkar och Samojeder taga i betraktande, att

flera grcnar af den Finska s tammen i mora fin tusen år lef-
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vat i närä beröring mod så väl Gerrnaniska soin Slaviska
nationcr, hvilka inympat sin bildning på nämnda stam och
tili en ickc ringa del utplånat dcss ursprungliga skaplynnc.
Men så vidt delta ännu kan uppdagas, röjer det en omiss-
kännelig likhet både hos Finnar, hedniska Turkar och Sa-
mojeder. Man kän af sadan anledning knnppt hysa något tvif-
vel orn dessa folkstammars inbördes förvandtskap. Men det
förhåller sig mod befryndade nationcr, liksom nied befryn-
dado individer: alt de en gång måste hafva haft ett och
sannna hein, att de utgått ur ett gemensarnt bo. Det har
utan tvifvel gifvits en tid, då Finnar, Turkar och Saraojeder
ännu lefde i broderlig föroning med hvarandra. Men skulle

äfven forskaren på grund af sin första trosartikel, som bju-
der honom att ingenling tro, att ingenting antaga ulan exact

bevisning skulle, säger jag, forskaren betvifla förvandt-
skapen emellan ifragavarande tre folkstammar, så berättigar
dock i hvarje fall den obestridliga likheten i deras språk,
soder, lefnadssätt m. m. tili det antagande, att de åtminstone
i uräldsta tider lefvat i yltre beröring med hvarandra, att de

någon gång i verbien ägt gemensamma boningsplatser. Häf-
derna hafva lemnat oss i okunnighet om Finnarnes äldre

hemvist, och skall det lyckas oss att om dem erhålla någon
tillförlitlig kännedom, så måste det ske derigenom, att de

omförmaldta Turkiska och Samojediska statnmarnes äldsta

bostäder blifva utredda.

I och för utredande af Satnojedernas språk, historia

ocli öfriga förhållanden har jag anställt rnångåriga forsknin-
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gar och dervid kömmit tili det osvikliga resultat, att den
Samojediska stammen utgålt ifrån Ilögasion och värit derbo-
satt i den Sajanska bergsbygden eller i det öfra området af
Jenisciska flodsystemet. Iliir trälfade jag många små Samo-

jed-stammar, hvilka nu lefde kringskurna af Turkiska och
Mongolista folkslag. Bland de bfrigblcfne Samojederna hade
blott en enda liten stara, eller så kallad uluss, räddat sitt

språk och sin nationalitot; alla de öfriga stammarne hado
redan antagit de Turkiska och Mongoliska folkens tungornål,
deras seder och Icfnadssätt. De erinrade sig icke dcsto mindro
siä Samojediska hfirkomst, hvilken för öfrigt pä del klarasto
framtradde bådo i språkliga och andra minnesmärken. Sa
upptäckte jag, att emiäsi nämna ett exempcl, hos de inom
Chinas gränser boende Sojot-slägten några familje-namn, hvil-
ka äfven förekomma hos de vid Ishafvots sir iinder irrande
Samojeder. Det kan således intcl tvifvcl äga rum om do
nordliga och sydliga Samojedernas gemensamma härkomst,
)nen väl kunde af de författare, som antaga en pplar-ras,
det inkasi möjligen göras, att de sydliga Samojederna till-
äfvenlyrs skulle ifrån Ishafvots bygder hafva invandrat tili
sinä nuvarande bostäder inom den Sajanska bergsbygden. Ett
sådant antagande strider dock emot historiens vittncsbörd,
ly så langt mennisko-slägtcts häfder gä tillbaka, hafva alla
större folkrörelser för sig gålt ifrån söder tili norr och ej
tvertom: från norr tili söder. Det ligger också helt ochhål-
let utom sannoliklu tens område delta antagande af en
polar-ras, som skulle hafva haft sin vagga vid den norra
oceanens isbelagda stränder. En natur, som medmödaför-
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mår mana lill lif en och annan nodvuxen planla, huru skullc
vai den hafva kunnat ur sitt sköte framalstra ett mennisko-
par. Hvad särskildt Samojedcrna belräflar, så bevisar åfven

deras slägtskap mcd Turkarne, att de härslamina frin syd-
ligä nejder. Detsainina bekräfta afven deras cgna traditio-

ner, hvilka ultryckligen hanvisa på de Sajanska bergen så-
som den pvinkt på jorden, lwarifrån den vidt spridda Sa-
inojed-stainmen ulgrenat sig öfver det nordliga Asien och
Europa.

Det är en annars mycket gängse tradition hos flera

Asiatiska folkslag, att de i tidens begynnelse lefvat concen-

trerade vid någon större bergskedja och derifran efterhand

utbredt sig öfver slättlandet. Donna tradition bar utan tvif-

vel sin sannfärdiga grund ooh äger sin häntydning på den

Stora vattenflod, som onligt tiera folkslags samstämmiga vitt-
nesbörd öfversväramat jorden ooh tvungit dess innevånare
att siika sin raddning på de högsta bergsspetsarne. Greker,
Judar, Chinesare-, Tibetanare, Ilinduer, ja tili ooh med Ame-
rikanare ega tradilioner ora den så kallade syndafloden. P?i
Scirskilda delar af jorden orntalar man höga berg, som un-

der öfversvämningen skulle hafva räddat rnenniskoslägtet

ifrån fullkomlig undergång. Berget Ararat var troligen ieke

rnenskliglietens enda tillflyktsort ooh Noaclis ark icke dess

enda räddnings-planka. Sarama rätt tili erkännande som Ju-

darnes hafva tifven andra folkslags traditioner, och erkänner

man en gång syndafloden för ett historiskt factum, såsom
den af nvare forskare näsiän ällinäni erkännes, så äger man
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häri en nalurlig förklaring tili de gängse herättelserna om

folkslagens utgång ur höga bergskedjor. .lag anser det pi
sadan grund för sannolikl, att de Sajanska bergens skyhöga
toppar Ijonat Samojederna tili ett landningsställe under den
Stora öfversvämningen. Så myeket kan åtrninstone anses

för afgjordt, att Samojedstammen ganska tidigt värit bosalt

inom detta bergssystem, och att de sista spåron af nämnda
stam här försvinna.

I en o afb puten fortsättning med de Sajanska bergen

fortlöper den vestra Altai-gruppen, hvars egentliga kärna ut-

göres af Stora Altai, som ulbreder sig emellan Ob- och

Irtisch-flodernas kallor. En annan ganska mäktig knut af de

Altaiska bergen bär namnet Tangnu-Ola, som iigger i söder
om Jenisei, .ej iångt ifrån de Sajanska bergen. Enligt hvad
Chinesiska kallor antyda, voro Stora Altai och Tangnu-Ola
af ålder sätet för den turkiska stammen. Tvenne af nuti-
dens största forskare Klaproth och Ritter förnioda, alt dessa

o
berg värit Turkarnes tillflykt under öfversväinningen. At-
niinstone har nämnda stam sedän uråldriga tidor värit hem-

mastadd i denna bergsbygd. Detta intygar, utom Chinas an-

nalister, afven en inhemsk historie-skrifvare Abulghasi-
Bahadur-Chan, som förtäljer att Turkarnes stamfader nedsatt

sig i den Altaiska bergstrakten närä sjön Issikol. Hos Abul-

ghasi bar denne stamfader namnet Turk, och det såges ut-

tryckligen att han värit en son af Japhet. , Följakteligen

skedde åfven enligt den Muhamedanska författarens uppgift

Turkarnes bosättning vid Altai i en ganska tidig ålder, men
5
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såsom rättrogen Muselman kunde hän naturligtvis icke anse

Turkarne för ortens urinnevånare, ulan hän lät dem på
grund af den Mosaiska traditionen, som äfven de Muhame-

danska Turkarne erkänna, utgå ifrån paradiset och det för-
lofvade landet. Det är i sanning en högst öfverraskande

företeelse, att äfven häfdaforskningen tyder på ett gemensamt
hem för de med hvarannan hefryndade Turkiska och Samo-

jedska folkstamroarne. Delta hem var enligt min föregående
framställning beläget i vestra Flögasien vid de Sajanska ber-

gen och vestra Allai-kedjan, inom området af källorna för

Ob, Irtisch och Jenisei. Det är i samma nejd, som äfven

den Finska stammens vagga på grund af dess förvandtskap
med Turkar och Samojeder måste sökas. En lärd Ungrare

vidnamn Czomade Körös hoppades finna den Ungerska och

hela den Finska stammens ursprungliga fädernesland i en

annan trakt af Högasien, i Tibet. Lodd af denna förhopp-
ning banade hän sig väg ända tili Dalai Lamas rike, dval-

des der li år i klostrct Zimskar och fullföljde rastlöst sitt
föresatta ändamål under mödqr och försakelser af alla slag.
Frukterna af Körös’ bemödanden äro den lärda verbien be-

kunta. Hän har lemnat oss nyckeln tili Tibets rika litteratur,
men den Finska stammens första fädernesland har hän
ej funnit, och med silt compass ej kunnat finna. Jag har

med uppmärksamt öga följt den finska folkvandringen, och

ora jag icke mycket misstagit rnig, så förlora sig de sista

spåren af Finnarne och den Finska stammen, såsom jag re-

dan nämnde, inom de Altaiska och Sajanska bergssystemer-

na. Här hör man ännu i dag Tatarerna förtälja om en Ijus-
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ögd folkslam, Akkarak benämnd, hvilken af ålder skulle

hafva värit bosatt i landet och tros hafva upprest de ål-
driga grafkummel, som öfverallt anlräffas pa stepperna. 1

öfverensstäramelse med denna tradition angifver äfven den

chinesiska historien att ett folk af blond ras fordom

skulle hafva bott norr om det nyss omförmäldta berget

Tangm-Ola, liksom åter Turkarne påstås hafva värit bosatta

söder om detsamma. Det Sr icke otroligt, ulan tvertom

högst sannolikt, att man med folk af den blonda rasen har

alt förstå Finska stammar, ty i alla tider har den blonda

färgen blifvit ansedd såsom ett af deras raest characteristiska

kännetecken. Märkvärdigt nog finnes också inom Irtischska

flod-området ett ortsnamn Sumi, som nastan bokstafligen öf-

verensstämmer med den för Finland inhemska benämningen

Suomi. Utom denna anlräffas i förrberörda nejd många an-

dra locala benämningar, hvilka äfven förekomma i Finland

och tili en del just i Finskan äga sin förklaring. Jag vill

exempelvis anföra några bland de vigtigaste. Floden Jenisei

kallas af Tatarerna Kein, och samma namn ega äfven åt-
skilliga floder både i Finland och Ryska Karelen. Ordet

ljuder i vara dialccter Kam, Kemi, Kymi, och äger i Finskan

betydelsen af ”stor flod” eller "raoderflod.” Tili det Jeniseiska

systemet höra bifloderna: Sim, Ija och Ijus, hvilka benäm-

ningar äga en öfverrraskande likhet med de Finska flodnam-

nen: Simo ooh Ijoki, som jenivai förekomma i trakten af

Kemi i Norra österbotten. Bland öfriga bifloder tili Jenisei

förtjcna att nänmas; Oja, som i Finskan betecknar en bäck;
jaga, beslägtadt med det Finska joki och det lappska joga;
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Kolva, ett namn, soin äfven förekommer i Finland, Perm,
Arehangel och i de Finska språken äger betydelsen af ett

"fiskrikt vatten.” Vid källorna af Jenisei ser man tvenne bergs-
toppur eller taskyler, af hvilka den ena i betydlig mon höjer
sig öfver den andra. Den högre toppen kallas af Tartarerna
kyrky-taslajl och den lägre ala-taskyi, hvilka benämningar
ofrivilligt erinra orn de Finska orden korkia hög och ala lag.
Skulle nu ett och annat af dessa benämningar äfven kuuna
härledas ifrån de Tatariska språken, så bevisar i alla fall tili-
varon af lika Ijudande ord i Finland och Altai, att de Finska och
Altaiska språken masto vara beslägtade, och att följaktligen Fin-
narne ifrån Altai-bergen invandrat tili sinä nuvarande bostäder.

Med förbigående af åtskilliga andra bevis, soin ännu

kunde anföras tili stöd för min mening ora Finnarnes ut-

vandring ifrån trakterna af Altai, vill jag endast omnämna

den högst yigtiga omständighet, att enskildta grenar af den
Finska starnmen ännu i denna dag anträffas i närheten af
detta sitl urgamla säte. De äro vanligen kända under namn

af Ostjaker och Woguler, men inbegripas äfven under den
gemensamma benämningen af Ugrier cller Jugrier. För det
närvarande äro tiessä stammar bosatta längs hela det nedra
loppet af floderna Ob och Irtisch, men tydliga spår af dem
förekomma ännu inom Irtisch-flodcns öfra oraråde. Sjelfva
sitt namn af Ugrier eller Jugrier hafva de troligen erhållit
under vistelsen vid öfra Irtisch. Bär bodde af ålder en
Turkisk stam, benämnd Ögur eller Jugur, ooh de Finska

stammårna blcfvo tvifveäsutan för sitt närä granskap af fram-

mande nationer förvexlade med de Turkiska Ugrierna. Del



är för öfrigt icke Ostjaker och Woguler allena, som erhöllo
della namn. Äfven Magyarernes benämning af Ungrer är af
samma ursprung, liksom äfven sjelfva det Ungerska folket
tili sinä närmaste stamförvandter räknar Ostjaker och Woguler.

Ungrarne vilja, såsom bekant är, af national-fåfänga
icke erkänna denna förvandtskap, och kanske var det tili en

del äfven denna fåfänga, soin förledde Körös att söka Un-
grarnes vagga i Tibet, der jemväl enligt Chinesiska anna-

listers vittnesbörd en gren af dcn vidt frcjdade Turkiska
Uigur-stammen fordomtima skall hafva uppehållit sig. Uloin
Körös hafva äfven andra både Ungerska, Tyska och Franska
lärda uppsökt alla möjliga skengrunder för alt, tvertemot ali
sanning och rättvisa, afskilja Ungrarne ifrån den ringa aktade
Finska stammen. Yi kanna ej förundra oss deröfver, ty äf-
ven vår egen känsla vill uppresa sig vid åtankan derpå, att

Lappar och Samojeder äro vara blodsförvandter. Det är just
denna känsla den vördnadsfulla känslan för höga och
lysande anor, som äfven förmått flera bland vårt lands lärda
alt söka vår vagga i Grekland och det förlofvade landet.
Vi masto dock resignera ifrån ali förvandtskap med Hellener,
med Israels tio starnmar, med jordens Stora, privilegierade
nationer i allmänhet, och väre det härvid vår tröst, att ändå
»en och hvar är sinä handlingars son,» att ali sann och
verklig adcl måsle vara sjelfförvärfvad. Det kan vara ovisst,
om det Finska folket förmår tillvinna sig ett aktadt namn i
häfderna, men vissi är att efterverldcns dom öfver oss
kommer alt grunda sig, icke på vära anors, utan.på vara han-
dlingars beskaflfenhel.
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Föredrag af D:r K. F. v. Willebrand.

Hållet i Universiletots Solennitetssal,

den 9 November 1849.





Minä Ilerrar och Damer! Afsigten alt vid dessa sam-

mankomster i populär drägt kläda vetenskapliga ämnen

har nu för en stund äfven kallat en Medicus tili ordet.
Sannerligen, mer än någon annan vetenskap har medici-

nen af nöden att populariseras, alt rätt förstås och bedö-
mas af den stora allmänheten. Att förstås rätt, säger jag,

ty få ibland Herrskapet torde Annas som ej på sitt vis

förstå medicinen; ett förstående som gifvit anledning tili så
många missförstånd ernellan alhnänhet och läkare, ehuru

äfven orsaken tili dessa missförstånd kanske ej säilän läg
hos läkarene sjelfva. Det var nemligen en tid, säkerligen
redan aflägsen från vår, då medicinens utöfvare afsigtligt
sökte omhölja sinä fjät i ett mystiskt dunkel. En mördande
satir blef den välförtjenta lönen derför. I vår upplysta tid,
då alla naturvetenskapers oeftergifliga fördran är precision
och klarhet, hafva äfven medicinens vetenskapliga represen-

tanter längesedan kastat ifrån sig ali lust att omhvärfva sinä
handlingar med skenet af det underbara, af det obegripliga.

Men de bittra, bitande- sarcasmer, dem Moli&re och sedän Yol-
4
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laire slungado emot inedicinen, lefva ännu qvar och göra sin
rund kring jorden. Enda sättel att säkert bryta satirens udd
är att, om möjligt, göra medicinens läror begripliga för hvar man.
Dermod har ju ock början redan förut hos oss blifvit gjord
och Saken skulle egcnteligen nu ej behöfva vidare inledning.

För den stund jag i dag har Iyckan att få taga Herr-
skapets uppmärksamhct i anspråk, viii jag begagna tillffillet
att beröra ett ämne, sora oj allonast ä'r rnig serdeles kärt,
litan äfvcn tordc liafva ett nastan nationelt intresse, emedan
on vår laiulsman inom delta fall vunnit Stora scgrar för läka-
rekonsten. Jag viii lala om Electricitet och Galvanism.
Jag har valt delta ämne såmycket heldre sora just inom dettas
område annu så många mysteriösa föreslällningar äro gänase

hos allmänhelen. Vid fråga om Electricilelens och Galvanis-
inens användning mol sjukdomar forknippar sig ånnu hos
mången af allmänhelen nastan sagdt förestallningen om troll-
konst, och derigenom kan mcd detta medel af okunniga så
lätt eharlataneri bedrifvas. Jag ville har visa, att i effectorna
af Galvanismen och Eleclriciteten lika litet mysteriOst finnes,
som deri att eldlågan bränner fingret, om det kommer den
för nilra, eller att en droppe skedvatten fråter den punct,
dit den faller.

AU Galyanismens effecter .'iro så enkla, det kan väl ej
förringa dcss värde i Herrskapets ögon, tvertom tyckes just
det mesi böra fängsla vid sig beuudran, att se huru
dcnna, så enkel i sig sjelf, kan hafva så utomordentlig an-
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vändbarhet, huru genom dess skickliga bruk så utomordent-
liga ting kumia produoeras, soin man t. ex. i den moderna
teknikon dcrmed dageligcn vinner. Jag vill blott cxcmpel-
vis nämna huru för några år sedän, då jernvägen skulle le-
das från London tili Dbwer, ett stort berg vid hafsstranden stod
detta företag i vägen. Det var händolsevis just samma berg,
dit Edgar i Kung Lear ledde den blinda Glosler. De tiestä af
Herrskapet minnas siikerl huru Schakcspear skildrar donna
klippa och dess förfärliga bråddjup. En vacker dag nödgas
berget röra sig från sin evigt fasta grund och stiga ncr i
hafvet. Detta under gjordes med ett galvaniskt batteri, som

var uppstäldt en half engelsk mil derifrån. Det vissa är alt

den ]iooliskt märkvärdiga klippan cxistcrar ej mer, men

jernvägen går der sin raka Lana fram.

EU annat icko mindre markvärdigt företag gjordes ej
långt derifrån, men på sjöbottnet. Genom en egen olycka
hade för ungefär ett halli sckel sodan det Stora hundraljugu-
kanons linieskeppet Kung Georg sjunkit utanför Sherncss, Ailit
takladt, som det gick ooh stod. Detta tillspärrade inloppet tili

Themsen för djupgåendo skepp och gjordc farleden svår tili
och med för grundt gående fartyg. Kuru olyckligt var ej ett
sådant förhållande på en punot af den vigt soin Themsens

inlopp? Förgäfves hade ali Engelsk uppfinningsförmåga ar-

betat uppå rnedel atl få det svåra hindret ur vägen; det
stod der orörligt soin en klippa. Men de galvaniska trå-
darne ledas lättare tili sjöbottnet lin in i djupet af ett berg.

Med Galvanismens tillhjelp sönderspröngdes ulan svårighet
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det Stora skcppsvrakel, och seglalsen går nu obehindrad
deröfver.

Men för dom af Ucrrskapet, som ej lyeka om dylika
knallelTeclcr, skall Galvanismen förslu alt aflvinga sig beun-
dran på eli finare siili. Herrskapet behöfde bloll se huru
hasligt och billigt den förgyller ooh försilfrar skedar, skålar,
fat m. m., eller huru modest eli enda par af zink och kop-
par, ställdt i den mörka vrån af en atelier, i kopparn alldc-
les obemärkt formar bilder, lika fina som ljuset aftecknar
dem för daguerrotypen. Och nu, då snabba communicatio-
ner aro det Stora tidsproblemel, står Galvanismen på höjden
af sin ära. Ty utom alt säkerligen locomotivet på jernbanan
och machinen i fartygel snart kornina alt drifvas med Gal-

vanism, så är denna såsom budbärare snabbare än blixlen.
Om sommaren 1848 var jag ä Elcctriska Telegraphkonloret i

Potsdam vittne tili ett samtal som fördes emellan Magdeburg
och nämnde stad. Svaret följde frågan lika ornedelbart som
om endast en half aln åtskilt de converserande. Men hvad
betyder äfven den lilla distancen emellan Magdeburg och
Potsdam, då alla våra jordiska distancer försvinna tili ett
intet, om den Galvaniska telegraphen engång kan bli ut-

slräckt, ly det är uträknadl att galvaniska slrömmens ha-
stighet är 40,000 mil på en sccund.

Del torde, för alt få en rätt ide om de phenomen som
benAnanas Electricitel, vara af intresse alt i en kori öfver-
blick följa gången, huru kunskapen om denna naturkrafl
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småningom utvecklals från ett nastan inlct tili en fulländ-

ning, sadan den visar sig i de storartade productioner den
niodcrna tckniken dermed frambringar. Ilislorien intygar alt

Thales hos Grekerna, GOO år före du-

., hali begrcpp om
electriciteten. , Hän talade oin den Psyche soin bor i bern-
stenen. Hän visste alt, då bernstenen gnides, lar den egen-

skapen alt saita laita kroppar i rörelse, ooh just häraf kom-

mer namnel eletripitet, ty bernsten heter på Grekiska Elek-

tron. Om saledes det vi nu veta om electriciteten är jälte-

storl i jemförelse med det oändligt ringa Grekernas vise
deroin visste, så kan man äfven säga att kunskapen derom

haft en artig tid alt växa, ly 2,400 år skiljer vår tid från
Thales’. Dock fordrar äfven rättvisan för vår tid det erkän-

nande, att i denna väg, liksom i nalurvelenskap i allmäuhet,
de sednaste decennierna gjort mera än hela årtusenden gjort
förut. I 2,200 år åtnöjde sig mensklighelen med att veta i
della hänseende just lika litet och lika myeket soin redan
Thales visste. Först 1600 koni Gilbert fram med den upp-
täckt att äfven andra kroppar än bernstenen, då de gnidas,

fä egenskapen alt attrahera lätla kroppar, och uppräknar
sora sådana: glas, svafvel, hartz, bergkrystall, ädla stenar m. fl.
Härrned var således upptäckten gjord af de kroppar, hvilka
i physiken kallas Idio-electriska eller Sjelf-eloclriska.

Närä ett helt århundrade fick sodan förflyla ulan alt

tili Gilberts kunskap någol nytt blof lagdl. Mol slutet af

17:de århundradet bekantgör Borgmäslaren i Magdeburg Otto
v. Guerike i ett arbete med lilel Experimenta Magdcburgica
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ett försök, som bestutt deri att haa vid en axel fästal en
svafvelkula, stor som ett barnhufvud; haa söger sig soti ljus
utströmma ur denna kiila, då lian emot sin hand vred den
kring siä axel. Sadan var au således den första electriser-
machin och det första ljus om electriciteten utgick Iraa Mag-
deburg. Guerike tillägger äanu, att haa dessutom seit myc-
ket annat undet'bart, som haa ej vagar tala om, för alt ej

heratta för verbien om Allmaktens under. Det var sanana

Borgmäslare som först använde luftpunipea och derrncd, tili
en slor sanilad menighets förvåning, visadc alt tv?» täit tili
hvarandra passande halfklot kunde, endast genom luftens ut-

purnpande emellan dem, fås atl fasthäfla sa slarkt vid hvar-

andra, att hela kraften af sextoa förspända hästar var nödig
för att draga dem Rtskils. Såväl dessa båda halfklot, som

del omtalte svafvclklotet, hvarur den första electriska gnistaa
spraag, bevaras ännu på Bibliotheket i Berlin såsom veten-

skapliga trofeer.

Ungefär samtidigt, dock ulaa alt veta af Guerike,
gjorde Engelsmannen Grey pa sill hali icke mindre märk-
värdige rön. Haa faan först alt, da haa gaed ca glasflaska,
ickc alleaast denna, ulan äfven korkoa, sora var fästad der-

vid, lick egenskapea alt attrahera leiliä kroppar; hän hand

då ett långt styeke segelgarn vid korken ooh hängde at den
från fönstret i tredje våningen af sitt hus, ooh se, da lian
gnod om flaskan, begynte halm och höslrån alt dansa upp
och ned i luften. Grey fann atl denna egenskap kunde med-
delas tråden i långa distanser, om hän dortill använde metall-
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tråd, men deremot alls ioke leddes, om lian nnvändo trådar
af silke. Dormed var nu upptäokten gjord att vissa kroppar
leda elcctrioitcten, andra ieke, cller såsom de i Physikon kallas:
Conductorer ooh Isololorer.

Men ej nog hänned, hän försiikte sedän, om cj äfven
lefvande varelser kunde cleclriseras, ooh hängde derlill upp
först on luina i en sidonnäsduk, sedän hängde hän upp ett

barn i ett sidcntyg, ooh da en vid barnets föller fästad glas-

flaska gneds, sågos rimsor af bladguld, soin voro upp-

hängde framför barnets fingrar, komina i häflig riirelse. Men
annu mer, barnot sträokle ut sin hand emot on skål vatien,
ooh se, ur vattenytan hiijde sig små vattonpyramider emot

fingrarna ooh nr spelsen af hvar pyrarnid framsprang on eld-

gnista. Snart hängde mi don lärde naturforskaren sjelf nti
ett nät af sidon, och hvem kan måla hans vänncrs fdrfäran,
då det ej var nog alt se vattnet gc eld, ulan alt tili och med

den älskadc vännens handslag gafvo ifrån sig smärtsain-

ma slötar; hänned var sfdcdes den ytlerligt vigliga upp-
täckten redan gjord, att on lefvande organisoi kunde, alldelos
på samina suit soin on bil träd cllcr ett styckc kork, eleelriceras
alt go gnislor ooh st ti tar ifrån sig. Alit delta passerade åren
1700 ooh tiden näst dereftcr. Men underrättelsen om ve-

tenskapliga rfin spreds ej den tiden med sammu hastighet

som i vara dagar, ly änou 1744, då Fredrik den Store i egon
person öpnade den nystiftade Vetenskaps-Acadomien i Berlin,
sos ur dcss aoter, att don samladc publiken på ett utomor-

dentligt säti öfverraskados, då en T):r Ludolph bogärde vär-
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jän af en af Kungens hofkavaljerer och med den blanka vtirj-
spelsen antiinde i stor fladdrande låga en viitska sorn var

utslagen på ett fat. Denna vätska var svafvelether och vifr-

jan var satt i förbindelse med en electriser-machin.

lledan följande året upptäckte Gunaeus i Leyden den
electriska flaskan, eller den s. k. Leidner-flaskan, soin gaf
vida starkare slag iin man djllills kunnat producera med nå-
gon ännu bekant eleclriser-machiu; sedän gjorde hän ännu
den vigtiga uppläckt, att man genom förening af Hera flaskor
kunde producera electriska slag af en formidabel styrka.
Efter första referatet i Pariser-Academien om dcnna upptiiokt,
haslade den celebre Reaumur att construera sig en dylik

apparat, och tyckes lyckats deri förlräffligt, ly i sin bcriit-
telse tili Acadomien säger hän, att hän vid första försöket
med denna apparat fått sig en så hiiftig slöt, alt hän kiinni
sig förlamad hela dagen och att hän ej ville utsiitla sig för
en dylik slöt, om rnan än ville lofva honom hela Frankrikes
krona derför. Den lärde Professorskan, hans fru, kunde
dock ej aterhålla sin nyfikenhet att taga på den förfiirliga

flaskan, men stöttes deraf så, att hon föll i en vanmakt, derur
hon endast med svårighet återhemtade sig.

En annan Pariser-lärd vid namu Bause ville verkeligen
taga lifvet af sig genom ett electriskt slag, för att derigenorn
förvärfva sig odödlighet i Pariser-Academiens annaler, men
hvarken det förra eller det sednare lyckades honom; hän hade

således ej skickligt construerat apparaten, ty med Leidner-



Föredrag af D:r v. Willebrand. 33

flaskan kunde man fä så starka slag, att man dermed dödat

månsa djur, tili och med en oxe.

Kronan dock på upptäokter i denna väg gjordes ar 1800
af Galvani, Anatomia Professor i Bologna, då hän upptäckte
den electricitet, soin uppkommer genom olika inetallers be-

röring. Det Sr med denna slags electricitet, som efter ho-

nom kallas Galvanism, hvarmed i teknikon rosultater vinnas,
sådana soin redan i början blifvit omnämnda. Det heter i

allmänhet att upptäckten gjorts af en af Galvanis elever, soin

dissecerade en groda, upphängd på ett jernstaket, och då
såg benen hos grodan rycka tili för livarje gång lian berörde

den med pincetten. Enligt en annan mindre känd utsago

skulle upptäckten vara gjord af fru Galvani som, då hon en

gång ville undfägna sin man med stekta grodor, frapperades af

att se den rensado grodan, som lag på ett tennfat, ännu

spriitä tili för hvar gång den berördes med golfein. Jag har

velat begagna tillfället att hålla fram denna uppgift, dels för

att göra full rättvisa åt den sköna delen af menniskosläg-

tet, som lidit så mången orättvisa, dels derför att jag af in-

nerlig öfvcrlygelse anser denna sednare uppgift vara ej alle-

nast den rätta, utan nästan den enda möjliga, ty att produ-
cera Galvanism fordras två olika metaller, hvilket naturligtvis

var fallet med tennfatet och golfein, men svårligen kunde

vara fallet med jernstaketet och dissecantens pincett. Det

är dock egentligen Voita, som genom sin ryktbara stapel full-

ändade upptäckten. Sedän dess hafva tillägg, färändringar

och förbättringar i denna stapel blifvit gjorde, h väri genom
5
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man rned sinä apparater kan uppdrifva styrkan af den Gal-
yaniska strömmen nastan oändligt. Effecten af den så pro-
ducerade strömmen är tvåfaldig, en mechanisk ocli en che-
misk. Den raeehaniska effecten ses t. ex. i den hastiga sam-
mandragning, soin åstadkomrnes i musklerna genom den för-
sta beröringen af en galvanisk Ström. Af denna egenskap
hos musklerna härrörde de märkvärdige, förut nämnda spritt-
ningarna hos grodan, som i så hög grad förvånade Galvani,
och som sedän ännu gjort så myeket väsende i verbien, ooh
dock ligger i denna musklernas sammandraguing ingenting
raera underbart än att t. ex. en bit gummi-elastieum drager
sig tillsamman, då den blifvit utspänd, ellei- att en stålklinga
Springer med fart upp, då den böjes. Liksom Elaslidteten
är en mechanisk egenskap hos vissa kroppar, dem det der-
före ej faller någon in att beteckna såsom lefvande, så är

äfven musklernas sammandragning tillfölje af yttre retemedel
ett enkeli fenomen, beroende pä deras mechaniska byggnad.
Jag tror mig således vara fullt berättigad att kalla delta fe-

nomen, att musklerna draga sig hastigt tillsammans då en
galvanisk Ström berör dem, för Galvanismens mechaniska
verkan.

Det andra sättet af Galvanismens verkan är det o he-
ra iskä, det att Galvanismen genom sin beröring sönderdelar

sammansatta kroppar. Da man lägger de båda ledningstrå-
darno ur ett galvaniskt batteri i vatten, så sönderdelas vatt-

net i sinä beståndsdelar; syrgas ooh vätgäs, så att syrgasen
utvecklas vid den ena tråden, den s. k. positiva polon, ooh
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vätgasen vid den andra, kallad den ncgativa. Vid den
förra rostar dcrföre metalltråden, vid den sednare görcs en

förut rostig metalltråd blank. Likaledes sönderdelas äfven
metaller ur sinä sammansättningar genom den Galvaniska
slrömmen. Om man t. ex. inleder jerntrådar ifrån ett Gal-
vaniskt batteri i en viitska soin innehåller kopparvitriol, så
b.lir inom kort den ena tråden belagd mod en fin koppar-
hinna. Kopparvitriolen består nemligen af svafvelsyra och
koppar, hvilka älskiljas, och den rena koppani fäsler sig
vid tråden. Ilar man åter en lösning af ett guldsall i vni-

skan, så blir tråden förgylld. Dessa aro de enklasto eiem-

plen af Galvanoplastik.

Af dessa Galvanismens tvä satt att verka, var det dess
mechnniska verkan söm länge ensain väekte stort uppseendo
i verlden. Det hörer tili underligheterna i : menniskosinnet att
heldre förvånas än begripa, att heldrei en sak se det underhara
Sn det enkla. Den i sig sjelf så sirnpla sak, att musklerne
draga sig lillsamman för Galvaniska slötar, bar blifvit på det

besynnerligaste sätt arivänd. Man dödade djur, gaf dem sedän
stötar ur ett galvaniskt batteri; man såg djuren ge rörelse,
oeh såg deri ett tecken tili lif;manhörde sedän dödade djur
gifva skrik ifrån sig, och var nu fullkomligt säker att hafva

i sinä händer lösningen af lifvets gåta. Detla experiment vi-
sadcs en gång åt Napoleon af hans lifmedicus Corvisart. Na-
poleon blef deraf så frapperad att lian utropade: ”Voila I’image
de la vie!” och bestämde genast en million tili pris åt den,
soin ännu skulle kuuna göra en lika märkvärdig upptäckt.
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På åtskilliga orter gjordes dessa experimenter äfven på men-
niskor, sadane som sjelf hängt sig, eller genom olycks-
händelse omkommit. Det är ej underligt att man äfven å
döda menniskor kunnat frambringa något ljud, likasom å dö-
dade djur, ty om man leder den galvaniska sltften emot

bröstmusklerne, draga sig desse tillsamman och luften prässas

ur bröstet, alldeles som ur en pust den man trycker uppå.
Men en liflig inbillning, som iden mörka natten i ettfallande
löf ser ett spöke eller mojligen den Onde sjelf med klor och alla

attributer, kunde äfven i ett meehaniskt frambragt ljud höra
oändligt många saker. En del påstodo sig hafva hört liket
tala, andra hade hört liket ännu uttala den sista tanken i
lifstiden, och en del skola tili och med fått sig redogjort för
tillståndet i andra verlden. Så plumpa äfven dessa osannin-
gar voro, så spridde sig likväl historier härom såsom en löp-
eld kring hela den bildade verlden. Electriciteten kom nu
högeligen på modet. Rikeligen utdeladcs dess stötar i alla
länder. Mcn det man verkligcn kundo göra dermed var att
döda djur, antända brännbara ämnen, smälta metaller och
framkalla häftiga ryckningar och skakningar i mennisko-
kroppen.

Personer gjorde det sig tili en födkrok att resa verl-
den omkring med Stora electriser-machiner; de utlofvade
att derraed göra gamla åter unga, alt göra blinda seende,
att gifya döfva hörseln, men öfverallt glömde de att halla sinä
löften. Annu minnes jag från min barndom huru äfven på
vår landsbygd kringstrykande Judar försålde ur Stora ma-
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chiner electriska puflur. Förgäfves hade maa ä hospita-
lerna gifvit en hop lama och ncrvsvaga personer electriska
slag, de blefvo derigonora oftast nervsvagare än de värit

förut. Följden af allt detta var, att man mera alls icke

trodde på electricitetens verkan emot sjukdomar; deraf kom-

mer äfven, alt ännu på nästan alla utländska sjukhus de

Stora electriser-machinerna qvarstå såsom curiositeter, der-

ifrån på sin höjd för ro skull puffar utdelas åt nyfikna
resande. Nu lönade det sig ej heller mera för de kringslrykande

industri-menniskorna att speculera raed Galvanismen; dess

trollperiod var förbi. Upplysningen har låtit dem försvinna öf-

verallt utom, underligt nog, i Paris, der menniskorna synas i

detta afseende vara mera conservativa än i något annat land,

ty ännu förliden vår såg jag i ”Champs Elysees” stötar utdelas
ur en stor elcctriser-machin. Priset för dem var numera

nedfallit tili en Sous; ingen satte mer i fråga det höga pris
derför, hvarom Reaumur talar.

Att dock en naturkrafl, hvarmed i chemien och i teknikon
så märkvärdiga ting produceras, sknlle kumia för medicinen
falla tili den betydelselöshet, der den ännu ligger i de flesta

traktor af verlden, detta har sin grund endast deri, att man

i dess verkan velat se underverk, och sådant sker ej mer

i vår tid; underverkens tid är för allfid förbi.

Det Sr den moderna medicinens Stora sida, att söka

reducera lifsfenomenen tili helt enkla physiska och chemiska

processer. Alla de vigtigaste framstegen i medicinen på sed-
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nare tid hafva utgålt från della belraktelsesält. Stort uppseende
väekte isynnerket ett medicinskt arbete af en Tysk vid namu
Lotze, som rentut bar tilein: Die allgemeine Pathologi und The-
rapi als mechanische Naturwissenschaft. Delta arbete uiko in i
Leipzig Sr 1842. Men redan långt förut, är 1838, arbelade
här i denna stad var landsman Crusell efter samma grund-
sats. Just delta anser jag vara Crusells Stora förtjenst, att

lian långt förr än nägon annan i den medicinska verbien

insag, det tron att Galvanismen innehölle sjelfva den sä myc-
ket omdrömda lifsprincipen var en chiraer, att dess söit alt

verka på en lefvande organism ej kunde vara annat än rent

chemiskt eller mechaniskt, och ingenling vidare.

Crusoll utgick från följande onkia theori. Vid den pol,
der, såsoni jag lorut nämnt, syrgasen utvecklas, der stel-
nar ooh ystar ägghvita och ögghviteartade etonen. Vid den
negativa polen åler upplöses stelnad eller ystad ägghvita,
alldeles af samma anledning soin metalltråden rostar vid
den ena polen, men roslet åler upplöses vid den andra.

Da nu blodet tili sin största del består af ögghviteartade par-

tier, och många sjukdomar just bestå deri, att blodet stelnar
i de finaste ådrorne och dess circulation försvåras eller slan-

nar, så är det en klar sak, alt den upplösande galvaniska

polen skall vara det passligaste medel attbota dossa sjukdomar.
o
A andra sidan fmnas ater sjukdomar, under hvilka blodet ej
vill hårdna eller stelna der det borde, l. ex. sårnader som

ej vilja läkäs; da är det äfven hoit enkeli den polen som

skall användas, der ägghvileartade partier stelna. Sluleligen



Föredrag af D:r v. Willebrand. 39

kan iifven genom Galvanismen åstadkomrnas en stark liettä.

Da Galvanismen sönderdelar äuinen, så utvecklas dervid värme,
hvilken med en stark apparat kan fås så hög att en platina-
tråd blir hvitglödgad; dermed kan man således lätt bränna

bort skadliga och sjuka stallen, dctta kallas deii Galvano-
caustiska melhoden. Delta är i hufvudsaken Galvanismens
sätt att verka. Jag kan ej vid delta tillfälle ingå i vidare

detalj, utan slutar ämnet med den sats, att Galvanismen ej
innehåller en kraft, som vore lika med lifvet, att den ej heller
bar förmåga att gjuta nytt lif i döda eller döende parlier.
Dess sätt att verka är endast chemiskt och mekaniskt, men

ur denna synpunkt bar den en stor användning, och bar
den numera just derigenom en så säker plats i läkarekon-

sten, att den aldrig mera kan komina ur modet, utan måste
troligen inom medicinens gebit framdeles spela en lika ly-
sande rol, som den nu spelar i teknikon. Aldrig kan den
förblifva af den betydelselöshet för medicinen, i hvilken den

Annu är på de flesta puncter af Europa.
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