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FÖRORD.

MOaII arbete, sådant som del, livars början här lemnas iden benägne läsarens hand, måste bereda sig på mycken kritik ochpå många slags om-
dömen. Förlrolighelcn med ämnet

— eget land och folk, närliggande förhållanden
—

måste af hvarje inhemsk läsare göra en sakkunnig domare.
Arbetet är här del förstaisitt slag; redan deIla torde förklara en del af dess brister.

Särskildl önskar den unga hand, som
—

af kärlek till ämnet
—

åtagit sig textens redaktion, alt man af denna ej må begära annat el-
ler mer, un den inågon mån kan uppfylla. Bestämd för en stor och blandad publik, måste texten afsäga sig alla anspråk på rangen afeltve-
tenskapligt verk. Behandlande vidsträckta ämnen, måste den försaka den utförlighetidetaljer, som mången gång synes lockande vid nedskrifvan-
det. Ide källor, den råd/rågar, särdeles de provinciela, finnas mänga luckor. Den äger icke till sin disposition den lysande historie, den detal-
jerade statistik och framförallt den högst rika, och inlagande saga, ur hvilka Mel/in haft lyckan ösa med fulla händer vid utarbetandet af na
text Ull »Sverige framsläldt iteckningar.-» Texten till framsläldt iteckningar» vill hvarken gälla förgeografi, hislone, statistik eller
folksaga, ulan helt enkelt för en skildring,med elemenler af dessa fyra.

Då framgången och intresset af denna text Ull en stor del måste bero på de upplysningar, hvilkafrån skilda landsorter erhållas om
folkseder, folksagor, f'oIkminnen, naturmärkvärdigheter, historiska detaljer, Iokalleökningar m. /»., får redaktionen
på det förbindligaste uppmana HögvördigaPresterskapet samt Resp. Tjenstemän,Egendoms-innehafvare och andra förfosterlandets kännedom nit-
älskande mån

— Ull en börjaniEgentliga Finland och Nyland, samt sedermera iöfriga landsorter
—

all benäget meddela skriftliga
notiser iberörde ämnen, adresserade antingen Ull Ulgifvarne eller till Redaktören för texten härslädes.

Helsingfors den 18 December 1845.





FINLAND.

I. Landet.

Allmän öfversigt.
w erldshafvet, som genom Bälten och Öresund inbryter inorden af Europa,

mönstrar sina vattenmassor i Östersjön, delar dem sedanitvenne härar och in-
tränger mot norr iden länga och grunda Bottniska, mot österi den kortare, '.
men djupa Finska viken. Dessa mäktiga vikar, — hafvets modersarmar, ut- j
sträckta för att famna en förlorad dotter — omsluta Finland och bilda dess;

gränser ivester och söder. Betraktar man derjemte fjällens naturligagränser j
inorr samt ödemarkerna och insjöarna, hvilka i öster bilda gränsskiluaderna j
mot Rysslands nordvestra guvernementer, finner inan lätt, att Finlandär ett af;

naturen tydligt och på de flesta håll väl begränsadt land, hvilket man ej kan1
undgå att tillerkänna en bestämd geografisk egendomlighet, som äter — en- j
ligt allmänna och naturliga lagar

—
måste afspegla sig ej blott imineralriket :

samt vext- och djurverlden,;utan äfven ifolkets lynne, seder,språk, historie och:
hela individualitet. i

BenämningenFinland — hvilken maniklyftigare tider änhärledtfiån
Finnar eller Finr,som skulle ha förstupptäckt och hebygdt landet,än frän
fiendeland, än frän ett fint (d. a. godl, behagligt)land o. s. v., men

livilkcn man numera temUgeu allmänt bärleder från det forogermanbka ordet

fennen, kärr —har under olika tider betecknat ett olika omfång. Än harman
tillämpat dermabenämning,jemte flera andra (Finmarken,Quenland,Jotunheim},
ej auenast pg det nuvarande Finland utan äfven pa större delen af det nuva-
ran(je Svenska Norrland, an på den sydvestra del af landet, som ännu kallas

EgentligaFinland, och sistnämnda provins behölllängt in inyare tiden före-
trädesvis detta namn, innan efterhand benämningen Finland imening af hela
iana-et kom i allmännare bruk. Att namnet emellertid öfvergått från folket till

iandet, syncs deraf, att det folk, som iförstaseklet efter Christus bebodde
Weichsellrakterna, äfveu bar namnetFenni,Finnar. Den inhemskabenämnin-
genär,sombekant, Suomiehcnmaa,Suomenmaa, Suomi,kärrinbyg-garnes
land; det var blott förenämndaklyftiga tider, som härledde namnet fråuSuo-
mus, fiskfjäll, Suoma, gunst, ellertillochmcd frän Sera eller frän Samoth,
Japhets son, äfvensom Suomensaari från Czar,= Finlands furste o. s. v.

Att kalla Finland en förlorad dotter af hafvet, är nägot mer an blotten
bild, det är en sanning, som physiska iakttagelserbestyrka och traditionenicke
förnekar.Ej utan mening talar den gamla sängen om "Suomen-niemi,"Finlands
udde, och "Suomen-saari," Finlands ö. När man genomreser det inre af detta
de tusen sjöarnas land och betraktar dess mom åsar och höjder stängda sjöar
och träsk

— ej (sällan till hundradctal mom en enda dagsresa
-

när man per
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de uttorkade dälderna med ännu djup dy, oansenliga qvarlefvor af en forntitfa ;

Bjö,
—

när man erinrar sig de talrika och djupa "jettegrytor," dem hafssvallet I
utsvarfvat ihällarna, och sammanlägger allt detta med de många traditionerna ;
om skeppsvrak m. m., funna pä höjder långt upp i landet,

—
tänker man sig j

tillbakaien tid, dä oceanens vagmassor betäckte hela Finland och endast de I
högstaryggarna af Maanselkä höjde sig öfvcr de vida ödsligavattenrymderna. <

Småningom
—

man kan ej tvifla derpä— föllhafvet tillbaka, eller rättare, lan- j
det höjde sig, äsar, kullar och högslätterblottade allt vidsträcktare ytor, sjö-!
arna instängde*, närdes af rarfloder och källsprång, förlorade sin hafssälta och "
bildade denna inre skärgård,hvilken ännu förtjusar ögatimedlersta och östra!
delarna af landet. Sålunda är Finland uppkommet genom landets fortgående ■

emancipation frän hafvet
— ett ständig! lösgörandeur famntagetaf Östersjöns ;

båda armar
—

och livad mera är, denna flertusenäriga naturprocess fortgår än-!
nu i dag. Man betrakte kusterna. Långsamt, men tydligt drager sig hafvet till-;
baka; städer, anlagda vid kusten för tvåhundrade är sedan, befinna sig nu ett;
godt stycke väg derifrän; hamnar uppgrundas; sjöar och floder utsina genom'<
den starkare sluttningen mot hufvct; längs vestra Finlands långgrunda kust;
tillandas ärligen stora slätter och nya öaruppstiga ur vågorna. Vattenmärken,
huggna för nära hundrade är sedan*) efler hafsytans dåvarande medelhöjd,
bekräfta landets stigande, hvilkcl för öfrigt är pä olika orter olika, mindre vid
sydkusten och Finska viken, högst påfallande nordligarn vid den Bottniska.
Man beräknar detta stigande, der det är högst, frän Torneå till Wasa, till 4J
fot på seklet. Sydkusten af Finland äler befinnes inom 100 är hafva höjtsig 2,

eller närmare: 1,98 fot. Tänker man sig nu t. ex. sjuhundra är tillbaka, sä
finner man, att kusterna vid första Svenska eröfringen, då häftet pä sina stäl-
len stod 14 fot, på andra ända till 3U fot högre än nu, måste hafva haft ett
helt annat utseende. Roar man sig åter med drömmarom en aflägsen framtid,
kunde möjligen den tid uträknas, dä Finland arronderat sig komplett,

—
dä

Bottniska och Finska vikarna smalnat till obetydliga dammar, närda blott af
de i dom utflytande strömmarnas tillflöden.

Finlands area 1a innehållutgör,enligtnyasteberäkningar**),6,844 geo-
grafiska qvadratmil, ellernästan pä siffran lika mycket som arealen af tre Ko-

"") Af A. Ehrnsvärd vid llmigoudil 1754. Flera andra derjemte. Se Prof.Hallströms
uppsats om "Ny mätning afi Åbo slotts höjd öfver liafsytan"iFinska V:skaps
Soc:s Handl. Tom. 1.

**) Af Lektor Bureuius. En anuaa af Prof. Hallström uppger 13 mil mindre.

nungariken: Preussen, Baiern och Sachsen sammanlagda. Det bör likväl an-
märkas, att Finland i detta omfång upptager älven Lappparkerna; Uleaborgs
län ingär deri med icke fullt halfva vidden, eller 3,012 qv. mil. Fasta landet
sträcker sig frän 59° 18' till 70° (i nordl. bredd och i dess störstautsträck-
ningivester och öster frän 38° 50' 40" till 50" 2 long. Sydligaste punktenär
Hangöudd; den nordligaste infaller vid Skorajokis utlopp iTana-elf.

Gränser äro förutom hafven i vester och söder:mot SverigeochNor-

rige flodenia Torneä,Muonio, Köngömä,Tana, Enarejoki samt några mindre
sjöar och vattendrag: mot Hyska guvernementernaArchangel och Olonelz,huf-

vudsakligen Maanselkä samt mot Petersburg, ltajajoki eller Syslerbäck och
mindrebäckar.Ifordna tider räknades till Skandinavien icke allenast Sve-
rige och Norrigt, Danska öarna,Julhland och Schleswig intill Eiderslrömmen,

utan äfven Finland intill Neva. En folksägen berättar*), att man i skogen

vid Neva hörde ett beständigt knackande likasom af stenhuggning. Slutligen
hade en af invänarne mod att tränga fram för alt se livad det var och fann dä
ett Rå, som höggpä en sten. Pä tillfråganhvad det var, svarades: 'attden-

na sten skall vararåmärke mellan Skandinavien och Moscoviternes land."
—

Man ser numera icke till denna sten, ej heller hör mannumera några knack-
ningar.

Om, såsom det blifvit anmärkt, den skandinaviska halföns yta närmast
liknar en frän öster kommande stormvåg, stelnad idet ögonblickden skolat
bryta sig, kunde man likna Finlands bergformation vid en frän den hög-

sta norden utstrålande kristallisation, löpande än i korsande, än i paralelali-

nier nedät landet, alltmera utplattad och försvinnande, ju längre den sträcker

sig söderut. Kort innan den mäktiga norrska fjällryggensänker sig under Is-

hafvets böljor,utsänder den ät sydost en ödsligfjällsträcka, hvilken, förvildad
; i flera mindre äsar och enstaka berg (Peldoivi 2000 fot, Ounastunturi 1931 fot),
i vidTanaelfs källor samlar sig iden nyckfulla, än högslätt,än sandås, an skogs-
'
fjäll liknande Maanselkä, landtrygen, företrädesvis sä benämnd. Dennamo-"
derstam för sä många grenar, bland hvilka tvenne söka sig rakaste vägen till

! nordkusten af Bottniska viken, löper först i ostlig riktning till gränsen af gu-

\ vernementct Archangel, böjer sig der at söder, bildar en del al gränsen mot

\ Ryssland, vänder sig ibugter ät vester och sydvesl, begränsar mot hvarandra
" landskapen Österbotten, Karelen, Savolax, Tavastlaud och Satakunda, framträ-
-9

*) Forssell, Statistik öfvcr Sverige.
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der allt vanmäktlgare ispridda kullar och upphör ej långt friin hafvet inejden
af Chrisfinestad. En stor mängd skogbevuxna Ssar och oregelbundna grupper
af höjderutgn under denna slräcka frän Maanselkä. Nägra korsa sig inejden
af Uleå-träsk, omsluta dess vatten och drag» sig vesterat mot hafvet. Andra
med dem paralela löpa i samma riktning genom södra delen af Uleäborgs län;
den sydligaste bildar gränsen mellan detta och Wasa län. Ungefar vid den
punkt der Uleåborgs, AVasa och Kuopio län sammanstöta (63° 40' L.] utgår
frän Maanselkä en manggrenighöjdsträckningät söder och sydost genomKuo-
pio, S:t Michels och Wiborgs län, ömannar och mängklyfver Saimasvattenbas-
mner, delar sig i vester och söder om denna sjö och utlöperi flera grenardels
emot Ladoga inejden af Sordavala, dels emot Finska vikeni nejden af Fre-
drikshamu. En annan hiifvudarm utgår söderut från Maanselkä i Soini kapell
pä gränsen af Österbotten, bildar vattenskilnaden mellan Kumns och Kymme-
nes flodsyslcmer och omsluter med sina grenar Päjäaä, medan den sjelf fort-
sätter sitt lopp i söder,sydvest och vester, utskickar armar tillHelsingfors och
Hangöudd m. m. samt förlorar sig nära kuslcn söder om Björneborg.

Dessa talrika korsande fjäll, åsar och höjdsträckningar, med de otaliga
af dem instängda och beherrskade vattendragen,bilda de mest vexlandeutsig-
ter. Nedstiger den resande fränLapplands fjälltrakter och hedar(tundror), mö-
ta honom mindre slättmarker vid nordvestra kusten af Bottniska viken, afvefl
liar ofta afbrutna, tills han vid inträdet i Wasa län skådar framförsigdensto-
ra bördiga mot hafvet lim-sluttande Österbottniska slätten, instängd i norr,
öster och söder af Maanselkä och dess armar, samt här och dorvid kusten be-
sådd med enenstakakullar, fögahögreän de ältehbjder,af hviika dennanejdöf-
verflödar. Men denna slätt är äfven den endastora i landet. RedaniEgentliga
Finland och Nyland afskäraa fälten af täta höjder och vattendrag, och dessa
blifva allt tätare, åsarna allt mera sammanhängande, sjöarna allt större och
talrikare, ju längre man inträngerimidten och östernaf landet, tills vandra-
ren slutligen färdas frän höjd till höjd, och frän sjö till sjö. Det inreochöstra
Finland står derförei bestämd kontrast till det vestra och vid hafvet liggande,
och medan kusterna med sina odlade fält och sina blomstrande skärgSrdar in-
bjudit de svenska kolonisterne till en med deras hemland beslägtad natur, bär
höglandet den orubbliga prägeln af det allvar, den fasthet ochden innerlighet,
som äro det fiska folklynnet egna.

Fjällens böjningarrundt kring Bottniska viken samt åsarnas krökningar
idet inre af landet bestämma och särskilja Finlands vattensystemer. Van-

ligen räknar man fem sädana. 1) Det nordliga Lapplands, med Enare träskoch
utflödengenom Pafsjoki och Tanaeif till Ishafvet. 2) Det Österbottniska, inne-
slutet af Maanselkä. Fattigare på sjöar, vattnas det nordvestra Finlandaf tal-
rika floder. Medan pä vestkusten af viken strömmarnasamtliga flytaisydost-
lig riktning, antaga de mot nordkusten af samma haf fullt sydligt lopp, draga
sig derefter pä finska sidan allt mera i sydvestlig, vestlig,nordvestligoch slut-
ligen nordlig riktning samt bilda sälunda reguliera radier kring vikens vaflen-
bassin. 3) Satakunda vattensystem, likaledes begränsadt af åsar, grupperadt
kring Pyhäjärvi (den heliga sjön), rikt på mäktiga sjöar,(TBtsäri, Näsijärvi,
Wannja, Roini,Mallasvesi m. fl.) och med utflöde genom Kumo 30 verst sö-
der om Björneborg. 4) De Tavaslländska vattnen, samla sig a den 180 verst
långa Pajana, äga likaledes flera betydliga sjöar (Keitele,Kivijärvi m. fl.) och
utfalla genom Kymmene iFinska viken mellan Lovisa och Fredrikshamn. 5)
Ostfinska systemet, detvattenrikaste af alla, bildar söder omMaanselkäs ostliga
vinkel en läng sträcka af stora sammanhängande sjöar,

—
en västligare gren

kring Kallavcsi och en ostligaremed Pielisjärvi, Höytiäinenoch Orivesi,— dra-
ger sig genom smala sjöar och sund till den örikaSaimen samt utfaller genom
Imatra fall och Wuoxen iLadoga.

Förutom vissa delar af Nord-Amerika, giftes i gamla och nya verlden
intet vattenrikare land, än Finland. Belägetunderettmildare luftstreck,skulle
detta land, genom lättheten af sina kommunikationer, blifva ett af de rikaste
och mest välsignade pä jorden. Nu hvilar öfver en stor del af dessa herrliga
sjöar ödemarkens dystra lugn; den ensliga anden simmariro öfverderasvat-
tenspeglaroch på deras stränder sta blott låga, enstaka menniskoboningar. Men
den dag skall komma — och den har allaredan grytt

—
dä ett nytt Finland

skall uppstå kring stränderna af dessa nu sä ödsligasjöar,
—

mindre blott-
ställdt för nöden, mera tillgängligt för bildningen och —

om försynensä be-
hagar — rikare på mensklig lycka, om äfven icke rikare pä mensklig dygd.
Den nyss beslutade Saima kanal — ett storartadt företag, som skall sätta det
ostfinska vattensystemetidirekt förbindelse med Finska viken och göra det-
samma till en vik af hafvet

—
är att betrakta såsom den kraftfulla börjantill

en ny framtid för Finlands välstånd och hela kultur. Andra likartade förbiu-
delser skola sannolikt i kommande tider för Satakunda och Tavastländska vat-
tensystemerna öppna tillgängliga farleder till hafvet, medan det Österbottniska
endast af sina strömrensniogarkan hoppas en lättad kommunikation ochLapp-
lands vatten lemnas ostördaät herraväldet af nordens vinterskärpa.
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,TordmSn«n iFinland är i de nordligaste och öfverhulYud i högländta;

traktermerändels sandig och lämpligare för bete, än åkerbruk. En stor delaf 1
kusterna deremot, — hvilkas slätter synbarligen icke äro annat än gammal \
hafsbotten, — äfvensoni (lera trakter af det inre landet, genomgås än af mak-;
tiga lager lera, än af fruktbar svartmylla.Bördigastär den stora slätteninej- :
den af Wasa och Kyro elf, bekant för sin förträffliga riig. Med den fäna sö-

'

dra delen af Nyland och de små, men fruktbara fälten i nejden af Åbo. En
stor del af Finland, isynnerhet det nordliga och östra, är uppfylld af kärr och j
mossor; genom andra trakter sträcka sig ofantliga moar, glest bevuxna med
ljung och furor. Skogarne ärovid kusterna på de flesta orter temligenmedtag-
na; likväl tyckas ej de redan för hundrade är tillbaka yttrade farhågorna om
en hotande skogsbrist besannasig, förmodligenemedanman glömt, att uthugg-
na skogar äter upprexa.

—
Den herrskande atenarten är granit,stundombruk-

iar för den skönastepolyr. Rikakalklager förefinnas;det mest gifvande längs
södrakusten af EgentligaFinland och Nyland. Marmor, fältspal, finare lera,
slipsten, färgjord, granater förekomma. Säkra spär till ädla metaller hafvapä
flera orter blifvU funna; eednasthar maninejden af Kemi upptäckt guld; men
om en bearbetning lönar sig, är ännu ovisst. Jern finnes imängd, äfvenimy-
ror flch sjöar;koppar mindre, pä ett ställe äfven tenn.

Klimatetär strängt, men sundt; pesten har ifordna tider högst säl-
lan sträckt sig till de inre och nordligare trakterna och cholcran vidrörde1831
blott nägra folkrikare punkter af sydkusten. Iett land af s;*i stort omfång, —
hvars ssödra del vid viulersolstiindethar fem timmarsdagsljus, medandennord-
ligaste knappt njuter af en svag gryning,

—
mäsle temperaturen vara ganska

olika. Ide södra trakterna börjar vinternimedlet af November, oftasednare,
och upphör imedletaf April;i de norra deremot faller snön redan i börjanaf
September och bortgår försti böljan af Juni. Iallmänhetär kustklimatet, af
lätt förklarliga orsaker, mildare och jemnare, än upplandsklimatet, vintrarna
lindrigare, somrarne svalare, höst och var deremotlängre och ostadigare. Is-
lossningen ielfvar och sjöar är mindre variationer underkastad. Märkelig är
txcii af Prof. Hällström*)gjordaobservation, att på sydkusten af landet isloss-
»■' " ;!f;:* under en följdai är bibehållit sig stationär i nejden af Helsingfors

;gä, men pä den ostligarekuststräckan fördröjts,pä den vestligare pä-
.aats. Ihafvet kriugdrifver isen ännu ofta i Juni och slänger dä ej sällan

*) Fiuska Vetenskups-S«c.s Iland!. Tom. I.

de trängsta farvattnen iQuarken. NordvesU indar försena sommarens ankomst,
ostlig vind är bekant för sin fuktighet, sydostlig för sin värma. Den varmaste
ort är Åbo, der medeltemperaturen vintertid är

—
5° "i Cels.,medan de re-

dan iHelsingfors är
—

7° 2' och i Torneä
—

17°. Högsla sommarvärmensti-
ger ialla trakter af landet till + 30° iskuggan. IFebruari 1844, da inan

hade en af de strängaste vintrar imannaminne, visade thermometerniHelsing-
fors ända till

—
37; iUleäborg deremot var qvicksilfret fruset tre dagarärad.

IHelsingfors, hvars klimat, genom Prof. Hällström, är ett af de noggrannast
bestämda pä jorden, räknar man årligen 93 klara dagar, 189 mulna och 83
halfklara; iÅbo 103 klara, 109 halfklara och 153 mulna dagar.

Öfverhufvud har klimatet sedan hundrade år blifvit märkbart mildare
och om man äfven antager en periodisk följdaf varmare och kallare är, härja
likväl frosterna nu vida mera sällan än förrlandtmannens skördar.Kärrensut-
torkande, åkerbrukets och nyodlingarnas starka tillvext i flera delar af landet
mildra luftstreckets skärpa, medan a andra sidan skogarnas aftagande och sjö-
arnas uttappande göraklimatet oregelbundnare.Idessa odlingens vexande er-
öfringarpä bekostnad af vildmark och skog ligger, likasom i insjökommunika-
tionen, en framtid full af betydelse för Finlands kultur. Af de 69 millioner,
358,800 tunnland, till hvilka man beräknat Finlands jordvidd*), utgörasen-
dast 815,300 af äkerjord och 1,717,000 af ängsmarker. Afdrager man frän det
återstående 7,753,580 tunnland berg och 31 millioner 459,070 t:land högland
barrskog och mossor, återstå likväl 27,613,800 bland kärr, löfskog, svedjemar-
ker m, m., af hvilka man endast behöfver antaga hälften som fullt odlingsbar
för att finna det åkerbruk och ängsskötsel iFinland kunde nära en omkring
sex gånger störrebefolkning, än den nuvarande. Hvilkcn framtid ligger ickei
dessa ziffrer, men hvilka ansträngningar erfordras icke, för att af dem skapa
en verklighet! Att inom Finland eröfra ett nytt Finland, har sedan äldsta ti-
der varit det finska folkefs sekulararbete. Verket är långt ifrån fulländadt, och
mänga slaglen skola förgås i försakelser och mödor, innan Finland eröfrats;g
sjelft. Men folket är ungt, dess arm stark, dess mod fast; det skall segra en
dag. Hvarje ny skörd, som gulnar öfver nyss utdikade kärr, hvarje nyttgräs-
strä, som grönskar pä tillbakaträngda sjöars botten, äro en för århundraden
vunnen seger och utgöra,äfven de, en strimma af den framtid, som långsamt
dagas öfver dessa dunkla nordanländer.

4) Suomi 1842.
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Omgifvef i vester af Skandinaviens vexlande natur med dess rika flora, i
söder af Central-Europas börjande vextformcr och iöster af det nordliga Ryss-
lands under polarvinilarna tynande vegetation, kan Finlands vextrike ej
undgå att af dessa sina grannar låna flera egenheter. För botanisten åtmin-
stone kan Finland anses försonande medla mellan öster och vcsler, ochidenna
förmedling, denna sammaugjutning af vextformer, hvilkas veslliga hembygd
man söker bland Skottlands klippor, medan den ostliga sträcker sig långt in i
Siberiens ödemarker, bör den finska floran söka sin egendomlighet. Hvarje
vår mötaspä dess område Nord-Asiens och det vestra Europasblommor, lika-
som fordom dess folk, och naturen, som öfverallt är helgjuten, öfverallt frid-
färdig, hariendrägtförenatblommorna långt förr än hon, med det gemensamma
ordet fädernesland, hunnit förena folken.

Med allt detta, äro likväl den finska vegetationens gränser i vester och
söder icke svära att utkasta. Hafven, som annars förbindaländerna vida mer
än de åtskilja dem, uppdragabestämdagränslinierinomvexternas verld.Några
fä timmars färd frän Helsingfors tillßeval är tillräcklig att försättabetraktaren
inom områdetaf en främmandevegetation,saftigareisinutvecklingoch tidigarei
sin grodd. Läge ej det förmedlandeÅland emellan, skulle en olikhet af samma
slagmellannejderna af Åbo ochStockholm lättbemärkas. Ochlikvälär mellande
nämnde finska och utländska punkternaskillnadenibreddgrader högst obetydlig.

Svårare bestämbar är gränsen mellan den karelska och den vestryska flo-
ran, som med hvarandra stå iett nära och naturligt släktförhållande. Gifver
man likväl akt, torde denna nära förvandtskap upphöra så snart man ät öster
hunnit ulom skyddet af Maanselkäs nordliga fjällknutar och polarvindarne fritt
fä spela öfver den ofantliga mot ishafvet sluttande siberiska slätten.

Öfverhufvud är Finlands vegetation, särdeles den ostliga och inre, ännu
blott delvis undersöktoch man äger deröfver icke ens en handbok. Sällsam-
heter, sådana som den, att i södradelen aflandet vexlarter förekomma, hvilka
totalt saknas imediersta Finland och sedan åter plötsligenanträffas högst i
norden, äro ännu icke pä ett tillfredsställandesätt förklarade. Skärgärdarnes.
kusternas, flodgebitens vegetation mäste dock äga ett annat skaplynne, än det
tavastländska och savolakska höglandets, medan åter den nordliga Kemi- och
Kuusamo-florau, medelst flera sällsynta arter, gör anspråk på sin egendomlig-
het. Då likväl alla dessa lokala skillnader här äro vida mindre skarpt mar-
kerade, äa i Skandinavien, har man iFinland don fördelen, alt med temmelig

regelbundenhet kunna följaen vextarfs geographiskautbredning under en be-
tydligt varierande polhöjd, utan att vexten af mölande fjäll inslänges på
trånga områden och hindras att gä sä långt dess natur tillåter.

Skandinavien har till en stor del fjällen alt tacka för .sin floras mång-

fald. Från den egentliga fjällryggen ulgä mindre kedjor och åsar, som ge-
nomskära kustländerna och begränsa dess floddalar alllintiil Bottenfcafvet.
Fjäll- dal- och kustvegetation omvexla derföre nästan öfverallt i Sverige.
En mångfald af denna art äger hvarken Finland öfverhufvud, eller särskildt
dess vestra kustländer, som ligga Sverige närmast. Der Finlands egenfliga
fjälltrakter vidtaga — inordosten af landet, Kuusamonejdenia, — liggervexf-
ligheten allaredanisin dödskamp. Dessa förhållanden, i förening med den
skandinaviskahalföns längre sträckning i norr och söder, göra Finlands flora
underlägsen den svenska i antalet af arter, hvarföre, dä den sednare räknar
tillsammans 2,331 species växter, hälften phanerogamer och hälften kryptoga-
mer, den finska dcreinot endast uppskattas till omkring 900 af hvardera huf-
vudafdclningen, eller inalles vidpass 1800 skilda vextarfer.

Det har sitt eget mäktiga intresse att gä frän döden titt Iifret, i det
man, börjandefrän den högstanorden, betraktar naturens förslå lifsytliingar
bortom polarcirkeln och sedan följer dess stigande produktionskraft p8spären
alllintiilsydfinska kusten och dess pä granitklipporna vuxnaskärgärdar.Nord-
ligast i ödemarkerna kring Tanas strömfåra synes naturen med yttersta au-
strängning förmä frambringa några af vextrikets krymplingar. Ödslig är an-
blicken. Dvergbjörkcnoch enen bekläda sparsamt, jemte renmossan, de en-
sliga fjällens solsidor, vide hänger här och der öfver flodbräddarna och stim-

dom hukar sig ned iklyftorna en tvinande tall. Efterhand träffas i dähleina
der vinden utestänges, al, hägg och asp, sällsyntaoch brådskande att utwckla
sina löf under den brännande julisolen, som underbart framlockarett högtgräs
vid elfstränderna. Nedanom Utsjoki börjar småningom granen och ungefär
samtidigt rönnen, hvarmed förteckningenöfver Finlands allmänna trädslag
kan anses fullständig. Ganska högt gå de i norden inhemska bäiarferna,
hjortron, lingon,blåbär och åkerbär, i den ordningde uppräknas. KringEnare
sjö hafva vextformerna återvunnit sin spänstighet och anlagit enresligarehåll-
ning, likasom stolta att hafva emanciperat sig från polar-andens tyranni. Här
möta de första skogarna, men åkerbruket har ännu rj börjat, endaMi polates,

brunkal och rofvor planteras pä försök vid Utsjoki prcslgäid. Komet mognar
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vid Ivolajoki* utlopp iEnare, rägen och hampan iMuonioniska. IUleåborg i
bär äppelträdet blommor, men aldrig frukt, som nägongäng plockas i NyGar- "

leby. Rotreiterne bllfva deremot allmänna; äfven sås hafra; vinbär, hallon:
och smultron börja, krusbären mogna ej fullkomligt öfvanom Gamla Carleby.

'
Linet, som redan inorra delen af Wasa län antar en viss sträfhel, odlas icke i
nordligare; det bästa vexer i Tavastland och .Salakunda. Tobaksplanterin-
garna begynna imediersta Österbotten och drifvas sedan öfver hela landet i
Bmätt. rivet» trifves icke väl ofvanom Wasa, men odlas mera, ehuru öintä-
ligt. iNyland och Abo län; bohvete endastiWiborgs län. Ärterna börjai
Uleåborg,menblifva förstiTavastland allmänna.Humle odlasfrän ochmed Wasa
lan öfverallt. Afsydligare trädslaggår pilenhögre,menaskenlägre motnorden i
Finland, äniSverige. Eken gar sällannorr om öl.slagraden och synes sedan
hundradeärbetydligtaflagit. Lönn ochlind träffas vilda ännu isydöstra Öster-
botten;högreupp gä de,planterade,med svårighet. Almen träffas stundom vild
iTavastland och trifves, planterad,ännu i Was», der äfven körsbärenmogna.

Den stela högslammiga furan, Finlands yppersta inkomstkälla, och den
lummiga granen gifva landets skogar ett mörkt, allvarligt, stundom dystert
utseende sommarlid, då man i dem inträder frän kontrasten af de blåa sjöarne
och ängarnas ljusa gräsmatta. Gladare är skogens utseendevintertid, då barr-
trädens alldrig vissnade grönska behagligt afslicker mot den mjällhviia snön
och den friska doften af granen städse erinrar om naturens odödligaungdom
midt under dess länga skenbara vinterdöd. Att med lätt släde och klingande
bjellror åka genom en sädan doftande mörkgrönoch snölivit vinterskog, helst
när sljernor och norrsken framskimra mellan de dunkla grantopparna, har för
sinne och lynne nugot högst upplifvaude. Nordbon känner detta rätt väl och
han förstår, huru det är möjligt, att sjelfva Lappen längtar från en blidare
himmel tillbaka till sina drifvor, sina fjäll, och sina hedars ödsligaro.

Sydlänningen äter, som första gången besöker det inre Finlands mäk-
tiga furuskogar, känner sig vid deras anblick allvarligt, nästan sorgsetstämd.
Icke saknaden af den saftiga grönska, den yppiga färgprakt, hvarmedsöderns
skogar prunka och som Finlands löfcrän så svagt efterhärma ; icke den starka,
skuggan och den stundom fuktiga kylan under barrgrenarna framkalla hos
honom denna ofrivilliga känsla. Tystnaden är det som stämmer hans sinne
till allvar, ödemarkens högtidliga stillhet pä engäng tjusar och förfärar ho-
uoiu. Det är icke här hav iiterfiimer Tysklands och Frankrikes lifliga jagt-

J parker, der en fågel pä hvarje gren. ett villebråd i hvarje buske locka den
;resandes uppmärksamhet och jagareas lod. Här, der naturen icke bär ettdrag
iaf löjepä sitt majestatiska anlete, försmår hon äfven att jollra med fäglatun-
* gor. och sjelfva vilddjuren lyckas sky alt med sina läten slörahennes stumma,

J men uttrycksfulla lugn.
J Nio månader af Sret varar en sådan naturens stumhet. Under denna
j tid hör vandraren iskogarna endast stundom en roflfägels skrän eller vargar-
s nes tjut, medan här och der en tjäder uppflyger nr löfskogeneller en hu-
J kände räf smyger sig fram mellan stubbarna af sveden. Men under de tre

;månader, dä lifvet i norden vaknar ur sin vinterdvala, från medlet af April
iintill medlet af Juli, — ljusets herrliga tid, dä naturen icke mera vet af någon
* natt, — dä lifvas äfven skogarnas enslighet, fågelsången upphör hvarkén natt
;eller dag, och flykta, äfven inga skaror af hjortar för kopplets skall, sä finns
iväl ingen löfpark sä liten, att den ej genomströfvasaf haren och ingen skogs-
? sjö sä borfgömd,att icke ett par flyttande änder der sökt en fristad.
\ Äfven Djurriket iFinland är öfverhufvud,och med undanlag af in-
J sekterne, fattigt pä arter. Mindre bestämdt till sina gränser, än vextrikei,
* äger det äfven en mindre markerad egendomlighet. Finlandsdjur tillhörahela
g norden och de flesta återfinnas inästan alla verldslrakter under lika tempe-

i J ratur. Med undantag af renen, som icke trifves vild nedanomÖfver-Torneä,
i? delphinen, som visar sig i de Ålandska fjärdarna, eidergäsen i norden och en
!J del fisk- och inscktspecies, finnes del fä djurarter iFinland, som icke vistas
t ? uti eller hesöka alla breddgrader från den 50:de intill polcirkeln, och flera
r;ännu derutöfver. Flyttfåglarna infinna sig ärligen ännu i ÖfverTorncä, och
i 5 flera arter af gåsslagtet flytta upp till kusterna af ishafvet och dess elfvar, der
J ? de iotrolig myckenhet beläcka stränderna och lata med ringa möda fänga sig.

Främst bland ödemarkernasvildabefolkningslår "honungstassen," "sko--Igens gyllne äpple," den med hundrade smekord af Finnen helsade björnen.
[. jJägarspjutet och lodet hafva i sednare tider kommit denne fruktade skogsko-
s inungs leder att betydligt glesna. Hans farligaste fiende har dock varit den
i, ? stigande odlingen, som alltmera inskränkt hans område. Lik de ursprungliga
s 5 bebyggarne af det land han bebor, har han slutligen nödgats draga sig allt
e S längre åt norden, der ogenomträngliga vildmarker bjuda honom en tillflykts-
- \ ort. Dock håller han ännu i dag flera sydligare trakter af det inre landet
- \ kär, och ärligen fällas ett stort antal björnariFinland, ehuru utbetaldapris-
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penningar blott ofullkomligtutreda deras antal och sällan någon Engelsman ?
kommit ph det infallet att här tillfredsställa sin jagtpassion. Om björnjagten *
längre fram. Bland öfriga rofdjur finnas vargen, som alltifrån lappska fjällen, J
der han lurar pä renarna, intill landets sydligaste gränser anfallerbetande bo- j
skåp och under stränga vintrar äfvenmenniskor*). IHelsingforsbortsnappade J
han i Januarii och Februari 1844 flera hundar från gator och gärdarigran- J
skåpet af isen. Skallen, sådana de vanligen bedrifvas, tjena blottatt jagaden ;
objudne gästen frän den ena soknen till den andra. Verksammare äro däpre- J
mierna. Underblida vintrar hör man sällan utaf honom och nästan aldrig ser 3
man honom iså fruktansvärda skaror, som, enligt resebeskrifningar, fallet lä- ;
rcr vara i de ryska och polska skogarna. Vidare har man loar af flera arter ;
och den för sin skönhet och vighet utmärkta filfrasen, somide nordligaskogs-

'
bygderna frän grenen af en knubbig tall kastar sig ned öfver denbetande re- ;
nens hals och dödar honom med ett enda bett. Den vanliga rödaräfven är ;
allmän i hela landet och jagas öfveralltmed saxar och hundar. Svarta räfven ;
är numera sällsynt iFinland. ;

Afveu elgen,som fordom var temligeu allmän, är vorden ganska säll_ 2
synt på sednare tider. Stundom förirrarhan sig till kusttraktcrne och skräm- ;
mer med sin resliga gestalt de ensliga vallhjonen. Nästan alla år skjutes en ;
och annan; skalden Runeberg har isitt bekanta poem förherrligatdenna jagt. ;
Ehuru författningarne bjuda att skona detta sköna djur, måste man beklaga, "
att de icke noggrannare efterlefvas, och fortfar man att lika begärligt rikta i
lodbössanmot den stolta flyktingen, hvarhelst han visar sig, torde dentid icke !
vara aflägsen, då elgen helt och hållet försvunnit ur Finland. Bäfvern är lika- ;
ledes ganska rar och anträffas blott i[ de nordliga elfvarna. Haren, ekorren, I
läderlappen, hermelinen och i norden fjällrackau äro allmänna. Mindre "

vanliga äro uttern och igelkotten; sällsynta deremot mänken och gräfsvinet.;
Skjälen anträffas vid alla kuster och elfmynningar, äfven i Ladoga, der en ',
svart art af detta djur uppehåller sig. — Bland husdjuren märkes hästen, som "

nordligast förekommeriKaresuvando och stundom intager renens ställe i re- i
det vid resor öfver fjällen. Den finske bonden är van att ställa hästen i värde !

*)Under den kalla vintern 1808—180!) fanns en morgon på landsvägen i med-
lcrsta Österbotten ett par soldatstöllor med ben och fötter viti. Nära invid låg
en blodig sabel, uniformspersedlar och benknotor. Äldre kyrkoböcker äro fulla
af anteckningar öfver slika händelser, särdelt» från den stora "ofredens" tid

närmast hustrun och sköter den som sin ögonsten. Raccn är i allmänhet li-
ten, häller föga öfver 4i fot i höjd, men är valbygd, stark och utmärkt här-
dig. Tavastland, Savolax och Karelen anses äga de bästa hästar. Hornbo-
skap hålles öfverallt, ända till ÖfverTorneä, hvarefter renen blir Lappens allt
i allom. Allmänna äro svinet, dock mest af dålig race, och faret, hvars ull
man icke lyckats få af finare sort, emedanfinulligautländska racer efter några
är under detta nordliga luftstreck försämras. Getter hälkis pä flera orter tal-
rikt. Hunden varierar i hundrade afarter och katten är fullkomligkosinopolit.

Amphibierna äro föga talrika. Bland ormarna är ävarla huggormen den
enda farliga.

Blandroffiiglarharman flera arteraförnen,falken,höken,gladanoch ugg-
lan. Vidare träffas masen, korpen, skatan, kajan —

som äfveuhär befolkargamla
slott ochkyrkor — haekspiken, göken, tranan,hägern,sparfven,kråkan, som öf-
vervintrarisödernaf landet,svalan, som går upp allt inemotEnarn, lärkan, fin-
keu,steglitzan, domherren, en stormängd trastarterm.m. Xäktergalenlåtersäl-
lan hörasigpå sydkusten, äfveniTavastlaud. Nötskrikan och äkerknarrens säll-
sammaläten omvexlamed talltrastensmilda musik och den af Franzén besjungna
"kuolemanlintus",dödsfägelns,klagandesäng i juninätternasdoftande halfdager.

Fordom gick sillen genom de (re tränga sunden upp i Östersjön och
fångades ymnigt vid finska kusterna, men har sedermera försvunnit från dessa
farvatten*}. Trognare har laxen varit, dock icke allestädes. Laxfisket vid

Wanda ås utlopp, fordom doneradt som en betydande inkomstkälla till Padis
kloster iLiftland, afkastar nu föga eller intet. Samma fall har inträffat med
flera elfvar, troligen i följd af vattenminskningen. Men ännu är detta fiske
vissa år ganska rikt i Vuoxen,iKymmene, Kwmo, Uleä, Ijä, Kemi ochToraeä
elfvar, ja soknar gifvas, der, såsom iKemi, folkets välstånd i högst betydlig
grad beror af huru fisket utfaller, äfvensom kyrkoherdens inkomster af lax-
tionden. Strömming fångas i stor mängd vid alla stränder af hafsvikarna,
vassbuk vid sydkusten, nejonögon och foreller i forsarna, sik, gädda, karp,
harr, rudor, löjor,mört,braxeu, aborre, gös, girs, torsk, lake, ål, ra. fl. i elf-
var och sjöar. Kräftor finnas ymnigt i södra och medlersfa Finlands öar
och sjöar, men trifvas ej högre upp an iLappfjärds a, i Österbottens sydli-
gaste socken. Finlands insekter uppskattas till omkring 2000 arter, af hvilka

*) Månne förmedelst någon tillgrnndning i inloppen till Östersjön ? Skada att icke
sillens skrämmande kan tillskrifvas de hos alla fiskareilla anskrifnaångfartygen.
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de flcsla först under sednaste tider blifvit upptäckta och studerad** En ko-
miskt bedröfligryktbarhet äga Lappraarkernes mygg,hvilkas tallösa mycken-
het liksom ett flor omtöknar luften, den korta, men heta sommaren, och
mot hvilka man nödgas skydda ansigte och händer medelst den vidrigabeck-
oljan.

—
Biskötseldrifves i några af landets södra orter, mestiÅbo län, men

har ej velat lyckas nordligare. Det en lid mycket onatalta perlfisket torde
numera knappt idkas nägonstädes. Det har gått med det liksom med guld-
grufvorna iKemi. Finlands skatter synas vara af annan art, och i stället att
fiska perlor i sjöarna och spränga guld ur granitklipporna,ma mangifva folkels
dygderderasrätta infattningoch bearbeta shakterna af dess bergfasta karakter.

Sammanfattar man i en blick alla detaljer af Finlands läge, gestalt,
natur och naturalster, ledcs man genom den enklaste kombination till följande
anmärkningar:

1} Finland är ett land med gynnande hafsläge. Det
famnas af tvenne mäktiga vikar och bjuder af allanordiska länder den vi-
daste kust åt Östersjön, som är nordens medelhaf, dess allmänna hamn, den
bassin, kring hvilken hela de.ss historie, bildning och alla intressen gruppera
sig. Finland har skärgårdar, som förmedla hafvets inflytande och gifva goda
hamnar. Sådana kuster och sådana skärgårdar bilda, om man icke våldför
naturen, djerfve sjömän,kloke handlande och öfvcrhufvud ett beslutsamt folk.
Hafvet har mycken svalka; derjemle har det mycken oro. Dock

Z) Finland är en fast kontinent. Det sköljea af hafvetulan
att deraf sargas. Dess kuster äro jemna och det concenlrerar inom den nä-
stan räta vinkel, som bildas af hafsvikarna, en ansenliglandmassa. Inom den-
samma svalla som lifspulsar oräkneliga sjöar och farleder, stundom ganska
stora, utan att, förmå bryta sig bredare vägar (ill. hatVet, än smalaströmfåror.
Sådana länder — man äger, utom Finland, endast ett

—
vore under ett bli-

dare luftstreck de skönaste och rikaste pä jorden. Ialla händelser äga de,
jemfördamed andra, en begränsad egendomlighet,men inom sig sakna de, i
anseende till den ständiga vattenkommunikationen, de skarpt söndrade provin-
ciela skilnader, som framträda sä bjerta hos bergiga länders inbyggare.

3) Finland ligger förmedlande mellanösternoch ve-
stern af norden. Å ena sidan den nordasiatiska slätten (hvartill kanna
räknas iSamojedfundrorna kring hvita hafvet)- fortsattaf gouvernementerne Ar-
changel och Olonetz, och a avdra sidan Skandinavien och Skottland, bilda i

natur- och allmänhisloriskl hänseende ivennc motsatta verldar, mellan hvilka
Finland ligger imidten. 11,ad man ej utan skäl yttrat om Sverige, _ att
'detkan betraktas som ett litet Europa för sig: enafspegling, ennordlighäg-

ring af de skiljaktiga länder, som utgöra hela verldsdelen"
—

äger måhända
ej sin fulla tillämpning pii Finland, i förhållande till de omgifvande individua-
liteterna af nordens öster och vester. Men spär (ill en sådan afspegling, en
sidan hägring af båda extremerna finnas otvetydiga, ej mindre i landets na-
tur, än i dess historie. Längre fram torde denna anmärkning återupptagas.
Emellertid bär Finland, äfven endast för sig betraktadt, inom sig en österoch
en vester, hvars olika egenheter förljenauppmärksamhet.

Men 4) Finland är främst ett nordligt land. Dess sydliga
gräns vidtager vid en latitud, der klimat, vextlighet och djurrike, ehuru an-
slutande sig till tempererade zonen, redan antagit fullt nordiskt skaplynne
och dess område upphör först der naturen funnit sin grafipolarisen. Denna
naturbestämning är landets vigtigaste;den har gjort det till hvad det är, och—

vore det icke alltid dåraktigt att söka det goda och förnuftiga annorstä-
des, än i det verkliga, — kunde man tillägga: den har hindrat Finland att
varajivad det kunde vara. Iden tempererade zonen beherrskar menniskau
naturen, medan hon deremot i den kalla, liksom i den heta zonennödgasböja
sig under dess makt. Ställd pä den förstnämndas yttersta gräns, har Finnen
bibehållit den spänstiga kraft, som ställt det tempererade Europa främst bland
alla delar af jordklotet, men polens granskap och vinterdvalanhafva gifvit ho-
nom ett allvar, en seghet, en tröghet,som endast af dcii oafbrutna ansträngda
kampen mot naturmakterna äggats till verksamhet och bevarats från domning.

Denna betraktelse leder skildringen naturligt frän landet till folket.
Meninnan det förralemnas åsido, ma ettpar ord tilläggasomplancheniatill

detta verk, som dock endast förmå ätergifva ströddadrag af Finlands yttre
individualitet. Man finner i dem 1) en sjönatur,som delar sig i kust- och
skärgärdsteckningar samt fors- och insjövuer äfvensom 2) en kontm en-
talnatur,som Stor sönderfaller i skogs- och fjällperspektiver. Teckningarne
af det förra slaget torde blifva de till antal, liksom till skönhet öfvervägandc,
men skulle, ensam för sig, i längden lida af en viss enformighet, i föreningen
af båda, i sjöperspeklivor, omgifha af klippor och barrskog, ligger den verk-
liga hemligheten af den nordiska naturens tjusningskraft.
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II. Folket.

]tlenniskoanden, som än i vidare, än i trängre kretsar, än i punkter af
tillvarelsen älskar att sprida och äter sammanfatta sin rika mångfald, finner
ifolken det pä en gång friaste och mest fulländade uttryck för sin egen-
domlighet. Ifolkens lif, i deras framskridande och utbildning rörersigverlds-
historien,sedan den vaknat ur sin långa konungadröm. Ihjeltesagans om-
vandling till folksaga ligger de nya tiders och häfders hemlighet i öppen dag

för alla. Här tystnar det vapenbrak, som i så mänga årtusenden blodat tide-
Ijöckerna och gjort dem till en brokig krönika öfver krig och omstörtningar;
den fredliga utvecklingen, andens stilla djupgående verldsarbeteförmennisko-
slägtets förädling och individernas trefuad på jorden, blifver här hufviidsak
och utgör den sammanhängande tråd, som genomlöper seklerna och på hvilkeu
krigen, maktombytena och de offentliga olyckorna endast bilda tillfälliga in-
trasslingar, hvilka redas af sig sjelfva under tidernas ohejdade lopp och den

'

aldrig hvilarade styrelsen af en högremakt. ;

]'å grund af detta betraktelsesätt, är det mindre genom att upprätta \
mäktigariken och lysa med flyktig vapenglans,än genom kulturens landviu- j

i
ningar och (len verksamma delaktigheteni samtidens bildning, som de nyare :
folken inträdapå historiens område. Att inem detta eröfra sig ett rum gen- j
jsom tankens idrotter, är en kallelse sä stor, sä ärofull, som någon. ;

>
t

Det finska folket har först under sednareårtionden framtriidtpå historiens
'"

skadeplats. Till namn och ursprung är detminst sä gammalt som Svenskarne, :
ibredd med hvilka det uamngifves af Tacifus QOO år eft. Chr.J. Stundom

'"
under seklernas lopp nämndes Finaarae af kyrkans öfverhufvud,ibörjan såsom ;
vilde hedningar, mot hvilka svenske konungar manades till korståg, men snart :
nog säscsn kyrkans fromma bara, de der borde skyddas mot östra grannars >

anfall. Längre fram under svenska väldet hände väl ock att finska namnet %
med ära höides i krigarelederua, dock var det först under sednare hälften af 5
fiirra århundradet Europas lärde började varseblifva finska språkets vigt, bä- 5

*dn för dess egna skatter och dess vidsträckta släktförbindelser. En ny stor-
E
J artad utsikt öppnadesig här for språkforskningen, och genom den för hisfo-
J ricn och eth«ogtfafini Efter hand försvunno de oklara föreställningar nian, på
» grund af tillfälliga likheter, gjort sig om finskans och hebreiskans förvandt-
J skåp med hvarandra, pä samma gäng som länk efter länk framträdde i den
* stora språk- och folkkedjan: Ungrare, Turkar, Nord-asiatiska stammar, me-
J dan längst iden mest aflögsna östern ledtråden förde till de oräkneliga no-
? madskaror, som kringdrifvaihögasiens bergöknar och dädan understundom
j med vild förstonngslustkastat sig öfver lågländerna,» gamla kulturstater.

Väl kan mau säga, att detta väldiga arbete, utredandet af språkensoch'
folkens förvändtskaper öfver nära en tredjedel af hela gamla verldens kontt-

» nent, ännu är knappt mer än börjadt. Stora ansträngningar fordras dertlll,
;män med ovanlig skarpsynthet, vidsträckta språkstudier och outtröttligtförsa-
i
'. kände nit måste arbeta derpä imer än menniskoålder. En sådan ovanligma»
;är Mathias Castrén, som idenna stund, under otaligamödor, samman-
; letar de kring omätliga nordanländer strödda spillrorna af den sönderbrustna
< stam, på hvilken Finnens ursprung hänvisar. Andra skola följaihans spär.
; och den dager, hvilken genom Castrén allaredangryr öfver områden, på hvil-
! ka knappt den mattaste stråle af historiens fackla fallit tillförene, skall om-
* sider ställa finska folkets vagga iett ljus, oskattbart för vetenskapen och
; för folket sjclft.

Det är dessa vidsträcktaspråkforskningar
—

och,isammanhangmeddem,
;den nästan oväntade upptäckten af en fornfiusk nationalpoesi, just idet sista
afskrifven ur de snart utdöde bardemes mun af folkets man, Elias Lönn-
rot, jemteflere föregångare,

—
som under sednaste tider vändt Europas blic-

kar på Finland. — Då jemväl vid samma tid lärdes och skalders namn under-
stundom börjadefinna en väg frän Åbo och Helsingfors öfver hafven söderut,
och Finland,med afseende a sin statsförfattning,efter år 1809 ingått uti ett
nytt betydelsefullt tidskifte, har man med skäl deraf slutat, att finska folket
frän denna tid fullständigt inträdt inom de historiska folkens krets, med de
rättigheter och pligter, som dem tillkomma. Man har äfven iden omständig-
het, att Finnarne ikulturhistoriskt afseende sedan århundraden intagit det
afgjordt främsta rummet inom sin stam

— hvilken, iegentlig mening, tages

inskränktare än spräkstammen — skådat uppränningen till ett framtida för-
medlarekall, hvarmedelst de till större delen i råhet och elände försjunkna
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asiatiska folken af finskt ursprung ägde hopp alt lyftas till en högra sedlig J
och intcllektuel ståndpunkt. Icke förgäfves skulle da försynen hafva kastat 5
finska folket bort till nordens yttersta gränser; en stor och iidel framtidskulle Ji
förestå detsamma och dess namn, vid hvilket ingen blodskuld läder, skulle en

*
dag täljas bland de välsignade pä jorden. »

livad man emellertidmå döramaom dessa framtida ulsigter — dröm-;
mar måhända, men sä hugstora, som någonsin vidgat ett menniskohjerta

— '

så mycket är dock visst, att finska folkets forntid står i närmaste förbindelse»

med stammens och utan denna ej kan förstas. En kort iifversigt af denna J
stam. hvilken, såsom nämndt, icke alldeles binder sig vid spräkförvandtska- J
perne, blir derföreaf nödensåsom en inledning tillberättelsen om det egent- <;
liga finska folket. *

Härvid möter genast en företeelseaf egen art. Om nemligen, såsom
*

sednare naturkunnige antaga, Finnarne rätteligenbörahänföras tillKaukasi- j5
ska racen

— att Ungrarne dlthöra,är länge kändt — Lapparne deremot, lika- J
ssom de fleslastamförvandterinorden af Ryssland, till den Mongoliska, uppstår >

det märkvärdiga förhållande,att nationer af olika racer äro till tungomål med J
hvarandra nära befryndade. Fögarimligt har man sökt förklaradetta genom|
att antaga de till mongoliska racen hörandenationer af finska språkstammen S
såsom uppkomna genom blandning af Finnar och Tatarer. En nyare naturfor- J
skare*) deremot har ansett de ifrågavarande folken utgöramellanlänkarirace-i
afdeluingarne, ett faktum, hvilket, om det bekräftar sig, mäste vitsorda den *
finska folkstammens högaålderdom, d. a. föra dess tillvaro tillbaka till den i
aflägsna forntid, dä naturbestämningarne ännu ägde det inflytande, som röjes S
ibildandet af olika racer. ;

I■
Fordom

—
säger sagan — beboddes hela den ryska norden af ett ur- ;

folk, benäinndt Tschud.*9) De voro ett starkt och resligt folk;storvext J
var äfven deras boskap och allt hvad dem tillhörde. Stundom bodde de till- «
sammans ibyar, men mer än allt annat älskade de enstaka nejder och bygde \
sina hus pä kullar och andra högtbelägnaställen; äfven deras döda fingo en ',
upphöjdare hviloplats. Fredliga till lynnet, idkade de åkerbruk och boskaps- ;

*) A. Wagner, Geschichte der Urwelt (1845) 2:te Abth. »■ 281.
**) Se härom Castréns upplysande "Anmärkniugar om Suvolotschcskaja Tschud"
iSuumi 1844.

skötsel, men voro derjemlcväl förfarnei«midcn och fyndiga handlverk. Omät-
liga voro deraH skalter, men de nedgrofvo dem för det mesta i jorden och

lät o dem blifva der liggande. l'å sädane ställen brinner alltsedan en drakeld
nattetid. Tschuderne lefde för öfrigtihedniskt mörkeroch följdeiallt sin
egen lag. Vid stränderna af Dwina och det nuvarande Cholmogor bodde de-
ras furstar. Här drefvo de en stark handel, de hade ett tempel med
offerplats, och föratt värja sig mot Nowgorodcrnes anfall, byggde de borgar

: och skansar, af hvilka grusade ruiner ännu qvarstä iödemarkerna. Mången-
städes, såsom vid ständerna af Petschora, finner man ännu talrika lemningar
af deras fordna bostäder, "Tschudgrafvarne:" mossklädda gropar ijorden, der

iman vid gräfningar upptäcker kol, aska samt jern- och kopparverktyg.

Tsehudernes skatter ntsatte dem ofta för roflystne fienders anfall. Här-
;dast ansatte dem Ryssarne, som trängde dem allt högre mot narden, och vil-
;da strider kämpades dä rid de stora flodernas stränder. Trött vid striden,fö-
! reslog en gäng den ryske Tz,aren ett envig mellan en Rysse och en Tschud.
|Den af dem, som först lyckades afhugga ett träd, dens folk skulle framgent
i
Ibesitta landet. Grundcligt, som hans lynne var, började Tschuden att af alla
|krafter hugga vid trädets rot, men den förslagnare Ryssen riklade sina yx-
;hugg mot toppen af trädet och lyckades sä att falla det förr än sin mot-
i;ståndare. Härefter nödgades Tschuderne draga sig tillbaka.
i

; Men att lefva under främmande ok, det grämde dem mycket ochderåd-
I1 slogo hvad de borde göra. Det syntes dem vara bättre att begrafva sig un-
> der jorden,än att bo som trälar ofvan jord, och sä togo de alla sina egodelar
; och gingo in i hålorna under bergen, och bergen välte öfver demochallt derasi
i
! folk, och der lefva de ännu under jorden, såsom fordom, ibesittning af stora
;rikedomar, mammuthdjur, bäfrar, räfvar, guld, silfver och mänga dyrbarheter.
;Men ehuru de sålunda bo under kullame och bergen, sägas de likväl äga för-

J mägan att i osynlig gestalt färdas ofvan jord, och Samojederne spörja deras»
* närvaro än i dag pä önRalgujeff, hvarest ofta hundar skälla och rösterhöras,
2 utan att nägot tält finnes i hela nejden.
; Denna dunkla, öfver hela norden af Ryssland gängse sägen om det
J gamla Tschudfolket,påminner alltför påtagligt om Skandinavemes Jotar, Jät-
j tar, och Finunarnes Jättiläiset, Iliienväkit, för att icke slägtskap med dessa* ägde sannolikhet. Väl har den långvariga striden, huruvida Finnarne varit
5 nordens äldsta inbyggare, ännu icke fört till något fullt tillfredsställande re-
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mittåt; dock lutar öfvervtgtcn ät deras sida, som hylla meningen att sä vavit. g
Afgjordt är det emellertid, alt de gamle Tschudernc varit e(t finskt folk, och £
deras urgamla besittning af slätterna vidt och bredt pä ömse sidor om Ural ?
förklarar tillräckligt den finska traditionen "att Konungen af Finland med till- J
hjelp af Kalevas tolf söner fordom eröfrathela Ryssland,"e)

Menutskoslägtets framskridande öfver jorden har i allmänhet galt frän £
öster till vester, med solen och i en riktning motsatt jordens rotation ',

kring sin axel. Allt frän böljan synes den stora, vidt utbredda finska folk- g
Klämmen hafVa tagit bestämd kurs frän sydost till nordvest. Castrén hoppas J
ännu uppleta stammens spär invid sä många folkslags vagga imedtcrsta Al- S
taikedjan, der nyare resande jemväl funnit ströddaqvarlefvor af Samojederna.g
Frän detta urgamla hem uttågade i en icke bestämbar forntid vara stamfader,|
idet de följdede mäktiga flodernas lopp. Söndradeunder vandringen genom|
ödemarkerna, spridde de sig ut öfver de omätliga slätterna**) öster om Ural, *
hvilken de slutligen, och ganska tidigt, öfvcrslego. Kedjan af detta tag,|
ehuru sprängd, visar «ig tydligen i de qvarlefvor af stammen, hvilka till g
denna dag lyckats uppehålla sin nationalitet emot det ryska och talariska in- *
flytandet. Nordvest om de smä Samojedstammarne vid Altai, ett folk,hvil- J
ket, som bekant, har sina egentliga hemvist pä de vida skoglösaslätterna J
kring Jenisei — anträffas Ostjaker och Woguler, som sträcka sig ända g
till de Uralska bergen. Derefter vidtager Permaka stammen och utbreder sig £
inordvestlig riktning genom guvernementernePerm, Vjatka och Vologdasamt g
en liten del af Archangelsk under namn af Permier, Votjaker och Syr- j
jäner. Sedan forlgär den finska stammen delad itvenne grenar, den ena g
sydligare, bestående af V esser (nu försvunna"), Tavaster och ytterst j
Ungrare, den andra filer nordligare samt omfattande Karelame och J
Lapparnc. Mellan dessa bodde fordom kring Oka de äfven försvunnamärk- g
värdiga folken Mcrja och Mur oma, och förutomde nämnda, uppehålla sig g
iguverncmentct Kasan Tscherem isser,hvilkas spräk utgör en mellanlänk g
mellan finskan och syrjänskan, samt Tschuvascher och Mordviner. g

m
0

Man finner således här det märkvärdiga skådespelet af en storfolkstam,|
hvilken efterhand genomtågat en sträcka af mer än 80 längdgrader och der- g

*) Ganauder, Finsk Mythologi,I.29. j
"♥)Högst upplysande hänitiiinai! är den karta öfver Ryssland i9;de århundradet,J

som,utförd efter Nestor, är bifogad Suomi för 1844. £

under längs hela sträckan af sitt tag qvarlemnat lösryckta folkfamiljer, al
hvilka en del allaredan giitl underT andra, såsom Mordviner, bekymmersamt
halta sig uppe i försvinnande qvarlcfvor, medan äter andra, säsom Ostjakcr,
Samojeder och Lappar, undanträngda till den yttersta norden, af ett menni-
skofiendtligt klimat nedtryckas i elände, vantro och okunnighet. Derma tafla
hr d^l «*&*'> mm ***** deraf RMe*M ÖH de" fdrtviflade tr9' att det

ffifves natimuu- utan hopp och framlid, i fall man icke på närmare håll agd»
det templet af I.appara» ljusnande ödeni sednare tider,

En stor del af dessa hedarnas, skogarnas och bergens förvildade bara
lefver ännu i hednisk vantro. Da en framställning af stamförvandternesmy-
ther och religiösabegrepp,

—
ehuru af den me.itupplysande vigt för den ur-

sprungliga finska vcrUlstiskädningen,
—

här ej kan inrymmas, ma exempelvis
det hufvudsakligaste af Samojedernes föreställningaranföras efter Castrén:*)

Det gifvesbTott enGud,hvilken är densammeförSamojeder,Osljaker,Rys-

saroch främfingar. Han heter Num
—

(hos Tscheremisserne Juni, hos
Tsehnwascherne Tara o. s. v.) — och bor i höjden. Han är sjelfva densyn-
liga himlen; regnbagen är fallen af hans niantel,sol och stjernor äro delar af
honom sjelf. Num har skapat allt och af honom beror allt:regn och snö,
väder och vind, sommar och vinter. Num un d erhaller allt. Åt menni-
skorna gifver han renar, råfvar, fjellraekor. fisk, fiigol och allt slags rikedom,

Det är Num, som bevarar rename för vilda djur och han kallas derföre mcd
ett annat namn: Jilibeämbaertje,boskapens väktare. Num vet allt och ser

allt hvad pa jorden sker. Om menniskorna göra godf, later han dem väl gä,
gifver dem renar och fänge samt skänker dem långt lif;men begä de synd,
sä störtarhan dem i fattigdom, elände och sanderöfverdem en förtidigdöd.9*)
UtomNum dyrkasandra gudamakter, kallade Hähe; dem berman omhjelpoch
räd samt om deras förbönerhos Num. Hähe bestå antingen iovanligaste-

nar, trad och andra sällsynta föremal. Rakar nu Sauiojeden pa ett sådant,
som efter hans theologi kan gälla som gud, tar han och omlindar det mcd
band och bälten samt släpar det mcd *ig kvart han färdas. Är föremåletko-
lossalare, blir deraf en folkgud. Istörsta anseende star en sten på ön W»i-

,} Rcseanteckningar. Morgonbl. 1841 X:o 38 ff. Det bör anmärka,, att Samoje-
dernes ofta bestridda finska ursprung af Castrén antages som till evidens bevisadt.**^ pes,a förestullningwnärma »ig isjelfva verket mera Hcbréernci an de kristna
folkslagens, enär vedergällningen for ondt och goilt omedelbart iigur rum i detta
lifvet och all kunskap 0111 ett tilkonimaudo saknas.
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gatz, (ill formen liken menniska, utem hufvudet, som iir sp«tsigt. Efter detta
mönster bildasig Samojederne sjelfgjorda gudar af träd, antingen nakna fsea-
daej) eller beklädda med vanliga samojedplagg och smyckade med gördlar
och röda band (hälie}. De sistnämnda äro dels manliga, dels qvinliga och
utställas vid fängstställen med anletet vändt mot Vester. Samojederne släpa
med sig hela renlass sädana gudar, ty för olika ändamål begagnasolikabilder.

Ehvad man böhfeller hos Ilähe
—

om rad, hjelp, helsa, gods, — behöf-
ves dertill för livargnrig offer och en Tadibe. Tadiben »en trollkarl,som
äger förmåga att samtala med guden, hvarförinnanhan dock gar till räds med
Tadiebtsio, små luftiga väsenden, andar synliga endast för Tadibcns öga.
När nu en Ilähe anlitas, uppreser man honom på marken och ställer framför
honom i lutande riktning ett spö, vid hvars äfversia spets ett rödt baud är
fästadt. Derpä nedsätter sig Tadiben bakom spöet, med ansigtet vändt mot
gudabildens, tager sin trumma och börjarqväda till guden ett impromptu, som
innehåller en förbön för den bedjande, Då han härmed fortfarit en stund,bör-
jar bandet rörasig pii stickan, hvilket är ett tecken att guden tilltalar Tadi-
ben. Vanligtvis lofvar han då uppfylla allaböner,men fordrar alltid en ren-
oxe, kalf o. s. v. till offer, allt efter den bedjandes förmögenhet, Dervid hän-
der ofta att tfen bedjande böljar pruia och menar alt guden väl kunde ge
med sig för bättre köp, eller ock begäres anstånd med oiiriiigen, hvilket allt
guden, efter skälens beskaffenhet, beviljar ellernekar. Skall offer anställas,
sä allägsnas först alla qvinnor, renen framlcdes mWtfSr guden och sfvypes af
Tadiben. Hufvudet, hornen, stundom sjelfva huden, upphängas i ett träd fram-
för guden, hvars ansigte Tadiben bestryker med renens blod och bränner fet-
tet på elden. Detta är gudens maltid. Allt det öfriga förtär Tadiben sjelf,
Mhka med de vid offringen närvarande: men härvid far den ätande ej spilla
någon blodsdroppe pä sina kläder, hviiket hålles för synd och bringar ofärd.
Tadiberne äga ännu ett annat vigtigt företräde framför vanliga meiiniskor:
odödligheten. SamojeuerneMva i den dunkla tro, att dödenändarmenniskans
tillvaro. Väl tyckes man förmoda, att den aflidne ännu lefver någon tid i
grafven, och det är derföre man icke blott vid den aflidnes sida nedlägger enhärd, en knif, en yxa, c.tl spjut, penningar och särskilda lifsförnödenhefer,
utan afven tid efter annan slagtar någon ren vid grafven; men då liket för- j
multnat, anses det vara ute med menniskan. Endast Tadiberne äga ett, odöd-\
ligt lif; de förvandla sig efter döden till s. k. Itarmä, hvilka synas vara \liktydiga med de ofvannänmde Tadiebtsio. Man berättar, att de än hvila igin \

i J graf, än åter vandra pä jorden nattetid Och, efter sin fordim sinnesart, öfva
■ J antingen godt eller ondt. — Mest, frejdad bland Tadibeerne är deu vise Urier,
■ ? som kallas en vis bland de vise, alla läkares läkare, alla spåmäns spåmän, en
i ? mästare, sädan vår tid ej mera kan framföda. Denne Urier, som var bådebe-
t % restoch mäkta rik, ledsnade slutligen att lefva pä jorden. "Hur," yttradehan,. J "blir renafveln allt svagare, mossan aftager är frän är, vildbrädsfänget blir

5 sämre och sämre, men deremot tilltaga hos menniskornastöld, bedrägeri och
J all slags ondska; vi måste söka oss en bättre bostauihiramelen." Så sagdt,
S befallte han sina tvenne hustrur att sy åt honom och sig sjelfva nya kläder
|och ät renarne nya körredskap, men förbjöddem strängt att inflicka något
? gammalt och förut brukadtide nya tillrustningarne. Sedan allt var färdigt,
g gaf han sig åstad med bäida hustrurna. Främst styrde han sjelf med fyra
f renoxar, hustrurna följdehonom i tvenne skilda spann. Knappt hade han huv-
% nit halfva vägen, förrän renarne började vackla och sänka sig nedåt. Anande
5 orsaken, sporde han af hustrurna, om de, såsom han befallt dan^ tillsytt allt
5 af nya stycken. ]Vu tillstod den yngre hustrun att i hennes klädnad fanns ett
? litetband, som tillförene blifvit brukadt, och bad tillikamed tårfyllda ögon

\ att få återvända till jorden och sina tvenne söner, som hon der qvarlemnat.
? Hon ville hellre dela jordens sorger med sina barn, än utan dem njutahimme-
? lens sällhet. Bevekt af hustruns böner,skickade Urier henne till jorden igen,
5 men sjelf for han till himlen med sin förstgifta hustru och fann der allt hvad
t menniskan kan önska sig: starka renar, goda mossor, villebrådi skog och sjö
jm. m.

—
Tron pä himlafärder är för öfrigt hos Samojederne något ganska

$ vanligt. När en gång en religionslärare sökte att röra sina åhörares härda-
» de samveten med berättelsen om Elise himlafärd, anmärkte en Samojedganska
;lugntefterberättelsensslut:"brormin forock tillhimlenförnågramånader sedan."

Slägtskapen mellan dessa föreställningar och de fonifmska röjer sig
5 utansvårighet. Man igenkänner här den finska (rolldomens kärna, som utan
itvifvel bestodigudabesvärjelsen;i de grofva belätena "Ilähe,"återfinner inan

5 Lapparr.es Seider. Dereiviot saknar man det skönhetens element, som iskep-* nad af sången så mycket förmildrar den finskahedendomens nattsvarta skug-
.? gor. Detta och annat berättigar till det antagande, att Finnarne före kristen-
-5 domen allaredangått framom den stänflpuiikt ikultur, som nu innehafves af dt
;nord-asiatiska stamförvandtcrne, likasom desse i sin tur höjt sigöfverdet vilda
S djurlika barbari, som, enligt Tacitus, i första seklet efter Christus, heirskade
j bland de finska nationerne.



Bjarma-Sagan.
i

JEfter Tschudernas saga följerifinska fornäldern den beslägtade sagan '■

om Bjarmaland. Mindre sjelfva ämnet, som för båda sagorna är delvist <

detsamma, än framställningens olika färg och berättarnes personlighet äiskilja ;
j

dem. Ty Bjarmasagan, ehuru vidrördi ryska krönikor och känd af de flesta, ;
som under medeltidenskreiVo om norden, är i sina bjertaste draghämtad ur j
isländska skaldeverk, som förherrliga Norrmännens djerfva bedrifter idenna
ytterstanord och afmåla de folk, mot hvilka de stridde. Vidunderliga äro
ofta berättelserna om Bjarmernås folk, men genom dikternas grummel skönjes
tydligt den historiska kärnan.

Vid Hvita Hafvets sydöstra kust, kring Dvinas stränder och långt inåt
slättlandet ända till Wolgas och Kamas öfra lopp låg Bjarmaland. Driftige
och mångkunnige voro dess inbyggare. De hade samlat stora rikedomar för-
medelst indiska handeln, som gick genom deras land utmed de stora floderna
till norden och vestern af Europa. Krigiske blefvo de genom sjelfförsvarets
nödvändighet;mäktiga voro deras härar. Isina välmaktsdagar lydde de egna
oafhängiga .stamfurstar, dem fiämlingarne kallade konungar; de hade en egen
samhällsförfattningoch voro af alla finska folkslag det, som hade denmest ut-
bildade gudadyrkan och troligen den högsta ståndpunkt af inhemsk kultur.

Norrut pä näset vid Dvina ström, säger sagan, var iskogen en helgad
plats och rundtkring denna en högskidgård, vid hvars lästa ingångsport sex
Bjarmer stodo, tvä isender, pä vakt hvarje natt hela året om. Innanför skid-
gården voro omätliga skatter nedgrafna ijorden; ty när en rik man dog,
skiftades hans egodelar mellan arfvingarne och den döde, och den dödes an-
del grof man ned pä det heliga stället; men vid hvarje barns födelsenedlade
man der en handfull silfver. Att röfva dessa skatter, ansågs af Bjarmerne
såsom det gudlösaste brott, men af Norrmännen prisades detta såsom den
yppersta bragd. Och här inom skidgården stod äfven den store Jumalas
bild; men efter hvad somliga sagor säga, stod der ett förunderligt praktfullt
tempel vester om elfven, mycket skönt och lysande, så att hela marken glim-
made deraf rund(omkring, ty det var arbetadt med guld och inlagdt med ädla

stenar. Innanför tröskelnvar en graf fylld med gift, men inne i templet satt
Jumalas prestinna, den makliga trollqvinnan Kulfrosta, hvilken i hvarjc mål
förtärde en trä års gammal qviga och bevakade» af en träl, en tjur och en
gam, som med sina vingar ihjälslog hvarje närgången. Bakom en lönngäng
och en jerndörr förvarades Kolfrostas efterträderska och trettio trollkvinnor
vaktade templet. Längst inne idetta stod Jiimalabilden. Pä hufvudct bar
han en krona med tolf dyrbara ädelstenar och kring halsen ett smycke, som
kostade trehundra marker. Pä knäna höll han en guldskal, sä stor att fyra
fullgode män hade möda att tömmahenne, när hon var full iskänkt med vin,
och skälen var fylld med det rödaste guld. Pcllen, som omgaf Jumalabilden,
uppskattades i värde lika med tre de rikaste skeppslaster. Somliga sagor
veta äfven förtälja om Thors bild, som sades stå inuti templet med ett för-

;silfradt bord framför sig, och pä bordet stod ett ryktbart buffelhorn,glänsande
! af guld, men fylldt med förgift.
i

Bland andre berömdeBjarmalandsfarare voro äfven Norrmännen Thorer
" Hund och Karli, hvilka år 1026 ditseglade på tvenne skepp med fem och
;hundrade välrustade män. När de anländt tillDvinas mynning, idkades först
', köpenskap,men dä marknaden var till ända, seglade Norrmännen ut pä red-
" den och uppsade freden. Derefter rådgjorde de och bealöto att nästa natt
; försöka ett anfall på Jumalas område, för att plundra dess skatter. Alltså
j lemnades några qvar till skeppens bevakning, men de öfrige landstego natte-
; tid och funno skidgården obevakad under vaktombytet. Dä gick ThorerHund
I till skidgården, häftade fast sin yxaofvantill och drog sigöfver; så gjorde ock
< Karli och båda öppnade sedan porten inifrån för sina män samt började ur
;högarne borttaga sä mycket guld och silfver, som de förmådde bära. Sjelf
', gick Thorer till Jumala och borttog skälen med pennirigame, men Karli ville*
! hafva gudens halsring och högg till den med yxan sä härdt, att hufvudot med
;ett förskräckligtdån flög af Jumala. Deraf märkte den nalkande vakten oräd
!och gjorde larm, ruudtomkriug förnummo Norrmännen endast hornskall och
j undkommo med knapp nöd till sina skepp, förföljdemed rop och skri af Bjar-
-5 merne, som likväl alls icke sägo dem, till följe af Thorer Hunds finska troll-
J konster.
i»

Bjarmernes farligaste fiender voro dock ilängdenNoivgoroderne,mot
» hvilka de med mycken tapperhet,men vexlande lycka, värjde sig flera ärhun-
J draden. År 1079 plogo och dödade Bjarmerne Nowgorodske fursten Glcl

17
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Sväfoslawitsch, som gjorde ett infall ideras land; är 1187 bragtc de om lif-
vet alla Nowgoroder, som utsändes att hos dem indrifva skatt, och ännu är
1342 finner man ett krigståg företagetmot dem frän Nowgorod. Efter denna
tid försvinner Bjarmernes namn pä samma gäng som deras sjelfständighet,
deras rikedomar, deras gudadyrkan och sjelfva deras vunna bildning. Verlds-
handeln hade långt för detta sökt sig nya vägar, de aflägsna stränderna af
Dvina råkade iglömska,och när efter ett hälft årtusendes förloppden nyfikne
vandraren letar pä sagornas skådeplats efter Bjarmernes skatter och Jumalas
bild,möter honom ödemarkensdystra tomhet och ett förvildadt fåtaligt folk,
som i fattigdom och råhet tanklöst trampar den jord, i hvilken fäderne grofvo
sina dödeoch sitt frejdade guld.

Hvilkct skådespel af ett förgänget folk!

Esternes Saga.
1

Iden stora folkstrid, som genomfar hela den finska forntiden och ät j
denna ger ett sä egendomligt intresse, skall man pä ett märkvärdigtsätt alle-;
städes återfinna tretalet. Tre. folk af olika stam hafva kämpat omFinlandi
(Svenskar, Finnar, Ryssar); tre voro de egentligeFinnames folktyper (Käre- j

I

lame, med deras egenartade förvandterQusenerne, samt Jemerne}; trefaldigt;
uppträdde ändtligen de beslägtade folk, som besitta den finska norden i in- I
skränkt mening: Ester, Finnar och Lappar. Bland dessa har Esten företrä-;

i

desvis spelat krigarens, vikingens roll och förblödtsom enhjelte pä slagfältet;:
Lappen har, ifull motsats till denne, rönt den alltför fridfärdigeslottattbort- \
jagas från menniskors stigar och förtvina vid den bebodda verldens yttersta|
gräns; Finnen äter står mellan bada, icke blott till boningsorten, utan fastmer:
till lynnet och till sina öden, sä att dä Esten anfallit och Lappen flytt utan
försvar,har Finnen slagits som enman för sin torfva, men icke tagit ett steg
deröfver. Freden älska de ibotten alla; men; Esten fäster dervid som vilkor
makt och vinning, Lappen köper den förhvad pris gom helst och Finnen för-

behäller sig den lugna besittningen af sid förra. Fördenskullstår denne sist-
nämnde ensam upprätt än i dag. Alla tre folken hafva mycket gemensamt:
det inåtvända slutna lynnet, som hos de båda yttre folken öfvergätt till miss-
tänksamhet; det sega vidhållandet af det gamla, minst likväl hos Lappen;
böjelsen för magi och slutligen den egna fallenhet för satir, hvilken, godsin-
tast hos Finnen,ide båda extremerna spetsas af hatetmot främlingarne till
uddlivass skärpa. Att med all denna överensstämmelse Finnen, mer än sina
bröder, synes egnad att ihistorien framträda som ett kultur folk, bör utan
tvifvel tillskrifvas yttre omständigheters inverkan under läroåren, men ock till
en del den olika skiftning i lynnen, hvilket han fått pä sin del. —Kastar man
en blick pä Ungrarne derjemte, så kommer man till den märkvärdiga obser-
vation, att det finska stamlynnet ju längre söderut, desto mera får en djerf
handlingskraft; ju längre deremot åt norden, desto mera tillbakadraget visar
det sig, och slutligen skyggar det undan för hvarje omildt vidrörande. En
stor och märkvärdig lärdom om naturmakternas ingrepp ifolkens daning!

Tvenne bröderbosattesig alllsäpiiömsesidor om den egentligeFinnen: län-
gre isöderEsten och Lappen längst i norr. Bada hade den sorgsna lott att

: tryckas till jorden af en öfvermakt:Esten af Tyskarne, Lappen af sin härda

\ styfmor naturen. Och bådas öde mörknade alltmera under tidernas lopp: allt
; tyngre lade sig öfver Esten en främmande nationalitet; allt högre trängdes
\ Lappen ät norr. Midtemellan dem stod Finnen och kufvades af ett främmande,
; äfven han, men när århundraden förgått, fann han sig vara segrarens foster-
I broder, istället för att vara hans träl.

: Esten flyttade ifrån sin broderFinnen och bosatte sigiRomames gamla
'"> "bernstensland" söder om finska viken och Östersjön. Här fann han bördiga
j marker, bevuxna med täta skogar, i hvilka förehans tid intet yxhugg danat,
J och då han, lik sin finske broder, kände sig tålig och stark nog att rödjaoch*

svedja och sä iödemarkerna, såg han innan kort sina bygder odlade ochvild-
j djuren trängda tillbaka frän de glesnande skogarna. Åkerbruket blef dä hans
j hufvudnäring och derjemte idkade han fiske och jagt. Men emedan hans land
5 låg vid hafvet och sandkullarnaidess granskap icke lönade odlaremödan, loc-
? kades Esten ut pä handel och sjöröfveri, som den tiden ofta drefvos under
i*
", samma firma, och sä blef han en af nordens skickligaste och djerfvaste sjö-
? män. Med alla sina grannar af främmande stam låg han i oupphörliga krig
J till vatten och lands;Starkodér, den hundraarmade, uppgifves ha varit af est-
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nisk börd; estniska flottor stördehandeln för det blomstrandeWisby och Odins
gamla Sigtuna uppgick ilågor för dessa sköflares hand.

Esten bodde gernaienstaka hyddor pä kullarna, i skogarna eller vid
hafskusten. Samhällets band voro hos honom lösa och fögautbildade; under
freden lydde han sina äldste (Wannemad) ochikriget den tappraste anförarn.
Klädd i det mörka vadmalhan sjelf tillverkade,väpnad med trädsköld,klubba,
kastspjut och båge, tillbytte han sig af utlänningen jern och salt; de ädla
metallerna lärde han först känna pä sina plundringstag. lian hade sina heliga
lunder, i hvilka han offrade och der ingen vågade röraett löf; den heligaste
var på ö» Dagö, "Hlo maa," kindernas land. Högstihans dyrkan stod stam-
guden Jumala; dock säger man att Thorabila, nordens mäktige Thor, af ho-
nom kallades den gamle (kou = ukko). Om Wäinäinöinen(Wannemunne)har
han flere sägner, såsom huru Wannemunne på' Domberget iReval erbjödsig
att lära alla skapade varelser sängens högtidsspråk och sjöng sä ljufligtatt
hans tårar trängde genom sex mantlar och sju lifrockar, och huru alla varel-
ser då lärde sig spridda ljud af sängen, men menskan ensam alla. Kaleva
(Kaallev,Kallevi pocg) har i hans land utfört mänga bedrifler. Så stridde
Kaallev engfuig med tre välrustade riddare och nedstötte dem alla, en eflcr
annan, ijorden, den förste till knät, den andre till halsen och den tredje med
hufvudet många fot under jordytan. En annan t^aug kom han med tolf tolfier
bräder öfver Peipussjön, hvars djupaste vatten räckte honom till midjan. I
skogen näst intillmötte honom tvenne jättar och strid uppstod. Kaallev hade
sönderslagit elfva tolfter bräder på sina motståndare, utan att fä makt öfver
dem, dä ur buskarne en stämma tillropade honom, att han skulle slå till med
kanten af bräderna. När han dymedelst dödat jättarne,bad han den okände
rådgifvaren stiga fram för att mottaga hans tacksägelse, men denne svarade,
att han ej kunde framkomma naken. Kaallev ryckte genast af sig sin yfvigai
pels och kastade den åt den nejd, derifrän rösten kommit, och strax framkom
ur buskarne en igelkott, hvilken sålunda har Kaallev att tacka för sin tagg-
beklädnad.

Förutomflera mindre gudomligheter för jagten, för fisket, för ladugår-
den m. m., dyrkade Esten solen och månen. Nymånen helsade han med föl-
jande vackra besvärjelse: "terre, terre, noor ku; sinna varmeks, minna noo-
reks; ku kulda pelpeks, raule rahvas tervcks,"*) d. a. hel! hel dig, unga

*) WilHgerod, Geschichte EstliUmds, sid. 7.

niäne; må du åldras, jag föryngra*; guld ma (ill sin skönhet månen äga-,
menskan jernet till sin helsa, —

d. a. jernhelsa. Och när de små luftandarne
(hos Finnarne Kuumet m. fl.) förtärde månen, hvaraf förmörkelseruppstodo,
användes starka trollord, för att fördrifva de glupske ljusfienderne. Ty Esten
vansläglades ej frän sin slam ikunskap om hemliga ting-; trolla kunde han
pä fri hand, faslän han den erkände Finnen för sin öfverman, liksom denne
Lappen. Tron pä själens tillvaro efter döden återfinnes hos Esten ihans
gästabud för de aflidne en bestämd dag i året, sedermera alla själars dag.

Dä skurades och eldades stugan, mat och dryck framsattes för de döde, hus-
fadren stadnade ensam inne, och lyste med pertaii de osynlige gästerne,hvilka
han dä var förbunden att nämna vid namn och uppmana att hålla till godo
välfägnaden. Efter någon timma hade själarna spisat nog och visades nu pi
dörren, med tillsägelse att färdas fram efter vägar och sligar, men ej öfver
åkrama, som derafkunde taga skada. Hvem påminner sig ej härvid Finnam-
es Kekri-fest?

—
När Esten dog, kläddes han i sinabästakläderoch sattes a(t

sitta pä en stol;kring honom satte sig alla hans närmaste, drucko honom till
och frågade, hvad som månde hafva gått honom emot, efter han dog. Qvin-
norna uppstämde derpä ett tjut och upprepade samma frågor: "säg oss, hvar-
före du dog? hade du icke en god hustru? hade du ej tillräcklig åker?o.s. v.
Derpå fördes den döde till grafven och medhonom lades silfver och guld,mat,
redskapetl, samt nål och tråd, i fall något ginge sönder under resan till andra.
verlden. Ännu sedan Esterne antagit kristendomen, gåfvo de den döde en
yxa ihanden och sade till honom: "gå, gä, stackars man, der borta skall du
väl pläga våra herrar (Tyskarne) så som de plägat oss här nere;"*)

—
ett

bevis på folkets djupa hat mot sina förtryckare.

Fordom hade Esten för sed att röfva sig en brud, ehuru ofta med för-
äldrarnes vetskap;i en sednare tid friar han, liksom Finnen,med talman, och
först vid tredje besöket far han ja. Dog eumoder, utanatt efterlemnadöttrar,
så ärfde icke mannen eller sönerne, ulan systrar eller andra qviniiga släglhi-
gar hennes silfversmycken och andra prydnader. För sönerne gällde den säll-
sama lag, att den yngste ärfde sin faders egendom, "emedan han dittills
haft minsta nytta deraf." V.llle en af de äldre sönerne skiljas från boel,

;hängdes en bila, knuten vid ett halmstrå, pä hfins rygg; kom han »a (ill dör-

5 *) WiHigerod, sid. 13.
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ren utan att slräet brast, behöll han bilan son» arf, men brast halmen, måste \
han loUlöslemna fadernehuset. ;

Mänga sägner om dess forntid gå äniH» bland Esffolket; sköna sånger >

fill fosterbygdens lof, sorgsna minnen från gladare dagar, satiriska begabbel- !
ser öfver främlingarne, har man ännu i behäll hos dera; äfven vackra sagor, "

såsom den om Koit och Ainarik, morgon- och aftonrodnaden, hvilka af him- ;
mc!ens herre begärde att evigt fä vara brud och brudgum och hvarjemidsom- '»
marnatt fä sluta hvarandra i sin strålande famn. Men den rikalefvandeskalde- <

ådra, som genomströmmarden finske runoniekkans bröst, de omfattande sago- [
cykler, som sä sjelfmant sammanknyta de spridda finska hjeltesängerna, finner <

man ej hos Esten mer. Många århundradens hårda förtryck har förstummat i
t

hans säng och gifvit sjelfva hans språk en förtidig,främmande utbildning,och '.

det är förstisednaste tider hans oblida ödenbörjatljusna. Tidigt instängdes j
han af Kyssen iöster,Polacken isöder, Tysken isydvest och vester, inom ;
sitt nuvarande område, det egentligaEstland. Sin kristendomfick han,liksom !
Finnen, betala med sitt oberoende; Dansken tog hans land omkring 1219 och j
behöll det till1347, frän denna tid till1561 lydde Esten under Tyska riddarne ;
i Lilfland, hvilkas efterkommande ännu besitta nästan hela hans jordegen- I
dom; sedermera till 1700 kom landet under svenskt öfverherrskapoch slntli- "

gen under ryskt intillnuvarande tid. Med hela sin stams seghet har Esten ;

till denna dag bibehållit sin nationalkarakter och jemväl sin åldriga kläde- !

drägt; medvetandet af att vara ett folk, synes deremot ha gatt för honom för- ;
loradt, att dömaaf hans sed att icke kalla sig sjelf med ett inhemskt nomen;

proprium: han kallar sig nemligen Maa mees, landets man eller inbyggare;"

i plur. Maa Rahvast. Finnen kallar honom Wirolainen, troligen efter AVier- j
läudska kretsen.

Detta är ikorthet sagan om Esten och hans land. De skola hafra en
framtid, äfven de.

Lapparnes Saga.

Lappen har en sorglig saga att förtälja om sig sjelf. Det ser ut

som hade han ihögsta mätt åsamkat sig den förbannelse, som hvilat öfver
den finska stammen: den att oupphörligt vika undan för andra, vika sä långt
som en menniskofot det kan, utan att begrafvas iden eviga snön. Honom
nekades till och med den tröst, som med deras ödeförsonat de andra folken
af hans slam, den att genom åkerbrukets och bildningens införandeinordens
ödemarker förvandla förbannelsen till en välsignelse. Lappens historia är i
allmänhet svaghetenshistoria pä den jord, der "iifvet är en strid fränbörjan."
Förrbodde äfven han irikare nejder. Först bland alla finska folk trängdes
han undan sina gamla hemvist iUrallrakterna och tågade rakt vesterut; det
var sannolikt honom Tacilus träffade pä sydkusten af Östersjön iförsta seklet
efter Christus. Iganska gamla tider befolkade han Finland och ströfvade öf-
ver fjällen långt inåt det svenska Norrland. Det är kring honom egentligen
striden hvälfver sig om nordens äldste inbyggare. Sjelfve säga lapparne att
äldre folk än de bebodde Norden "förrän Gud stjelpte om verlden." Derincd
hade sä tillgått, att Gud (Jubme!) eiigäng hade omhvälft jorden, sä att vatt-
net ur träsken och elfverna steg upp pä landet och fördränkte alla menniskor,
undantagande henne syskon, en gosse och en flicka. Dessa tog Gud under
armen pä ett högt berg, som kallades Passe-Vare (det heliga berget). Se-
dan faran var förbioch Gud hade släppt dem ifrån sig, skildes de frän hvar-
andra och gingo pä livar sin väg, för att söka om det ej funnes mera folk i
verlden. När de sålunda vandrat tre är, kommo de äter tillsammanoch igen-
kände hvarandra. De skildes då äter och träffades igen efter tre är, dä do
ännu igenkände hvarandra. Men efter ytterligare tre år, då de vandratpä
samma sätt som förut, kände de icke hvarandra mer, ufan börjadelefva till-
samman och födde barn,af hvilka alla nu lefvandc menniskor härstamma*J,

Nägot som för öfrigt låter förmoda, att Lappeninorden anträffat äldre
inbyggare, är hans jättesagor, af hvilka han har en stor mängd. Idessa
förekommer Lappen alltid som menniska under namn af Ask ovis (ordet lä-

*) Högström,Beskrifning om Lappmaikcn, pag. 57.
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nadt frän svenska sigm) i motsals mot Stallo, jätten, ett grymt och vitt- :

■

underligt väsende i menniskogesfnlt. Jätten är större och starkare än men-
'

.»nskah, hviiken haa förföljeroch vi!.! uppäta, men vanligen kommer han titt \
karta, ty med all sin styrka är han mäkta dum och menuiskuns Rst far stan- ;
digt öfvertaget. Stallo äter icke blott meuniskor, utan ock sitt, eget siiigle;i
hans hustru kallas Rutakis och är en elak frollpacka. Engäng hade Askovis
fallit i händerna pä Stallo och föreslär denda att, pröfva hvarandras styrka pä
det sätte! att mat) springer mot ett träd och försökerhvem som kaii stöta
luifvudet djupare in; denne vore dä den älarharei Stallo försökerförst,men
kan ej alls fä h*|Vud-et in i trädstammen. Askovis säger sig vilja spara sitt
prof till imorgon, ock undertiden balkar han i all tysthet ut en mängd stora
häl i s-fsmmania och iifvertäcker dem med bark. När dagen kominer, lyckas
hans prof iorträiFiigt, han springer mot det, ena trädet efter det andra och
slängar in hufvudet ända till öronen. Stallo ser med den störstaförundrander-
na och föreslär nu ett annat prof: man skall kasta en isbill upp i luften och
försökahvem som kastar högre. Stalio kastar först, och det sä högt, att bil-
len knappast synes. Askovis gör sig till och säger sig ämna kasta billen upp
pä molnen, så att den blir qvar der. Nej, käre son — min bill! säger Stallo
och vill. for ingen delbli af med den. Askovis har ju dessutom redan visat
sig vara den starkaste vid slangningen. Nu börjar han vrida vidjor. livad
skall du med dem? frågar Stallo. Jag tänker bära bort din silfverbod, sva-
xar Askovis. Nej käre son, för all del, min bod!utropar jätten och kan nu
endast, lösa sig från plundring genom att fylla Askovis' hatt med silfver, och
det blir icke så litet, ty Askovis har skurit kullen ur hatten och häller den
öfVer en grop i jortien, som dä mäste fyllas först.

—
Enannan gäng harStallo

satt, ut nät att fånga, bäfrar, gjort upp en eld i skogen och lagt sig att hvila.
T nätet har han fästat ett snöre och i andra ändan pä detta en bjcllra, för att
höra när bäfvern fastnade. Vips pinglar det, och Ställa skyndar lill, men fin-
»er ingen, fy en illmarig- Lapp har ryckt p8snöret ack begagnar Stallos frun- j
varo för att uppbränna hattS kläder. Stallo återvänder ocli harmas öfvcr sin ;
oförsiglighetatt läggakläderna så nära eldeis. Om en stund pinglarde! äter: ;
samma puls;Lappen släcker nu lians eld. Då börjar Stallo jemmerligenfrysa j
«ch gar till manen, som just stiger öfver himmelens rand. Se, fader, din son \
fryser! ropar Stalls och sträcker armarnu mot niänen. Men månen förblirkall <

och känslolSs; jätten fryser ihjäL — En tredje gäng slogs en Lapp vid nattui :
Patto-podnje med eu Stallo ej långt frånGellivare videnheligslev. Under stri- |

;den anropade han stenen om iijelp och lofvadc honom många dyrbara saker,
1men jätten lofradé allt detsamma', »eh sä fick ingendera öfvermaklcn. OmM-
;der lofvade Loppen att förära ät stenan n'm fiendes jernyxa, och i detsamma
;iick han öfverhand, sä att Stallo damp i backen. Alltsedan såg man ilänga
2 tider invid denna sten en jernyxa, |>a hviiken ingen rost kunde bila. Det var.
2 Lappens gäfva; men är 1745 om hösten borttog-* yxan af en KaitomLapp, som
;lofvade lägga benen och hornen af ca renoxe dit i stället WJ.
i*

Den förmodan att Slallo betecknar ett urfolk före Lapparne bestyrkes af.
jde många andra sägner Lapparne veta att förtäljaom sina strider med Sven-
J skar och Karelare (Karjelah). Qrifvén till det yttersta, har Lappen vid säda-
* na tillfällen,mot sin natur, gripit till nödvärn, men fanns någon möjlighetatt
* 'segra med list, så föredroghan detta. Eu skara Karjdah ströfvade en vinter
iöfver fjällen framåt Norige och tvang en Lapp att blifva deras vägvisare.
iDenne, som skidade förut imörkretmed ett bloss i handen, manade fienderao
jatt följasig hann) i häl, emedan vägen vore svar. Plötsligen jiå ett ställe,
ider fjället stupado alldeles tvärbrant', kastade Lappen sitt bloss utföre,men
5 sjelf vek han af åt sidan och fick fotfäste i en klyfta. Karelame äter följdei
j full fart efter der de sago biosset och störtade alla till sinofärdibradjupet.—
;En annan gäng hade en hop Karjelah infallit i landet och tagit stort byte,
J emedan anfallet var oförsedt. Nästa vinter kommo de derlore igen,men Lap-
iparne voro nu förberedda. De hade tagit eu gammal man af sitt folk till au-
;förare och denne hade läiit uppfora en ansenlig mängd timmerstockar pä elt

ihögt fjäll; men utmed fjällets sidor hatfe han låtit väl nedtrampa snön och slä
S vatten derpn, så att alltsammansblef isbelupet alltintill öfverstakullen. Sedan
5 lät han i isen hugga trappsteg uppföre samt göra vägar och stigar pä alla" kanter, för att ditlc:c'ca fienden. Karjelah kommo ganska viktigt och sago

;'Lapparne samlade Bfverst p5fjället, hvarföre de företogo elg alt klättra upp
;eller trappstegen. Men när de hunnit halfva höjden af rjfilkt, lälo Lapparne
j pä engäng alla sina timmerstockar rulla utför den hala isbranlcn, och sä blefvo

1 J arven denna gäng Karelanie jämmerligenkrossade, pä tvä när, hviika lcmla-
:*

siade skickades (ill sitt hem för att förkunna ofurdeii. Antaletaf slagnesökte
1 5 man utreda derigenom, att man tog deras eldsjäl och uppträdde dem pä bag-
-1 \ strängar; och blef dermed halflredje bågsträng uppivlld.

*) Lcestadius, Missionsresor iLappmarken 1828 — 32, sid. 468.
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All Lappames list och ftiralagenhet hjelpte likväl icke i längden. Sitt
sista snöbetäcktahemvist i deu högsta norden, fingo de väl behålla; det af-
undades dem ingen, om icke den norrske och finske nybyggarea, som ised-
nare tider framträngt sä högtkornet mognar och timmer finnes för en stuga.
Men skattskyldige blefvo de efterhand till alla sina grannar, och flera århun-
draden igenom ledo de af Birkarlarne hårdt förtryck. Ty konung Magnus
Ladulås berättas hafva gifvit Lapparne "hina i händer till egendom, som ville
komma dem under Sveriges krona."' Och derpä skola invanarne iBirkala soc-
ken iFinland hafva begifvit sig upp och dagtingat med Lapparne,men der-
under oförsedt ölverfallitdem, dödat miinga och vunnit landet ''allt till norra
och vestra sjön." En sägen tillägger, att en Birkarl gått Lapparne i förväg
och låtit sin hustru gräfva honom ned i snön pä ett ställe der de andra måste
fara fram, och när de skidat öfver hans hufvud, hade han räknat deras tal vara
15, hvareftcr han äter skidat förbi dem och nedhuggit en efter annan, der de
irad framkommo, sä när som den siste, med hvilken han hade ensvårstridalt
uthärda, innan han vann. Men om Birkarlarne längre fram mera. Visst är
dock, att Lapparne lidit af menniskor mer vald och skada, än af vilddjuren
och snöstormarne pä deras fjäll, alllintill sednaste årtionden, dä man begynt
värda sig om deras undervisning och trygga dem för grannars snikenhet och
öfvervåld.

Ingenstädes kan man varautan Gud, ej ens i Lapplands ödemarker, och
fördenskull,hvarhelst lappsk tunga talas, hör man traditioner om Seider
(Seida, SieidaJ d.a.Gudabilder mest af sten, för hvilka Lapparne knäböjt och
framburit offer af vildrenars horn och ben samt fågelvingar, äfvensom de be-
ptrukit dem med renblod och fiskflott. Det egna var med Seiderne, att de icke
voro formade af menniskohand, utan naturens verk, merändels stenar och klip-
por af sällsynt skapnad, krusiga och knoltriga, nägongång sammansatte af
flera mindre stenar till mensklig liknelse, Stundom äfven groft tillhuggne af
träd (Kurikaiset, Molekit), likasom hos de gamle Finnarne. ISeiderne har
Lappen icke dyrkat sjelfva stenen eller helatet, utan gudomligheten har tänkts
såsom inneboende deri, hvarföre ock mången Lapp är i den tron, att dessa
stenar hafva lif och kunna gä. Ty, säger Lappen,när hjelten Päiviö störtade
någre af Seiderne i Enare sjö,rörde de sig längepä vattenytanutan att sjunka.
Sina personliga gudar

—
Äije = Ukko, Hiidda = Iliisi,Lempo, Tuona

ni. fl.
—

har Lnppen lånat af Finnen, som i gudaläran kom längre än han, ty

Lappen har icke »jelf förmälthiija sig öfver den rbn n»turdyr6aoi MWdfemßß»
kallades af Finnarno en på fasta landet befintlig lappsk Seida, Saarakka äter
en sädan som Lapparne dyrkade pä sjöholmara). Andra tider fiafva» nu kom-
mit, dä det arma obildade folkels klumpiga g"udar råkat i förgätcnket eeh för-
akt; ty den kristne Lappen ar af hjertat gudfruktig, derföre viir lian ej vela?

af föifädrens hedendom, och vet icke heller synnerligt. Men äftna- stundom,
när den resande pä fjället öfverfalles af ett bland dessa förfärligayrväder,,
som endast der äro möjliga,säger Lappen halfleende, halffruktande:"vi harva
rest förbien Seida och förgätitatt offra ät honom, derföre vill han visa hvad:
han förmår." Ett minne af hedendomen dröjer dock längst och skall ejkunna'
utrotas, salange ödemarkernasensliga slorhet stämmer inenniskosinnet fstf det
underbara och öfvernaturliga: det är den gamla trolldomen, i hvilkcn.som
hvar man vet, Lapparne bland alla jordens folkslag varit det mest beryktade.
Men sjelfva den lappska trollkonsten är icke mer hvad den varit; de finska;

nybyggarne gä nu längre den, än Lapparne sjelfva; och spädomsförmägau.
—

vare sig i händcrne, i bränvin eller kaffe
—

är nu den, hvari Lappkvinnorna*
mest söka visa sin skicklighet.

Det gamlaI,appland, (ill hvilket man fordom förladeallt detvidunderliga,,
dystra och ondskefulla, för hvilket folktron nkyggade,är icke mera ett okändt
sagoland;kyrkan har inregistrerat dess inbyggare, vetgirigheten har trängt i
det innersta af deras usla kälor. Tvenne näringsfång särskilja Lappmarken»
slröfvandenomader. Fjäll-Lappen ined sina renhjordar byter tvä gånger
imånaden boningsplats. Om våren drager han ned till hafskustcn; hästetid
återvänder han till fjällen. 1 drifvorna nedstöter han fyra biigformiga träd i
tvenne halfciiklar; några tvärlräd dertill, några stänger i sluttande ställning
dereinot, ett vadmstlsläcke slaget deromkring, en eldstad af nägra stenar, lilet
björkrispä marken inuti, derpä några renhudar, och den boning (kåta) är fär-
dig, ihvilken hela familjer finna sin tillflykt. Ute måste dock mannen vaka;
vargen lurar i b.varje buske; ve den ren, som skiljer sig frän hjorden. Slag-
taren är sä ständigt till hands, att Fjäll-Lappen hela vintern om lefver af det
som öfverblirefler ulfvens tand. Vild och ohyfsad är Fjäll-Lappen, hans be-
teende är plumpt; gcrna griper han' till näfrätten. Men under denna bistra
yta döljersig ofta ett kärleksfullt sinne och Castrén träffade en man af detta

J *) Castrén, iSuoaii 1941
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folk, som i hela tretlio aren aldrig vcxlat ett ondt ord med sin hustru, aldrig;
tilltalathenne annorlunda,än med det vackra ordet "loddadsham" (linluiseni, \
min lilla fiigel).

—
Fiskare-Lappen deremot stär redan pä nomadltfvets!

gräns, han bygger sig vid hafskusfen eller flodstranden en bofällig stuga (ill ;
vinteride; om sommaren irrar han kring; några far ulgöra hans hjord; fisk är '.
hans dagliga spis, när han ej lyckas med tjufskytte fälla niigmi af Fjäll-Lap- ;
pens renar, och till det ringa mjöl, han mot tiodubbla priser tillbyter sig af i
Norrmannen, blandar han ständigt bark. Ireligiöst och sedligt hänseende står !
han öfversin broder pä fjällen, men oftare än denne hemsökerhonom hungern ;
och hans öfvergäng frän nomadlifvet har medfört ekonomiskt förfall; bränvinet ',

0
föröderhonom och vinningslystne grannar plundra med kräiuitrekonstev hans j
ringa egendom. ;

Same kallar sig Lappen sjelf och vidkännes ej silt svenska namn (det
finska Lappi), hvilket, enligt Castrén, ursprungligen betecknar den ytterst»nor-
den, men sedan blifvit ett smädeord, som antyder råhet. Sjelf räknar han
slägtskapen med Finnen sig till heder; men Finnen vidkännes honom ej.
Hans framtid är dyster, ty vintern och snöstormen släppa icke si(t tag, polens
isar tina aldrig, och blott genom öfvergiingen till ett stationärt lefnadssätt Jcaia
Lappen rädda ät sig hoppet om en civilisation och ett mildare öde.

Karelska Sagan.

Så nödvändigtoch naturligt vexer finska folket ut ur stammen, och folk-
sagan ur stamsagan, att matt raäate förundra sig, huru ens någon kommit
på det infallet att söka finska historiens bestäLjttiiagar ivestern utom folketoch
stammen sjelfva. Väl ligga mellan forntid och nutid många uunkla århundra-
den, okända vandringsbanor, korsande folkrörelser; men utgångspunkten, cn-

gång gifven. anvisar riktningen af de vägar folken måste hafviv tagit, för att
hinna sin nuvarande ståndpunkt, och derigenom blir en allmän öfverbliek möj-

lig, ehuru detaljerna gått förlorade, måhända för alltid. Sålunda,bortseende
frän de vidsträcktare slam- och spräkförvandtskaperna, leder man sig från
Wolgafolken förmedelst Wotjakerae trll Permska folkfamiljenkrittg Kamas och
Dvinas flodområde» samt vidare östernt till de Ugiiska folken kring Ob.
Vestcrut åter gå, som floder ur samma källa, förutom andra, de finska grann-
fjlken Ester och Lappar. Ännu ett tag ur källan, och man ser sig med Ka-
relarite förflyttad från det gamla Ptenn och ]}j,armalaiul intill hjertat af
Finland.

Efterföljande är, med mrgra fa nfviftefser. gången af u>n stora folkdikt,
sirni Lönnrot och andre »nm-lat frå-n de Karelske sångariies läppar och som
1835 utkommititryck under namn af Ka leva la, d. a.,Kalevas hen» Ilie-
rättelsens tråd infläta sig många: episoder och aågongång synes den trasslad1

af nyare tillsatser; men.håller man ständigt isigie de väldige hjeltar ocli de-
ras verk, som der besjungas,, så reder sig traden och omslingar nationen^ ocli
Kalevala blir sålunda e» enda »for folksaga om hela den finska forntiden,
ehuru endast en del af folket, Karelame, deri uppträder som handlande, i
kamp mot Pohjolas onda slägten, i hvilka man velat äterfiuua Lappen, de li-
der, dä haa var mäKtigare än nu.

Itidens begynnelse fanns endast vatten acli en örn samt AVäinä-
miiinen, som drefs omkring pil- hafvet*). Örnen flög i öster och flögi
vestcr, »ökande s% ert bo; varsnade sä' slutligen» Wäinäinöinen lik en tufva uti
hafvet, byggde sitt W piv lians knä och lade i boet sex gyllene ägg, men det
sjunde var ett jeinäggr. Deraf kände Wäinämöiuenhetta i sitt knä och rörde
sina leder sch äggen rullade i hafvet, och häraf skapades förmedelsttrolldoms-
ordet vcrlden, sä alt utaf äggets nedia del den låga jorden danades och af
den öfre himlen; men af ägge4s hvita solen;, af dess gula mimen och af an-
dra smärre stycken himlens stjernor.

Wäinämöinen smed sig en fiHe sit smärt som ett ärtskaft och red, sä
att marken diinade, öfver Wäinögunlens lunder ut pä hafvets vida fjärdar;
och sä snabb var fålen, att dess hofvar icke fuktades. Men en skefiögdLapj£

*) Se Gastréiu företal till Öfvers. af Katevafo
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sosn i sitt sinne hyste gammal ilska, smed fig en båge af jern,koppar och
guid, fjädrade sina pilar med sparfvens lätta vingar och lade sig i forsat vid
eldforsens fall. Fåfängt afrädde honörn naturens trenne döttrar; (re gånger
sköt han; den förstapilen träffade himlen, som nära nog hade sprungit sön-
der; den andra for under jorden, så alt Manalas åsar nära brustit. Den tredje
träffade WäinJimöincns häst i venslra skuldran, och ryttaren damp i vattnet.
Längre dref då W:nkring- påhafv.efs bläa yta, sk apade holmar med ord, da-
nade uddar, signade notvarp och lät klippor födas, der han sfadnade pä fjär-
den. Dock voro dagarna onda, lik en ruska dref han kring, och med hundrade
sär och med tusende hugg- kastades han slutligen af sydvesten (ill det mörka,
rnänner slukande Pohja, i hvars öknar han befarade att ohjelpligt villas. Kom
sä Louhi,Pohjolas tandlösa värdinna, och hörde en morgon tidigt fjerran kla-
gan. W:n hjelpte hon till' land och talade milda ord, lofvande honom öloch
köttoch Ijufva boningsställen. Men liem ville AV:n (ill sin egen Ijygd, "ty
bättre är att dricka vatten ur rifva i eget land, än öl ur sfop i främmande."
Välan, sade Louhi, kan du af ett ullslrä, ett kornfrö och en söndrigBländas
stycken smida mig Sampo, så bringar jag dig til! ditt land och lönar din
mödamed en fager mö. Bet kan icke jag, sade W:n, men smeden llmarinen
t niiit hem forslar sig nog pii sådant, »Sä spände dä Louhi sin hingst för slä-
den och W:n for.

Tuulikki, skogsgudens sköna dotter *), som af några kallas Puhjas mö,
satt i lysande prydnad ined röda slrumpor ock granna skor pä Infteus loka
(kiralabägeo) och väfde gyilene väf med silfverväfsked. Ileaue s;ig medblida
ögon W:n och bjöd henne sänka sig ned i hans siade. Gerna. sade flickan
Mött du klyfver mig ett tagel med uddlösktiif och slår om ett a^ en knut
som ingen märker. Det. gjorde ock W.n;men, sade flickan1, än kommer jag
ej, förrän du timrar en båt af. miv sliindas bitar, ulan att yxan (ruffar piepett.
Au timrade W:n, tvä dagar och ju pä den tredje; dä rördePirupä yxklacken,
Lempo ryckte i bettet, Hiisi skakade skaflet, yxan slant mot stenen och W:n
höggsig i knät. Högt forsade blodet och W:n, Av.n evärdelige vise, las dä
»länga ursprungsord; för a(( hämma flödet, men förgäfves: de blodslillan-
de orden hade han glömt, dem fick han söka frän gärd till gård och träffade
sist en gräskäggsmän, som sade sig vara karl att med tre »rd allenast däm-

*) Lönnrot,Afh. om Wäiuämöinen.

:ma floders lopp, skilja fjärd frän fjärd och förenanäs med näs. För en sådan

;bjesse var det en småsak att bota W:n, som blödde åtta säar fulla; men (y-

-ivärr hade han glömt jernets ursprung. Detta kände äter W:n, och nu

ibegynte en mäktig trollsång om jernets födelse, och starka besvärjelser för-
|drefvo Ksä det onda till smärtornas berg, der det fritt kunde hafva stenarna att

■värka. Derpå reste W:n äter (ill hemmet, sjungande förderf öfvrr vränga
ILappen. Men blott för att öfva sin vishet, sjönghan en gran med blommig,
jkrona och sköna gyllne grenar, och igranens krona mäucn, men pä dess
;qristar karlavagnen.

■

Sorgsen att han lofvat bort sin broder, lände W:ii sä <i!l hemmet.
;Der mötte honom [lmarinen, den evärdeiige hararara, och frågade: hvi är du
', sä bedröfvad, efter din mössa hänger så siiedt ät sidan? Res (ill Pohjola,
" min broder, sade W:n; der finnes cten stoltaste, finhulligastc mö:smid Sampo
Ider, och flickan blir din lön! Aldrig1 i delta lifvet far jag till det hjeitar
" dränkande Sariola, svarade Ilmarinen. Granen inäsfe du dock skåda och in:i—
;nen, som jag sjungit i dess krona, sade W:n. — Foto sa bada till Wäinört
Isved, der granen stort, och Ilinannen klättrade upp i den för att nedtaga
" månen. Strax sjöng W:n en våldsam h\ irfvelvind att föra TImarinen bort
; till Pohjola,'och dit for han pä vårvindens farkost ofvan månen, nedom solon,
|och lände så tyst till Sariolas badväg, att ej ens gärdens valpar varsnade
;hans ankomst. Louhi, den tandgiesa, trädde med förundran ut pä gärden och
jsporde den komne hvadan han var, och om han icke träffat smeden Ilmarinen." Strax gal' I:n sig tillkänna, men Louhi skyndade genast in och bjödsin yng-
;sta dotter atl kläda sig pä det allraprydligaste, ty iSamposmeden var anländ.
IOch Pobjajungfrun gick i boden på backen och framtog ur sin bästa kista sex
"gyllne gördlar och fem yllekjortlar samt klädde på sig allt detyppersta,ochnär
;Ilmarinen sedan pä det bästa undfägnats iSariolas sluga, leddeshan att sofva
!vid sköna jungfruns sida; såsom oskuldsseden än iFinland är. Derefter redde
;sig I:n att smida Sampo, sägande sig ha tillförene Smidt himlen ocli hamrat
;pä luftens lock, dä ej ett baud var färdiglagadt än. Pä klippan af jern 1111-

-| der bara himlen nedslog han sin läIg, och trälarnc pustade, och östan och
;vestan och surman hjelpfe till, men a'!ramcst pustade nordan, ochpä tredje da-
jgen blef så Sampo färdigt, och formed* målades redan dagen derpä trenne lä-
»rar säd. Det gladde Pohjolas värdinna och klenoden gömde ho» balcum nio" reglar ocb, li'^ nio famnar uutkr jorde» in iJcäfrparbefrjijet;
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Det var dä gjordt : Sampo var smidd; Pohja skulle dermed vinna skat-

ter och trefnad. Smeden allenast gick Borgsen i häg, ty obevckelig var den
älsklig-a Pojamön. Hemlängtan (ick makt öfver Umariucn, och Louhi, nöjd
med hans arbete, redde honom en bät mcli väeklc gynnsam vind, som förde
IImarinen till hans land igen, der han för Wäinämtiinen beskref, sitt lyckade
verk.

Nu slår sag-an om i en annan ton. Lemminkä inen, den unge, gla-
de och ridderlige Kaleva-sunen, »vilken ock kallas Kaukomieli, den till fjer-
ran längtande*, den pä bragder och älYentyr högt begifnc, hvilken ock var
mäktig i trolldom, men g"erna värjde sig med handkraft deijemfe, — Lcmmin-
käinen hade ruslat sig- till fnarelåg. Red mig min skjorta, moder! sade
han: skölj den i svårläste ormaetter, ty resa vill jag till Pofeja, för alt fria
till flickan i det kalla Pimentöla.

—
Hes icke dit, min son! sade modren;

Turja-spraket känner du ej och Lappen är dig öfvermäktigi säng; han skall
förgöradig. — liar ingen fara, sade L:n; väl mins jag cngäng tre lappske
män, som ville plundra mig med trolldom; men af mig fråga de ej sii mycket
som yxan (äljer af slencn. illa vill jag tilllyga Turja-nianncn,klyfva m«d
säng hans skuldror, blåsa hans pansar i xlveken. Tog denna borste: icke
förr än blod dryper af den, är din sons ofärd kommen.

Alltså kammade muntre Lemminkäkien med mycken omsorg si(t langa
vackra här, omgjordade sig med jernsmidd skjorta, äggade sin häst med
perlesnärten och reste af i släde. På tredje dagen syntes Pohjas stugor;
snäsigt affärdades L:n vid de forsla; i den tredje trädde han varsamt in. J!är
sutto pä bänkarna stolle kämpar; sångare, spåmän, spelmän och onde troll-
karlar fyllde stugan; Hiisis qväden skrälades som bäst. Ängslig var ej L:n,
in slcg han dristeliga och qvad, till stor begabbelse, de bäste sångare att
sjunga de sämsta runor, men i deras mun sjönghan hvassa stenar och le-
ken lyktades dermed, att alle stugansj män af T/in trollades i en släde, for—
spänd med en brokig katt, som for af med dem till Lapplands yttersta män-
nerfrätande fjärd, iUulja-forsens fraggiga gap.

— En blef dock skymfligen
skonad: Ulappalasblinde gubbe, som förtömadbortgick för att lura pä Lem-
minkäinen vid Tuonis elf.

Men Lemminkäinen (yckto sig nu vara en slidan karl, att han med he- ;
der kunde fria (ill Pohjiajungfrun. Tre prof skall du först bestå, sade Louhi: ;

fånga pä skidor Itiisis elg, som Sr det nllrasnabbaste djur, betsla Iliisis vilda
stälskxtdda fäle och med ett enda pilskott skjuta en svan p;i Tuonis svarIa elf.
De första värfven fullgjorde ock L:n med bisliiml af Ijkko och skogens blida
gudamakter, Mielikki och Mimmerki, stebgéns värdinnor, och Tapio, den dun-
keSskäggige. Men illa gick det vid Tuonis elf, Ulappalas lurande gubbe qvad
en orm i hjellcns hjerta och blodig slörlade L:h i elfven, der Tuoui höggi
fem bitar hann kropp, gjorde hufvudet till en tufva, fötterna till videgrenar,
köttet till en murken stubbe, ögonen (ill franbär och håret till vissnadt gräs.
Det var nu L:ns baue. Dock när hans moder siig borsten blöda, grep ängest
hennes sinne och hon hastade pä lärkans lätta vingar liil I'ohjola. Ogerna
ledde henne Louhi pä spåren, vinter och sommar sökte hon, vägen och månen
frågade hon; sist visade henne den milda solen (ill Manala bortom de nio haf.
Dä lät L:ns moder smida,sig en räfsa med iiundni famnars länga tenar, och
när solens hetla insöft helaManalas folk, räfsade hon ur ell'\en sonens sön-
derhuggna kropp, som vaggades af moderskärlekenåter till lif och läktes af
honung, den Mehiläinen hämtat frän skaparns egna kallrar. Alllsä hlef L:u
äler den han varit och raskare än förr.

Wäinämöinen timrade sig med säng en biit, men (re ord brusto ho-
nom. Föigäfves dödadehan olaliga svalor, svanor, vildgäss, renar och ek-
orrar, för att skaffa sig orden, förgäfves nedslog han (ill Tuonis dödsboning,
hvars jernfingrade hemska invånare, för att slunga honom återvägen, utsatte
en tusen famnars kopparnot, hvilken han blott, förvandlad lill en liten svart
sten förmådde genomiiänga. Ka var ej annat råd, än all öfver nålsuddar
svärdsklingor och hvassa yxor vandra till Antero Wipunen, den gamleKaleva,
somredanlängelegat dödijordenochpä hvars skallror aspen vexte, mennedom
skägget videbusken. Träden fällde då W:n och indref en jemstöri gapetpä
den döde jätten, som bet i jernet, men icke kunde äla stålets hjerta. Dock
slukade han W:n, som då i hans mage redde sig en smedja och smed, sä att
jätten våndades under grufiiga besvärjelser och tvangs all gifva W:n de be-
gärda orden. Alltså blef bålen färdig och \V:n reste ånyo pä IViarefärd till
Pohjola. Men på den dimhöljdaudden stod Anni, lliuarinensunga syster, och
trampade byke. Der si\g hon W:n segla förbi och hastademed denna nyhet
till I:n. Här, sade hon. skor du dina hästar hela sommarn och emellertid far
en klokare och bortsnappar din brud. Häpen blef dä J:n och systern redde
honom ett bad med aspved och en liten kärleksqvast af 9 sorters unga tel-
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ningar, hvarefter han genast for till Pohjola for att täfla om flickan. Pä en-
guug anlände båda och Louhi anade vid deras anblick friarebesök. Ma du

laga den gamle, sade hon till dottren; han är rik. Men flickan valde den
raske Samposmeden, och den gamle W:n gick frän huset med en korg. Tre
friareprof fullgjorde nu l:n: plöjde ett fält fylldt med ormar, tyglade ulf och
bjmi, samt fångade '"vattnets hund," en jältegäddai Tuonis elf. Derpå red-
des bröllopp iPohjola, och till detta slagtades en tjur sä stor, att svalan be-
höfde en hel dag för att flyga mellan hans båda horn, och ingen var som
kunde slagtahonom, tillsuturhafvet uppsteg en tumsliing man, som tryckte tju-

ren ned pii knäna. Öl redde Osmetar hela året om af sex korn frän hvarje
ax, sju humleknoppar från hvarje stängel, en skog till bränsle, tvä underbara
grankottar och Mehiläinens ljufva honungssaft. Till sångare bjöds AVäinä-
möinenoch för resten allt folk, lytta, lama och blinda. Och här sjöngos na
mänga goda sånger om festens hcrrlighel, värdinnans pris, skilsmessan frän
hemmet, flickors ödenoch det nya skifte^ ul;if brudens lif, hvarefter de ny-
gifta foro till brudgumens hem iWäinölä.

En var icke bjuden till Pohjola» bröllopp:Lemminkäinen, den tappre
och stolte Kaukomieli. Der han plöjdepä äkern, hördehan brolloppsgästernas
hästtraf; vredgad skakade han sitt svarta här, afbröt fåran midt pä äkern, lat
elda sig bastu,T påtog} fttu pansarskjorta, mötte sin moders varning med det
stolta ord, att bjudningen hvilade pä spetsen af hans goda svärd, och begaf
sig till Pohjola. Underbara, gräsliga hinder mötte honom pä denna färd:eld-
forsar och eldsjöar, stängsel af stal, med ormar sammanfogade, och grymnia
vilddjurs vakt. Ängslig var ej L:n, alla hinder besvor han med trolldom och
handkraft ömsom,och häpnad blef iPohjaslugan, när han trottsigt trädde in
med orden: "präktig är den bjudne gästen, präktigare den objudne." lila
mottogs han med mangen undflykt; dålig var ock undfägnaden: öl med ormar
och Ödlor i. Sist gaste nu ock harmen Öfver; trollkonst öfvadesmed jemngod
kraft, med Pohjavärden matte han sia klinga, änskönt den var slö vorden mot
hufvudskalar, och Pohjaklingan var ett kornfrö längre. AlHsä' fick värden
företa hugget, men höggisparren ofvan dörren. Lät oss strida ute pä gär-
den, sade L:n; vackrare är blodet spildt i snön. Snart föll der Pohjavärden
för Lfiis hugg, hans hufvud uppsattes pä en stolpe, hans folk förbyttesmedelst
sång isilfver och guld. Men Louhi, ensam Öfverblefven, qvad sä mänga
rustade män (ill L:ns banc, att denne nödgadesfly långt bortom sin barndoms

hem till den onämuda holmen, hvilken lians moder anvisade honom, mot löfte,
att han aldrig mer skulle färdas i krig*. Här var hafvet idel mjöd, floderna
idel öl, sköna jungfrur helsade gästen, och L:n, lika rask i qvinnogunsl som
uti örlig.blidkade dem alla, utom en. Till henne ställde muntre Kaukomieli
sin färd, men nu uppstodo mot honom svärdgode män till sädant tal, att han
muste timra sig eu Ht och fly. Började sä balen bittert klaga, att den eke
iick färdas ikrig. Deraf väcktes äter L:ns stridslust, han uppsöktesin vapen-
broder, den väldige kämpen Tiera, och seglade med honom iharnad mot
Pohja. Illa lycktades ock denna färd. Louhi sände öfver de antagande e»
skarp köld,midt pii fjärden fastfrös bäten och endast L:as mäktiga trollsång
räddade dem, hvarefter L:n landsteg pa en Öde kust och brast i klagan öfver
sin moders sorgi hemmet.

Kullerv o hette ock en Kalevason, den lättsinnigaste, obändigaste
sälle, som ock kallas Turretuhiens tomhändte son. Tre nätter gammal, slet
han sönder sin linda, och icke bragte han lycka i huset, när Ilmarinen köpte
honom för en spottpenning i Karelen till träl. Alla sysslor förrättade han
bakvändt; satt att vagga I:ns barn, stack han al dess ögon och dödadedet;
svedjelandet, som han skulle rödja, förbannadehan, sa att intet ax der vextc
mer; gärdsel bygg<re han af de största furor med' ormar ) stallet för vidjor;
båten rodde han sä att den brast, noten slet han i stycken, och när Jimaria
värdinna bakade in en sten ihans bröd, skingrade han korna pä mon och
hemförde klafvade björnar och \argar. Sist förgjorde han med ond sjukdom

llmannens hustru, den vidt besjungna Pohjabruden. Många andra sällsam»
dnig vet sagan att förtäljaom denne Kullervo. Spelande och tulande pii he-
den, mottog han nyheten om sin moders, sin faders och sin hustrus död, och
spelande och tutande gick han obekymrad vidare. Engäng resteKullervo frän
Pohjola till WäinÖla, för att betala skatt, och hvarje flicka han mötte pä vä-
gen bjöd han en plats vid sin sida i släden. En fanns ock slutligen villig
der(ill, och när det yppades att flickan var Kullervos okända syster, lika
tanklös som han, löste den bedragne brödren sin häst och red ut pä bläa
hafvet, för att dölja sin blygd. En annan gäng infann sig Kullervo,sprät-
tande i bliia strumpor och fina skörten,i en AVäinolund, der flickor dansade
och bortröfvadeden skönaste. Men flickans moder nedkallade Öfver röfvaren
Ukkos rödakopparpilar,och dessa vordo Kullervos bane.
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D.i^ar och näI(or bejäfret Tlmarincn sin döda hustru. Illa ansfod honom
alt ensam hvila: fördenskull smidde han sig af silfver och guld en skönjung-
fru; hon ägde alla behag, men ordet kunde ej mästaren gifva. Kyla spridde
rödaguldet vid I:s sida; Wäinämöinon fick dä guldmön,men ehuru han be-
täckte sig med tre bjCrnhudar, frös den åt jungfrun vända sidan till is. Al-
drig, du unga slägte, varnade han, må du välja dig en maka af silfver och
guld. Förgäfvcs gjorde nu [in en ny friarefärd till Pohja; han afvistes med
hän. Dä beslöthan pä W:ns rad att bortröfva Sampo, hvaraf Pohja hämtade
rikedom och makt. Väpnade med eldäggadc svärd och blanka harnesk, tå-
gade nu båda i häniad sjöledesoch Lemminkäinen blef pä färden tredje man.
Tre dagar färdades man långs sjöar och floder; dä stötte bålen i eldforsens
fall mot en ofanfelig gäddas rygg. Mot henne söndersplittradesI:ns ochL:ns
svärd, men W:n dödade fisken och gjorde af dess hufvud en kantele med
strängar af Hitsihästens här. IKatevala och Pohja fanns ingen, som kunde
spela pä den. fömtom gamle Wäiuämöinen. Men när han, den store ruuo-
fadren, rördeharpans strängar, dä fanns ej hjelte sä .modig, ej man sä fast,
ej flicka sä hård, som ej rördes till tårar, ej djur i skogen, ej fågel i luften,
ej fisk i vattnet, som icke lyssnade betagenderuppä, ochluftens tärna, denrika
solen, och den vackra milda månen, och den skönlockig~a hafsfrun kommo för
att höra, men sjelf gret Wäinämöinen slrtda tärar, som nedrunno i vattnet
och bildades till ädelstenar och kungasmycken, och den blåa knipan plockade
dem frän hafvels botten. Med samma underbara sångarkonst söfde un W:n
hela Pohjas folk, Tlinarinen uppdyrkade de nio låsen till kopparberget, Lem-
minkäinen upplöjde Sampos rötter och bar det sällsama redskapet ut ibå-
ten, hvarefter man styrde utåt hafvet hemåt. Manad af L:n att. sjunga en
gegersäng, upphof W:n sin röst; detta hörde en trana iPohja och gaf ett

så gällt anskri, alt hela Pohjafolket väcktes deraf och med yttersta häpnad
fann Sampo bortröfvadt. Genast upphofvos grufliga besvärjelser, förgäfves
eäniie Ukko alla luftens vindar att förgöraseglame, förgäfves förföljdesde af
en Pohjafiotta med tusende välrustade män. Sist omskapade sig Louhi till
en örn,togpä vingarna sina skeppsbrutne män och angrep båten. Nu uppstod

en förfärligstrid,Pohjahärenblefslagen,menKanteleoch det sköna Sampo slo-
gos devunder ibitar och förströddesihafvet, som alltsedanär vordetriktpä allt
slags skatter. Allfsä voro skingrade Sampos bitar; endast locket fördes äter

till Pohja, som alltsedan tynat i jemmer och brödlöstlif. ISiigrastycken upp-
hämtades af Wäinämöinen och såddes af Sampsa Pellervoinen i Wäinölä,

livarest grödan sedan vexte bertltg och ekarna tuxo s» höga, att de bort-
skymde solen.

Men Louhtatar, Jen gamla Pohja-skökan, smärtornas och trollens mo-
der, hon som pä en enda sommarnatt framfodL stygtt, tvinsot, kolik, pest
och andra plagobarn, sände ut gräsliga förderf mot Wäinös bygd, der allt
plötsligenbörjademarkna, njakna och dö. Upp hof då Wainöfadrca sin mäkr
tiga trollaäng-, kokade underbara läkemedel och förbannade sjukdomen
djupt in t smärtornas herg, i det nio famnar djupa hålet, der Kivutar manades
att koka dem i ketpparktttel. Blef »5 helsa äter-iWäinölä: men nu påfann
Louhi att qväda sol och måne in i klippan,hvaraf uppstod ständig stjernlös
watt imänga är. W:n och I:n stego dä upp pä sjette »tjernehvalfvet, för att
se ät hvad som mande välla detta mörker, och när de der öppslogo eld, som
af en flicka vaggades i gyllne vagga* pS silfverremmar, föllgnistan ned till
jorden ia genom rökhåleti Palvoncns stuga, gjorde mycken skada och för-
bannades pä sistone nediAlnejärvt, der \V:n slutligen lyckades, mod tillhjelp
af solensson,att flinga en gädda. J gädda» var en lax, i taxen en sik, i siken

ett blätt nystan,idet bläa nystanet ett rödt nystan och i detta eldgnistan,
som sprakade bort ur fingrarna pä solens son, brände halfva Pohja och stora

sträckor af Savo och Karjala samt kunde endast släckas af Pohjas kallaste
frost och is. Förgäfves smidde nu I:n en sol af silfver och en mäne af guld
samt fastade dem med jättekraft pr» himlahvalfvet. Intet förmådde ersätta de
förlorades milda ljus, och det fordrades nya hårda strider med Pehjas folk
och mycken trolldomskonst, innan de bada Kalevahjeltarnelyckades befria de
fängna himlaljusen, kvilka sedan helsadcs med don skönaste segersång.

Idjupa hafvet låg den ljufva kantele, och idel tång och ruskor ficks,
när W:a räfsade i fjärdarna derefter. Då klagadei svedjelunden en björksitt
härda öde, och W:n lofvade förbytahans grät i fröjd. Sä täljde han af kän-
sliga björken en ny kantele, gjorde dess skrufvar af en ek med gyllne äpplen
och dess strängar af en ung flickas lockar, der hon sjöng i lunden med läng-
tan i sitt hjerta, icke fullt sorgsen, icke heller glad fullkomligt; deraf gjor-
des "ljuden i hans unga glädje.'" Och äter klang dä kantele ilund och dal,
sä mäktigt att kullarna sänktes och kopparberget) häftigt skälfde, men tillika
så Ijuft, att örnen glömde sina ungar iboet för att lyssna, granarne böjdesig
ödmjukt och alla dalens blommor, i kärlek tjustes.

—
Äu vet sagan att för-

tälja om en herrlig seger i säng, vunnen af Wm öfver den unge stormodige
Jonkahainen, som vägade atlmalasina lappriskunskapermcdrunofadrcusgu-



28

davisdom, men sjöngs af W:n intillmidjan ikärret, derifrän han nödgades

lösa sig med löftet om sin systers hand. Nu som fordom spordes dock, att

grånad visdom och jungfrurs längtan illa sämjas; undan W:us famntag flydde
flickan ned i hafvets fjärdar, för alt blifva sikens syster, och när W:li sedan
fångadei noten en sällsam lax, spratt den undan hans fingrar och sade sig
gäckande vara Joukahainens syster, Wellamos vagsköljda jungfru, som han
länge sökt. Sorgsen med ät sidan lutad mössa vände W:n till hemmet, och
för första gängen rann en aning i hans lihg, att med hans makt och visdom
var det nu förbi.

Alltför snart gick denna aning- i fullbordan. Maria(ta. det vackra
oskyldiga barnet, hvars kyskhet rar så skär, att för hennes släde spändes en-
dast ston, hade ätit ett underbart lingon,hvaraf hon kände ett foster i sitt
sköte,och skickade Pfltti, den lilla lärnan. alt bedja Rodes" hustru omett bad
iSanola. Härdt och hånfullt mötteshennes bon; dä andades på henne i en
krubba fålen, och hon födde en gosse af okändt ursprang, ilmoribenämnd af
sina fränder, namnlösutaf alla andra. Barnet döpte AVirokannas; men Wäi-
riämöirten dömdedet att föras ut på kärret, der dess hufvud bordekrossas med
en klubba. Tvä veckor gammal, svarade gossen: o du trollkarl frän Karelen,
nu du fillt ett dårligt domslut! Och så blef han döpt 11II skogens konung.
Alen djupt förtörnadoch full af blygsel, sjöng ila Wainämöitien för sista
giingen en kopparskuta, med hviiken hat) seglade bort till högre rymder,qvar-
leninande sin kantele och de höga runo^änger lill en fcvig fröjd för Finland.

Detta är den saga, i hviiken Karelame tecknat sin forntid, sig sjelfva
ochsitt folk. Bättre målar ingen konstnär. .Slundoin vidundrenaf enulsväfvan-
de fantasi, aldrig det bottenlösadunklet af en klyftig symbolik: friska, natur-
sanna, folkegendomliga taflor och personligheter återfinnas har. Folket 1e f,-
ver i sin dikt, likasom dikten ännu idag lefver i det, och Kalevala är dess
barndomssaga. Men sagan är historiens moder, och dottren ärfver af henne
gestalt och lynne. Det folk, hvars hjeltesaga genljuder"af idel vapenklang,
dess häfder fläckas ien framtid af mycket blod. Men der, såsom iKalevala,
sängens milda gudastämma beherrskar hela verlden ochstädse öfverröstarvap-
nens gny, der måste följaen framtid rik pä andens kraft och eviga segrar.
Ifolkdikten må man lägga all vigt på lynnet och lata personligheterna fara_
Det kan derföre vara likgiltigt, om Wäinämöinen, llmarinen,Lemminkäincn
och öfriga sagohjeltar någonsin lefvat i tiden; alltnog, de afspegla sitt folk.
Säng-en, visdomen gå här iklädda en gubbes gestalt; den praktiska nianna-

duglighetenrepresenteras af Iliitarinen, den romantiska äfventyrareandan af
Lemminkäineu, det vilda berserkalynnet af Kullervo,ungdomsöfvermodetaf
Joukahainen, qvinnans älskliga vekhet af Pohjajungfrun och Joukahainens sy-

ster, att förtiga mången annan sida af det finska lynnet. Till väsendet alll.-sä

äro gestalterna sanna och lefvande.
Tvä sublima föreställningargä som en själ genom helaKalevala-dikten:

harmonin regerar verldenoch ordet, cl. a. andens makt, är allti

alla. Kring dessa aningar
- ty livad voro de mer? — grupperar sig allt:

liieltarnes segrar, sangens välde, naturens ödmjukalydnad för menniskoviljan.

Men andens allmakt är här ursprunglig och omedelbar*): natur och an-
de, ting och erd uro ett och kunna ömsesidigt gifva hvarandra en yttre till-
varo, hvarföie,ii ena sidan, liflösa ting ofta framställas talande, medan, å den
andra, den vise skapar naturföremål,holmar, uddar, lefvande varelser m. ni.,

ur Ordet, som ursprungligen icke var annat än tinget sjelft. Visheten, d. a.
förmågan att finna Ordet, var således hos Finnen omedelbar och frän gudar
stammande, hvarföre ock alla trollsånger frän dem härledas. Fråntog man de
prisade hjeltarne Ordets undergörandemakt, sä voro de svage och hjelplöse,
icke mäktige att stämma ett blodflödeeller att bygga en ringa båt. llmari-
nen gaf sina händers verk, sin gyllene brud, alla behag, men Ordet för-
mådde han icke gifva. Wäinämöinen sökte Ordet förgäfves hos lefvande och
liflösa ting, men fann det först hos de dödaunder jorden. Och icke vald, icke
konst, icke visdom gaf i sista runan de kristnes Gud segern öfver den gamle
rnnofadren; ett barns mun kallade honom dåre, och lik en väldig sky,
som för solens öga sönderfaller i tomhet och dunst, gick han, af detta ord
tillintetgjord, 1 evig landsflykt. Sangen var den form,ihviikenOrdetklädde
sig skärt och rent, som en sljerna klädd i siriilar. Men huru Ordet, var i
sången det herrskande och egentliga, musiken deremot det underordnade och
tillfälliga, det visar sig an i dag i den finska sängens fattigdom pä melodi
och rikedom pä sköna tankar. Der sängen hade ett sä högt mal, som att
skapa, tjusa och beherrska hela verlden, der lades mindre vigt på välljudets
mångfald, än pä dess innerlighet**). Ond säng kunde aldrig kläda sigirena
välljud, hvarföre det ock heter, att I'olijas ilskne trollmän skrå lade sina
sånger. Och sä var dock Ordets skönhet sammanvuxen med välljudets, som
ande och kropp, och ingen kunde motstå deras förenademakt.

*) .len.för .)oh. Ev. 1: t— 3.
♥*)Hur olika mot Svenskarne, somsjunga de skönastemelodiermedde plattasteord !
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Förgäfves mödarsig en klyftig lärdom att framlägga iKaleva-sagan

ett historiskt skelett. Man käuner sig stå inatten af en forntid och höra sän-
gen mäktig ljuda;men hvadan den kommer, vet ingen med visshet säga; ty
isängaren nedlade icke deri sitt namn eller sin tid, han sjöng för sin själs be-
hof, för sitt folks ära, och det var nog för hans glädje. Det ges i helaKa-
levala intet drag, ingenbedrift, för hvilka man skulle kunna med' visshet be-
stämma ort eller åratal. livad dikten sjelf ger klart vid handen, det är, alt
sångerna tillkommitunder olika tid. Äldst äro troligensagan om veridens ska-
pelse, trollsångerna, friarefärderna, Sampodikten, kanteles daningoch Wainö-
läs fredliga förbindelse med Pohjola, öfverhufyud det blida och mildaiKale-
va-sagan, framslälldt i gestalterna af Wäinämöinen, Ilmarinen och Pohjamön.
Yngre deremot äro härtågen,osämjan, klagosångerna och;den egentligahjelte-
dikten, samlad i gestalterna af Louhi, Kullervo, Lemminkäinen, Joukahainen.
Det är en mild halfdager, som efterhand fördystras till natt och som slutar
raed det gamlas oförsonade flykt för nya kulturmakter. Kareiarne döptes sist
i14:eårhundradet, och före denna tid diktades runorna; yngre är endast Ka-
levalas sista, i hvilken en ny tids ande går.

Åter pekar sagan tillbaka ät östern, tillDwinaländerna, till det gamla
Bjarmaland. Hit leda tillbaka Karelames spär och blanda sig med Bjarmer-

nes, hvarföreman pä goda skäl vill finna under de tvenne namnen samma
folk. Här, så tror nian, diktades Kalevalas sånger, här lefde deras hjellar^
här kämpades striden om Sampo,det hemlighetsfulla,hvilketnägra ansett vara
en gudabild,men som väl snarare betydt en plog eller annat åkerredskap, och
den rikedom Pohjola deraf vann, och det brödlösalif, som uppstod efter dess
bortröfvande, vore dä tillfyllest förklarade genom åkerbruket. Ty den strid,
som besjunges iKalevala, var mer än blotta ströftäg att röfva belåten och
qvinnor, det var striden om ett fruktbart land, och Lappames nederlag hade
till följdderas utflyttning till kallare länders brödlösa lif.,,

När Karelame blefvo mäktiga och alltförmanstarka idet gamla hem-
landet, drogo de bort ät vester och nordvest. Redan i8:e seklet besatte en
skara af dem de längsluttande nordkusterna af Bottniska Viken ochartade sig-
der till ett eget märkvärdigt folk, som kallades Ovener, Kainulaiset. Men de
öfrige af stammen utbredde sig efterhand öfver hela östern af Finland, jemte
nuvarande ryska guvernementerne Archangel och Olonetz samt Ingermanland,
hvårifrän Jemsrne flyttade ut, g'å att, nordantill, vestkusten af Hvita llafvet

af Svenskarne nämndes Karelasfrai;d och, sunnanefter, inre och ostliga delen
af Finska Viken likaledes fick namn af Kyrialabottn. Vid Pajana och Kym-
mene elf molade nu Jemerne allt vidare framträngande ivester. Dock såsom
Karelarnc bland Finnar synas vara till lynnet lifiigare och böjligareän andra,
hafva de jemväl varit benägna att utbilda sig iafarter, sä att, förutom Qve-
nerne, nuvarande Savolaksare a' ena och Olonetzare a andra sidan vifgöra så-
dana ur Karela-stammcn sprungna arter, mediiägon tillblandning af Tavaste-
blod och lynne. Ganska skilda, säger man*), äro Karelare och Savolaksare,
likasom äfven Tavasten, till hufvudels form; en märkvärdig anmärkning ulan
tvifvel, men som icke förmårkullkasta sä månget annat bindande intyg om de-
ras nära förvandtskap.

Sitt namn tEos Karelame hafva fatt af finska ordet Karja, boskap,
hvaraf de ägde större rikedom, an sina grannar. Savolaksarnes namn härleda
nägre från Savilanti,nu S:t Michels socken, andra frän Savolotschie,
som är den ryska benämningen för det gamla Bjarnialand.

Det sailsama öde har fallit pä Karelames lott, att, när de förlorat fä-
demetro och fädernefiihet, likasom klyfvas i tu och bekänna sig till tvenne
skilda trosläror samt underlyda tvenne skilda folk. Ty medan de lagoistän-
dig strid med Jemerna och trängde dessa undan vesterut, blefvo de grannar
med det makliga Nowgorod, som ock låg i fejd med Jemerna, under ömsesi-
diga härjningståg. I-läraf uppstod ett vänligt förhållande mellanKarelame och
Nowgorod, hvilket gynnade deras inflyttning iIngermanland,i början af I2:e
århundradet, och något sednare (omkr. 1227) förmådde en del af dem att an-
tiagakristendomen efter grekiska ritualen. Under 12:eoch 13:e seklen ser
man Karelame ofla dellagai Ryssarnas krig mot hvarandra samt mot Jemer
och Svenskar, dervid de närmast boende snart ses blifva skattskyldige under
Nowgorod. Men frän vester närmade sig nu Svenskarne med stora steg, Je-
merne måste böjasin styfva nacke för deras makt, en del af Karelame hop-
pades genom dem återvinna sitt oberoende,andra vidhöllo det ryska förbundet,
stamförvandterne söndrade sig, Nöteborgska freden mellan Sverige och Ryss-
land är 1323 drog en riksgräns tvärs igenom Karelames folk och land, och
desse förblefvo sålunda politiskt klufne alltintill Finlands föreningmed ryska

*) C. von Hartman, Förséik att bestäninia den genuina racen af de iFinland boen-
de folk, som talaFinska. (IFinska Vct:s Soeis Handl. Tom. 11, Fasc. III.)
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riket. Stolbova-freden af är 1617 hade väl med Finland förenat det s. k. ry-
ska Karelen (som 1721 äter afträddes), men utom dess gränser bodde ännu
mångenKarelare ide ostliga skogsbygderna. Härigenom har det händt, att
en icke ringa del af Karela-folketblifvit utesluten ur hvad man kallat finska
historien; men icke ens den olikhet i (roslära, som ännu söndrar Karelame,
eller de gränser, hvilka Storfurstendömet Finland än i dag drar genom deras
område, kunna numera bortvisa de i de ryska guvernemcnterne bosatte Kare-
lame frän den linska folkenheten, så mycket mindre, som just de ät samtiden
bevarat det mesta af finska fornverldens säng och saga.

Karelaren är smärt och välväxt, till längden resligare än andra Finnar,
rak och finlemmad. Hans här är mjukt, lockigt och oftast kastanjebrunt, hans
näsa rak, hans ögon blåa och stora. Isin Savolaksiska afart blir han mera
satt och bredaxlad, ögonoch näsa mindre samt halsen kortare, hvarföre skarp-
rättaren fordomdags beklagade sig, att österut (i Karelen) kunde han tryggt
taga sig en sup för mycket, nog hittade han ändå på Karelarena hals, men
vesterut (iSavolaks) var det kinkigare. Till lynnet är Karelaren lifligare och
glädtigareän andra landsmän, nyfiknare,' pratsamare, vanligare, något svag
för det lysande, skrytsam emellanåt, och mycket fallen för handel, dervidsmå
finlcr icke sällan förekomma,under det han för öfrigtär redlig och sällan be-
trädes med verkliga stölder och gröfrebrott. Sin häst älskar han högeligen,
den värdas som barnenihuset, med hvilka den uppfödes och hvilkas brödden
delar*),hvarföre den ock har tycke af folket sjelft: sköna former, i synnerhet

vackert hufvud, lifligt lynne och lust för resor, då den är outtröttlig, ehuru
vid tyngre arbeien*fögapålitlig. Karelarens krigslust och strldbarhet röjdes
fordom i otaliga strider med alla hans grannar; Savolaks-Jägares namn är vi-
da berömdt i nyare liders krig. Hans handelslynnehade äfven fordom ett vid-
sträcktare fält an nu. Österlandets varor hade den tiden sökt sig en väg öf-
ver Ryssland, genom Ladoga och Newa till Östersjön, och Karelamebiträdde
vid deras transport det mäktiga Nowgorod samt stodo ihandelsförbindelser
med5köpmän från Gottland och de tyska hansestäderna. Än idag visar sig
Karelarens reslust och handelslynnei de ändlösa planktransporter,som vinter-
tiden uppfylla vägarne nedåt Wiborg, medan samma trafik sommartid rader
uppå insjöarna. Nu öppnar Saima kanal för honom nya och redbarare banor,

*) C. v. Hartnian I. e. Denna omsorg om hääten är allmän bland Finnarne.

medan de gamla tillslängas. Hans land vidgar sig för odlingen; han sjelf
visar hlig att icke blifva efter. Han är ett gränsfolk, och han synes hafva
förstått sin bestämmelse:den att rädda framtiden genom att bevara forntiden.
Så mycket högre loford förtjenar hans villighet att med förtroende sträcka
famnen mot en gryende ny kultur, och har han deri ännu icke hunnit långt,
skymmes ännu mångenstädes hans synkrets af röken' från hans sotiga pörte,
sä får man tillskrifva detta mera hans geografiska lägeiösternaf landet,
än hans verkliga håg, som väl en dag skall dikta sig en framtid,? likasom
den diktat sig en sä skön foinsaga.

Qvenerne.

1fordna tider var mångenstädes en sägen gängse', att högtupp inor-
den bodde ett folk af idel qvinnor, tappra och stridbara, som fornverldens
amazoner. Mot dessa qvinnor stupade mången stridsgod mani hämnd: Prins
Anund, Konung Edmunds son, drog ut för att eröfraderas land, men omkom
öinkligcn med hela sin här, derigeuomatt den listiga fienden förgiftade källor
och brunnar/

Messenius, den lärde krönikskrifvaren och väldige diktaren, söker i ef-
terföljande rim förklara..denna sköna antiqvitet:,,

Läsaren jag berätta vill
Att the härar so» österut
Mast frän Svea och Götaknut
Drogo kring (hen Närbotniske strand
Hustrur och barnen i thet land
Qvarlefde, som Oesterbotn vi
Nu kalla, the länge ther i
Bodde, hvilka ta Matroner
Kallades mast Amazoner
På latin; men Svenske Qvenland,
Här af nämnde (hen vida strand,
Hvilkens öfre del the nu slätt
Cajaneland kalla ci rätt,
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Förglömt,som jag af böcker re-f,
Thenne sköne anliqvitet;
Såsom ci heller nys ha hört
Huru (lie Qvinnor fordom fört
Krig; hafva mot Ihe Svenskes mackt;
Mot Ryssar är sammalunda sagt.

Dock, enär under tidernas lopp alla spär af dessa qvinnor försvuim» och icke'
ens närmaste grannar visste något om dciBT rann det den tidens krönikskrif-
vare ihågen, att väl rätteligenblott en qvinna herrska t öfver nordländer-
na, och de stödde -sig dervid pä Romaren Taeitus, som vetat berätta om en
«ådan qvinnoslyrelse iSvenskames grannskap. Och dermed dog sagan om
qvinnolaudet småningom ut, och man böljade gissa att hela misstaget upp-
kommit af ljudlikheten mellan det isländska (fonwvenska) ordet qven, qvin-
na, och Q vener, Kainulaiset, ett finskt foik, som bodde iSveriges och Fin-
lands nordliga delar.

Desse Qucner eller Kainulaiset voro af begynnelsen till böi-doch lynne'

Karclare och härstammade fiun Dvinanejderna, äfven de. Tidigt hade van-
dringslusten gripit deras håg, de hade dragit nordan- och vesiauut samt an-
ländt tillFinlands ödemarker tidigare än de öfrige Karelame och måhända
förrän Jemerne, men sednare än Lapparne, hvilka de till en del lemnade i
söder om sig. Maanselkä låg i vägen för deras tiigT men när de väl klifvit
deröfver, fann en del af dem rädligast att stadna iKajananejderna1 och nuva-
rande Uleäborgs län, medan andra vadade öfver floderna inåt Norrland och
ända framåt Helsingland, vid hvars norragränser man fann demimedlet af
S:e århundradet. Öfver vida rymder sträckte sig deras område; som dess
gränser angifvas Helsingland, Finnmarken, der Lappar ströfvade,Kölen och
Finland. Man talade den tiden om östra och vestra Quenland, hvarmed för-
stodos nuvarande Öster- och Vesterbotten, och dä Qvenerne sålunda omslöto
Bottniska vikens hjessa uordantill, kallade man detta haf Qvenersjön. Om
Qvenernes land sade man ock, att der furmos mellan bergen stora sjöar med
*ött vatten, till hvilka invänarne buro sina lätta båtar öfver land, hvarefter de
foro att härja hos Norrmännen. Dessa försummade ej att besvara besöken,
och hvem täljer alla de förbittrade strider, hvilka der mellan fjällen och for-
sarna fordom kämpats! Omkring år 750, medan Sigurd Ring var konung i
Sverige, gjorde Qvcnerue, i föreningmed sina bröder Karelame, ett infall i

detta land och yesttcusten af Östersjön Blöddemången gäng; för deras härj-
ningar. Men icke länge varade brodersämjai» med Karelame. Tvister upp-
stodo, ömsesidigrofgirighet lockade (ill plundringstag, och eä inträffade hvad
Norrmannen veta borätta, att övehernes konung Faravid — Norrmännenisina
sagor räkna ej så noga med namn och konungar-titlar —

år 876 inbjöd käm-
pen Thorolfj att bistä honom och hans folk mot de härjande Karelame. Det
var första gmigen i tiden man d;i säg ett vapenbroderskap mellan Skandina-
ver och1 Finnar och det skedde vid samma tid som; dessa Skandinaver grun-
dade ryska monarkin. Thorolf stötte med sina hundrade rustade män till Qve-
nernes här, som bestod af trehundrade, förenade slogo de Karelame och vun-
bo stort byte, hvarefter de följande aret ånyo inföll» iKarelen, vinnande då,
likasom förra gängen, stora ägodelar. KarelameT säges det, gingo dem man-
haftigt till mötes, men allt vek förNorrmännens tapperhet, hvarföre ock Tho-
rolf af bytet erhölllika stor andel som konungen,, och hvarje af Thorolfs män
lika mycket som tvä af konungens män.

Efterhand förminskades Qveuernes område. Norrska kolonister gingo
©sterut öfver fjällen, Helsingariie flyttadeiallt större skaror uppåt liorrmar-

kerna och hvad vapnen icke förmätt
— att tränga de vilda hallstarriga främ-

lingaraebort till deras egentligahemländer, — det förmådde itidernas längd
den fredliga kolonisationen. För Qvenerne blef det nu ganska trångt pä an-
dra sidan hafvet; de flyttade undan och måste dock tidtals betala skatt. I
skitet af 13:eårhundradet var af denna Finnames första svenska eröfringin-
tet qvar, förutomöägYa flyktingars kojor iensliga skogar,några finskt Ijudan-
dande namn här och der i bygderna och sagornas minnen, ihvilka det vilda
folket frän fjällen ännu lefver. Frän den tiden nödgades Qvenerne hålla till
godo med Österbottens nordliga del, och Helsingarnes Öfvermakt blef så stor,
att de gjorde anspråk på landet alltintillUleä sjö och elf. Vesterut bo likväl
män af finsk härkomst än idag på andra sidan Torneä och Muonioclfvar.i
norr inpå Lappames områdeitalrika nybyggen,isöder intill Gamla Carleby,
Men de äkta Qvenernes afkomlingar inskränka sig till några fa socknar från
Umeä tillPaldamo och förlorasig der bland deras stamtörvandter Karelame.

Sä väldig skräck än Qvenernes namn injagat iden skandinaviska nor-
den, sä litet vet man dock om deras öden,seder och lynne. Visst är att de,
efter flere seklers söndringfrån Karelame, välj behållit ett och annat igen-
kännligt drag af dessa, men än flera skiljaktiga och egenartade. Till det yt-
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fre synas de äkta Qvenerne hafva varit det mest storvexta af alla finska folk,
om man får tro Prosten iPaldamo Joh. A. Cajanus, som efter att ha omför-
mäldt den vidunderliga sagan om Kaleva, Kalevas söner och Husis slott
(hvarompä sitt ställe mera}, tillägger följande. U(af desse, Caleva slächte,
är ännu här ilandet stort och groft folck, men deras efterkommande blifva
mindre och svagare. För 40 år sedan mins jag mig hafva sedt här i landet
stora och starka mans- och qvinspersoner. Men ehuruväl] deras barn' och
barnabarn äro store och ståreke, sä är likväl ingen af dem sä stor och starck,
som deras föräldrar v0r0.,,

—
Än idag äro storvexte karlar icke sällsynte i

Kajana-trakterna, men längre vesterut blir folket mindre och mera satt, dock
derjemte mera vigt, mycket härdigt, till lynnet rörligtoch djerft, såsom man
erfar på de äfventyrliga forsfärderna. Qvenernå voro fordom ett så.stridbart
och krigslystet folk, att de jemväl, när de hemma ideras land' ledsnade vid
fridsamt lefverne, gingo iskaror att söka krigstjenst hos Sveriges konungar.
Ännu i slutet af 16:eårhundradet voro deras afkomlingar icke sena att åter-
gälda sina ryska grannars plundringstag med lika härjande infall i dessas
land. Senare slägten ha sett denna stridslust afkylas, ibrist pä (andämnen,
och de Kajaniter äro nu sä fredlige som någon. Men Karelarens rörlighet
har qvarblifvit ideras lynne och skaffat sig utrymme ivådliga strömresor,
transportfärder och andra handelsförelag, äfvensom längre vesterut, åt Kemi
och Rovaniemi, slughet, vinglerier och processjuka, liksom ofvan' sades om
Karelen, finnas förenademed mycken slöjdfärdighet, företagsamhet och drift.

De som roa sig att utgissa namns betydelse må begrunda om Qvener-
ne. omKainulaiset uppkallats efter Q ven, qvinna, eller af Kainu, blyg-
sam, eller måhända leda sin ättartäfla från sjelfva den bibliske Kam! Visst
ar att, likasom öfver deras namn, så äfven öfver deras forntid och ödenett
mystiskt dunkel sväfvar, hvarföre de ock med rätta gällt för Finlands störste
trollkarlar, Lappen oberäknad. Sjelfva veta de numera om fordna tider föga;
säng och saga hafva dött ut i de flesta trakter af deras land,det närvarandes
praktiska bestyr ha fått makt öfver dem. Sill bestämmelse, att vara de yt-
tersta åkerbrukare iFinlands och Europas nord, hafva de troget uppfyllt;
det gifves intet härdigare, intet tåligare folk. Bland Finnar är således deras

■'åra densamma som Finnarlies egen bland andra folk. Det är också allt hvad
man kan begära af ett folk utan historie.

Tavasterne.
Något sådant folk känner icke Finnen, oj heller Ryssen. Men val kän-

ner den förre sina Hämäläise t; han vet väl att de uIgira den nackstyfva

vestra hälften af hans folk, den rätt antika och konservativa delen af hans

personlighet. Ryssen äter står igammal Modig bekantskap ined Jemerne,

hvilka äro inga andra än Härtiäläisct,uttalade med rysk tunga såsom Gam,

Jam, Järn *). Namnet Hämäläinen synes hafva samma ursprung som Suo-

malainen: Häm finnes ännu ien dialekt af estniskan och betyder sumpmark.

Erinrar man sig nu, att igamla isländskan finnes ett ord Taw, som har un-

gefär samma betydelse, och att man iäldre m-kunder ofta läser Tavestcr

(Taw-Ester), istället för detnu brukliga skrifsättet, så finner man deri för-

klaringen till ett namn,, hvarom den nämnde icke har någon aning, men hvil-

ket för svenska öron har den bekantaste klang, Hvilka vattumän, att icke

säga stimpmenniskor, mätte ej Finnarne hafva varit, dä både deras eget och

grannames språk uttömtalla sina förråder pä våta ord (Fen, Sno,.Häm,

Taw) förattgifvademnamn! Likt trollsländor hafva deälskat att svärmakring

vackra vatten inorden, och om de sjelfva räknat sigdet tillberömmelse,är det

tia mycket troligare att deras grannar velat, derföre smäda dem med öknamn.
Men att man i Tavassternes namn läser en omskrifning af Estemes,

det ka» iefte hafva skett af en slump. De bada folken måste ha varit nära
grannar, såsom de ock af älder voro nära blodsförvandter. Tavasterne, sä
tror man, drogo tidigt ut från sina urhem i österlanden och utbredde sig öf-
ver de vida sumpiga landsträckorna närmast öster och sydost om finska vi-

ken. Idessa nejder var deras förbindelsemed Ester, Wesser och andra fin-
ska (tschudiska) folkslag ganska nära;det var emellan dem både brodersäm-
ja och brodertvist. Men efterhand trängdes de sydligast boende Tavasterne
åter högre upp ech denna folkätts område blef då från norr till söder ganska
smalt, men frän öster till vester ofantligt bredt, s-å att det samtidigt sträckte
sig från"Uraltrakterna och djupet af Ryssland ända långt in ivestern af Fin-
land, med Ingermanland**) och guvernementet Olonetzimidten.

*) Som bekant,kan Kyssen icke uttala bokstafven h, hvilken ihans mun förändras
till ett mer eller mindre blött g.

**) Af den omständighet, att Tavasterne från Ingermanland utträngt Lapparne, vill
Sjögren, jemte den nämnda härledningen af Hämäläiset frän Him, antaga en
annan, till följe af hvilken Hiime vore samma ord som Lappames inhemska
namn Saras-



Här alltså, pä södraoch sydöstra kusten af Ladoga, stodo Tavasteme
emellan Ester och Karelare, såsom de ock verkligen till språket utgöra eu
länk mellan dessa folk. MenRyssames(Slavänemes)välde var den tiden mäk-
tigare ät östern och nordosten, och ditåt stod förnämligast deras håg i krig»

likasom ifredlig kolonisation. Derföre, då Tavasternes land inga naturliga
gränser hade,uppslukades tidigt dessostliga delaf grannfolket,bredden af deras
område tog hastigt af, och i Ladoganejdema,dit Ryssames ann först sednare
räckte, inbrötoslutligen de segrande Karclarue. Sä hände sig alt, kort innan
svenska eröfringens tid, Tavasternes land var inskränkt till hela södern och
hjertat af Finland,med undanlagaf nyläudska kustnejdsroa, pä hvilkå ströf-
vande Svenskar då redan nedslagit sina bopålar. Det var försti en sednare
tsd det rika fisket iKyro elf och andra Österbotlens ämynningar lockade Ta-

vaslerue uppåt denna provins, i hvars södra delar de ännu i dag sämjas med
svenske kolonister allt upp till Kalajoki socken. Tavasteme bebo således det
egentligaSuomen-niemi, „ Finlands udde, en triangel, som bildas af hafven i
söder och vester, när man såsom bas drager en linie frän nejden norr om
Garala-Carleby till Fredrikshamn, smärre in- och utvikningar oberäknade.

Det Ur sagdt om Karelare och Qvener att de voro krigiska folk; det
kan med lika skäl, och med större, sägas om Tavaskerne. Nästan allt livad
man vet om demiforntiden kan utsägas med de för vara dagars känsliga
nerver sä illa beryktade orden krig, mord, brand, plundring. Det är en tafla
af skuggor utan dagrar, ty sångens milda ljud, som försonande uppstiga nr
den karelska forntiden, ha hos Tavasteme länge förstummats.Vid den tid, dä
Rurik grundade ryska väldet (862) finna vi en del Tavaster och Karelare,
jemte närboende finska folk, såsom Ester, Woter och Wesser, i förbund
med Slavänerne, böjde under Ruriks makt, och denne djerfve viking tog sin
första bostad inom Tavasternes område iLadoga, en stad vid Wolchofs ut-

lopp i sjön af samma namn. Det var den första kända förbindelse af fredlig

natur mellanFinnar och Slaväner, och den ägde rum vid samma tid som det
första kända vapenbroderskapmellan Finnar och Skandinaver (Qvenerne och
Faravid). Men ur sjelfva grannsämjan uppsprang den tvedräglens deman,
under hvilken dp. båda folken sedan blödde,nära ett årtusende. Rurik, ensam
vorden om väldet, flyttade frän Ta\asternes område in pä Slavänemes och
byggde vid stranden af limen det snart sä mäktiga Nowgorod. Frän den ti-
den blef fiendskap mellan Slaväner och Finnar; ty, säger man, de föree kräfde

allt framgent den skatt, hvilken Finnarne erlagt ät betvingaren Rurik. Det
syntes dock Finnarne vida odrägligare att för alla tider blifva Slaväneraes
skattskyldiga, än att böja sig under en utländsk beherrskare, hvars arm en
dag1 skulle förlamas af ålder och död. De finska folken afföllonu alla;Ester-
ne reste sig iblodigahärtåg,Woterne förloradeett förfärligt slag under sjelf-
va Nowgorods murar *), Wesserue längre österut slöto sig närmare till
Tavasteme och kämpade förenadeemot Slavänemes öfvertag.

Mot Tavasteme vände nu Nowgorod sin hufvudstyrka. År 1042 inbröt
den 22-årige Storfursten Wladimir Jaroslawltschi de ostliga delarne af deras
område (Sawoiotschie); en pest kom krigames hästar att störta; Tavasteme
kunde ej tvingas att erlägga skatt. År 107Ö blef Storfursten Gläb Swätosla-
witsch af dem slagen. År 1105 företogsmed lika liten framgång ett krigs-
tåg frän Novfgorotf. Bättre lycka hade Storfursten Mistislaw Wladimiro-
witseh, som är 1113 slog Tschuderne (Tavasteme), hvarefter dessa af kröni-
kan uppräknas bland skattskyldiga folk under Nowgorod. Sä lätt var Tava-
sten icke kufvad likväl:han var en fura, böjd förstormen ett ögonblick,men
genast åter rak och stel. År 1124 om våren drog Nowgorods furste Wsewo-
lod Mistislawltsch ihärnad mot Tavasteme; på obanade vägar imenförestid
ledoRyssarne hårdt af hunger och brist. Det var samma fursle, som 1130
eröfrade större delen af Bjarmaland, vid hvilket tillfälle de der än qvarboen-
de Tavasteme tros hafva dragit sig vesterut tillFinland. Det vissa är, att

frän denna tid börjadeTavasteme ivestern gå anfallsvis tillväga, som bevi-
sar, ätt deras makt och djerfhet vuxit. År 1142 angrepo de nejderna af sta-
den Ladoga men slogos tillbaka med stor mansspillan; 1149 om vintern gingo
de, tusen man starka, öfver det frusna hafvet och härjade Woternas land på
sydsidan om hafsviken; med möda drefvos de på flykten.

De ryska krönikorna tiga derefter i40 år om Jemerna; denna tystnad
är vältalig. En ny tid bröt in. Det var vestra Europa med sitt feodalvälde,
det var Svenskarne, som hade fattat fotfäste iFinland. Tavasteme stodo dem
närmast och voro de förste, som fingo den lyckan att omvändas med svärdet.
Mod Slavänerne blef nu en tids vapcnhvila. Det var tvenne störtfloder, som

*) Woternes område mellan Naroira, Newa och Ladoga gafs ar 1019 af Stor-
fursten Jaroslaw Itill morgongåfva åt Olof Skötkonniigs dotter Ingegerd,hvaraU
det sedan fick namnet Ingerin anländ.
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hotade att öfversvämma landet och man sökte afieda den ena, för att hinna
bygga dammar mot den andra.

Men efter en tids förloppser man de förra härjningstagen äter börja,
och nu är Tavasternes makt bruten, emedan den är klufven. Ar 118Cdrogo
nnge män ut frän Nowgoroä, härjade i Jemernas land och gjorde mänga fän-
gar. Fem år derefter förnyades tiiget i förbund med Karelare och sträckte
eig långt in iFinland med plundring och brand; da, säger man, brändes äf-
veu det nyss anlagda Äbo. Ar 1227 seglade Furst Jaroslaw Wsewolodo-
whsch med Nowgorodcrna öfver hafvet mot Jemcrne, bekrigadehela landet,,
och tog mänga fångar. Följandeåret besvarades besöket af 2000 Tavaster,
som |>a lodjor seglade öfver Ladoga, anföllo de sydostliga kusterna af denna
sjö och gjorde mänga fångar. Men Wladislaw, befälhafvarcn i staden Lado-
ga, eftersatte dem och man slogs till nattens inbrott. Tavasteme anhöllo om
fred; det nekades, hvarpä de nedhöggo sina fångar och flydde in ät skogar-
na.

—
År 125ö om vintern inföll Storfursten Alexander Xewski i Jemernas

land, härjade och plm.drade, men förlorade sjelf mycket folk. År 1292 omta-
las ett, dylikt ströftäg af Nowgoroderna. — Vidlyftigare var deras tag är
1311, då de under sin furste Dmitri Romnnovvitsch seglade Bfver hafvet, in i
Nemzernas,, (Svenskames) land mot Jemerna, besatte handelsfloden (Pojo
viken?) brände byar, nedhöggo boskapen och gjorde fångar. Derefter lade
de under sig svar(a floden,,, foro längs den tillWanaja,,, en befastad ort,
hvilkeu de uppbrände, utan att dock förmå intaga det af Svenskarne besatta
citadellet, hvarefter de, härjande ocli dödande, drogo utmed floderna Kawg-
ala,, och ..Perno,, samt anlände sä på en annan väg till hafvet och foro
till sitt land igen.

Redan i detta Ryssames krigståg mot Tavasterne finner man Svenskar-
ne inblandade: man undrar dä ejmer, att det var det sista. Tideböckernastor-
ra anteckningar öfver dessa lag äro ilängden tröttande. Det ligger ingen-
ting storartadt eller lärorikt i halfvilda nationers ömsesidiga härjningar, före-
tagna af roflystnad, af hämd,och blott stundom af den oklarapolitiska instink-
ten att bevara sin egen sjelfsHindighet eller att underkufva grannens. Det är
egentligen Tavasternes krigiska lynne, som här framstår i full dager, och det
bevittnas från andra sidan äfven af Svenskarne. Svenska krönikan från eröf-
ringens tid är lika uppfylld af Tavasternes blodiga bedrifter. Deras hårdnac-
kade motstånd mot (Un nya tron ocli dess bekännare är bekant, och klagan

dcröfverhannända (illRnm, derifran Ilohcnstnufferncs ryktbare dödsfiendeGre-

gorius IX hr ISST ljungade sina buniisfräiar mot de finske hedningarna, upp-
manade till korståg mot dem och lofvade aflat för alla dem, som der! deltogo.

Månsen tapper riddare, mången .skuldbelastad stigman lydde uppmaningen
och drog mot hedningarnaiTavastland, men nära hundrade är hade förgått,
innan slulligen Birger Jarl, medelst det slott han anlade ihjerfat af deras
land, förmåddekufva Tavasternes obändiga och frihetsälskande sinne. Der-
förinnanuppfyllde deras vilda bedrifter hela den katholska kristenheten ined
fasa och afsky. Tavasterne, så berältade påfven, hade med djefvulens till—
hjelp röfvatoch dödat barn, för hvilka Chrlstl ljus lyst i döpelsen; de hade
ät sina demoner offrat de fullvuxna och utslilit deras inelfvor; andra hade de
tvungit att springa kring ett träd, tills de fallit liflösa till marken; de hade
utßlimgit ögonen pä kristna prester, som råkat i deras våld, stympat dem till
händer och andra lemmar samt låtit dem, invecklade i halm, förläras af el-
den.,, livad den helige fodren förglömdeatt omtala, det var, att Tavasicrne,

förvildadegenom länga fejder, förde pä sitt sätt krig till försvar för fä-
dernesland och fädemetro; att man sökte omvända dem, icke med lära och
öfvertygelse,utan med våld och vapen; att man skändade deras gudar,nedliögg

deras heliga hinder, bjöd dem att förbanna som trolldom och djefvulskap allt
hvad de dittills med vördnad ansett, och ännu derlill underkastade deras land
ett främmande välde. Hade den helige fadren erinrat sig detta, måhända ha-
de han dä iTavasternes grymheter endast sett naturmenniskans instinktlika
försvar för det hon anser heligast och bäst pä jorden, och han skulle dä min-
dre hafva talat om ..djefvulens tillhjelp,,, än om vildens nödvärn och heden-
domens oförskylldablindhet.

Tavastens illa beryktade hallsfarrighet har sedan denna tid i yttro
måtto mycket mjuknat. Kanhända just för det han burit sin hjessa sä högt,
har man under svenska tiden funnit nödigtatt tynganedhonom ined ett feodal-
välde, så tungt, som det var möjligti norden. Man bortgaf derföre hans jord
åt den svenska adeln, som under tidernas lopp blef finsk, och ändtligen

—
när Tavastbonden i några hundrade är tjenat som dräng, som torpare, som
landbonde på de stora herrames gods, eller när han äfven som jordägare fått
kröka sin rygg för denna löOO:talets adel, hvilken ansåg land och folk som
sin välfängna egendom — då ändtligen blef han fogligare och lärde sig detta
undfallande sätt mot herremän, hvilket nu oftast karakteriserar honom i yttre
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inätfo. livar och ca, som känner honom närmare, vet likväl, att denna fog-
lighet endast är en yta,ett skal, af omständigheterna draget kring hans verk-
liga lynne. Det gifves i grunden intet envisare, oböjligare folk, än den äkta
Tavasten. Han vidhänger det gamla sa samvetsgrannt, så oföränderligt, att
lian —

om man afräknar hvad kristendom och kultur nödvändigt afhyflat, —
i lynne,i seder och vanor,ihela sitt sätt att se verlden, ja ofta äfven i sitt
boningssätt, ännu i dag är densamme, som för ett hälft årtusende tillhaka.
Till sitt yttre är han sällan slorvext, men bredaxlad och groflemmad, van-
ligen hjulbcnt, har linfäigadt rakt här, smä blåa ögon och liten trubbig näsa.
Till lynnet är han alfvarsam och manlig, trumpen, tystläten och längtiinkt,y(-
terst ihärdig, envis igodt och ondt, en verklig arbetsträl, och i sina äsigler
en genomdrifven fatalist. Pä hans tvära, föga tillgängliga sätt far man icke
stöta sig, ty han är bottenredlig, vänfast och äfven gästfri, när han far en
stunds betänketid; fjr öfrigt fögakänslig, emedan förständssidan är hos ho-
nom öfvervägande, hvarföre han ock

—
särdeles i sina nordliga afarter —

icke sällan är hämdgirig och afundsjuk, grym mot en fiende och,när han för-
ledes till brott, i stånd att med öfverlagdköld begå grofva illgerningar. Just
denna förständsskärpa, —

som ofta visar sig imärkvärdiga anlag för malhe-
nialik, för religiösa spetsfundigheter och klyftiga gator,men som (ill den grad
motverkas af hans långtänkthet och ovilja mot allt nytt, att han, i det inre af
sitt land, kommit att sta tillbaka både i åkerbruk, byggnad och slöjd, ja att
han pä sina ställen af andra landsmän anses för tjockhufvad, —

samma kyla
ibetraktelsenhar äfven låtit sängen i Tavastland tidigt dö ut, och för visso
kan man antaga,att Tavasten derutialltidvarit sin karelskebroderunderlägsen.
Derigenomhar händt, att han, som likväl till sin personlighet är en lcfvande
antik, äger jemförelsevis fä skatter af forntidsminnen bevarade

—
en oväntad

motsägelse, men som linnes hos alla folk af ett lynne som hans;
—

vägar
nian nämna ett exempel i stort

—
Chinesarne?

Tavasten är af de finska folkätterna den inom landet mest utbredda;
han besitter södern och vestern af landet och har till Svenskarne stått i de
närmaste förbindelser.^Detär derföre' honom man vanligen antagit som typ,
när man fällt något omdöme om Finnarne, alldeles som Ryssarne än idag
bedöma Finnen efter Karelaren och hans ostliga afarter. Svenskarne hafva
ansett Tavasten för den egentliga Finnen, den mot dem och den germaniska
civilisationen ätväuda sidan af folket, följaktligen den företrädesvis m««t bil-

dade och för kulturen mest tillgängliga. Ingenting är likväl mera falskt, än
detta sednare. Tavasten är just den inåtvända, i sig slutna, för främmande
inflytelser otillgängliga sidan af den finska folktypen, likasom Karelaren är
den jemförelsevis mera utåtvända, öppna och för yttre inverkan åtkomliga.
Det är Tavasten, som imer än 600 år, på tvä sidor blottad för utländskt in-
flytande, lomnad hel och hållen ät sig sjelf, utan stöd af häfdvunna samhälls-
inrältuiiigiir, hållit emot de svenska elementemas öfvertag och sålunda räddat
folkets framtid frän den sidan, medan Karelaren, hvars samhälliga lif utan

tvifvel hunnit en större utvecklingsgrad och hvilken ägt en sä mäktig bunds-
förvandtisängen, pä sina ställen gifvit vika för vida svagare impulser frän
det enda håll, der han kommit i beröring med utlänningen. Med allt skäl
kan derföreantagas, att en omkastning af de blida folkätternas läge i landet,
hvarigenom Karelaren kommit att bo ivestcr om Tavasten och tvärtom, pä
finska folkets utveckling skulle haft ett oberäkneligt inflytande och försatt
detsammai en ställning, som närmat sig Esternas.

Med all sin otroliga envishet och hårdnackade fasthållande af fo1
' -

karakteren, har Tavasten, lika litetsom Karelaren, kunnat undgå att utgrei;?,
sig i afarter pä flerahäll. Men då Karelaren i sädana afarter smidigt böjt
sig och lyckats bibehålla en stor del af sin egendomlighet, har Tavasten, lik
dessa oböjligaekar, som icke veta något val mellan att sta eller brista, för-
lorat hela sin personlighet der omständigheterna ej tillätit honom att behålla

mer än en del. Qvener och Savolaksare framstå som hvar på sitt sätt mar-
kerade arter af det karelska lynnet, men de ursprungligen tavastläudske in-
vänarne i det s. k. egentliga Finland och en stor del af Österbotten äro till
lynne och egenheter sä obestämda och divergerande, att man med lika litet
skäl kan hänföra dem till en särskild folkart, som till de äkta Tavasternes
skarpt utpräglade typ.

Isydvesda delen af landet, i Åbo och Björneborgs län, bor änidag
ett folk, som skiljer sig frän Tavasterne genom ett rörligare lynne och en

egen stympning af språket, dervid ordens slutvokaler ofta bortfalla, likasomi
estniskan och lappskan. Det var idessa nejder Erik den helige förstplante-
rade korset och svensk vapenmakt; de blefvo derförei svenska ögondet för-
sta och egentligaFinland, och de fortforo att kallas sä, äfven när
eröfringen sträckte sig till det öfrigalandet. Inbyggarneidessa trakter kal-
lades Finnar, Suomer, Sumer företrädesvis, och man träffar dem un-
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der detta namn äfven iryska krönikor, —
såsom 1318, då Åbo kalla» Sum-

ernes stad,, —
särskilda frän Jemer, Karelare och Svenskar. Påfvebullorna

görastundom skilnad mellan dem och Tavasterne, jemte hvllka de sägas bi-
stått Svenskarne i 1300:talets krig mot Nowgorod. Detta Sumemas,, sär-
skiljande från andra Finnar härrör troligen blott af den svenska föreställnin-
gen om det förstaFinland. De uppträda aldrig som folk för sig; allt hvad
krönikan om dem vet att berätta är så sväfvande och obestämdt, att man
den endast finner skuggan af ett namn, men bakom namnet intet. Med all
sannolikhet vill man derföreiSumenie,Suomerne, Åbo-Finnarne se enihvar-
jehanda afvikelser förlorad gren af Tavasterne, utstyrd af Svenskarne med
lyxartikelnaf ett namn, som sedan blifvit finska folkets. Man har af dialek-
ten velat härleda Åbo läns inbyyggare från en blandning af Tavaster och
Lappar eller Tavaster och Ester, möjligenäfven Woter eller Wesser, hvllka
här skulle nedsatt sig som ur-inbyggare. Gissningen är fri; sagans lykta
har slocknat pä denna punfet och ögat stirrar ut i mörkret af en obekant
forntid.

Folk af tavastehärkomst bo jemväliöstradelen af medlersta och södra
Österbotten; utmed den mäktiga Kyro ha de banat sig eu väg ända fram till
kusten. Också bland dem är fädernelyinret förbytt; de äro rörlige,lättretlige,
praktiske och driftige i jordbruk; de uppföra stora skönahus och léfva etter
tidens sed. Man ser att de gått i skola hos sina svenska grannar. Men till
detta tavastelynnets vanslägtande har ett annat sällsamare grannskap i sin
män bidragit. Imeälersta Österbotten bor nemligen ett finska talande folk af
okänd börd, ett svarthärigt, mörkögdt slägte med högst markerade drag,
kröktromersk näsa och reslig vext, (ill lynnet våldsamt och ofta vildt,»en i
arbete raskt och oattrötteligt. Lappo socken är stamhållet för detta främ-
mande slägte, hvilket man derföre vill tillskrifva lappsk härkomst; andra vilja
här finna en Zigenareköloni. Äfven här tiger sagan och gissningen sväfvar
ut idet vida.

Vid Tavasteföikets yttersta boningsplatser irester oCh söder stöter
man redan öfverallt på den svenska kolonisationen, som nära sammanhänger
med det svenska väldetiFinland och skall omtalas jemte detta. Kretsen af
de *gentligen finska folken slutar här uch några få .ord anå endast tilläggas
om å 'lalekterna;af deras språk.

Sfora vattenrymder, omätliga hedar ocll skogar skfljde i forntiden de
finska folken, bildningen tog hos dem en olika giing, grannars inflytande ver-
kade olika. Finska språkets dialekter uppkommet häraf lika naturligt, som
hos hvarje annat folk. De exsistera ännu i dag; när Wiborgsbonden kommer
med sina föror till Åbo, klingar hans (al der ganska främmande, och Tavast-
länningens tal ljuder icke väl ikarelska öron. Likväl första alla Finnar hvpr-

andra utan svårighet. Man urskiljer i finskan tvenne hufvuddialekter,den sa-
volakska och den tavastländska. Savolakskan är den äldre eller grunddia-
lekten*); den utmärker sig genom flerc diftonger och färre konsonanter,
äger större rikedom pä former och älskar att, pä österländskt vis, variera
me-d vokaleriflera ordböjningar. Den äger således företrädet när man vill
uppsöka språkets grundljud, lynne,materiela och formela tillgångar**). Ta-
vastländskaa använder flera konsonanter, är mindre formrik, visar ofta be-
tiägenhet att förkorta orden genom sammandragning samt låter mera än den
andra feehaga sig att förtära främmande ord otuggade. Deremot är denna
dialekt bättre känd och mera odlad i skrift, hvarföre den ock, efter långvari-
ga och härda strider mellaa epräkforskarne, synes på god väg att uppsvinga
sig tillallmänt skriftspråk, ieek att man, efter Lönnrots exempel,icke för-
smår att rikta den med både m4och former från Savolakskan. Båda dialek-
terna lida?pä gränsorternaiSster och rester af flera missbildningar; Savolak-
skan af-ryskt inflytande, Tavastländskan af svenskt. Båda förekomma äfvea
blandade i Österbotten, hvars nordliga dialekt derföre af mången anses äga
företrädetframför alla. Som mindre varjeteter räknar man a) den stympade
Abo-diålekten; b) Björneborgska traktens wed sitt släpande uttal; c) Kemi-
iTakternas, utmärkt ge«om sina konsonantfösdubblingar; d) Ilauhodialeklen,
■«om sätter 1 för t; «) Rengo-dialekten, som har r för t; f) Wiborgs-dialekten,
som har s för t; g) Tavastländska kustfinskan,, -som isamma fall nyttjar ts,
och slutligen Olofletzska dialekten, som lånat fler* egenheter af ryskan.

*) von Baekeri företalettill sin grammatik är af demsa mening.

**) Denna dialekt har mun tillfälle att inhämta iLektor fiottliinds skrifter och
tidningar.


	Finland framstäldt i teckningar
	Title
	FÖRORD.
	FINLAND.
	I. Landet.
	Allmän öfversigt.

	II. Folket.
	Bjarma-Sagan.
	Esternes Saga.
	Lapparnes Saga.
	Karelska Sagan.
	Qvenerne.
	Tavasterne.






