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MINNE
AF

RABBE FABIAN GDSTAF WREDE,
FBAMKALLADT VID

SAVOLIKS-KARELÅRNES ÅRSFEST DEN 9 MARS 1838.

Helas! que fais-tu donc. 6 Rabbe, ö mon ami
Sevére historien dans la tombe endormi?

Victor Hugo: ~Les chants du crepuscule."



Mina herrar!

Så ärofull ock uppmaningen för mig varit att på denna åt
minnets, ögonblickets och hoppets skönhet egnade fest inför
Eder höja min röst, är det dock icke utan djupt vemod, jag
följt densamma. Ej var det likväl den egentliga orsaken, det
ämne, som föranledt mig att taga till ordet, hvilket allena ur
det innersta af mitt bröst oemotståndligt manat fram så mången
sorglig känsla. Äfven från fjerran trakt, ur grafvar, som hvälfva
sig öfver förgångna tider, uppträda i dessa ögonblick tårögda
minnen. De tillvinka mig en helsning från bortdödt fordom,
från dagar, hvilka måhända äro mig dyrbarare nu, sedan deras
sol längesedan sjunkit neder, och de följt den dit, hvarifrån in-
tet mäktar vända mera tillbaka, än de voro det, medan jag ännu
rörde mig i kretsen af deras skiftande hvimmel. Och huru
mycket för mitt hjerta älskeligt hafva de ej likväl redan ryckt
med sig bort under stormande flykt! Jag står ju nu j sjelfva
denna krets, hvari jag en gång varit så hemmastadd, an främ-
ling för de flesta bland Eder. Och I aren det sammalunda också
för mig, äfven till namnet. Och J utgören ändå endast nya
länkar i samma brödrarund, som vid Auras strand upptog mig
vänligt, då jag, trädande ur fadershemmet, för första gången såg
mig omkring i verlden. Väl var det mig städse mindre än nå-
gon gifvet att solblind rikta blicken in i den vinkande framti-
dens ljusa öga, som strålade af ynglinga-aningens bländande
skimmer, eller att mäta den väntande framgångens djerfva bana
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endast med förhoppningarnas kolossala måttstock. Men äfven
för mig gick dock denna bana då ännu uppåt; och ingen af
dessa förhoppningar låg ännu besviken, maktlöst dignande ned
mot den kalla jorden, lik vissnande löf, med hvilkas skuggor
höstvindarna drifva sitt tanklösa spel på isarnas speglande yta.

Men icke hvarje känsla, hvarje hopp, som de hängångna
stunderna med hastigt framljungande steg väckte till lif, hafva
försjunkit uti innehållberöfvadc, tröstlösa illusioners tomhet. Jag
känner det innerligt äfven i denna stund, huru hårdhändt den
än pekar på förluster. Jag känner det med glädje, ehuru själen
bestormas af de känslor, dem jag vill söka att, så svagt det än
må utfalla, öfversätta i de minnesord, med hvilka J önskat, att
jag skall tolka Eder tacksamhet mot en mans skugga, hvars
vänskap jag var stolt att emottaga först i denna krets fordom,
en vänskap, som sedermera endast dödens på hans hjerta hvi-
lande hand förmådde qväfva. Också är det den lyckan att i
lifvet hafva stått honom 'nära, som gifvit mig mod att nu leda
Edra blickar, mina herrar, på en, om än skyndsam, likväl allvar-
lig vandring, hvarunder vi vilja följa honom från hans vagga till
hans så tidigt öppnade sista hvilorum. Och i sanning behöfver
jag allt det mod, det åberopade förhållandet förmår ingifva.

Furstars och andra väldiga personligheters lofsjungare pläga
vanligen begynna sina fägne- och sorgerop med försäkran derom,
att de hisna vid blotta tanken på ämnets storhet, att de först
nu rätt lifligen känna allt, hvad som brister i deras förmåga,
då de bestämda af någon, ofta nog yttre, tillfällig anledning
famla efter ord för att uttrycka de känslor, hvilka de hoppas
väl skola infinna sig, om också icke sjelfmant, dock på så väl
andras som deras egna enträgna önskningar. Måhända kunde
deremot någon så utrustad panegyrist tviflande skaka på hufvudet
vid min försäkran, att jag endast tvekande griper an verket,
ehuru bilden, som jag så gerna önskade kunna ställa lefvande
inför Eder, endast är den af en ung man, som i staten stod på
en ganska underordnad plats, en plats, på hvilken det kunde
synas lika lätt att med viss öfverlägsenhet se ned, som det
tyckes vågadt att höja upp tanke och blick, då fråga är om
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att rita af och ut de massor, som med tunga fjät röra sig på
de molniga fotfästen, dem man är van att anse för mensklighe-
tens höjder. Men jag vågar likväl tro, att just denna deras
ställning, som mången gång mera, än de måhända sjelfva skulle
det önska, sätter dem i full dager, dessa steg, af hvilka hvart-
enda återskallar när och fjerran, detta deras verkande eller till
och med deras hvila, som kan bryta verlden ur sina fogningar
och redan på förhand anses berättigade att taga i anspråk den
mest ansträngda uppmärksamhet — att detta allt gör det mindre
svårt äfven för den underlägsna förmågan att återgifva de drag,
som utmärka dem — om också icke med den ängsligaste tro-
het, dock på ett sätt, som väcker lifligt deltagande och djupt
inpräglar sig uti menniskornas minne. Sådana äro ju fördelarna,
som svärma kring häfdatecknaren, då han utvalt till föremål för
sina målningar ett folk, det der med larmet af sina bragder ska-
kat jordens grundvalar. Men när fråga blir om att från för-
gängelsen rädda minnet af en enskild inan, hvilken fallit redan
i midten af sin bana, som icke hunnit låta i stora handlingar
framträda de anlag, äfven om dessa varit de herrligaste, som
tvungos att outvecklade pressas tillbaka inom hufvud och hjerta,
emedan intet tillfälle banade dem en väg, hvarpå de kunnat
ikläda sig en fulländad gestalt och uppenbara sig för allt folk i
glans och skönhet — då växa skuggorna i samma mon, som
dagrarna förblekna. Svårigheterna äro ju nu desamma eller
ännu större än de, hvilka kringhvärfva den, hvilken söker åter-
gifva lifvet åt någon nations minnen, som fattig på yttre lycka
under de flesta af sina sträfvanden varit kringskansad af oge-
nomträngliga hinder, då den velat bana en stråt åt sin inre
kraft, så att denna skulle få rum, få luft att bryta fram i lju-
set. Också ligger det visserligen ingen särdeles orättvisa i det
misstroende, hvarmed hvarje försäkran om en sådan förträfflighet
vanligen mötes, emedan densamma med fullgiltiga, handgripliga
yttre bevis ej kan styrkas. Verlden är för trång, för mycket
uppfylld med verklighet att åt möjligheternas vidtspridda här
lemna något varaktigt lägerställe. Ho kan fördrista sig att be-
strida den omtänksamma samlarens erfarenhet, då han yrkar, att
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de herrligaste fjäll, dem sommarqvällen lyfter upp på afton-
rodnadens skuldror, äro mindre att bygga uppå än den gråstens-

klump, han utsett till en hörnsten för någon af sina många
lador?

Ynglingen har deremot för de vackra möjligheternas un-
derverld en blick, hvars skärpa den granneligen pröfvande erfa-
renheten ännu icke hunnit nöta bort. Den oförvillade granska-
ren ser likväl än mera: ty han upptäcker lätt någonting, som
sällan hunnit fräta sig in i ynglingasinnets hjertblad. Han räk-
nar egoismens matkar krälande derpå, då ungdomen, tagande
sitt hjertas värma för dess kraft att verkliggöra idealet af skön-
het, hvilket den innerligen känner lefva och hafva sin rörelse i
sin barm, strider sin heta strid om erkännande. Den stränga
domarblicken fordrar, att allt det, som sjuder ännu synligt blott
vid känslans låga, skall sprängande formlöshetens boja träda
fram i ädel, hög gestalt, den må då formas af handling, af ord,
af färg eller marmor. Och domen synes då någon gång hård —

men är dock vanligen endast rättvis. Äfven här gäller likväl
lagens humana evangelium: pröfve domarn. Pröfve domarn, in-
nan han fördristar sig att till förmäten anspråksfullhet fälla ned
hvarje tro på en framgångs möjlighet, ehuru den ännu hunnit
framte sig endast som sådan. Pröfve domarn, innan han, ge-
nomögnande kallt de vexlar, entusiasmen vågat draga på en
framtid klädd i ljus, frånsäger hvarje dess plan, emedan den är
stor, ädel och djerf, äfven möjligheternas möjlighet. Inom de
rymder, öfver hvilka lifvet ännu sträcker sin spira, vidgas ju
om också icke ett obegränsadt, dock ett vidt, luftigt utrymme
äfven för sådant, som ännu icke är till. Endast der döden
herrskar med obestridd makt, kännes det qvafvare, trängre.
Der finner knappt det, som varit, än mindre möjligheterna var-
aktigt herrberge.

Med djupt vemod känner jag, att äfven dessa mina min-
nesord snart skola brytas ned emot klippväggarna, som draga
sig kring dödens landamären. Ty, ehuru jag följt den innerli-
gaste kallelse, som kunnat gifvas, då jag velat ej blott för den
.stund, som nu ilar ifrån oss, men äfven för stunder, som komma
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skola, outplånligt fästa friherre Rabbe Wredes hågkomst i hans
landsmäns sinnen, vågar jag föga hoppas på intryckens varak-
tighet. Ja, jag måste befara, att åtminstone alla de, som icke
sjelfva lärt och numera aldrig kunna personligen lära känna
hans sällsynta värde, med välbetänkt tvekande skola, ifall de
händelsevis förnimma den, möta min försäkran derom, att en
herrligare man än Rabbe Wrede sällan torde ha skådat dagens
ljus från Finlands jord, och att fäderneslandet med oförgänglig
stolthet skulle hafva ihågkommit denne sin son, om hans lefnads-
dag icke så tidigt blifvit skymd, om han ej redan långt före af-
tonen blifvit kringsvept af den natt, hvari ingen mer kan verka.
— Jag nödgas erkänna, att jag knappt någonsin lifligare be-
tänkt, huru skön ändock snillets gudalott måste vara, hvilken på
den jord, der förgängelsen odödligt ilar från seger till seger,
kan skänka hågkomstens evighet åt hvilket föremål som helst,
som det ett ögonblick anser deraf värdigt. Ty det är ju ej
vänskapen, ej tillgifvenheten, men endast geniet, som förmår
föryngra det tvinande minnet, liksom fordom endast den nedersti-
gande engeln sänkande sig i Bethesdas bölja ägde makt att in-
gjuta nytt lif i sjuklingen, hvilken först hunnit nalkas den vän-
tade räddarn.

Rabbe Fabian Gustaf Wrede föddes den 8 Maj 1802 på
sina fäders gamla sätesgård Anjala. Väl hade dessas humana,
mot allmogen oföränderligt välvilliga sinnelag ej tillåtit dem ens
då, medan hela nejden vidt omkring, eröfrad genom trogna

tjenster mot furstar och fädernesland, ännu osplittrad skattade
under dem, att jemte folkets svett frampressa något herresäte, mo-
delleradt efter någon bland medeltidens väldiga röfvareborgar.
1788 års krigslågor hade dessutom äfven uppslukat de forna
friherrarnes gårdar. Med ett anspråkslösare hemvist än det,
hvilket ersatte de uppbrända, har måhända ingen på egodelar
lika rikt lottad riddareslägt i Svea land under de sistförflutna
seklen sig åtnöjt. Men hvad menniskokonst och rikedom hade
sparat, det tycktes ett blidt öde hafva velat i rikt mått medels
den omgifvande naturens frikostighet ersätta. Rabbe Wrede slog
för första gången upp sitt öga i en nejd, som äfven i vårt på
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naturskönhet så rika land fyller ögat med ljuf förvåning. Det
gifves ju ställen, liksom det gifves sinnen, vid hvilkas anblick
man nästan tvingas tro, att naturen, liksom stolt öfver sin egen

makt, stannat dröjande för att ovanskeligt djupt i dem intrycka
sina fjät. En sådan trakt fängslar oss äfven vid Anjala. Kym-
menes väldiga, elf ännu icke söndersplittrad såsom sedermera,
då den tyckes på skilda vägar vilja undgå att störta sig i sin
slukande graf — hafvet, rullar med obruten djerfhet sina hvita,
skummande böljors hopade laviner fram emellan klippor, hvilka
ställt sig i dess väg. Det tyckes, som om dofva åskor skulle
ha sänkt sig från molnen för att under vågen gå igen sin lika
hemlighetsfulla gång. Men midt i det vildaste fallet ligger trygg

en vänlig holme lik barnet, som slumrar roligt, ehuru stödjande
sitt hufvud emot en afgrundskant. — Ej långt från stranden
stupar en klippa så djerft, så tvärbrant, att den tyckes af jätte-
händer utbruten till en oöfverstiglig mur för att hindra dalens
frid att derifrån någonsin flykta. Men högst kring dess kam
svaja grönlockiga, ljusa björkar, . darrande, då de luta sig ned
mot djupet derunder. Kastar man ögat bortom katarakten, får
det hvila ut, sedan blicken flugit så långt den kunnat nå på
strömmen, lekande med de grönklädda strändernas blommor, tyst
och ren lik hjertat, då det börjar ana, att den första kärleken
skall deri snart tända upp sin heliga eld, och lugn och klar lik
hjeltens anlete, då han reder sig till strid på lif och död.

Sådan är den natur, hvilken omslöt friherre Wredes vagga,
sådan den stig, hvarpå han gjorde sitt inträde uti Guds sköna
verld. Hvar finnes ett ungdomligt sinne, som vore otillgängligt
för intrycken af en sådan omgifning? Men huru outplånliga måste
ej dessa intryck af en sådan förening af ljufhet och storhet, af
skönhet och majestät blifva, då de inpräglades i ett sådant hjerta
som Wredes. Jag misstager mig måhända icke allt för mycket,
då jag ville åtminstone till en del förklara denna sällsynta för-
ening af allvar och gladlynthet, af kärlek till allt herrligt på
jorden och till det mildaste derpå, hvilka utmärkte mannen
Wrede, ur stämningen, som denna omgifvande natur redan gifvit
gossen. Drack ej hans ömkan öfver, hans vedervilja för det
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grunda sinnets karakterslösa flackhet — hvilken yfves öfver att på
vidden breda ut sin obrutna, stepplika yta — drack den ej sin
märg ur den jord, som hägnande omslöt hans barndom?

Dock äfven andra ännu kraftigare, ännu närmare liggande
väckelser talade tidigt till Wredes unga, sig öppnande hjerta.
Sjelfva det namn, han bar, betecknade ju äfven så mången bragd,
utöfvad i frid och strid, hvari fäderneslandet älskade sina skö-
naste, ädlaste minnen. Huru kunde Henrik Wredes ättlingskåda den-
nes skugga stiga fram ur sekelgamla traditioners skymning, pekande
på hundra sår, ur hvilka alla blodiga tungor ropade så, att
det hördes öfver tider och länder, om en trohet utan gräns, en
hängifvenhet in i döden för det, hvaråt man en gång egnat sin
tro, utan att lyssna till ropen? Huru kunde han å sitt skölde-
märke skåda bilden af detta dödsoffers af purpurrosor krönta
springare utan att i sitt bröst känna lusten höja sig att handla
herrligt, äfven om det skulle fordras att allt för troget följa dens
efterdöme, som först med sitt blod åt sina afkomlingar köpte
medborgarerätt på Finlands jord ? Huru kallt och klokt miss-
nndsamheten och hämdgirigheten må söka ställa sina ord för att
fräta bort glansen och värdet af ett skönt, från fäderne ärfdt
namn, kan dock ingen emottaga något vackrare jordiskt arf. En-
samt bland alla fortares det ej af tiden; men växer med den,
ifall ej ättlingens egen duglöshet rifver ner riddarskölden från
den höjd, dit äran lyftat den, och med förskämd anda pustar
rostfläckar, på dess yta. — Skulle väl den ädle ättlingen af
hugstore förfäder vara den ende, hvilken ej ägde rätt att glädja
sig öfver ett namn, vid tanken hvarpå ett helt folk med stolthet
höjer på sig?

Huru oblidkeligt man än må i aflägsna tider och länder
komma att fälla domen öfver en, någon gång möjligen uppkom-
mande aristokratis anspråk, som — ej i besittning af gods och gärd,
utan adel i tankesätt, utan minnen från det förflutna, vegeterande
endast för stunden, vacklande fram, lutad mot nådens tiggare-
staf, prydd af ett sköldemärke, hvilket glänser endast derför,
att det lånat sina bjerta färger från gårdagen — likväl förme-
nar förtjensten af ett grannt namn vara en rundelig ersättning
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för all annan förtjenst, så kan dock endast en fanatisk ifver
harmas deröfver, att ätteläggen af en ädel, historisk slägt anser
sig med sjelfva lifvet emottagit förbindelsen att icke låta den
anda, hvilken under sekel i ätten fortlefvat, dö ut. Man borde
ju kanske förlåta honom, om han tror, att sträfvandet efter för-
träfflighet, redbarhet, att kärlek till fäderneslandet ej mindre är

hans rättighet än hans pligt, och att han vill fylla sjelf den ära,'
den han lik en väldig silfverrustning från fäderna ärft.

Sådant var det tänkesätt, som lik en helig tradition, hvarpå
ingen vågade tvifla, gick från slägte till slägte inom Wrede-ätten.
Och det tycktes, som denna tradition om familjens allvarlighet
i sinnelag, om dess under alla skiftande öden oföränderliga pa-
triotiska hjerta, om dess redlighet och gudsfruktan uppträdt i
lefvande gestalt inför den unge friherre Wredes ögon. Hans
vördnadsvärde farfader lefde ännu. Men han hade längesedan
dragit sig undan verldens buller till ensligheten af en romantiskt
vild furulund. belägen invid herresätet. Och i denna eremithydda
hade han bergat en hel verld af rik, af skiftande erfarenhet.
Han kunde ännu erinra sig, huruledes i hans barndomsdagar den
flod, som brusade vid hans fot och vid hvars ström han stått
lik en troget vakande utpost i fäderneslandets yttersta förpost-
kedja, hade förvandlat sig liksom till ett tvehuggande svärd, som
genomskar detta fäderneslands hjerta. Han hade redan längese-
dan endast minnet öfrigt af sin maka, hvilken i hvarje hänse-
ende varit en af de herrligaste qvinnor, som någonsin prydt vårt
land. Han egde jcmväl dyrbara minnen af att under de bryd-
sammaste stunder under den tredje Gustafs lif hafva varit honom
ett trofast stöd, äradt af den ridderlige konungens varma vänskap
och tacksamhet. Han måste sörja deröfver, att hans fädernehem,
hvilket i århundraden varit ett sådant äfven för sannt foster-
ländskt sinnelag och handlingssätt, numera genom slumpens och
häfdcns orättvisa nyck var förbytt till ett namn, betecknande
ett ibland de, lindrigast sagdt, mångsidigaste företag, till hvilkas
skylande man någonsin plundrat patriotismens vida, utslitna man-
tel. Han hade slutligen sett Kymmenes svärd, åter utdraget ur
Finlands helnande barm, upphöra att vara aen gräns, som åt-
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skiljde dess sargade delar. Med sådana minnen till umgänge
lefde den åldrige friherre Wrede, vändande sitt hopp från jorden,
hvarpå det så ofta hade stapplat, mot dess osvikeliga, fasta
borg — himmelen.

Sådana voro de föremål, hvilka så väl i naturen som bland
menniskorna mötte den unge friherre Wredes blickar vid hans
första vandring på kunskapernas stig, dit hans håg tidigt leddes
i fädernehemmet. Hvems hjerta klappar ej högt af glädje vid
tanken derpå, att i ett godt, fromt fadershus hafva fått inandas
sin tidigaste lifsluft! En bättre lycka har ödet ej att beskära
åt barnet. Väl kan verlden derute sedermera befolka hufvudet
med digra, väldiga lärdomsmassor. Men smältas de ej af ett uti
familjens sköte uppvärmdt hjerta — ve menniskan då! Hur högt
än detta hufvud fyldt med ljungande tankar må bäras, blifver det
dock endast en ljudande malm — oändeligen mindre värd än
tornklockans, som, när den låter förnimma sin röst för allt folk,
väcker och kallar endast till heliga känslor och handlingar.

Wrede fortsatte sedermera sina studier uti en lägre läro-
anstalt i Karelens gamla hufvudstad åren 1813 och 14, hvarpå
han inskrefs vid sagde stads gymnasium. Medan krigets hvar-
andra korsande ljungeldar flögo öfver verlden och, der de slogo
ned, krossade något välde eller kullstjelpte någon thron, som
tycktes rotfäst för århundraden, samt mångenstädes jagade fridens
män från sina stilla värf yrvakna midt i kämpahvimlets förstö-
ring, arbetade nitiskt i sitt kall då för tiden i denna undan-
gömda vrå af jorden lärare af ej vanlig förtjenst, från aflägsna
trakter församlade dit. Öfver gymnasii förkofran vakade dess-
utom med hela värmen af ungdomligt nit dess dåvarande styres-
man, samme man - hvilken sedermera, beklädd med det högsta
embete, Finska kyrkan äger att tilldela, med rastlös samvets-
grannhet arbetat och kämpat för läroverkens i fäderneslandet,
af trängande nöd så högt påkallade upphjelpande. — Utom de
kunskaper, friherre Wrede derstädes var i tillfälle att insamla,
samlade han äfven en skatt af erfarenhet, som i ett offentligt
läroverk mer måhända än annorstädes står att förvärfva. Der
lärde han sig nämligen, det han under hela sitt lif sedan aldrig
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bortglömde, att hvar och en bör gälla endast allt, hvad han
sjelf gälla förmår. När det tolkas så, som åtminstone vanligtvis
i skolorna varit fallet, ligger det väl ej någonting ondt deri, att

afseende göres endast på personen, hvilket mången gång icke
utan skäl annorstädes ogillas. — Nu vaknade väl också å andra
sidan hos den unge Wrede en förkänsla deraf, att heder, som
den enskilde förmår åt sig förvärfva, ej blifver en rikedom, hvil-
ken afundsjukt gömmes, men flödar vidt omkring till allt det
omgifvande — äfvensom aningen derom, huru ljuf den sålunda
rikes lott måste vara, den der mäktar förherrliga också de ar-
mare begåfvade.

Då friherre Wrede 1817 lemnade gymnasium, följde han,
ehuru redan i besittning af ett ej så ringa kunskapsförråd,
icke den mängd ynglingars exempel, hvilka brådstörta sig, half-
mogna till tänkesätt och skicklighet, fram till sånggudinnornas
högaltare för att vid dess sken antingen med ånger och sorg
snart varsna, huru mycket ännu brister dem i verklig under-
byggnad för universitetet och att sent omsider söka ersätta den
oftast oersättliga bristen — eller ock på hvad sätt som helst
bjuda till att glömma detta bekymmer samt på genvägar upp-
hinna målet för sina sträfvanden, Han förökade tvärtom under
ledning af en bland vårt lands utmärktaste lärare — dåvarande
matheseos lektorn Ottelin*) i Borgå — sitt kunskapsmått ända
till 1821. Och det var ej utan förundran denne hans högaktade
lärare varseblef de anlag, hvilka med hvarje dag allt mera hos
lärjungen utvecklade sig, äfvensom de raska framsteg, som af ho-
nom gjordes. •— Så underbyggd, så stadgad så väl till sinnelag
som vetande anmälde han sig till undergående af studentexamen.
Hans examinator — denne var professor Hans Henrik Fatten-
borg — föga van att skämma bort examinanderna medels öfver-
drifna lofsånger, vitsordade med verklig aktning den unga fri-
herrens sällsynta skicklighet. Måhända gladde honom dock ej
hufvudsakligast det enstaka fenomenet. Han såg fastmera deri
ett förnyadt hugneligt bevis derpå, att okunnighetens oskrifna,

*) Sedermera biskop öfver Borgå stift.



Minne af Rabbe Wrede.14

innehållslösa dokument allt mindre i fäderneslandet begynte an-
ses såsom ett nödvändigt appendix till adelsdiplomet. — Wrede
eggades likväl icke af det skördade bifallet till att söka i sitt
minne hopa en snart förgänglig massa af examens-färdigheter,
hvilket af nödtvång, fåfänga och inskränkthet någon gång hålles
för det enda saliggörande vid universiteterna. Väl lockade den
akademiska lagern med ädelt behag hans djupa sinne. Och den
tanken var honom ljuf att en gång fläta den i sina lockar. Men
den splittrade, ofta nog tistelsådda stig, som ledde dit, blef snart
honom för trång. Lifvet med dess rika, skiftande mångfald
vann allt mer tjusningskraft öfver hans själ. Bildning, utvidgad
erfarenhet ansåg han sig hufvudsakligast böra sträfva till vid
universitetet, som i sig sluter de propyläer, hvilka närmast och
ytterst leda till lifvets egen högskola. Och dessa akademiska
studier äro ju äfven de, hvilka, minst underkastade nedslående
examens-missöden, bäst bestå profvet — i längden. Deras än-
damål är ju ett sådant, att tiden minst kan bli det öfvermäktig
och utplåna de förvärfvade kunskapernas resultater.

Vid den tiden var det jag för första gången såg friherre
Wrede. Snart kände jag mig försatt i närheten af en, ehuru
ungdomlig, dock mäktig ande. Och hvem har ej någon gång i
sitt lif erfarit, huru skön, huru upplyftande en sådan känsla är?
Endast den förstockade egoistcn kan finna sig deraf betryckt,
nedstämd, emedan hans eget jag finner sig mer än vanligt
undanskymdt. — Ehuru mig öfverlägsen ej blott i ålder, men
äfven uti hvarje annat hänseende, närmade han sig då med väl-
vilja till mig. Ock ho kan undra deröfver, att jag tacksamt
gladde mig deråt! Han var en bland dessa naturer, som —

lyckligtvis, kunde någon känna sig frestad att säga — ej allt
för ofta bland menniskorna uppstå. De tyckas bestämda att med
oemotståndlig tjusningskraft inverka på dem, draga dem till sig.
Deras hat skulle man tro sig lättare kunna bära än deras — likgil-
tighet. Dock, det fanns ingen, till hvilken Wrede kunde bära
hat. Öfver det djupa allvar, som utgjorde grundtonen i hela
hans personlighet, sväfvade likväl en gladlynthet, stegrad stun-

dom nästan till ungdomligt öfvermod, som älskade att leka med
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sådana sidor hos sina vänner, som erbjödo ett fritt spelrum för
munterhet. Men också stannade det inom gränserna af — lek.
Äfven då hans glada skämt måhända kunde tyckas drifvet nog
långt, låg deri likväl en hjertlighet, en frånvaro af allt argt,

som förmådde också den, hvilken varit föremål derför, att ej
harmas, men snarare älska honom ännu varmare än förut.

Ja! jag har ännu aldrig känt en man, i hvars våld det
stått i högre grad att vinna tillgifvenhet och vänskap, då han
sjelf med dessa känslor mötte någon. Äfven ännu varmare
känslor öppnade för honom mer än ett ädelt, rikt hjerta. Jag
tror knappt, att det hade funnits någon blomma, som icke känt
sig säll, om han velat för alltid fästa henne vid ett sådant bröst
som hans eget. Endast något berg, styft och orörligt, stolt öf-
ver det osmälta guld, det vetat sig ega i sitt våld, skulle må-
hända velat göra motstånd. Men huru kunde väl en sådan själ
som Wredes få det infallet att sålunda försätta berg — eller
bergtagas ?

Dock, huru skön, huru lockande än framtiden med en
blommig lycka i sin förgrund måhända mången gång tedde sig
för hans ungdomsfantasier, vågade han likväl ej låta blicken
deraf fängslas. Han ansåg sig ej berättigad till att vara egen-
nyttig nog att fästa vid sitt eget hjerta ett annat älskande, så
länge hans öde ej stod på fotfästen, beträffande hvilka han icke
behöfde befara, att de kanske snart nog kunde svigta. Måhända
skulle ett sådant aldrig läggas för hans lefnadsstig, hviskade till
honom aningar ur molnen, hängande öfver dagar, som ännu icke
grytt. En inre, allt mera oemotståndelig drift — troligen am-
mad redan af de första barndomsintrycken, hvilka sjelfva voro
resultater af förhållanden, fortgående genom århundraden — och
fostrad sedan af anderöster, af vcstanfiägtar burna till honom
från en kust, som ej alltid varit främmande för Finlands söner,
lockade honom bort — bort ditåt, hvarifrån de klingat. Den
manade honom att vända ryggen åt sina fäders jord, och han
gaf •— ehuru först efter långlig strid — vika för den. Och
detta var det enda stora fel, hans lif företer. Men stort är
det visserligen. Det hör till de förunderliga motsägelserna, som
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mången gång ligga förtroligt invid hvarandra i ett och samma
menniskohjerta. Samme man, den der ej af alla de frestelser,
hvilka ett rike kunnat bjuda, skulle ha låtit draga sig från den
fana, han en gång svurit tro, han öfvergaf sin fosterjord, hvar-
vid dock lika heliga förbindelser fastade honom som någonsin
vid en sådan. Jag vill väl ej neka, att fall möjligen kunna in-
träda, som berättiga mannen att ehuru med hjerta, som brustet
blöder, då det ryckes bort från det land, vid hvars värma det
begynte klappa först — lemna sin fädernejord. Men ett sådant
visade sig, åtminstone i yttre omständigheter, icke hvad friherre
Wrede beträffar. Måhända känner sig någon stundom frestad till
den meningen, att vårt land är så rikt på utmärkta personligheter,
att förlusten af en eller annan sådan föga behöfver bekla-
gas. Förhållandet lärer emellertid icke vara så. Och jag tror,
att förlusten af en man lik Wrede hade varit en verklig förlust
för hvilket land som helst.

Det går en sägen, när Wrede först för en man, hvilken
sedermera så högt som någon skänkte honom aktning och vän-
skap, yppade sin afsigt att slå ner varaktiga bopålar i Sveas
jord, denne hälft hånande skulle hafva anmärkt, att den tid var
förbi, då man med finska bondskutor kunde färdas till Stock-
holm, förvissad om att derstädes göra lycka. t,.Jag skall bjuda
till att sköta min skuta sjelP, ljöd Wredes stolta svar.
Detta ord karakteriserar mannen; och han höll ord dermed. —

Emellertid sveks han ej i sitt hopp att i det land, som hans
fäder ansett som sitt och det äfven han nu ville dertill för-
vandla, af godhet mötas. Namnet på det folk, bland hvilket han
föddes, ansågs af mången såsom en säker borgen för duglighet
och redlig vilja. Det namn, han sjelf bar, gaf ny styrka
åt denna gynsamma mening. Och lyckligtvis visade det sig, att
den förut fattade tanken, åtminstone denna gång, ej var endast
en fördom, att den icke öfverbjudit sanningen med runda löften.
Snart upphörde också främlingen att som främling anses, och
det var numera ej finnen, ej Wrede-namnet, man hos honom
värderade. De anspråk på välvilja, som ansågos ligga i dessa
dubbla namn, öfverträffades snart af dem, hvilka lågo i hans
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personlighet. Men sjelf glömde han aldrig de fordringar, som
dessa inneburo. Och en värdigare representant för dem kunde
ej gerna på främmande jord uppträda. Det ljöd snart bland
hög och låg, bland folk af de mest olika bildningsgrader, tänke-
sätt och intressen endast en röst om honom. Med glädje hel-
sade man i Sveas hufvudstad honom såsom sin landsman. Med
vänlig undran varsnade man i hela hans väsende ej det ringaste
spår — jag säger ej af förkonstling, men ej ens af förändring,
ehuru han redan lefvat icke så få år under inflytelsen af helt
andra förhållanden. Det var ljuft för örat att förnimma orden
från hans allt ännu lika finska hjerta bäras fram af ett uttal,
sådant som det, vi vant oss att lyssna till uti vårt hemlands
ödebelägna nejder. Ingen skymt af begär att härma en ton,
hvilken för oss är främmande, röjde sig deri. Men Ijufvast var
likväl intrycket af den alltid varma välvilja, hvarmed han mötte
hvar och en, som kunde bära till honom en helsning från de
lunder och sjöar, dem han öfvergifvit. Det var ju ej denna
vämjeliga välvilja, som halkar fram på hala ords glatta yta.

Det var mannens, färdig att med råd och handling, med an-
strängning och uppoffring häfta för det, han utlofvat. Och så-
dant gör ju hjertat godt i en tid, då mången barm tyckes så trång,
att endast tanken på egna dels felslagna, dels verkliggjorda för-
hoppningar kan finna rum deri: då man någon gång ej ens skulle
ha mod att utsträcka handen för att fatta i en annans, hvilken
medels denna rörelse kunde från eljest oundviklig undergång-
räddas — emedan samma hand möjligen skulle behöfvas till att
gripa efter en fördel, den der emellertid tarfvade närmare hand-
läggning. Hjelp dig sjelfvan: himlen skall hjelpa dig, sådan
tyckes ju den från fransmännen lånade, hälft gudomligt, hälft
demoniskt djupa princip vara, hvilken nutidens äkta praktiska
filosofer om också icke i sin lära, åtminstone i sitt lefverne er-
känna såsom den högsta.

Jag behöfver ju ej försäkra, att ingenting låg så fjerran
från Wredes lynne som hyllningen af denna visserligen, åtmin-
stone skenbart, enskildt nyttiga lära. Sägner gå från mun till
mun derom, huru han öppnade ej blott en hjelpsam hand, men
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ändå oftare ett bjelpsamt hjerta åt mer än en, hvilken vacklade
på undergångens branter och det är ej blott ett ihåligt talesätt,
jag begagnar, då jag försäkrar, att från månget öga tacksamhe-
tens aftondaggregn ymnigt faller ned på hans så tidigt öpp-
nade graf.

Då jag kallar Wredes hjefpsamhet hjertlig, tror jag mig
hafva betecknat den med dess rätta namn. Ur sin rika barm
tog han oftast de medel, som räcktes dem, hvilka voro i behof
af hans bistånd. Också egde han numera föga andra att an-
vända, än dem han sjelf med ansträngd möda och uppoffring
kunde tillkämpa sig. Hvad han delade med sig var således ej
tanklöst ryckt från rågan af eget eller andras öfverflöd; det
var ej af de välgerningar, som knappt ega någon annan för-
tjenst än den mest materiela. — Det synes mig ej olämpligt
att på detta ställe fästa uppmärksamheten vid en omständighet,
som mer än någon annan ställer Wredes sinnelag i dess rätta
ljus. Han hade växt opp nästan i öfverflödets sköte, han hade
utgått från ett fädernehus, hvilket länge ansågs såsom ett bland
de på egodelar rikast lottade i vårt land. Men nu visade sig
förhållandena i betydlig grad förvandlade. Och likväl lät han
hvarken sitt mod, nedtryckt af sådan motgång, falla, eller följde
han deras stråt, som, oförmögne att nedstämma sina behof till
jembredd med en förbytt ekonomisk ställning, blindt rusa åstad
till det oundvikliga förderf, ett sådant missförhållande förr eller
senare måste bereda. Långt från Wrede var och förblef dock
detta blodlösa gnideri, som suger på sig sjelf, liksom djuret i sitt
ide. Ehuru i hög grad i besittning af konsten att umbära, egde
han likväl uti icke mindre äfven den att menskligt njuta lifvet.
När han någon gång slog sig lös, visade han en verklig vir-
tuositet att kring detta gjuta ett vackert sken, utan att med
öfverdådig utgjutelse af guldets behöfva sprida detsamma. Hans
uppfinningsförmåga att begagna äfven de obetydligaste omstän-
digheter till fotställning för den sig höjande glädjen ersatte rik-
ligen de icke öfverflödande materiella tillgångarna. En sådan
offerfest ät nöjet, ordnad af Wrede, hade, huru ringa den än
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må hafva varit, en klart i ögonen fallande uppsyn af ett —

konststycke.
Men huru förtrolig Wrede kunde göra sig med uppoffrin-

gar af alla slag, visar i synnerhet det afslag, han gaf på an-
budet från en af sina högt uppsatte fränder, hvilken med öm-
het omfattade honom. Det gällde nämligen tillfället att få åt-
följa denne på en färd, ämnad att sträcka sig öfver en icke
ringa del af vår verldsdel. Ehuru tjusande utsigten var att få
stilla den längtan, hvilken för hans, liksom för så mången an-
nan ynglings lågande inbillningskraft pekade åt naturen i sö-
dern, höljd uti dess herrligaste brudklädning, och på konsten
lyftad upp på sin triumfaliska vagn, egde han dock det mod till
försakelse, som få skulle hafva egt. Han uppoffrade för alltid
möjligheten att följa denna dragningskraft, som förledande stod
vid hans sida. Hans bevekelsegrund dertill, frågar man måhända
förvånad ? Han ansåg sig ej berättigad att på sina kamrater
vältra den tjenstebörda, han sålunda skulle hafva undandragit
sig sjelf — och blef qvar, är det kanske nog litet tillfredsstäl-
lande svaret. För hvilken annan skulle väl det varit en till-
räcklig grund? — På andra sidan sundet, dit han ändock,
ehuru endast för allt för korta stunder, var i tillfälle att hamna,
lärer hans minne likt Lt en sorg i rosenrödt" flerstädes ännu fort-
lefva — framför allt likväl i den aDanske Skaldespillers"'1 gäst-
vänliga hem.

Emellertid förde han i Svea rikes hufvudstad under all
den försakelse, han pålade sig sjelf, ett rikt, ett afundsvärdt lif.
Då förtroende, vänskap, kärlek mötte honom på främmande kust,
der han hunnit föga mer än landa allenast, huru ljuft skulle de
ej kring honom slingra sin krans, då han fortfarande var i till-
fälle att binda densamma! Hans blotta manuaord ansågs, hvar-
helst han velat använda det, för den osvikligaste löftesman i
hvarje förhållande. De unga snillen, hvilkas lyror genljödo från
Mälarens herrliga stränder, funno intet umgänge älskligare än
det, som upplifvades af hans eget, af hans manliga hjertlightt,
hans outtömliga förmåga att gifva nytt lif åt stelnade sällskaps-
former. De höge, inför hvilka han tthvarken sänkte eller höjde
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sin röst 11, värderade hans redbarhet och duglighet, detta ord
taget i dess högsta betydelse. Men huru mycket än allt detta
bidrog till Wredes inre lycka, i yttre förhållanden röjde sig
denna föga. Också kunde det knappt annorlunda vara. Och
han sjelf var visserligen minst den man, som velat, äfven om
han det kunnat, utöfva den ofta lumpna konst, som man kallar
konsten att göra lycka. Det är fredliga, af inga djupt gripande,
ovanliga händelser genomkorsade tiders kanske afundsvärda lott,
att menniskor och saker gå långs åt vanans nötta stråt, följande
på hvarandra i den ordning, årens och dagarnes slump dem ka-
stat. Blott gunstens ännu mäktigare slump, oftast beledsagad af
ljuftblinkande vald, kan här rubba den förstnämnda slumpens
tågordning. Men en sådan Deus ex machina med dess öfver-
raskande ingrepp hade Wrede visserligen lika litet ansett för
en lycka, som det kunde förmodas, att den skulle frestas till
så våldsam ansträngning till hans fördel. Så nådde, efter mer
än elfvaårig tjenstgöring, löjtnantsfullmakten vid andra gardet
på hans dödsbädd en man, hvilken, ifall han under den store
Gustaf Adolfs ögon kämpat i Thorsten Stålhandskes leder, san-
nolikt ej allt för länge blifvit lemnad på de lägsta platserna i
dem. Men clet är ju endast stridernas hetta, som för dem,
hvilka hvarken ega eller vilja ega annat förord än den egna
förtjenstens, mjukar opp lyckans stelnade leder, så att hon på-
skyndar sin styfva gång. Mer än en gång uttalade sig likväl
det förtroende, Wrede åtnjöt ej blott bland sina närmaste kam-
rater, men äfven i aflägsnaste nejder. Så har det blifvit mig berättadt
— för berättelsens sannfärdighet kan jag dock ej fullt gå i borgen
— att Gottlands bevärings fria val åt honom ämnat en befälhafva-
rebefattning vid dess kår. Så hedrande än ett sådant anbud
för honom hade varit, skulle han väl knappt i något fall haft
hjerta att taga afsked från Mälarens mångbesjungna stränder för
att lyssna till det ödsliga dånet ur hafvet, som svallar vid ku-
sterna af denna ö, hvilken bevakas af hvita kalkberg liksom af
jättevålnader, höljda i fotsid svepning. Likaledes tror man. att
han behedrades med anbudet af en adjutantsbefattning hos H.
K. H. kronprinsen, af hvars synnerliga ynnest han säges hafva
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varit i åtnjutande. Men Wredes bestämda svar lydde, att han
ansåg sig för ung för en sådan utmärkelse. Vid 1834 års riks-
dag, hvari han såsom representant deltog, vederfors honom den
äran, att han till s. k. bänkman utkorades. De parlamentariska,
talanger, han onekligen egde, hann Wrede dock ej utbilda. Det
vissa är likväl, att Sveriges folk ej hade att mista allt för många
målsmän, som äfven i en stormig tid redligare, trofastare än han
skulle fört dess talan. Handlingens verld hade dock för honom
större dragningskraft. När maningen dertill genomljöd de euro-
peiska folkslagens hjertan, hänfördes äfven han af de tjusande
rösterna. Gerna skulle han önskat få följa dem, dit de bjödo;
gerna skulle han störtat sig i de kampandes hvimmel. Men hans
redan brutna helsas krafter lydde ej mer den sträfvande anden.
Äfven förbindelser, som voro honom heliga, ålade honom att
förbida sin graf annorstädes, än der den af de dragna svärden
öppnades.

Men, ehuru den närvarande stunden icke tillät honom att
beträda en bana för bragder, hvilka han väl sjelf liksom andra
trodde honom ämnad att utföra i ögonblick, som behöft taga i
anspråk en högre kraft än hvardagens, lefde han dock ett rikt
lif bland dem, som häfderna gjort odödliga. Jag glömmer al-
drig, huru angenämt jag öfverraskades, då jag en afton, inträ-
dande i den lilla vindskammare, hvilken han då för tiden be-
bodde, fann honom, underlöjtnanten vid ett gardes-regemente,
sysselsatt med att på originalspråket följa de bedrifter, dem en
bland Greklands yppersta häfdatecknare ställt fram för en evig
efterverld. Lifiigaste intresse väckte likväl hos honom gången
af det krig, hvars utgång för vårt land haft de djupast gående,
oförgängligaste följder. Han beslöt att åt studium af dess till-
dragelser egna återstoden af sina, genom långvarig sjukdom brutna
kroppskrafter och hela sin själs verksamhet, hvilken, ehuru dess
brinnande liflighet i betydlighet mån bidragit till att förtära dem,
snarare tycktes eggad af det lekamliga lidandet, än deraf slap-
pad. Han angrep verket med det fulla allvar, som var honom
eget, och resultatet af dessa ansträngningar blef en kännedom
om dit hörande förhållanden, sådan den hittills af ingen egdes



22 Minne af Rabbe Wrede.

och troligen ej så snart lärer af någon besittas. Dessa syssel-
sättningars frukt voro, såsom bekantar, öfversättningen af fram-
lidne grefve Paul van Snchtelens vackra framställning af de mi-
litäriska tilldragelserna under kriget mellan Ryssland och Sve-
rige åren ISOB och 9 samt de dertill vidiogade anmärkningarna.
Hvem vill ej gerna erkänna detta arbetes stora förtjenst, den
beundransvärda opartiskhet, förenad med lågande entusiasm och
fosterlandskärlek, som deri öfverallt röjer sig! Och likväl — det
gör mig ondt att nödgas uttala den öfvertygelsen - håller jag
före, att ändamålet dermed, hvad hufvudsaken beträffar, är full-
komligen — förfeladt. Så hade detta krigs historia icke bordt
framställas för att åt efterverlden derom gifva en trogen, en lef-
vande bild. Väl tyckes den flyktande stunden förbjuda mig att
ytterligare missbruka Edert öfverseende med framställningen af
mina åsigter i detta ämne. Men om intresse för detsamma nå-
gonstädes lefver varmt, är det väl ibland Eder. Edert hem, J
Savolaks-Karelare, hvilket är de frejdade runornas hem, såsom
J sjelfve sjungen, är ju äfven hemmet för de ädlaste, rikaste
blad af detta krigs lefvande häfder, dess oskrifna historia. De
fleste bland Eder hafva ju redan i barndomens stunder — med
helig häpnad lyssnande till de, såsom de då syntes Eder, nästan
sagolika bragder, hvilka någon ärrig jägarveteran, förklarad af
härdens sken, i sena höstqvällar för Eder förtäljde — läst hvad
på dessa blad står så djupt inristadt. De falla i en öppnad
graf, det ena efter det andra, innan någon Elias Lönnrot, med
älskande hjerta och öra för den djupa ton, som ljuder ur deras
innersta, afskrifvit dessa runor. En sådan Elias Lönnrot för
våra förklingande historiska traditioner hade ingen bättre kun-
nat blifva än Rabbe Wrede. Detta är hans skönaste berömmelse.
Det tröstlösa ligger deri, att han icke fattade denna sin bestäm-
melse. Ingen des évenements militairesu som helst i

verlden hade, åtminstone för oss, i djupt gripande intresse öf-
vergått dessa enkla berättelser. Och då hade man ej behöft
befara, att det namn, som skulle hafva stått på deras första
sida, icke kunnat tränga fram genom de dunkla klippstränder,
mellan hvilka kommande sekel skola flyta hän mot evighetens
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haf, bärande bort det ena namnet efter det andra till glömskans
lacus Asphaltites.

Sannolikt hade likväl Wrede efter den bestämda riktning,

hans åsigter i dithöran-ie ämnen tagit, icke mera kunnat blifva
en sådan berättare af sista Finska krigets öden, äfven om ej

döden satt en så tidig gräns för alla hans sträfvanden. Denna
mening vinner styrka också af de omdömen, jag ännu på hans
dödsbädd hörde honom fälla öfver Holms biografiska fragment,
angående Savolaks-brigadens lefverne och undergång, som, hvilka
.brister, med och utan skäl, må tillskrifvas detsamma, så oänd-
ligt öfverväger grefve Suchtelens krigshistoria, hvad rätta upp-
fattningen af ett sådant ämnes behandling beträffar. Hvad be-
tyder väl den präktigaste bulletin eller den noggrannaste tabel-
lariska öfversigt af händelser och i dem verkande kroppar emot

den lefvande, episkt sköna tafla, hvarpå personerna framträda t.

ex. uti målningen af tåget till Lappo, af den djerfve Dunkers
hjeltedöd, eller ens mot det manande ropet: t..kom ihåg, att J
aren Savolaksare 11 höjande sig från någon man ur hopen, hvil-
kens minne just derför, att ingen vet, hvad namn han burit, skall
omsväfvas af oförgänglig herrlighet. Detta enda utrop synes mig,
åtminstone hvad den krigarskara beträffar, hvarifrån det höjdes,
en bättre kommentator öfver ~lcs évenements militaires", från
S:t Michel ända till Hörnefors och Idensalmi, än alla »egenhän-
diga bref och autentiska handlingar" tillsammantagna förmå åstad-
komma.

För att bevisa, i huru hög grad denna formalism — om
det är mig tillåtet att här begagna ett sådant uttryck — hade
i sina band insnärjt Wrede vid uppfattningen af detta krigs hi-
storia, vill jag bland mångfaldiga exempel, som erbjuda sig sjelf-
mant, anmärka ett enda. Den har förledt honom att till skrifva
»den myckna skicklighet, Lagerbring utvecklade 11, räddningen af
Svea rikes hufvudstad. Men ehuru sjelfva herr Geijer sjelf
(jfr hans recension öfver Lagerbrings skrift i »Svenska Litteratur-
föreningens tidning 11), tyckes lemna stöd åt denna mening, vågar
jag dock hålla före, att det är mer än sannolikt, det denna
umyckna skicklighet 11 kommit temmeligen till korta, ifall ej Sve-
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riges goda engel åtminstone på denna afgörande punkt ställt
den man, hvilken var den ende, som kunde rädda dess folk från
öfvermått af missöde. Det var han, den genialiske hjelten med
bindeln kring sin sönderskjutna hjessa, hvilken en senare tid,,
fyndigt nog, satte, emedan han gått för långt i — bragder, uti
förvar på Waxholmen vid inloppet till samma Stockholm, som.
han ensam bevarat. Hans ord — och man kunde lita på hvad
han sade — att t,hellre slåss till sista man 11, hans, af det di-
plomatiska fina vettet parodierade, ...nästan till raseri stegrade
förtrytelse", var det väl, som främst gaf eftertryck åt under-
handlingskonsten, hvari Sverige till sin bedröfvelse hade erfarit,
att dess fiender icke heller voro alldeles nybegynnare. När
Försynen tröttnat att straffa ett folk för egna och fädernes miss-
gerningar, då utsträcker dess hand till sköld för det sådane
män som Döbeln — och det räddas åtminstone för den gången..
Desse hjeltars själsförvirring, hvarur stundom blixtar bryta fram,,
vid hvilkas sken nationerna kasta sig tillbaka från branten af
sin undergång, är väl något skild från den vansinnighet, som ej
sällan ledt nationerna derhän.

Redan sjelfva idéen, som dref Wrede att öfversätta grefve
Suchtelens krigshistoria, nödgas jag anse afgjordt förfelad och
olycklig. Väl medgifves gerna, att ett ädlare hjerta sällan ledt
historieskrifvarens penna än det, som styrde denne grefves.
Afven anmärker han uttryckligen (sid. 173), att ehuru: „cette
poignée de combattants, qui se disputérent les rockers d'une
contrée glaciale, sont å peine a l'<gärd du nombre ce qu'etait
un seul des corps, developpés sur tel point des vastes lignes
de bataille, et que nous avons vus combattre ä Austerlitz, å
Borodino. å Leipzig; cependant le génie de la guerre, rejeté
au-dela du cercle polaire, y déploya dans Vun et dans Vau-
tre parti des conceptions heureuses, des preuves d'intelligencey

de valeur et de perséveranceu. Men ehuruväl han sålunda
omisskänneligen röjer sin tro derpå, att ett krig, fastän icke
utkämpadt af oöfverskådeliga massor, kan hafva någon betydelse,,
gör sådant i detta fall knappt nog tillfylles. Och äfven om
författarens blygsamma önskan, att ,fhistorien, le critique doué
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de talent peuvent utiliser un jour dans de meilleurs ouvra-
ges quelque lignes de celui-ciu, i rikt mått skulle gå i fullbor-
dan, så tillfredsställer detta dock ej de fordringar, man tror sig
ha rätt att göra af en framställning, som vill gifva någon klar
bild af hithörande förhållanden.

Också var måhända grefve Suchtelens ställning tiil dem
allt för främmande, för att han äfven med bästa vilja förmått
se dessa uti en dager, hvari de, åtminstone för oss framträda.
Så beklagar han sig deröfver: „qu?il ne nous est pas donné
de pouvjir éviter ou changer cette nomenclature de noms
bisarres." För våra öron hafva dock dessa namn, hvilka be-
teckna våra fäders hem, ett helt annat välljud. Medan han be-
kymrar sig deröfver, att Finland är: vtoarmenté dans tous les
sens par des lacs, des marais, des rochers et des förets
sauvages'' (sid. 13 och 14), finna vi dessa landsplågor, med
hvilka naturen hemsökt vår fosterjord, oändeligen lätta att för-
draga. Och ehuru missbelåten grefven förklarar sig med det

folks lynne och karakter, som ursprungligen i densamma ned-
slagit sina bopålar, önska vi ingenting innerligare, än att det
så länge som möjligt måtte förmå fasthålla sig oböjligt dervid.

Redan i följd af olika synpunkter i sistberörda hänseenden
försättes öfversättaren i ett äfven för läsaren nästan plågsamt
polemiskt förhållande till det original, han vill återgifva, ehuru
han erkänner öppet, att ccförfattaren utmärker sig genom sin
sällsynta oväld, genom den rättvisa, han söker göra äfven sina
fiender, samt genom ett berömvärdt sträfvande efter historisk
sanning". Ställningen förvärras än mera, när de trädt emot —

jag kan ej begagna sanningsenligt något annat uttryck — hvar-
andra uppå den egentliga historiska forskningens fält. I följd
af sin närmare kännedom så väl om stridernas tummelplatser
som om åtskilliga omständigheter angående tilldragelserna på
dessa stöter han vid hvartenda steg på corrigenda. Deraf de
oupphörligt återkommande, nästan pinsamma utropen: ~ett miss-
tag ; misskrifning; sådant var icke fallet; uppgiften är falsk; så
skedde det icke; Kulneff hade aldrig kunnat bli tagen," och
hundratals djdika. Vid afhörandet af alla dessa exklamationer,
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-framtvingade af ädel ifver för sanningen, hvarifrån originalför-
fattaren utan sin förskyllan gått vilse, uppstår mången gång den

frågan: hvarför har ej öfversättaren med sin öfverlägsna sak-
kännedom, sin skarpsinnighet att rätta det felaktiga, sin varma
kärlek för ämnet, uppträdt uti ett sjelfständigt verk, i hvilket
misstagen tyst kunnat rättas, och vidgade utsigter ställas för
samtid och eft.rverld? Huru stort värde hade ej ett sådant ar-
bete af en sådan man som Wrede kunnat få! Måhända hade i
dylikt fall ej heller det kritiska lynnet vändt bort blicken helt
och hållet endast till de yttre tilldragelserna. Äfven det inre
kriget, utkämpadt på lokalen af sekelgamla förhållanden, hade
sannolikt då fått framträda till sina rättigheter. Menniskorna
hade kanske fått rum att stiga något tydligare och igenkänli-
gare fram, sedan de dem uppslukande ziffrorna och händelserna
nödgats gifva med sig och jemka sig en smula bort i skuggan.
Främst hade då stridens högsta ledare intagit sina platser i hela
glansen af sin menskliga ädelhet och storsinthet: den ena så
full af framtid, den andra så full af forntid. Och hvilken herr-
lig krans af ridderliga hjeltar skulle ej hafva slutit sig omkring
dem! Ej blott Kamenski och Bagration, ej blott Döbeln och
Cronstedt — jag behöfver ju ej närmare beteckna, hvilken jag
menar — ej blott Duncker. Malm, bröderna Ramsay, Kulneff,
Serbin och deras vederlikar hade då strålat högt deri, kring-
gjutna af stridens hemska sken. Hundratals bland de gemene
— gemene blott till värdigheten, ej till värdet — hade i sådant
fall eröfrat sig den plats, hvartill de ojäfaktigt med sitt djerfva
mod, sin fyndighet, sin beslutsamhet, sitt osparade blod styrkt
sin oförgängliga rätt.

Den fältherreblick, som i en enda minut mäktar öfverskåda
omätliga massor, har sällan strålat ur någon finsk kämpes öga;
den hand, som förmår leda, ordna dessa massor, som kan ur
dem mejsla segerns höga stod, har sällan burit ett finskt svärd.
Måhända är också finnen allt för mycket enstöring för att be-
qvämt kunna begagnas till en sådan särdeles komplicerad strids-
maschin. »Vi äro djerfva och tappra, men oaktadt vårt mod,
göra vi oss reda för hvad vi företaga: vi hafva fullt medvetande
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deraf. medan hos andra tapperheten mången gång grundar sig på

brist i bildning." Sålunda låter Thukydides Perikles tala till
sina landsmän. Sannolikt gör jag mig skyldig till hyperpatrio-
tismens åt hånet hemfallna dödssynd, om jag vågar förmena, att

detta till någon del äfven gäller om våra. Det vissa borde dock
vara, att få nationer med så öppna ögon som finnen se in i
dödsfarans, den må då uppträda i vilddjurets, naturmakternas
eller en oväns gestalt. Ingenting kan väl vara lättare än att
med ett storartadt löje följa någon af de veteraner, hvilka, ned-
lutade öfver sina minnen, försänka sig uti dem. Huru ringa
skarpsinnighet fordras ej till utredningen deraf, att då de ofta
nog göra sig sjelfva till medelpunkt för händelser, som omhvärft
dem på farornas fält, dessa kretsar, likt elipsen, nog lära hafva
mer än en brännpunkt. Men detta hånleende fäller ej ännu till
jorden dem, hvilka krigets hagelskurar ej förmått böja. Måhända
är en sådan öfverlägsen min dessutom ej den rätta domaren öf-
ver en man, hvilken, om också blott under ett år, med kropp
och själ, med ansträngning af alla dessas yttersta krafter, sträf-
vat, lefvat för ett enda mål. Att sinnet efter en sådan enorm
spänning måste antaga en viss rigtning, i enlighet med hvilken
föremålen skönjas, lära de snarast ursäkta, hvilka lefvat helst
en enda högtidsstund uti sitt lif. Men hvad förtjenst än må
tillkomma hångrinet — denna saknar det åtminstone. Det gör
således ej alldeles rätt uti att gifva sig åstad att fördöma deras
uppfattning af händelsernas betydelse, som sjelfva verkat, käm-
pat för dem, såsom man kämpar för — lifvet. Också är denna,
af krigets ädla erfarenhet alstrade sjelfkänsla icke något enstaka
fenomen, som upplyfter allenast de deri stridande, numera af så
många vintrars snö nedböjda kämparne. Detta krig var för Fin-
land af omätlig betydelse också i det hänseende, att vårt land,
lemnadt så godt som åt sitt öde, stödjande sig endast på sina
egna söners svärd och likväl ej utan ära bestående länge nog
den olika kampen, innan det kunde öfvermannas, lärde sig känna
sin egen kraft och tilltro sig sjelft något, hvartill det svenska
förmynderskapets allt för patriarkaliska, strängt faderliga förhål-
lande erbjudit föga anledning.
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De anmärkningar, jag tagit mig friheten i förbigående
framkasta, skola, enligt hvad jag hoppas, antyda, att det ej är
brist på facer, ur hvilka den kan betraktas, men tvärtom deras
mängd, som förorsakar svårighet vid teckningen af en trogen
bild af det sista Finska kriget. Jag återkommer än en gång
till min, redan ofvanför uttalade öfvertygelse, att Rabbe Wrede
var af naturen utrustad med alla de snillets och än mera — hvilket
här hade varit hufvudsak — hjertats anlag, hvilka fordrades för
att uppfatta hvarenda af dem. De utbildades, dessa anlag, så-
som äfvenledes blifvit antydt, i annan riktning. Men det vissa
är och förblir städse, att han aldrig skulle hafva helt och hållet
förglömt, att Finland skänkt honom, jemte lifvet, detta hjerta.
Han skulle således ej haft hjerta att ur ifrågavarande krigs ut-
gång skörda det resultat, att Finlands folk framgent borde lefva
på idel förtviflans bittra nödspis, eller att försätta detta folk, likt
ett backstuguhjon, på sina forna, ofta nog dystra minnens ugn
för att endast derur inandas all sin lifsvärma. Nej, nej! Till
den grad förfärligt kunde Rabbe Wrede icke förgäta, hvad han
var skyldig sina fäders jord — huru snart denna ock må för-
gäta honom sjelf.

Men skulle ock hans minne öfver allt annorstädes för-
klinga, känner jag likväl en hamn, hvari det fortlefver i troget
hägn. Den hamnen är ju Eder egen krets, mina Herrar, hvil-
ken vi hoppas skall obruten fasthållas från slägte till slägte,
föryngrad städse af nya länkar i de sig aflägsnandes ställe. Ge-
nom sin vackra gåfva har Wrede fästat sitt minne vid något,
som — jag hoppas det lika innerligt, som jag det önskar —

skall varaktigast fortlefva inom Savolaks-Karelska afdelningens
brödraförbund, hvad helst inom och utom det må böja sig un-
der förvandlingens oföränderliga lag. Jag menar afdelningens ej
förkolnande kärlek till vetenskap och konst. Den sörjande
vänskapen fasthåller gerna tron derpå, att — lika länge som
samma elf, ur hvars våg sången brusade, hvilken ljöd kring
Rabbe Wredes vagga, skall höja sin djupa suck vid den snart
mossbelupna, graf, fosterjorden, tidigt tagande honom tillbaka
till förlåtande barm, öppnade åt denne sin hemsjuke, älskande
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son — lika länge skall äfven hans minne, städse ånyo ur dva-
lan väckt, fortlefva bland en evigt ung, för vetandet lågande

skara. Hvem ville ej önska, att äfven den skänk, hvarmed han
ännu i sina sista stunder ihågkom Eder, skall i sin mon bidraga
dertill, att, när Eder efterverld framgent firar sina minnesfester,
den måtte kunna tveka i valet af dag för desamma: att den måtte
hafva varit i tillfälle upptaga i sitt samfund mer än en Calonius,
hvars tända lefnadsljus äfven tändt ett sådant för hela fädernes-
landet.

Men hvad tröst än sådana förhoppnir.gar skänka, gripes
hjertat likväl af djupt vemod, när jag besinnar, att det är en-
dast minnet af Rabbe Wrede, hans vänner numera ega öfrigt
att älska. Dessa känslor påminna mig om andra, hvilka redan
längesedan uppfyllde sinnet med försmak af den sorg, själens
stämning i denna stund deri gjutit. Hösten, af kulna vindar
buren, hade redan hunnit skrida långt fram öfver norden. Då
kallade mig plötsligt heliga förbindelser från Mälarens strand,
der jag af vänskap mött lefvat några af mitt lifs skönaste som-
marstunder. Med hjertat fullt af månget bekymmer följde jag
den manande stämman. Och i denna afskedsstund från den herr-
liga konungastaden öfvergaf mig icke vännen. Stockholm skym-
des redan bortom min stig. Men Wrede gick ännu vid min sida.
Förbi Hagas nyss så undersköna lunder, hvilkas herrlighet nu
låg döende på bäddar af gulnade, fallna lof, sträcktes vår öds-
liga färd. Den förde oss förbi Brunnsvikens af höststormarnas
vingar sargade fjärd, hvilken jag ej långt förut sett hållande
den klara spegeln för jord och himmel. Det mångbesjungna
Fiskartorpet lutade sig sorgligt midt i en bortdöende natur,
likt ett förfallet minnesmärke öfver förgångna bättre tider. Nu
slog afskedets yttersta stund. Då bad mig Wrede teckna några
ord i den bok, han helgat åt vänskapens hågkomster. Men mitt
hjerta var för fullt för att finna det rätta, det, som skulle hafva
uttryckt, hvad det kände. Jag lofvade att c,_snart sända honom
några minnesord, efter det vi skiljts åt". Detta löfte uppfylldes
dock ej förr än nu. Men, huru sorgligt än sinnet var stämdt i
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det ögonblicket, kunde jag likväl aldrig ana, att det låg en så
tröstlöst djup andemening deri.

Jag återsåg icke Wrede derefter förr än vid hans sista
sjuksäng. Lifvet och döden hade då allaredan till det mesta
utkämpat sin långvariga strid om honom. Han var nu vorden
dödens säkra lifstidsfånge. Men under skönare gestalt har väl
ännu döden aldrig uppträdt, än då den steg fram för att bort-
föra detta sitt byte. Den eld, som förtärde hans inre, hade
gjort hans herrliga gestalt liksom genomskinlig, så att man tyckte
sig se flamman glöda genom det skira täckelset. Hur mången
har ej gått sin verld igenom utan att under hela sitt lif till-
sammantaget känna så mycket lif som denne man i de stunder,
dä han redan hörde döden med stora steg nalkas. Med mera
öppna ögon möttes också den »vensterhändta 1" guden ännu aldrig
af någon hjelte i stridens hetta än nu under detta skenbara
stillestånd. Wrede, hvilken ej egde mer än några dagar qvar,
tycktes ännu besitta själens krafter för ett århundrade. Uti
detta hjerta, som kort derefter för alltid kyldes, brann en en-
tusiasm, en kärlek till allt ädelt och skönt på jorden, som kun-
nat göra ett helt land lyckligt, om de fått strömma ut deröfver.

Det har sin egna, fastän hemska tjusningskraft att stå vid
sidan af en sådan nära rågranne till dödens rike. Med hvilken
stor blick ser ej han så väl mot det kommande — och detta
icke genomkor.adt af det jordiska hoppets bländsken och korn-
blixtar, men belyst af helt andra förhoppningars glans — som
på det förflutna! Han synes ju så afundsvärdt säker, så oåt-
komlig för vansklighetens vanliga skiften, der dennas spira lig-
ger redan till hälften i spillror, bruten af den stundande evig-
hetens. Hvad har väl den att af ödets nycker befara, som ta-
gits under dödens egen oåtkomliga värjo? Hvad angå honom
dessa små försigtighetsmått, med hvilka det arma lifvet måste
kringhvärfva sig? Hvad bekymra honom de små konstgrepp, med
hvilka ögonblickets slaf i svaga stunder försöker att vilseleda
sig sjelf och andra! Täckelset är nu mera sönderrifvet, och
menniskan står sådan hon är, och ser äfven andra i samma da-
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ger — ehuru dock helst förlåtande, uti återskenet af den eviga
Förbarmarens barmhertighet.

Väl voro Wredes omdömen om andra, också nu, någon
gång de af en man, som anser sig berättigad att fordra icke
så litet af dem — men ingalunda blott af dem — utan främst
äfven af sig sjelf. Öfvertygelsen om egen förträfflighet och för-
säkringen derom af någon syntes honom nu mer än någonsin en
nog vansklig ersättning för verklig besittning deraf. Men oänd-
ligt fjerran låg från honom nu som alltid det slag af ensidighet,
som skulle hafva öfvertygat honom derom, att det sämsta pre-
dikat, man kan tillägga någon förtjenst, är det, att — den till-
hör en annan. Lika främmande var för honom ändock denna
fanatiska ifver, som vill gifva sig utseende af att uppsluka sitt
eget menniskovärde och gerna skulle gälla såsom ett miniatyr-
porträtt af blygsamheten, men i hemlighet hoppas att medels
sin öfverdrift förmå andra att af medlidande återge förstorad!
det, man tyckes hafva all möda osparad att förringa. Att för-
tala sig sjelf syntes WZede en ännu sämre fallenhet, om möj-
ligt, än att förtala andra, emedan förstnämda slag af smädelse i
de flesta fall torde vara ändå oärligare menad än det senare.
Men ehuru dödens lyftade lia kastade sina långa skuggor öfver
verlden, som tycktes ha bordt ännu ligga kring honom i lifvets
skönaste middagsglans, visade sig föremålen för Wredes blick
ingalunda likt det snöfält, hvarpå de aflöfvade trädens torra gre-
nar måla i svart sina vissnade kransar. Och huru ofta se vi
andra ej allt ungefär i sådan skugga, så snart en oväntad sa-
kernas utgång undanskymt ett enda föremål, hvilket. vi inbil-
lade oss vara den grundval, hvarpå vår sällhet allenast kunde
byggas!

Men kring Wrede hade, då jag återsåg honom, en sval
frid med den yttre verlden lägrat sig: Han var nyss återkom-
men från en färd, hvartill han samlat återstoden af sina kraf-
ter, för att taga det sista afskedet från den, hvilken genom så väl
blodsband som sinnelag stod honom närmast på jorden, och den
han — skall jag säga fruktade eller hoppades — skulle snart
följa sig derifrån. Hans räkning här nere var nu uppgjord,
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och han redde sig att aflägga en sådan inför en högre domare-
stol. Här hade han numera intet annat att förbida än en graf.
Men denna skulle öppnas, der hans och hans fäders vagga stått,
i det gamla fädernehemmet, hvilket liksom väntat, att han finge
sluta sina ögon till, innan det ginge bort i andra händer —

hvartill förebud af mer än ett slag icke saknats. Då och då
svärmade likväl ännu en ljusnande önskan fram, att, när våren
brutit isbojan från naturens fängslade lif, han än en gång måtte

få blicka ut på dess skönhet tillsammans med en svensk skald,
hvilken han förstod att älska mer, än hans fädernesland gör det,
Denne hade gifvit honom sitt löfte att låta vårens vindar blåsa
bort bekymren från sitt sinne i skötet af detta finska 1'
Och gerna skulle väl han hafva hållit, hvad han lofvat. Ej blott
åt menniskan hade mycket erbjudits under dessa sommarsol-
skensnätter. Äfven skalden skulle hafva inbergat rika skördar
i en sådan omgifning — hans gästvän ingalunda derifrån undan-
tagen. Väl hade Wrede, ehuru man lätt kunnat förmoda mot-
satsen, sjelf icke öfvat skaldernas vågsamma konst. Men han
hade för den en själ så öppen som någons. Och han var en
personlighet, hvars bild hvilken skald som helst skattat sig lyck-
lig att kunna troget återgifva. Har det någonsin skett? Jag
känner det icke. Men mången gång har det fallit mig in, att
tecknarinnan af aAxel Lövvensterns 11 ädla gestalt haft Rabbe
Wrede för sin fantasis klara ögon. Huru än dermed må sig
förhålla, slår likheten blicken med underbar förvåning.

Och våren kom. Och vid dess värma smältej fjettrarne
hän från den frigjorda naturen. Men det var ej dödens, utan
jordlifvets boja, den löste från sjuklingen. Ännu en gång tyck-
tes den försagda vintern vilja uppbjuda alla sina krafter för att
återeröfra sin förlorade plats. Kom denna kyla deraf, att ett
rikt, varmt hjerta mindre klappade på jorden? — .^Vi träffas
snart," var "Wredes sista ord till mig, då vi skiljdes. På jor-
den skedde det dock ej mer. Men skall jag tro, skall jag ön-
ska, att hans ord nu, mer än annars, sviker? Väl dock den,
hvars yttersta känsla, liksom hans, kan vara: „Gud! hvad jag
är lycklig!"
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efter

PEHR AD. von BONSDORFFS
JORDFÄSTNING

i Helsingfors stads Lutherska kyrka den 18 Januari 1839.

a Jedem Stände muss das als Religion
gelten, was sein höchster Beruf ist."



Är det förmätet, Du Evige Gud, all ärones konung, att
stoftets barn våga uppträda uti Din egen boning för att tolka
en mans ära, öfver hvilken allt dödligts öde redan härjande gått?
Nej! vi kunna, det icke befara. Väl är för Dig ingenting stort,
men för Dig är ändock intet heller för ringa. Inför Ditt alta-
res fot nedlägga vi ju bördan af vår sorg; vår glädje, vår tack-
samhet svinga sig på lätta vingar derifrån till Din himmel. Hvi
skulle då ej de gode, de trogne, de redlige arbetarenes beröm-
melse, deras, som Du sjelf sändt att verka på jorden, dem Du
lifvat med en flägt af ljusets heliga anda, kunna ljuda i Dina
tempelgårdar, Du ljusets ovansklige Fader! Dig sjelf gifva vi
ju äran, då vi söka hedra dem, som verkat i enlighet med
Ditt första bud, som i skapelsens gryningsstund framgick genom

den ljusnande verlden. Det budet lydde: varde ljus! och Du
sjelf sörjer derför, att dess mening utsträckes från den yttre
naturen in i menniskoandens djupaste djup. När detta sker,
skådar Du ännu med glädje på Ditt verk, som Du lemnat åt
menskligheten att i tidernas tider fullända. För den enskilde
blir det morgon — men det blir äfven afton af den långa ar-
betsdagen. Dock vi sörja ej tröstlöst deröfver, ej ens i denna
stund, ehuru dödens skymning höljt den ädle, kring hvars fallna
hydda vi nu församlats redan långt, innan aftonen enligt vanlig
mensklig beräkning hade bordt instunda. Ditt eget ord försäk-
rar ju oss derom, att lärarena skola lysa såsom himmelens
sken och de, som många undervist, såsom stjernor i evighet.
Och väl behöfva vi all den tröst, all den förklaring, Du deri
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låtit flöda till oss, för att vi ej — jag vågar ej säga måtte
knorra — men ej ens sucka för tungt, då Dina eviga rådslags
beslut afkunnas oväntadt, liksom dödsdomen öfver den, hvilken
ej tror sig dertill skyldig.

Det synes ju någon gång i mulnare stunder, då ögonblic-
kets sorg hårdt fattar oss, som om hemska andar fått makt med
Finlands högskola ifrån det ögonblick, då ej mer den milda al-
tarflamman, men det blodröda blossets sken, rusande opp från
dess brutna tempelhvalf — liksom ur en mördad hjeltes djupa
sår — störtade sig ner i Auras bäfvande böljor. Sedan härja-
ren krossat Porthans och universitetets öfriga penaters bilder,
tyckes han akta intet mera heligt dervid. Årligen höres hans
vensterhändt svängda lia susande inom dess område. Och der
han utan urval drabbat, stelna plötsligt, de ädlaste, de varmaste
hjertan. Ej blott bland de mest lofvande af dess lärjungar, men
äfven bland de lärare, hvilka bäst hållit, hvad de lofvat, har
han tidt och ofta utkräft sina rof; och sistnämnda olycka visar
sig som en stor, någon gång oersättelig sådan.

Ty i ett land fattigt som vårt, hvarest striden för att uppe-
hålla den timliga existensen oftast redan tager i anspråk men-
niskans alla krafter, der fordras det en sällsynt förmåga af upp-
offring, en ovanlig hängifvenhet för det högre i menskligheten
till att uteslutande rikta sina sträfvanden åt befordran af dess
intressen, till att söka besvara dess djuptänkta frågor. Lång
är vägen, mödosam vandringen öfverallt till vetenskapernas hög-
altare. Men de äro det hos oss måhända i högre grad än an-
nars mångenstädes. Och det måste vara ett högt mod, som ej
här förtröttas redan under vägen. Stort måste det vara desto-
mer, som i ett land, der blott ett universitet finnes och kan
finnas, det alltid kommer att bero af slumpen, om den sträfvande
engång skall hinna till den lärostol, han ansett vara ställd för
sig på mensklighetens höjder. Ju allvarligare han riktat alla
sina tankar åt ett enda håll, det, hvartåt han tror sig kallad,
desto osäkrare måste framgången för honom vara i sådant hän-
seende. Och mången gång kan han ej ens önska sig en sådan,
emedan den vore förenad med en förlust, hvars smärta han dju-
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past sjelf skulle känna. — Och äfven i bästa fall äro de jor-
diska fördelar, som vänta honom slutligen, så ringa, att nästan
på hvilken bana som helst, der vida mindre ansträngning och
ett ringare mått af gåfvor erfordras, sådana vinka mera loc-
kande och rika. När dertill kommer, att han är ställd på en
ståndpunkt, der hvar och en kan se honom — men ej ser ho-
nom alltid i hans rätta dager — och likväl städse är beredd
att strängt gå med honom till doms, så är klart, att det fordras
en innerlig värma, ett icke svigtande sinne, för att han med oför-
färad och oförvillad blick måtte förmå sträfva framåt på den
ofta törnbevuxna stråten. Måhända misstager han sig någon
gång om sin verkliga kallelse — men det finnes ju likväl få
fall, i hvilka man på ett ädlare, oegennyttigare sätt kunde irra sig.

Stor är således förlusten, då en akademisk lärare faller i
midten af sin bana, sedan han i verk och gerning hunnit bevisa,
att hans sträfvande ej var ett blindt, att han rätt uppfattat sin be-
stämmelse och deri arbetat med obruten kraft, Och hvem skulle
väl åtminstone denna gång vilja neka dess vidd för Finlands uni-
versitet, då hela den civiliserade verlden redan länge erkänt
den vetenskapsmans värde, hvars bortgång, så snart underrättel-
sen derom hunnit sorgligt ljuda deröfver, skall med djupt del-
tagande förnimmas ? Ingen skall ens i främmande land bestrida,
att ett troget väktaretjäll, stäldt vid utpostkedjan längst bort
mot Nordens midnatt, plötsligt står tomt och öde, och att det
ej så lätt kan åter fyllas lika väl till ljusets tjenst.

Det är någonting icke ovanligt, att man, önskande gifva
en klar och fullständig bild af en person eller sak, hufvudsakli-
gast söker framställa, hvad de ifrågavarande föremålen icke va-
rit och icke heller kunnat vara. Det vore måhända äfven uti
ifrågavarande fall icke omöjligt att begagna ett sådant bevisnings-
sätt. Jag tror likväl, att, då man skall återgifva, hvad någon-
ting är, allt, som det icke är, ej bör upphöjas till betydelse af
det väsendtligaste. Jag skall således med några drag söka fram-
ställa kemie professoren, ledamoten af collegium medicum samt
af flera vetenskapliga samfund, riddaren af kejserliga S:t Wla-
dimirs ordens fjerde klass, filosofie doktorn Pehr Adolf von Bons-
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dorff, sådan jag trott mig känna honom såsom akademisk lärare

och menniska. Och detta är ju en ram, som omfattar så oän-
deligen mycket ädelt och godt, att man föga känner sig uppma-
nad att taga bort rummet derinom med framställning af det, han
icke varit. Skulle således de, som under hans lifstid i ett eller
annat afseende stått honom nära, finna denna anspråkslösa teck-
ning — den jag oändeligen gerna hade sett uppdragen af en
säkrare hand — utan all förtjenst, emedan den endast visar den
bortgångne sådan, han sjelf visade sig för hvar och en, så vore
detta tadel det högsta erkännande, jag vågat hoppas, för djerf-
heten att sammantränga framställningen af ett helt, rikt, mång-
sidigt verkande lif, fortfarande i oförgängligt minne, inom rym-
den af några få, förgängliga ögonblick.

Ett stort snille har utkastat en lefvande teckning af den
oro, hvari en yngling finner sig stadd, då han vid sin ålders
skiljoväg kastar forskande blickar åt alla håll, osäker hvilken
stråt han bör välja för att bäst hinna målet, hvartill det är ho-
nom förelagdt att sträfva. Samma författare anser vigten af
denna krisis så mycket betänkligare, som enligt hans tanke
hvarje menniska är ämnad: att göra någonting bättre än alla
andra. I denna utsträckning lärer väl knappast satsens sanning
kunna erkännas; men så tolkad, att hvar och en möjligen kan
göra någonting bättre än allt annat, ehvad han sig må företaga,
torde den få gälla. Svårigheten af valet befinnes väl äfven vara
störst för den allsidigt rikt begåfvade anden, utrustad med an-
lag att i mången sak göra det, han sig företager, bättre än de
fleste. Nekas kan väl ändock icke, att det är en verklig, en
stor lycka, om hågen tidigt riktas skarpast åt det håll, som fort-
gången af lifvet sedermera bevisar ha varit detsamma, hvilket
bäst tyckes ledt sin man till målet. Denna takt att välja det
rätta hade i sällsynt grad fallit på professor von Bonsdorffs lott.
Det finnes väl ingen, som ville neka, att han var af naturen
ämnad till att gå längst i det studium, han med ungdomlig ifver
från begynnelsen omfattade, och deri han med manligt allvar
sökte och lyckades gå — ovanligt långt. Lyckan af detta väl
träffade val var desto större, som kemins studium vid den tid,
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då von Bonsdorff först egnade sig deråt, på långt när ej egde
den utsträckning, det allmänna intresse vid Finlands universitet,
som det sedan hastigt, till hans eviga berömmelse, hufvudsakli-
gast genom honom vunnit. Likväl saknade han ingalunda upp-
maningar, som från nära håll eggade honom till naturvetenska-
pernas studium. Hans företrädare i embetet stod redan vid ål-

derdomens gräns, men aktad af Europa för allt det, han till
vetenskapernas förkofran verkat. Hans egen fader, hvars ung-
doms ålder hade infallit på den tid, då Linné

segersäll bland sina blomsterfanor
Oskyldig, älskvärd, konstlös såsom d.eu

hade tidigt kännt sig lifvad af den oemotståndliga tjusningskraft,
hvilken från denne herrlige meddelade sig vida omkring, öfverallt
hänförande till begäret att närmare skåda naturen ansigte emot
ansigte. Det var samma lust, som någon tid förut drifvit Pehr
Kalm att lyssna till thorndönsljuden af Niagaras jättefall, att
tränga med forskare-blicken in i Amerikas urskogar och att, der
de ljusnade, lefva bland blommorna i de nejder, dem våra lands-
män några menniskoåldrar förut först öppnat för solstrålen och
vandraren. Sådana föredömen och andra, dem endast den dju-
paste vördnad ej tillåter mig nämna, uppmanade tidigt von Bons-
dorff till samma rastlösa möda, använd på forskning i någon re-
gion af naturens omätliga riken.

Professor von Bonsdorff åtnjöt äfven utom den för veten-
skapsmän i vårt land sällsynta lyckan af en i ekonomiskt hän-
seende oberoende ställning en annan, åtminstone den tiden ännu
lika ovanlig vid vårt universitet. Jag menar den, att han gan-
ska tidigt försattes i tillfälle intaga den lärostol, som öppnade
honom en vidsträckt utsigt för framtida verksamhet. Götlie har
en gång sökt leda i bevis, att den man, som skall stiga fram
för att bekläda det högsta akademiska lärarekallet, hvarken bör
vara för ung eller för långt framskriden emot sin lefnadshösts
lutande bana. Det senare torde väl utan gensägelse höra anta-
gas; men det förstnämnda påståendet lärer dock tåla någon in-
skränkning, innan det kan anses ha träffat rätta förhållandet.
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Det synes nämligen, som om en sådan tidigt rönt framgång borde
elda äfven det minst eldfängda sinne till ansträngning af all
inneboende kraft för att så mycket som möjligt söka gälda det
öfverskott, lyckan lagt till de djerfvaste förhoppningar. Det
tyckes nästan otroligt, det någon kunde känna det så behagligt
på sin nyvunna, upphöjda plats, att han icke hellre skulle känna
sig manad:

aAtt verka mer än hvila
I sina lagrars skygd.

För naturforskaren borde det dock framförallt vara af
-oberäknelig vinning att tidigt få sig en bestämd verkningskrets
anvist. Nu, då verldens håg hufvudsakligast ligger ditåt, då
jnan ej åtnöjer sig med att lyfta den Isis-slöja, som höljer naturens
anlete, men rifver den med djerf otålighet i stycken, är det af
vigt, att forskaren, medan han ännu med ungdomens hela värma
kan omfatta sitt ämne, sättes dertill i lyckligt tillfälle. Annars
år fara värdt, att han snart nog lemnas ensam efter; ty den i
sin triumfaliska vagn framåt ilande vetenskapen har ingalunda
tid att vänta på honom.

Skönt och trösterikt måste det äfven vara för den akade-
miska läraren att verka så länge, tills han hinner se ej blott
sina mödors ljufva blommor uppspira, men äfven deras frukter
herrligt mogna kring hans af den förstorade aftonsolen guldbe-
stänkta hydda. O! kring professor von Bonsdorff doftade också
inga andra blommor. En dunkel aning måste ha tillhviskat ho-
nom, att hans vandringstid här nere var alltför kort utmätt,
var för dyrbar, för att på något annat än på hans lärarekall, i

vidsträcktaste betydelse af ordet, få förslösas. Ty för detta
uppoffrade han allt det ljufvaste, ynglingens inbildningskraft,
mannens gladaste längtan måla på sin framtids himmel: hoppet
om familjelifvets lycka, hvari barndomens förgångna morgonfröjd
uppväckes till nytt lif, förädlad af menniskolifvets middagsstun-
der. Hur mäktigt tjusande måste ej den trollkraft vara, som
vetenskaperna utöfva på en själ, hvilken kan hänföras att för all-
tid uppoffra den friska myrten för den 11 lagern!



40 Pehr Ad. von Bonsdorff.

Dock för professor von Bonsdorff bar denna de ljufvaste fruk-
ter, han önskade sig. Hans dubbla varma verksamhet som ve-
tenskapsman och akademisk lärare bragte dem tidigt till full
mognad.

Det finska universitetet har haft stora lärare, begåfvade
med blixtrande genialitet, hvarur de spridt ljus öfver ämnen, på
hvilka århundradens mörker tungt hvilat, med hänförande för-
måga att verka på menniskosinnet — och som dock icke i allo
varit stora som akademiska lärare i ordets egentligaste betydelse..
Kanske hafva de icke varit det endast derför, att de ansett sig
stå för högt för denna utöfning af sitt kall. Så högt står lik-
väl ingen dödlig, och om de sjelfva så trott, talar denna tro ej
kraftigast för en segerplats för deras minne i efterverldens pan-
theon. Hvem tänker ej härvid på vår väldige Calonius? I ett
hälft sekel satt han på sin akademiska lärostol, som han förvand-
lat till en thron, hvarifrån han skipade obestridt lag och rätt
inom lagarnas eget rike. Och si! När han derifrån nedsteg följd
af verldens beundran, då hade han ännu icke hunnit bilda i sitt
eget land en enda man, som kunde stiga fram för att fylla den
plats, hvilken tom, sedan han lemnat den, hemskt gapade som
en nyss öppnad graf, hvarpå ingen blomma hunnit spira opp,,
ingen vård resas. Sålunda hade professor von Bonsdorff, oak-
tadt sitt nit för befordrandet af den egentliga lärda sidan af
vetenskapen, icke uppfattat sin bestämmelse. Det fanns snarare
hos honom något af det, som våra fäders inre blick tusen gån-
ger, ännu i skymningen af lifvets qväll, med hänryckning såg
framtindra, belysande Porthans skönaste förtjenst. Det var denna
varma ifver att meddela sina kunskapers hela förråd, som nå-
gon gång för dem, hvilka ej ville eller kunde se den vackra,
flärdlösa grunden derför, syntes närma sig till öfverdrift. Man
såg i hela professor von Bonsdorffs väsende, att han kände in-
gen lifligare fröjd än att för det auditorium, som städse talrikt
samlade sig kring honom, få framlägga resultaterna af sina forsk-
ningar. Jag tycker ännu mig lifligen se honom, småleende lika
hjertligt öfver ett väl lyckadt experiment, som en annan skulle
ha gladt sig åt den mest smickrande utmärkelse. Och äfven då
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lärotimmens sista ögonblick slog, trodde han sig ej deraf aflöst
från alla förbindelser till sina lärjungar. Der han tyckte sig
upptäcka någon med fallenhet för sin vetenskap, gick han honom
med den renaste välvilja i råd och dåd tillhanda, uppmuntrande
honom till att fortsätta studium deraf med en värma, som än-
dock närmast påminte om Porthans sätt att göra sina auditorers
sak till sin egen. Man såg lätt, att det låg professor von Bons-
dorff lika varmt om hjertat att värfva så många medarbetare
för vetenskapen, som andra att bereda framgång åt sina allra
vigtigaste intressen eller att upprätthålla det, som de vilja låta.
gälla som sina principer — någon gång endast rigida pålar,,
slagna ned i dyn af deras fördomars eller retade sjelfkänslas
sänka mark, hvarpå ett lusthus åt fåfängan eller ett tempel åt.
äregirigheten skall upptimras. O! ur en eld, sådan som den
vid dessa tillfällen brann hos professor von Bonsdorff, kan ju
möjligen springa fram till ynglingens hjerta en gnista, hvilken
ej blott för honom sjelf, men för fäderneslandet tänder grynin-
gen till en hel lång lefnadsdag, full af ljus och skönhet. Denna
gnista kan åtminstone lyfta hans mot jorden nedslagna blick med
frimodighet upp mot glansen af en molnfriare himmel. Och i
hvarje fall tindrar den vid sidan af allt det skönaste, hans tack-
samma minne har att vårda, i djupet af hans bröst ända till dess,,
att det pressadt af dödens kalla hand känner allt, som derinne
gömmes, stelna; ty olyckan ensam har öfver ett sådant minne
ingen makt. När det akademiska fadersväldet ikläder sig en
sådan gestalt af välvilja, talar sådana rådgifvande, uppmuntrande
ord, hvar ryter då ett nog obändigt sinne, att det icke gerna
och med vördnad skulle underkasta sig detta och rätta sig der-
efter !

Någon gång kunde dock professor von Bonsdorffs ifver för
saken hänföra honom kanske för långt, så att den lättretade
sjelfkänslan eggades till motsägelse. Men då behöfdes det blott
ett enda frimodigt ord för att genast åter fullkomligen lugna
honom. Och detta var ej den iskalla beräkningens lugn, som
fräckt hycklas för att vinna en oåtkomlig, högre ståndpunkt,
hvari den förolämpande kan förskansa sig bakom sin medvetna
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öfverlägsenhets ringmurar. Det var den hjertligaste försonings,
det var glädjens lugn öfver att så hastigt som möjligt kunna
godtgöra ett förhastande, hvartill han erkände sig hafva gjort
sig skyldig. Att hettan likväl aldrig hos honom kunde lösgöra
en råhet, eljest smidig och undergifven, men der den tror sig
saklöst få bryta fram, rusande ut lik ett vilddjur, hvars stäng-
sel vådeiden antändt — detta behöfver naturligtvis ej ens an-
märkas. Der hans känsla någon gång svallade för ett ögonblick
öfver, skedde det endast af samma orsak, som gör att vinet
brusar opp — den, att det är godt. Och om han efter en så-
dan stund ännu hade deraf qvar något minne, så var det utan
undantag endast för att med stigande välvilja omfatta den, han
förmenade sig ha förorättat. Ty det var omöjligt, att hos pro-
fessor vor Bonsdorff hade kunnat röja sig detta lumpna, men
oförgängliga agg till en person, hvilken man aldrig kan förlåta
de oförrätter, till hvilka man endast sjelf emot denna gjort sig
skyldig. Hans försonlighet sprang fram ogrumlad af någon be-
räkning, af hvad slag den än varit, ur ett hjerta, som ej tänkte
och ej förmådde tänka någonting argt, och derför måste den
äfven tränga djupt i hvarje barm, hvari något godt kunde rym-
mas. Och hvem skulle väl ha kunnat vara nog trångbröstad att,
äfven i fall ens egen ömtålighet någon gång dermed kommit i
kollision, ej förlåta honom, om hans nit för sin vetenskap förde
honom bortom gränserna af den städse omtänksamma beräknin-
gen. Och mig veterligt var han också icke behäftad med något
annat fel än detta. Men sådant bör ju, om också endast för
dess ovanlighets skull, åtminstone ursäktas.

Men detta var icke det enda sällsynta hos professor von
Bonsdorff. Det fanns i hela hans väsende en guldren redlighet,
jag ville nästan kalla den en ridderlighet, som gjorde, att den-
sammas karakter låg oförställd, öppen, som ett menniskoöga fram-
står för hvarje annans blick; och deraf anser jag den stora lätt-
het för hvar och en härröra att uppfatta densamma, så ovanlig
den, ty värr, än kunde just i detta hänseende anses vara. Den
skymdes ej af en enda molnfläck af skrymtan, af begäret att
till bländsken förvandladt återkasta det ljus, han obekymrad
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lät falla öfver alla sina tankar. Hos honom uppstodo inga sådana
uppsåt, som de menniskor, hvilka städse känna sig uppfordrade
att kring sina egna hålla en oaflöst vård och vakt, gerna ville
låta gälla såsom förborgade. Hans handlings- likasom hans tän-
kesätt lågo klara för öppen dag, såsom om han icke vetat, att

dessa hade någon åskådare. Mången kunde verkligen förmena,
att detta förhållande knappt bör erkännas som en förtjenst hos
professor von Bonsdorff. Ty det kostade honom ingen strid, in-
tet bemödande: det var och förblef hos honom helt och hållet
— ej hans andra — men hans första natur. Det hade ej ens
fallit honom någonsin in att visa sig annorlunda än han var.
Ocb han misstog sig deri icke: ty ett älskvärdare, varmare sinne
hade väl sällan i sådant fall blifvit undanskymdt af lånad slöja.

En annan olägenhet, som den stränga granskaren kanske
äfven kunde tro sig se härflyta från den förkärlek, hvarmed
professor von Bonsdorff omfattade sin egen vetenskap, var ett
visst underkännande af andra discipliners värde. Sannt är, att

han i likhet med snart sagdt alla sådana män, hvilka af hela
sin själs värma älska en viss gren af kunskapernas träd, med
sin vanliga eller rättare sagdt ovanliga öppenhet oförstäldt utta-
lade omdömen, som nog mycket närmade sig en sådan ringare
aktning för de öfriga brancherna deraf. Men så ömtåligt dylika
yttranden än må upptagas — huru oändeligen öfverväger ej en
intolerans, framkallad endast af värme för åtminstone en god
sak, den iskalla tolerans, som alstras blott af likgiltigheten för
allt, för hvilket menniskohjertat kan klappa högst. Hos profes-
sor von Bonsdorff röjde sig intoleransen dessutom endast, om
jag så får uttrycka mig, i teorin. När det verkeligen gälde
praxis, öfverraskades man att hos honom varseblifva ett innerli-
gare erkännande af allt, hvari något ädelt och godt andades,
än det, som yppade sig mångenstädes, der man snarare trodde
sig ha anledning förvänta ett sådant. För öfrigt tycktes kärle-
ken till rättvisan hos professor von Bonsdorff stegrad till verk-
lig passion. Inom dess område kunde, oaktadt hans af naturen
så välvilligt stämda sinne, omöjligen några konsiderationer, som
svurit mot henne, få utrymme. Detta upptogs så helt och hål-
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let af sak, att åt personen verkeligen intet var öfrigt. Ej blott
de, hvilka äro vana att utsträcka rättvisans eröfringar så långt,
att knappt någonting lemnas qvar, som ej i nödfall kunde lyda
derunder, men äfven personer af mindre vidtomfattande fordoms-
frihet höllo således före, icke utan skäl, att rättvisan för pro-
fessor von Bonsdorff ej var en mild gudomlighet,' hvilken det
rättas högsta allsidiga förmedling och fulländning: nåden äfven
tillkommer, men endast en sträng idol, som oafvisligt fordrar sin
offergärd. Men känslan af att troget, utan att ha lemnat spel-
rum åt godtycklighetens mångsidiga förklaringar, dyrka henne
och af för öfrigt redligen uppfyllda pligter gjorde honom glad
till sinnes, äfven då kroppslig smärta strängt manade till annat
än glädje.

Den förebråelse man så ofta, kanske ej alltid utan skäl,
gjort vetenskapsmannen, att han stängd inom studerkammarens
qvafva luft föga ser och än mindre aktar livad som föregår i
det praktiska lifvets fria, friska atmosfer, den drabbade åtmin-
stone för ingen del professor von Bonsdorff. Den oro, som i
vår tid så ofta af omätlig centripetal kraft dragés nedåt mot
menniskans innersta väsende, hastade frisk som en morgonvind
ut att söka sig en verkningskrets på verklighetens tusen rörliga
fjärdar. Att hans vetenskapliga nit var ett lefvande praktiskt,
röjde sig på öfverraskande sätt i det, hvarmed han omfattade
det nyväckta industriella lif, som med oanad kraft trädt fram i
senaste tider i vårt fädernesland och der, brytande nya banor,
manat till utförande af företag, dem den kloka beräkningen ännu
för ett par decennier sedan skulle ha trott sig böra hänvisa till
chimärernas vanskliga områden. Det gifves knappt ett enda af
alla dessa företag, för hvilket han ej med hela den själsspän-
stighet, som var honom egen, skulle ha fortfarande intresserat
sig. Hvar man vet, huru litet han dervid sparade möda och
kostnader, huru mycket han fröjdade sig åt deras framgång.
Han såg deri med skäl ej de materiella intressenas eröfring på
andens områden, men en civilisationens seger öfver okunnighe-
tens tröga dvala. Han såg deri öppnade rika källor för fäder-
neslandets framtida välmåga, förutan hvilken kulturens planta
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ehvad man än deremot må invända — tryckes ned till ett
ömkligt dvärgträd, och månget ädelt sinne, som i annat fall växt
herrligt upp och förmått gifva svalkande skugga åt land och
rike. tyngdt af den hårda nöden tidigt böjes mot stoftet, en
börda för den jord, hvars prydnad det kunnat vara. Ej så lik-
väl, som hade professor von Bonsdorff, då han lånade sin verk-
samhet och sina insigter åt industrins djerfva kombinationer,
drifvits af trånaden efter timlig vinning. Ingenting var så främ-
mande för honom som egennyttans såväl oförtäckta som sken-
fagra operationer. Under hans händer förbyttes åtminstone icke
kemin någonsin i alkemi. Tvertom har han med lika stor ha-
stighet, som andra ådagalägga uti att hopa skatter, skingrat sin
icke obetydliga ärfda förmögenhet. Ty han ansåg intet pris för
högt, då vetenskapens förkofran dermed skulle gäldas. När det
gälde sådana ändamål, var han således alltid slösare. Men det
gifves ju sätt, mera tadelvärda än detta, att misshushålla.

De drygaste kostnader förorsakade honom likväl hans nä-
stan oafbrutna pilgrimsfärder till hvarje nejd af Europa, der nå-
got för vetenskapen heligt, lagerhöljdt ställe stod att anträffa.
Mig veterligen har ingen vetenskapsman i hela norden äfven i
detta hänseende visat en så outtröttelig verksamhet. Sedan han
af sin store mästare, Berzelius, som var för stor att icke städse
uppriktigt erkänna von Bonsdorffs varma kärlek för vetenskapen,
blifvit invigd i dess djupare mysterier, anträdde han tidigt en
långvarigare utländsk resa, som sträckte sig genom alla de län-
der, der dess högaltaren redan länge stått kransade. I bränn-
punkterna af det naturvetenskapliga lifvet, Paris och London,
uppehöll han sig i S3*nnerhet, lärande sig sjelf af de yppersta i
verlden och lärande, ehuru ung, då redan andra. Men dessa
färder, som för hvilken annan som helst skulle synts nog mö-
dosamma att tarfva en hel lefnads hvila till återhemtandet af
krafterna, voro för honom endast den första stationen på hans
långa vandringar. När den storartade idéen att mellan alla de
män, hvilka i naturvetenskapliga forskningar sträfvade åt samma
håll, sammanbinda en närmare, mera lefvande förening än den,
som genom den döda bokstafven kan åstadkommas, först väck-
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tes, tändes deraf hos professor von Bonsdorff lifligare förhopp-
ningar än hos de fleste. Han skyndade, ofta med bruten helsa,
till dessa vetandets stora bytesplatser. Så uppträdde han i
Hamburg, i Wien, i Stuttgart, i Prag. Med aktning och bifall
hördes hans stämma bland de derstädes församlade öfverstepre-
sterne i vetande, vana, som skalden säger, att ..skeda skapelsen
i härden 11. Om denna odelade aktning bär ojäfaktiga vittnesbörd
den ifver, hvarmed de yppersta vetenskapliga samhällen täflade
om att få räkna honom som sin medborgare. Derom vittnar
bland annat äfven det högsta pris, som icke länge sedan tiller-
kändes honom af Vetenskaps Akademien i Stockholm.

Men huru högt än detta och andra af verlden vunna pris
tala för hans värde som vetenskapsman, talar dock den fastän
stumma, likväl allvarliga sorgen hos dem, som i lifvet stått ho-
nom någongång nära, för hans värde som menniska ännu högre.
Det har en gång blifvit sagdt och tusen gånger sedan i tid och
otid upprepadt, att ingen är profet i sitt eget land. Huru sann
än denna lära är, tarfvar den dock närmare förklaring. Öfver-
allt finnes i hemmet mer än ett Nazaret, hvarur man med för-
våning ser något förträffligt framträda. Man stretar således i
det längsta emot att låta det som sådant gälla. Det är dess-
utom naturligt att då en ädel kraft träder först fram till verk-
samhet och söker intaga den plats, som tillkommer densamma,
måste hon utsättas för en skarpare eller svagare röjd konflikt
med det omgifvande, antingen då detta förut redan länge sutit i
rummets häfdvunna, trygga besittning, eller ock af henne först
skall väckas till nytt lifs ovana ansträngning. Hon kan omöj-
ligen undgå att vara någon i vägen — och åtskilligt ställer sig
dels i hennes väg, dels lömskt i försåt. Hon kan ej såsom den
innehållslösa, lätta skuggan kasta sig öfverallt utan att af mot-
stånd mötas. Andra, ofta äfven ädla krafter måste således kän-
nas hämmande, åtminstone i början. Den ständigt fortfarande
närheten i rummet åstadkommer någon rifning på ömtåliga punk-
ter. Summan af små, oväsendtliga egenheter, utbrotten af ett,
om också endast af ädel ifver hänfördt sinne sammanletas idogt,
kanske ej alltid af illviljan, men af lättsinnigheten till konstigt
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förfärdigade miniaturbilder, begärliga att framställa i parodie-
rande karrikaturer dess beteende. Uppträder denna kraft dess-
utom i enkel flärdlöshet, utan pockande anspråk på förträff-
lighet, sjelf främst erkännande hvad som brister, okunnig om
eller föraktande alla dessa små konster, förmedels hvilka gunst

så lätt vinnes hos enskilda och bifall hos massorna — då vill
det lilla, det lumpna i närheten gerna taga tillfället i akt och
söka drifva opp sig till storhet genom att förklena dess värde.
En sten kastad i den spegelblanka viken samlar, — medan den
genom sin egen tyngd dragés ned mot djupet af hvirfveln, som
den sjelf gräfver — omkring sig små ringar, hvilka, satta i rö-
relse för en stund, försvinna, liksom om de icke funnits till, an-
tingen då vädret blåser opp eller det återvändande lugnet helår
det brutna. Så har äfven smädelsen, ehuru snart nedtryckt af
sin egen börda, kringom sig sina små — cirklar, hvilka instämma
i dess sorl, svagare eller högljuddare, tills de icke förnimmas
mera, antingen öfverröstade af bifallsstormen eller utplånade af
tystnaden.

Mängden förmår öfverallt, äfven i utmärkta mäns hela lif
endast se ett — hvardagslif; och hvad behag än må kunna med-
delas ett sådant — storhet trifves ej deri. Endast hycklaren
kan få det infallet att uti det kolonisera en diktad. Veten-
skapsmannens stilla verksamhet erbjuder dessutom sällan stora
glanspunkter, hvilka klokt kunde begagnas att gjuta solsken
vida omkring på det framfarna liksom på det närvarande och
kommande. Om hela hans lif gäller i fullt mått Skriftens ord:
när det bäst varit hafver, har det möda och arbete varit.
Men af denna möda ser det främmande landet på en gång re-
sultaterna, hör endast den talandes röst utan att se den talande.
För detta är han således egentligen blott en verkande ande, en
ton, ljudande öfver vågen från en luta, som gömmes för åhöra-
rens blick, mot hvilkas framgång något heterogent mera sällan
känner sig uppmanadt att förnärmande ställa sig; medan samme
man, sedd i sitt eget land, betraktas mera endast som lekamen
och der, utsatt för all en sådans vansklighet, stapplar mot många
svårigheter, hindrande honom sjelf och fördröjande erkännandet
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af hans förtjenst. Men detta är i det hela ingen olycka. Strid
måste liksom frid finnas på jorden. Af striden starkes hvarje
kraft, i fall den är en verklig. Bifallet kan buret af vindens
vingar vida omkring, hastigt flyga fram i det främmande landet.
Men mötes den kämpande ingenstädes i hemmet af ett innerli-
gare deltagande, knyta hans bemödanden inga starka rötter i
djupet af dess grund, så händer det oändeligen lätt, att den
kommande dagen förströr der borta kring lösan sand det, som
endast gårdagen framfödde. Sannt är likväl, att erkännandet af
naturforskarens förtjenster är mindre lemnadt till sköfling åt

godtycklighetens, missunsamhetens, inskränkthetens bistra slump.
D'erom gäller lyckligtvis mera sällan Schillers stränga ord: c,_Mot
dumheten kämpa gudarne sjelfva förgäfves. 11 Hans arbeten inne-
hålla oftast i sig sjelfva den obestridliga bevisningen af sitt värde;
de framträda likt Pallas fullrustade till väpnadt försvar af sina
anspråk om erkännande. De äro nödvändiga länkar i en oändlig
serie, dem man ej utan olägenhet för det hela kan bryta ut;
de äro bryggor, dem endast ett återvändande barbari kan rifva
opp, sedan de förhjelpt det öfver strida strömmar. Med konst-
nären t. ex. är förhållandet ett annat. Hans skapelser sakna
denna förmåga af sjelfförsvar, denna sin existens konserverande
nödvändighet; de framstå i barnets värnlöshet. Mot den råhet,
som ej studsar tillbaka för dennas egen helgd, hafva de inga
vapen. De äro hemfallna åt godtyckets alla infall. Okynnets
öfverdåd kan ju när som helst förtrampa en hel blomsterträd-
gård, utan att någons framåtskridande egentligen deraf afbrytes,
om ej möjligen dess mästares. Det är äfven i detta hänseende ej
utan djup betydelse, att myten låter Orfeus sönderslitas af ra-
sande mänader utan att kunna värja sig.

Men hvilken orättvisa än må söka skända förtjensten, skall
denna dock förr eller senare intaga sin sanna plats, den, som
af erkänsla och rättvisa anvisas honom. Skulle detta också icke
inträffa annorstädes, sker det dock i sinom tid i fäderneslandet.
Har således någon framstått som en god profet, så erkännes
han ock som sådan på den jord, der han först uppträdde; hon
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bördar hans ära med värma åter, om hon ock för en tid skulle
kallt förskjutit honom.

Men för den ädle är menniskohjertat i landsmäns bröst
det rätta fäderneslandet. Och erkännandets stund slår, om ej

förr så i dödens. När den bortgångne för alltid är fäst vid
fädernejorden, när denna gömmer i sitt moderliga sköte sin sons
kropp, då är han äfven hemma vorden endast en röst, som smä-
delsens sorl ej vågar, ej ens vill öfverrösta. Nu bäfvar inan
för, att äfven hon skall dö bort, skall förklinga, och räknar
förlåtande, ej mera strängt, om hvart enda ljud är så mlländadt
rent, att den högsta konst dervid kan göra ingen anmärkning
— ty man älskar att höra denna röst. Och huru lätt är det ej
för kärleken då, såsom annars, att söka, att finna harmoni äfven
ide skenbara dissonanserna! L,M afskedsstiinden adlas allt till
dyrbartI', sjunger Runeberg lika vackert som sannt. Hvem skulle
väl, då han i aftondimman stöter ut sin farkost från hemdalens
strand för att för alltid lemna den, när han med klappande
hjerta ser denna skymmas för sina i tårar sänkta ögon — hvem
skulle väl då ännu tänka derpå, att han rifvit sin hand eller
stött sin fot någon gång på samma strand, der han tagit afsked
af så mycket skönt och älskadt och så värdt att älskas! Ja,
liksom konstnären ställer sin med stora, säkra drag målade bild
på ett visst afstånd, der det hela i full skönhet framstår för
åskådaren uti sin rätta dager, så ställer äfven döden de gode,
de älskvärde på den rätta ståndpunkten, der de efterlefvande
med oförvillad blick kunna se deras inre utseende. Det hän-
der ju då stundom, att sjelfva svagheterna, betecknade med varm
menniskofärg, förekomma älskeligare än den skrytsamma styrkans
slipade stålglans.

På en sådan ståndpunkt har döden äfven nu ställt den
man, till hvilken våra känslor i denna stund säga sitt sista,
långa farväl. Det är vanligt, att man i afskedets timma talar
om ett oförgängligt minne, som skall fästa oss vid vännen, som
går bort. Och man menar ju oftast allvarligt dermed. Men att
man bryter dessa sina löften är äfven lika vanligt — och
det måste så vara. Hvarje ny stund stiger fram. tung af nya
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bekymmer, nya sträfvanden, nya förbindelser, som med makt
plåna ut de forna intrycken, äfven de sannaste, de bästa.
Men då jag uttalar den öfvertygelsen, att professor von Bons-
dorffs minne ej skall lemnas åt jorden tillika med den stoft-
hydda, hans ande bebott, tror jag framtiden ej skall jäfva detta
mitt ord. Furstar pläga, när grunden till verk ämnade att trotsa
sekel lägges, derunder inmura skådemynt, i hvilka deras namn
är inprägladt, för att, äfven om storverken ramla, det grus,
hvarpå de stodo, måtte tala derom för efterverlden. Utan att
med fåfänglig idoghet sträfva derefter har professor von Bons-
dorff fäst sitt minne vid så många vårdar, att det måste qvar-
stå tryggadt i kommande dagars hägn, genom hvilka följderna
af hans verksamhet skola bryta sig väg. Af dessa vårdar är
väl vänskapens den trognaste, men ack! äfven den förgängligaste,
ty huru snart hemfaller den ej sjelf åt stoftet, åt glömskan!
Men ända dittills skall detta minne dock fortlefva deraf för-
varadt, om också icke alltid som sorg, likväl städse som älske-
lig hågkomst.

Men hans oförtrutna, så många svårigheter besegrande
bemödande att hos oss grundlägga ett allvarligare studium på
den farmaceutiska sidan af hans vetenskap skall länge qvarhålla
professor von Bonsdorffs minne fästadt vid den gudomlighet,
som dock är det lekamliga lifvets skönaste — vid helsans gu-
dinna. Det skall fortlefva i den vidsträcktare, ihärdigare be-
arbetningen af kemin, åt hvilken han först brutit banan vid
Finlands universitet, och deri han med sitt exempel troget in-
till döden föregått. Detta bör ej tagas endast som ett talesätt.
Ty intet tvifvel lärer derom kunna uppstå, att han sjelf påskyn-
dat sin hyddas upplösning tillbaka till naturens elementer genom
den rastlösa forskning, hvarmed han sökte tränga in i deras
mysterier. Men äfven derför, att han trogen verkat i sitt kall,
medan dagen varade, kunde han ock med mera lugn än de fleste
se emot den tidigt inbrytande natten, deri ingen mer kan verka.

Att hans sinne kunde höja sig till en allmännare uppfatt-
ning af det vetenskapliga lifvet än till den blott ensidiga, iso-
lerade bearbetningen af ett lösryckt ämne, bevisas klarast genom
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den liflighet, hvarmed han uppfattade tanken om ett fosterländskt
vetenskapligt samfund, organiseradt efter stora mönster, och ge-
nom den ihärdighet, hvarmed han så hufvudsakligt bidrog till
dess realiserande. Han hann väl endast höra dess första mor-
gonväckts timme slå, och intet öra förmår ännu lyssna till hvil-
ket slag, som ljuder från tidens ur, när det fullbordat sitt verk.
Men herrliga förhoppningar samla sig likväl omkring det; —

dock äfven midt ur dessa skall länge en sorgsen suck andas,
och af denne von Bonsdorffs namn frambäras genom tiderna.

Det har blifvit yrkadt, att vårt fosterland vore ämnadt
att i tider, hvilka komma skola, mäktigt inverka på kulturens
framgång öfver verlden. Vi våga ej ens öfverlemna oss åt hop-
pet derom, att detta någonsin får en annan verklighet än väl-
meningens. Så förunderlig ljuder denna profetia emot oss, pe-
kande på framtiden. Och likväl, om vi kasta blicken tillbaka
på ej alltför aflägsna skiften, dem Finlands häfder med hemskt
sken belysa, så intages man af än lifiigare häpnad. Redan
mången gång förut har Gud bevisat sig mäktig i det svaga och
gjort förunderliga ting med det ringa finska folket. Han har
genom detsamma utfört vederläggningen af deras lära, som för-
mena, att civilisationens rika, sköna lott vore endast vissa folk-
stammars odelade arfvedel. Han sände ju Gustaf Adolf, som
upptog det till sitt stora hjerta. Och om det än höll på att
förblöda som sköld för hans bröst, växte dock ur detta offerblod
u nya hjertan i nationen". Värmd vid hans barm och väckt af
dess slag lärde denna sig först att akta lifvet ringa i bredd med
sanning och tro och rätt, att höja blicken från den förgängliga
segern öfver en torftig jord till ovanskliga segervinningar i kon-
stens och vetandets förlofvade morgonland. Med glad förvåning
hör man, huru i trakter, der endast vilddjurs skrän fordom tjöt
genom natt och fasa, milda sånger klinga fram; huru der, hvarest
förstöring och vidskepelse firade sina skumma offerhögtider, lju-
set samlar allt flera andäktiga till sin heliga altartjenst. I forna
tider brann det blodröda norrskenet nästan utan återvändo på
Finlands nattliga himmel. Det har till det mesta allaredan slock-
nat derpå, men under samma himmel har blifvit tänd en mildare
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eld, som städse längre spridd kastar allt kraftigare ljuspilar
midt i nattens täta massor af mörker. Hvad som ej kan betvif-
las är det, att Finland endast genom sin kultur och moraliska
öfverlägsenhet kan vara något, men utan dessa intet — intet.
I den talrika hären må den enskilde gerna förmena, att på ho-
nom till stridens framgång föga beror. Men i den ringa har
ingen rätt att söfva in sig med slika tröstegrunder. Der måste
hvar och en anstränga hela sin inneboende kraft, för att segren

ens kan bli möjlig, lemnande framgången att bestämmas af Den,
som ensam öfverskådar det hela.

Hvad än de allsidigt begåfvade, starka andarna må hysa
för tankar om professor von Bonsdorffs förtjenster, lärer väl
ingen djerfvas bestrida, att få män någonsin uppstått i vårt
land, som efter det mått af krafter, som dem varit beskärdt,
redligare användt dessa till fäderneslandets nytta och ära än

han, och att Finland således ej är många bland sina söner upp-
riktigare tacksamhet skyldigt. I fall om hvar man, i dess stad,
detsamma kunde sägas — då behöfde vi ej befara, att fram-
gången alltid blefve oviss. Och om än sådana män endast öfver
en ringa ting varit trogne och om de än tidigt skulle kallas
bort i sin Herras herrlighet, tacka vi dock Dig. Du Alls väl-
dige Gud, som gaf och som tog. Vi tacka Dig på sjelfva deras
grafvar med hela vår själs värma äfven för en sådan sorg såsom
för en välgerning. Ty den sjunger ljufva sägner om den för-
lorade besittningens glädje. Det folks öde är rysligt, som an-
tingen ej mera kan eller icke mera har någonting att sörja
uppriktigt. Hvad fröjder än må höras jubla, hvad sken än må
synas bländande glänsa omkring det, stapplar det likväl hjelp-
löst genom natt och dimma mot förgängelsen.

Du Gud, som stark vid fädrens sida stod,
Dem strida hjelpt i farorna, i nöden,
Sänd männer stads, som ljusets sak så god
An kämpa ut med mannens fria mod
Och stå för fosterlandets ära trogne intill döden.
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Mina herrar!

Det gifves ingen menniskolott på jorden mer ljuf än dens,
hvilken burit ett- namn, vid hvars ljud, huru ofta det än må
uttalas, oförgänglig glädje väckes, liksom nya hjertan städse
glädja sig åt vårsolens ljus, åt dess flägtars susning, åt dess
fåglars slag, åt det lif, som de återkommande alstra öfver na-
turens och öfver menniskors grafvar, hvilkas nu toma bröst for-
dom dervid klappat högt af fröjd. Omfånget af den krets, ett
sådant ljud mäktar fylla, kan skifta. Den kan hafva samma
gränser som verlden eller endast gränserna af ett enda land.
Trängre få de ej vara, om klangen skall evigt fortljuda, om den
ej af brist på utrymme skall förqväfvas i qvalmet af den fort-
ilande tiden. Men om också ett sådant namn finner en åter-
klang i hvart enda hjerta endast på den jord, der det först
nämndes, på fädernejorden, kan dess ton vara rik och skön mer
än många andras, som med dån återkastas från det hvalf,
hvilket omsluter jorden. Så kan ju harmonin af en enkel, ren,
ur det innersta af ett enda menniskobröst framvällande sång
ega en ljufhet, ett behag, som hänföra oss att hellre dertill lyssna
än till orgelns brus, hvarvid tempeldömen hotar att remna, eller
till sjelfva thordönets, som banar sig väg genom spillrorna af det
brustna himlahvalfvet.

Med denna dag har till sin qväll skridit fram ett sekel,
vid hvars morgon lifvets morgon tändes för en man, ämnad att
sätta, mera för sina landsmäns hjertan än deras öra, en sådan
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ton till ett dittills klanglöst namn. Jag behöfver ej nämna

detta namn för Eder, mina Herrar. Om någonstädes klingar
det för Eder ljuft, som minnet af Eder moders röst, som de
sångers minne, hvilka af den buros fram kring Eder vagga.

Då jag iklädt mig ansvaret af att i detta ögonblick med
det flyende seklet sända några tacksamhetens och minnets ord
från Henrik Gabriel Porthans forna närmaste lärjungars söner

till hans skugga, känner jag i fullt mått, hvad jag dervid veder-
vågar, äfvensom att vådan af detta försök dels omedelbarligen,
dels medelbarligen från honom sjelf härflyter. Ty jag måste be-
fara, att mitt företag misslyckas dels för storheten af den mans
förtjenst, jag åtagit mig skildra, dels derför att, i väsentlig mon
i följd af hans bemödandens verkningar, jag nu eger att höja
min röst inför ett auditorium, som i allmänhet uti bildning kan
täfla med hvilket som helst, det der kring någon akademisk ta-
larstol i Europa, sig församlar. Men hvem skall ej af hela sin
själ glädja sig deröfver att uti Porthans och sitt eget fädernes-
land i ett sådant företag som mitt på denna stund af sådan
orsak misslyckas! Och hur mången kunde väl undgå detta öde,
om han ville med ord fullt återge, hvad Porthan för sitt land
var, hvad han för det verkat? Och nära till förmätenhet tyckes
det gränsa att våga öfva sina ord på ett minne, bekransadt med
talets odödliga eterneller af en Jacob Tengström. I denna krets
finnas män, hvilka ännu kunna erinra sig honom med de var-
maste, tacksammaste händer flätande dessa kransar. Det är
främst desse män, som komma min röst att darra vid tanken
på en jemförelse, huru fjerran anledningen dertill i hvarje hän-
seende för dem än annars ligger.

Men om än ytterst få skulle fullt lyckas i att framställa
hela vidden af Porthans förtjenst, synes det dock ej alltför svårt
för hvem det äii vara må att vid behandlingen af detta ämne,
åtminstone i denna krets, undvika att väcka obehag, ifall han
endast lyckas uttala den känsla, som sedan barndomsdagarna
bor i det innersta af hans hjertas djup. Ty hans tunga tolkar
då blott det, som stumt lefver i hvarje annans barm. Och så-
lunda inger den tanken mig mod, att jag liksom de flesta, hvilka
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här församlat sig, utgått från ett hem, hvari intet jordiskt namn
redan tidigt hann mitt öra med varmare kärlek nämndt än Hen-
rik Gabriel Porthans.

De förnämsta af de öden, han med hvarje annan dödlig
haft gemensamma, förutsätter jag såsom allmänt bekanta och vill
derför uppehålla mig endast vid dem, som hufvudsakligast tyc-
kas ha bidragit att gifva honom en impuls till verksamhet så
olik de flesta andras. Äfven vid de utmärkelser, hvilka veder-
foras honom som medborgare, anser jag mig icke heller böra
dröja, så märkeliga de än på den tid, då de tillföllo honom,,
tycktes för hans samtida, ovana då att se den stilla, anspråk-
löst verkande vetenskapsmannen dermed behedrad. Ingen tän-
ker ju numera vid namnet Henrik Gabriel Porthan derpå, att
det föll på hans lott att bära den visserligen då icke ännu ob-
soleta Nordstjernans emblemer, ej heller erinrar man sig annat dy-
likt. Det synes ju oss nästan, som det medfört dem, hvilka visste
sätta värde på och uppsöka äfven ett slag af förtjenst sådan som
hans, mera heder, än det skänkte honom sjelf. — Stående vid

det sekels yttersta gränssten, vid hvars första Porthans vagga
ställdes, tyckes det mig tillbörligt att hufvudsakligast söka fram-
ställa, huru den tid, hvars vingar sväfvade kring denna och den
ålder, som växte opp med honom, mäktigt medverkade derhän
att bilda Porthan till en man, hvilken mäktigast sedan bidrog
till att bestämma riktningen af det slägtes bildning, som derefter
jemte honom vandrade till grafven. Jag vill slutligen med
några drag söka visa, huruledes följderna af hans verksamhet ej
med honom sjelf nedsjönko i hans grift, men länge, segrande
öfver det, som segrar öfver allt annat på jorden, öfver sjelfva
förgängelsen, skall lefvande fortgå från slägte till slägte, som
ett efter annat skall mottagas af Suomis kalla, men dock hulda,
moderliga fanan.

Jag hoppas, att yrkandet om ovanskligheten af verknin-
garna deraf, att en Porthan funnits till, icke skall åtminstone
för oss synas innebära någon öfverdrift; att det icke skall tyckas
hafva händt mig, medan jag med minnets blick betraktat hans
aska, som det någon gång händer den, hvilken länge skådat in
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i sin egen härds småningom till aska förkolnande låga, att näm-
ligen deri se hvarje gestalt, hans egen fantasi för tillfället vill
skapa. Väl är min tro den, att äfven bland verkligen utmärkta
personligheter de flesta i det hela taget bära stämpeln af en
möjlig umbärlighet, ej blott för det stora hela, men äfven för
det land, den verkningskrets, som närmast skördat frukterna af
deras ansträngningar. Jag menar härmed, att det lyckligtvis
ser ut, som om det framdrifvande hjulet ej skulle hafva helt
och hållet afstannat, äfven ifall också just dessa, personer icke fun-
nits till för att gripa i verket. Undantag från denna regel fram-
träda dock någon gång. Det synes då, som om krafter skulle
arbeta i män, om hvilka man frestas erkänna, att förhällandet i
verlden eller åtminstone i något visst land i yttre eller i inre
hänseende ovillkorligen vore helt annat, ifall just dessa icke
lefvat, medan alla öfriga, äfven utmärkta personer visserligen
framträdt såsom kraftiga momenter, bidragande till en eller an-
nan sidas framdrifvande, men dock endast så, att förhållandena
i hufvudsaken blifvit desamma, äfven om en eller annan af så-
dana individualiteter icke varit i tillfälle att handlande uppträda.
Af sådana på förstnämnde, genomgripande sätt i nationernas in-
nersta lif verkande män har, så vidt jag förmår inse, Finland
framfödt blott en enda. Och denne är ingen annan än Porthan.
Han ensam synes hafva tillhört det slag af menniskor, om hvilka
man måste tro, att, om någon af dem icke visat sig, det skulle
hafva varit en allmän nationalolycka. Värt fäderneslands stora
lycka synes det således vara, att vi genom det, som Försynen
låtit honom verka, blifvit förvissade om, huru oändligen mycket
vi fått umbära, ifall vi saknat honom. Sådane män som Por-
than höra till dem, hvilka med sin andas kraft döpa en ny tid,
som dittills utan att ha aflagt bekännelse om den lära, hvari
den vill uppfostras, tanklöst lekt pä sin moders, den förgångna
tidens mull. —

—

—

Europa hade i början af det 18:de århundradet under de
oerhördaste ansträngningar, som det någonsin allmänndigen ut-
härdat, uttömt sina materiella krafter. Och domnade tillika med
dessa tycktes äfven de andeliga sjunkna neder. Lik ishafvens
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sårade, förblödande jätte på klippig strand, lågo nationerna
maktlöst på kanterna af blodade fält, der så mången lager
skiftevis blifvit skuren, att slaget tycktes hardt nära att för
långlig tid utdö. Att berga hvad som bland spillror af ram-
lad lycka bergås kunde, att ej mera äfventyra det mödosamt
bergade blef lösen, ej just för dagen — men för den inbrytande
skymningen. Deraf dessa från land till land, från stad till stad
nomadiserande fredskongresser, vattnande med försagdhetens tå-
rar fridens ännu så trånväxta planta, som arbetade sig fram
skygg i de djupt intryckta spåren af stridens med dödsliar för-
sedda vagn. hvilken nyss gnisslat öfver verlden. Då sattes nyt-
tans klingande metallstod högst i det afgudatempel, hvarifrån
man småningom redde sig att utkasta allt, hvars beläte ej bar
den materiella redbarhetens handgripligaste stämpel.

Ingenstädes röjde sig dock detta rastlösa brådskande med
hvardagens småbestyr mer idogt än i Svea land. Kontrasten
mellan detta och den storartade verksamhet, som dittills spänt
bågen till det ytterst utåt ända derhän, att den måste springa,
synes stor, nästan oförklarlig, men synes likväl endast så. Grun-
den ligger på djupet af så väl landets som folkets innersta na-
tur. Svenskame äro a ett trögt folk, fullt af hetsigheter," har
en af de djupsinnigaste män, Sverige någonsin framfödt, sagt.
Denna hetsighet hos nationen hade af oerhördt stora konungar
blifvit stegrad under ett helt århundrade till ett nästan oafbru-
tet konvulsiviskt febertillstånd, hvarunder inga sår kändes, huru
djupt de än trängde. För ideella intressen hade folket täflande
underkastat sig de största uppoffringar, som ännu något folk
fortfarande uthärdat. Skoningslösast hade de blifvit tagna i
anspråk af den tolfte Carl. Honom hände, hvad som mer än en
gång förut visat sig i verldshistorien, att en ofantligen koncen-
trerad, opponerande kraft framdrifver till herrlighet och seger
endast det, som. den vill förderfva, framdrifvande deremot sig
sjelf till sitt mål — undergången. Den sekellånga drabbningen
lutade till sin qväll. Det var den sista, som medeltiden utkäm-
pade emot den nya i Norden, der ju allt långsammare mognar.
Och det var nu mera ej seger de bebådade, dessa kanonskott,
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som allt glesare här och der genljödo bland strändernas klippor.
Spiran var tagen från Svea. På dess forna dyrköpta storhet
följde ett nytt, lättare slag. Det var de stora planernas, de
stora ordens; liksom sagan förtäljer, att hjerpen, krympande
ihop till sin nuvarande litenhet, till ersättning och minne af
sin storlek erhöll förmågan af de dånfulla vingslagen.

Erfarenheten deraf, att nordens jord långsamt förmår låta
ärr växa, än långsammare helår de sår, som drabbat folkens
välmåga, manade till att så ifrigt som möjligt till mognad be-
fordra de mest olika slag af fredens frukter på de fält, der
blodsådden dittills så. rikligen frodats; manade att med sårade
händers hela återstående kraft fasthålla de fragmenter, som fi-
endens tvehuggande svärd och politik ännu qvarlemnat. Den
poetiska verldseröfrande anden gick nu endast fredligt, enstaka
igen än här än der, såsom vid Linnés venstra sida i skogarnas
natt, eller stormade i någon ynglings stridslustiga drömmar
kring de tallösa kämpagrafvarna på och utom fädernejorden,
eller i någon diktande politikers månskenslysta kabinetter, eller
i Svedenborgs och andras svärmande fantasier, hvilka tusenfal-
digt återvunno ur andeverlden allt, det Sverige i den reella
tappat. Då och då framträdde dock på samma gång för många
minnet af en förgången herrlighets tider med så starka steg i
skymningen af retade passioner, att man förleddes tro, att dessa
skuggor voro de dånande tiderna sjelfva. Då skred man yrva-
ken till det, som numera, besynnerligt nog, egentligen benämdes
för verkligheter: till krig. Men den kommande dagen förvand-
lade till töckenslott hastigt de förhoppningar om eröfrade fä-
sten, på hvilka man upprest sina skimrande villor mot skyarna.
Dessa verkligheter, af hvilka man väntat sig så mycket, förvand-
lades plötsligt endast till den bittra verkligheten af en nedslå-
ende erfarenhet. Och ifrigare än någonsin slog man sig åter
på verkligheter af mindre vansklig natur. Den svenska hetsig-
heten, framdrifven numera af yttre sporrar af olika slag, ka-
stade sig nu hit och dit på olika radier med trånga periferier.
Det var denna tid, som skalden i mer än ett hänseende skarpt
karakteriserat som den der: „allt försökt och ingenting full-
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komnat 11. Endast Ehrensvärd, med siareblick förutseende, hvil-
ken verklighet verkligast hotade att stunda, mejslade färdig
ur klippan sin titaniska borg och lockade ur vågorna de hafs-
t-roll, som skulle värna densamma. Anande, hvarest ödets lot-
ter för hans fädernesland skulle falla, hade han utvalt Finland
till verkningskrets för sitt 11. Till en del i följd
af de förkortade radierna för Sveriges centralverksamhet hände
sig, att nyssnämnda land blef mer än någonsin förut ett experimen-
talfält på den tiden för operationerna af den rörlighet, hvilken
genomströmmade det svenska folklifvet. Och sådant var också
icke mer än rättvist, då detta land företrädesvis allt dittills
hade sett sina fält och sjöar förvandlade till en tummelplats
för krigets operationer, till en oqh^tqu, om det är oss
tillåtet att begagna ett frejdadt ord af den herrlige Epaminon-
das. Att likväl endast känslan af billighet och rätt skulle på
den tiden drifvit de maktegande till stegrad uppmärksamhet på.
vårt lands intressen, synes likväl föga sannolikt. Åtminstone
tyckes föga öfverensstämma med en sådan samvetsömhet den
hjertlösa hårdhet, hvarmed man ännu under 1741 års krig i

svenska härens krigskonselj föreslog att till ödemark förvandla
en betydlig sträcka af Finland, och detta på de ömkligaste grun-
der af misstroende till innevånarnes tänkesätt. Och dock var
den enda man, som, medan sagde krig höll på att inbränna
den outplånligaste rostfläck på Sveas hjeltesköld, hvaraf den
intill denna dag täres, storsinnadt ådagalade hufvud och hjerta,
i samma krigskonselj närvarande. Denne man var öfverste
Fabian Wrede. Med sanningens hela hänförande makt sking-
rade han väl denna gång misstankarnas mörka här. Men ingen
kan heller undra deröfver, att samme man kort derefter på Svea
Rikes riddarhus anmälte såsom Finska Adelns beslut: „att den
Finska nationen varit och skulle vara trogen, så länge den hade
hopp, att under Sverige förblifva; men — de kunde ej annat
se, än att Finland blefve för eviga tider från Sverige skildt
och att Ryssen skulle med makt behålla hvad han i händer
hade; hellre än att underkasta sig denna fara vore de beredde
att godvilligt blifva Ryssar 11; hvartill alla fmnarne ropade: Ja.
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I dessa Wredes ord och det ja, hvarmed de af alla finnar
upptogos, ligger en profetisk, fastän klar öfversättning af den
förkänsla af Finlands förestående bestämmelse, en aning om en
ny tid, som stunda skulle. Försynen hade bestämt, att detta
land skulle från sambandet med det verklshistoriska folk, med
hvilket det dittills skridit fram mot sin utveckling, öfvergå till
Ryssland, hvilket ärft af det sjunkande Svea siji egen verlds-
historiska betydelse. Af en dylik dunkel aning om denna snart
förestående skilsmessa härflöt väl det, vid annalkande af en
sådan kris hos menniskor vanligen stegrade intresset för Finland,
redan ökadt genom det oväntade återfåendet af landet, hvilket,
i följd af ofvannämda krigs skändligheter af hvarje slag, varit
så godt som till spillo gifvet. Jag skall längre fram söka visa,
att denna välvilja sedermera stegrades till den högsta grad, den
någonsin uppnådde, genom ingen i högre mon än genom den
man, hvars vid samma tider, dem jag nu sökt karakterisera, in-
träffade födelse föranlåtit mig till dessa reflektioner. Att de
faror, som hotat Finland, icke varit endast inbillade, derom
vittna Bestuscheffs hårda förslag, äfvensom den grånade kossak-
hetmannens vilda tanke angående Finland — ehuru icke följda
af deras mildare herrskarinna, hvilken lät Ijuftklingande ord
ljuda i sin bekanta proklamation, deri hon ville förmå det
finska folket att sjelfständigt ställa sig mellan de kämpande
makterna. Såväl välbehaget öfver att hafva undgått dessa som
förkänslan af de stundande ödena bidrogo att här öka kraften
af den impuls till rörlighet, som från moderlandet utgått.

Men troget sitt innersta väsende sträfvade det finska
folket att adla ansträngningen för det nyttiga derigenom, att
dettas framgång alstrades såsom resultat af djupsinnigt tänkandes
bemödanden. Som representant af hela detta sträfvande fram-
träder den outtömligt uppfinningsrike Samuel Chydenius. Måhända
har Finland aldrig framfödt någon annan man så full affram-
tid som denne. I honom arbeta rastlöst redan de eröfringar,
sträckta från jorden till eld och vatten, som utgöra ett Indien
för vår tids hufvudsakligaste industriella krafter. Men han var
full af framtid äfven i den mening, att han anade, huru som
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det ej skulle vara honom länge beskärdt att sträfva till det
mål, dit anden dref honom. Deraf hans till det otroliga grän-
sande brådska att hinna med mycket på den korta tiden, att
gjuta lif i det land, hvarom han sjelf säger, att det: serni ani-
mis quasi deprehendatur. Man kan ej afvärja, att en iskall
rysning genomljungar ens hela väsende, då man ser, huru nära
äfven hans egen aflägsnare framtid sväfvar tidigt för hans själ.
Så hänföres han midt ibland matematiska kalkyler uti sin disser-
tation „de Navigatione per fumina et lacm patrice promo-
venda" till en poetisk eller snarare profetisk målning af de
dödsfaror, som hota dem, hvilka öfverlemna sig åt vårt lands
katarakter. „Quo diutius hcec contemplamur, eo magis ho-
minum audaciam mirari convenit, qui se et vitam suam, per
hujusmodi voragines iterfacientes, in hcec pericula commit-
tunP. Så slutar han sin beskrifning. Hvar man vet, att han
slutade sitt lif med att besanna de farhågor, han yttrat. Och
Finland torde länge nog fä vänta, "tills naturen alstrat fram en
lika kågader mästare 11, såsom om honom sade den man, hvilken
bättre än någon förstod att uppskatta hans värde.

Men ej blott i Chydenius visade sig detta svenskarnes
sträfvande till materiel nytta genom finska män förandligadt.
Ungefär vid samma tid, som professionen i poesin fick gifva
vika vid Finlands universitet för en annan i då tidens mest salig-
görande konst, i ekonomin, sjöngo Liljenstedt, Frese, Creutz
med en ljufhet, ett behag, som dittills ännu aldrig ljudit från
något svenskt strängaspel. Att en djupare ande sväfvade äfven
öfver de ställen, der det blodlösa spöket, som då begynte kal-
las upplysning, haft sin obehindrade framgång, röjde sig i mån-
get öfverraskande fenomen. Så sutto på mer- än en prestgård
i Finland i långlig tid män, hvilka, hänförda af den upplysnings-
paroxysm, som genomilat nationen, hade låtit förleda sig att
fanatiskt bära händer på lundar och annat, som folket ansåg
heligt, och sågo nu med brustna tankar ned i afgrunden af ett
djupt, men förvirradt sinne, liksom en nedvänd fackla in i ett
grafkor. De ansågos förtrollade af någon i de hemlighetsfulla
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konsterna invigd. Jag har anledning att tro, det Porthans egen
fader hörde till de sålunda af besvärjelse drabbade.

Sin förmåga att alstra utmärkta, rikt begåfvade personlig-
heter har Finland aldrig mera fruktbart framtett än under de
decennier, som närmast föregingo och efterföljde Porthans födelse.
Nu framträda representanter af alla de rigtningar, på hvilka
det var bestämdt, att våra landsmäns andeliga krafter skulle
sträfva fram till utveckling och ära. Och till huru olika håll
fortlöpa ej dessa rigtningar? Jag har redan nämnt några af
de män, som med dittills i vårt land oanad framgång beträdt
sådana. Jag vill ytterligare endast anföra den genialiske Sprengt-
porten, troligen det rikaste organiserande fältherre-snille, som
någonsin här sett dagens ljus; Gustaf Mauritz Armfelt, öfver-
raskande genom nästan till antikt behag adlad yttre personlighet
ännu mer än den förstnämde genom sin inre rikedom; Pehr
Kalm och Pehr Adrian Gadd, med rastlös ifver eröfrande natu-
rens alla riken åt tanken; Lexell, hvars snille banade honom
väg till den plats, som den store Euler senast hade innehaft
uti ett land, der man knappt visste, i hvilken verldsdel den
bygd var belägen, hvarest hans vagga stått, och slutligen Por-
thans närmaste samtida, Matthias Calonius, ämnad att jemte ho-
nom sjelf kraftigast bidraga till att uppfostra sitt folk till dess
nya bestämmelse, hvilken Calonii ögon ännu sågo nå sin när-
maste utveckling. Så vidt jag kan förstå, var meningen med
Calonii mission den att hos Finlands folk väcka vördnad, för
lag och med Porthans att lifva kärlek till fäderneslandet.
Lag och Evangelium voro de sände att förkunna. Och de hafva
begge fullgjort sitt uppdrag såsom män. Välsignelse och odöd-
lig ära öfver deras stoft! Men på hvad sätt Porthan lyckades
utföra sin sändning, skola vi nu, ehuru måhända för sent, med
några drag söka framställa.

När morgonen gryr, kan det nytända ljuset ses ej blott
af den, som skådande mot Morgonens verld lyfter opp sin blick
mot dess källa, men äfven af den, som derifrån vänd ser dess
unga strålar på motsatt håll målande föremålen. Så rigta äfven,
när gryningen af en ny tid är i annalkande, sådane män, hvilka
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äro ämnade att företrädesvis deri verka, sina blickar antingen
mot det kommande eller det förflutna. Porthans samtida Tho-
rild t. ex. hörde till de förre. Outtömligt kastade han ljus-
gnistor ut, i hvilkas sken kommande åldrar länge skola betrakta
föremålen. Porthan sjelf hörde till det senare slaget. Sådane
män förmå skåda forntida ting i en dager, för hvilken alla an-
dras ögon dittills varit skumma. Med ett ryktbart blifvet ord
kunde man kalla en sådan: en ,yriickivärts gekehrter Prophet u.
Men ehuru de tyckas vända sig endast åt forntiden, verka de
dock ofta oändligen på de dagar, som komma skola. Att sådant
i sällsynt grad var förhållandet med Porthan, lärer af ingen
bestridas.

Men att sådant kunde af en man med hans krafter åstad-
kommas, förekommer deremot vid första påseende mera öfver-
raskande. Jag tror mig på detta ställe genast böra vidröra en
fördom angående Porthan, hvilken besynnerligt nog tyckes ha
arbetat sig fram nästan till allmän giltighet, den nämligen, att
han icke skulle ha varit begåfvad ined det, som man kallar snille.
Äfven de af hans lärjungar, hvilka med den varmaste kärlek
omfattade honom och som, sjelfve snillrike män, bäst tycktes
vuxna att i detta hänseende bedömma honom, antogo detta för-
hållande städse såsom ett axiom. Så sjelfva erkebiskop Teng-
ström, ehuru innerligt han annars kände och erkände Porthans
stora förtjenster. Ej under således, att samma mening tidt och
ofta af andra, hvilka i mer än ett hänseende stått aflägsnare
från honom, blifvit upprepad. Förunderligt synes det mig lik-
väl, att man för ingen del velat tillerkänna en Porthan snille,
hvilket det på ungefär samma tid icke föll mången in att från-
känna en Chorseus. Skulle jag våga söka förklara denna fördom,
ville jag finna orsaken dertill, utom i vanskligheten och obe-
stämdheten af sjelfva det begrepp, man fäster vid ordet snille,
deri att Porthan i början af sin bana med föga framgång för-
sökt sig i poesin, hvars gudinna den tiden liksom ofta annars
ansågs hafva sig beskärd uteslutande rättighet att utdela
diplom på genialitet. Ett undantag från denna regel gjordes
likväl allmänt. Det skedde för Calonii räkning, hvilken
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hade haft den klokheten att aldrig låta fresta sig till slika för-
sök, i hvilka han troligen rönt måhända ännu mindre framgång
än Porthan. Sålunda hade Calonius, hvad poesin beträffar,
framför Porthan åtminstone öfverlägsenheten af den negativa
förtjensten att icke hafva lemnat några punkter för jemförelser,
till hvilkas anställande menniskor, som ej veta göra någonting
bättre, städse känt sig så lockade. Snart eröfrade sig också
Calonius nästan monopolium på att bland de äldre akademiska
lärarne såsom snille hyllas. Måhända gjorde han denna eröf-
ring mindre genom sin skarpsinnighet i vetenskapliga forsknin-
gar, i huru hög grad han än dermed var begåfvad, än genom
den spetsfundiga, epigrammatiska klyftighet, hvilken, ett lånt
gods från fransoserne, begynte aktas högst bland menskliga
förmögenheter. Hos Calonius saknade väl qvickheten sin vä-
sentliga fransyska egenskap: det behag, den finhet, som åt den
gaf elasticitet; men den egde till ersättning en dugtighet, en
skärpa, som gjorde, att den ofta nog trängde i märg och ben
och kändes till sina verkningar der desto längre.

I detta slag af snille kunde visserligen Porthan ej täfla
med Calonius eller ens med andra, med fyndighet mindre be-
gåfvade. Måhända bidrog det också ej litet att bringa hans
snille ur kredit, att han, mer än rådligt varit, äfven derom
inlät sig i taflan, obekymrad som vanligt och lika litet beräk-
nande som åsyftande någon framgång. Men snille besatt dock
troligen Porthan i högre mening än den, hvarom nu sist fråga
varit, äfven om man icke med Buffon vill definiera det såsom
„aptitude au travail", i hvilket fall Porthan skulle i geni
framstå oöfverträffad, der mången högt beprisad finge stå till-
baka. Måhända ägde dock Porthan i högre grad hjertats snille
än hufvudets. Men just detta gjorde följderna af hans verk-
samhet desto mer djupt gripande och varaktiga. Denna hans
verksamhet bär i hög grad stämpeln af det folks lynne, hvars
trogna tolk han i många hänseenden var. Den var främst inåt
gående, centripetal, medan Calonii visar sig såsom mera univer-
sel, utåt sträfvande, omfattande. Tengström står i detta som
i andra hänseenden medlande mellan dem båda.
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För ingen del är det likväl min mening att frånkänna
Porthan en spänstig och omfattande receptivitet för de lifsytt-
ringar, hvilka elektriskt sprittande genomljungade nationerna,
dem dundret af Fredrik den Stores kanoner på en gång väckt
ur dvalan. Det är bekant, med hvilket oförslappadt intresse
Porthan ända till sina sista stunder följde verldshistoriens gång
från verld till verld, från år till år. Och mer kolossala steg
har denna aldrig tagit än de, vid hvilka jordklotet darrade från
Porthans födelsestund till hans död. Det första Schlesiska
kriget och Napoleons jättesteg till uppstigande på den väldi-
gaste kejsarethron, hvilket han tidigt förutsåg, äro här de djupt
markerade gränsmärkena. Politiken var dock ingalunda det
rätta hemmet för Porthans högre intressen; ej dess irrgångar
valplatsen för hans djuptgående verksamhet. Ej svärdet, som
för att verka blankt svingas i luften, men plogbillen, gömmande
sig i jorden, egnar sig till symbol för hans stilla bemödanden.
Märkeligt är dock, att hans ande länge förmådde lätt svinga
sig upp på de flesta banor, dem mensklighetens genius då först
klart seende beträdde. Han stod i jemnbredd på dessa banor
med de bästa i hvar sak, och utan att visa sig som deras blinde,
själlöse härmare. Så omfattades de själfullare idéer, dem Heyne
obestridligen sökte och lyckades ingjuta i den dåvarande filolo-
gins caput mortuum, med lika varm som klar insigt af Por-
than. En djup dryck ur de källor till lif, dem forntidens
författare erbjödo, var ett bland de hufvudsakligaste sätt att
stärka sina mattade krafter, hvaråt Europa törstande öfverlem-
nade sig. I nära sammanhang med detta sträfvande låg det
äfven, att de män, i hvilka nationernas hjertan varmast slogo,
öppnade dessa för de förklingande melodier, i hvilka folkslagen
utandats sina bästa, renaste barndomskänslor. Macpherson, hvil-
ken Porthan redan 1778 med hög beundran omtalar, Herder
och Porthan sjelf gömde i sitt inre eolsharpor för dessa folk-
slagens stämmor, dem endast några få utvalda ännu då för-
mådde förnimma. Ja, det tyckes någon gång, som om Porthan
af en omotständlig makt blifvit drifven att befatta sig med äm-
nen, dem de ännu i allmänhet rådande åsigterna tvungo honom
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ogilla. Så hänföres han sjelf uti sin dissertation „de poesi
Fennica", liksom sedermera den af honom ledde Lencqvist i
sin „de Superstitione veterum- Fennorum", att i de strängaste
ordalag ogilla eller rättast sagdt fördöma allt hvad, som hängde
tillsamman med den finska besvärjelsens fenomener, icke upp-
fattande den andeliga rikedoms djup hos folket, hvarur de leda
sitt ursprung. Och dock sökte han skydda dess vise mot den
ifrande upplysningens blinda fanatism. Och dock sökte han
rädda dess runor från förgängelsen. Det var ingalunda blott i
detta fall, som den häfdvunna teorin och den nya praxis, hvar-
till hans genius mäktigt dref honom, framställde sig i den skar-
paste konflikt. Traditionelt hade han liksom hvarje annan så-
som trosartikel antagit den protestantiska läran om förderflig-
heten, mörkret, ohyggligheten af påfveväldets inflytande och om
medeltidens deraf härflytande själlösa barbari. Och dock var
han den förste, som med skarpsinnighetens hela styrka samlade
de spridda strålar, hvilka från de afskydda hierarkernas bullor
gjöto sig öfver historien om hans fädernesland, öfver hvilket
katolicismen dock andats de första andetagen af humanitet i
högre mening. Men egentligen erbjuder hela hans lif samma
kontrast mellan teori och praxis. Teoretiskt bekände han sig
till den då nog allmänt rådande moderniserade epikureism eller
eudämonism, som manade den förgängliga menniskan att njuta
lifvet, så godt hon någonsin förmådde. Läran om nödvändig-
heten att eftertrakta det nyttiga är i hans alla teser en lika
stående artikel som polemiken emot den kritiska filosofin. Och
dock förgick mest hela hans lif under det rastlösaste arbete,
de oegennyttigaste uppoffringar för det allmänna och för ideella
intressen, ifall något så skall få benämnas. Han, som ensam
vågat göra upp den för de tiderna gigantiska planen till det
nya universitetshuset, egde vid sin lefnads qväll ej den ringaste
egna hydda, hvari han kunnat luta sitt trötta hufvud ned, flyt-
tade liksom nomadiserande de sista åren af sin lefnad från det
ena främmande hemmet till det andra och dog på Abo stads
f. d. fattighus.
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Vi, som lefva i en tid och under förhållanden, då veten-
skapliga anstalter äfvensom enskilde vetenskapsmän på ett så
liberalt och storartadt sätt upprätthållas och understödjas, kunna
lyckligtvis knappt göra oss en föreställning om, huru stort mod
det erfordrades att utkasta de planer till landets, universitetets
och i allmänhet vetenskapernas förkofran, dem Porthan upp-
gjorde ; huru oböjlig ståndaktighet och stålsatt kraft togos i
anspråk för att bringa dem å bane och än mera att dem full-
borda. Erkebiskop Tengström säger, att Porthan mer än en
gång beklagade sig deröfver, att qvällen för hans verksamhet
redan instundade, då ett högre intresse för fäderneslandets väl
kraftigt framträdde i lif. Han var således för anspråkslös att
se det, som hvar och en annan klart insåg, att framför allt
genom honom sjelf en sådan förändring i sinnenas stämning
blifvit beredd. När det slägte, åt hvilket han omedelbarligen
eller medelbarligen meddelat den värma, som pulserade i hela
hans väsende, småningom intagit de platser i samhället, hvari-
från de kunde med sina handlingar eller efterdömeh verka, då
först visade sig sådana företeelser, som det Finska Hushållnings-
sällskapet i sin första beundransvärdt fruktbärande verksamhet
förenande alla krafter, dem Finland kunde till sin välmakt och
förkofran erbjuda. Äfven Sverige sparade numera inga uppoff-
ringar för dess välstånd. Är 1796 vågade Bilmark i konun-
gens och hertigens af Södermanland närvaro uppställa den tesen,
att: ,_,_Om Finland blifver tillbörligen uppodladt, så vinner Svea
Rike mera välmakt, än mången torde sig nu föreställa 11. Och
om sådant som axiom af alla ständer antogs, var detta med-
gifvande af ingen i högre grad föranledt än af Porthan. Så
stort och obegränsadt var äfven bland statens förste män för-
troendet till Porthans insigt, redlighet och oegennytta, att man
skulle trott sig ha begått helgerån, om man betviflat godheten
af den sak, för hvilken han gått i godo med sitt mannaord.

Förunderligt synes dock, huru Porthan från sin trånga
studerkammare kunde utöfva ett så mångsidigt inflytande i olika
riktningar. Men han hade fått i arf från den tid, då han föd-
des, en rörlighet, en oro, dock ej en sådan som ovädrets, hvil-
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ket allt efter sin olika extensitet bryter sönder källans eller haf-
vets spegel. Den liknade snarare orons i tornuret, som verkar
dag och natt och gör, att allt folk derefter mäter tidens gång.
Och hvar och en ser nästan med bestörtning opp, när den en
gång stannat i sin verksamhet. —■ Det är ett vanligt uttrycks-
sätt, att någon fyller sin plats. Såsom alla män, ämnade att

verka stora ting, hade Porthan blifvit ställd på sin rätta plats.
Och om någon finsk man kan sägas hafva fyllt sin, gäller det
väl om honom. Det var hans naturliga tillstånd att verka deri,
och han vantrifdes, då detta ej egde rum. Mången anser sin
befattning som ett nödvändigt yttre ondt, hvari man måste skicka
sig och göra det oundvikliga så litet besvärligt som möjligt. Ej
så Porthan. Det fanns för honom intet tillstånd, som varit be-
svärligare än det att ej få lefva i sitt kall. Och hvar man vet,
huru vidsträckt han tog detta.

Det är en ofta upprepad klagan, att i Nordens korta vårar,
i dess somrar, under hvilka mången gång en enda frostnatt
kallt och lugnt leker med att bita bort hvarje hopp om höstens
skördar, mycket knytes borttrånande i växten, utvecklar föga
af den herrlighet, hvars ämne legat i dess frö. En sorglig san-
ning ligger otvifvelaktigt till grund för sådan klagan. Omstän-
digheternas makt har hårdt hindrat mången ädel natur att hålla,
hvad den lofvat, att bli, hvad den tycktes kunna blifva. Por-
than är en ibland de få, hvilkas inre drifvande kraft varit nog
stor att rastlöst föra mannen fram till det föresätta målet. Och
just derpå stöder sig ett af de förnämsta anspråk på ära, som
honom framför de flesta nordbor tillkommer. Men deri ligger
äfven en stor tröst och uppmuntran för hans landsmän, då de
se, huru stora ting Försynen låter utföras af män, hvilka icke
tyckas utrustade med allt för utomordentliga gåfvor.

Men obestridligt är det väl å andra sidan, att en så
mångsidigt verkande akademisk lärare som Porthan numera al-
drig vid Finlands universitet kan uppstå, huru rik än den ande
må vara, som i en sådan arbetar. Till en del äfven i följd af
den impuls, Porthan sjelf gifvit, visa sig förhållandena nu under
helt andra gestalter, än då han begynte verka. Vetenskaperna
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lågo vid universitetet ännu då närmare hvarandras famn, såsom
medeltidens skolastik fasthöll vid en enda stam, omslöt i en
enda krona alla de grenar, hvilka ur menniskoandens vetandes
grund uppspirat. Dessa grenar hafva dock numera åt alla håll
fått en så kolossal utsträckning, att de flesta af dem måste
hvar för sig planteras och skötas på egen grund. Men, som
sagdt, i Porthans tider var åtminstone vid Finlands universitet
en sådan splittring ännu ej för sig gången och, för att nyttja ett
uttryck af Tengström, läste denne in omni scibili.

Porthan har af en bland sina utmärktaste lärjungar blif-
vit kallad fäderneslandets gemensamma lärare. Dertill tycktes
han äfven liksom på förhand bestämd. Genom sin födelseort
tillhörande Tavastland, Finlands hjerta, genom sina förfäder den
Wiborgska nationen i gammal vidsträckt betydelse, omfattande
hela Finlands öster, genom sin första uppfostran hela dess ve-
ster, eröfrades han sedermera af landets söder, som på närma-
ste håll var vittne till hans hela lifs verksamhet. Ingen del af
hans fädernesland saknade sålunda trådar, hvilka gingo att fästa
sig vid hans hjerta. Fanns likväl någon sådan del, som närmare
än de öfriga dervid var fästad, så veten J alle, mina Herrar,
hvar den var belägen. Det var ju den, hvarifrån fäderna till
Eder, som med varmaste känslor omfattat tillfället att egna
Porthans odödliga minne Eder hyllning, fordom strömmade från
vidt aflägsna hem för att vid Auras stränder andäktigt lyssna
till hans lära och städse återvände derifrån rikare på kunska-
per, men än rikare på någonting annat, måhända mera värdt
än dessa. Jag menar härmed, att de i sina ynglingahjertan hade
inbergat en skörd, hvilken det gör oändligen godt att hafva att
lefva på en hel lifstid igenom. De hade lärt sig att oinskränkt
älska och hålla i vördnad någonting på jorden. Och vår tid,
måhända mindre fallen än någon annan för sådan sinnesstäm-
ning, kan knappt fatta, huru mycket Porthan gaf, då han ingaf
en sådan känsla. Väl tyckes en sådan hyllning vara ett gif-
vande, således något, som går bort från hjertat, gör det fatti-
gare. Så är dock icke förhållandet. Om den går bort, gör
den det dock endast för att eröfra åt sig det bästa, som dväl-
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jes uti det älskade, det ärade föremålet, och återkommer med
ett byte, som gör själen oändligen rikare, än den var, innan
den sålunda hängifvit sig. Att således våra fäder i den ålder,
då menniskohjertat ännu är minst härdadt mot sådana intryck,
lärde sig att vörda och älska det goda, som klappar i mensk-
lighetens hjerta, i det de vördade och älskade Porthan, detta
är i sanning ej den ringaste välgerning, för hvilken de hade
honom att tacka. Så stor var också denna tillgifvenhet, att äf-
ven, om de ock särdeles på den tid, då hans bana lutade
mot sitt slut, hade hos honom upptäckt några svagheter,
skulle de ej haft hjerta att yppa dem ens för sådana, inför
hvilka de gjorde ingen hemlighet af sina egna. Och dessa tän-
kesätt bidrogo icke minst derhän, att mannatro och mannaheder
begynte anses lika betydande med Österbottniska nationens all-
männa tänkesätt.

Man kunde lätt falla på den tanken, att en man, hvilken
förmådde åstadkomma så mäktiga ting, måste ha varit under-
stödd af en i hög grad imponerande yttre personlighet. Sådant
var likväl för ingen del fallet. De medel, ifall man har rätt
att här nyttja detta ord, hvilka han begagnade, voro de enkla-
ste, ur hans innersta natur verkande. De voro sådana, som stå
hvarje ädel menniska till buds. Det var en redlighet, gående
sin väg fram, af tusentals vexlande ögon i ett hälft sekel vid
universitetet pröfvad, och derunder ej en enda gång med något
afsteg beträdd; en mannaära, ej hängande på ytan i form af nå-
gon dekoration, ej ens den af principer, men liggande så på
djupet, att den af intet yttre inflytande kunde åtkommas. Det
är ju vid ett sådant tänkesätt hvar och ens själ hvilar i ljuflig
ro, trygg och säker som vid en ankargrund, öfvertygad att, äf-
ven om det skulle hämmande sätta sig emot ens bästa sträfvan-
den, sådant skett endast af motiver, kanske ädlare och bättre,
än dem man sjelf följt. Mäktigt bidrog äfven till Porthans in-
flytande särdeles på den studerande ungdomen den bepröfvade
öfvertygelsen om hans ovanskliga välvilja för densamma. Derför
gladde sig enhälligt hela nationen, när småningom de, som mak-
ten hade, lånade sitt öra åt honom. Man var viss, som om det
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vissaste, att endast universitetets sanna bästa kunde blifva en
följd af ett förtroende till Porthans ord. Hvar man känner
dock, att det ej var Porthans sed att klema med ungdomen,
att se genom fingrarna med dess fel. Men utan att sjelf vara
fader, kände han bättre än någon hvad som anstod en fader i
sådana fall.

Forntidens folk plägade gifva sina största välgörare äreti-
teln af fäderneslandets fader. Porthan har, om någon, i den
ädlaste mening förtjenat en sådan af Finland. Ty han mer än
någon annan har gifvit lif åt det bästa, det herrligaste, som
klappat eller klappar ännu i nationens hjerta; han har gjutit
lif i dess häfder, ur skogars och ödemarkers katakomber kallat
i ljuset dess sånger och ur dess barm den känsla, som gör, att
den kan se, der den kalla blicken varsnar endast ett moras, en*

sumpig jordklimp, eller ett aggregat af träsk och skogar och
stenrös, att den der kan se, säger jag, ett fädernesland väl
värdt att älskas.

Det är ej för sådana välgerningar, som finnens eljes slutna
sinne icke skulle öppna sig. Med verkningarne af Porthans be-
mödande trängde kärleken till honom genom hela nationen, den
han uppfostrat. I hvar hydda, dit han under sina färder in-
trädde, dem han företog, då fosterlandets blommor summo i
sommarsolens guldflod, fann han ett väntande hem och i den,
som stod vid dess öppnade dörr, någon, som med sonliga känslor
helsade honom. Länge nog skola barnabarnen mångenstädes
veta förtälja om den skönaste högtid, som ett besök af Porthan
skänkt deras fäder.

Har du någon gång i ditt lif trädt in i en landtlig kyrka
en sommareftermiddag, då allt folket strömmat dit, gladt och
tacksamt öfver den nyss inbergade ymniga skörden, för att fira
sin aftonsång. Svalorna segla med utbredda vingar, sjungande
under det hvalf, der de fredligt lagt sina bon ofvanom hvilande,
rostade vapen, dem forne kämpar upphängt. Klocktonernas och
solstrålarnas strömmar flyta rikt in genom de mångfärgade fön-
stren. Men längst bort vid altaret står der en man, krökt af
sin ålders tunga silfverkrona och ser med saligt strålande blick
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på den församlade skaran, der han känner till namn och lynne
hvarenda. Han ser de gamla, dem han i mången tung tid, vand-
rande vid deras sida, gifvit stöd, och hvilka grånat jemte honom
och nu luta sig nedåt mot bädden, som der ute snart väntar
dem. Han ser den ungdom, i hvars kärleksfulla, alla på honom
riktade blickar med eldsdrag står skrifvet, hvad han genom lära
och efterdöme för dem varit. Han ser de haft slumrande bar-
nen, dem han välsignande tagit opp i sin famn och han ser
frid, välsignelse och glada förhoppningar hvila öfver den endräg-
tiga församlingen. Har du en gång i ditt lif sett en sådan
syn, så bor den ock oförgänglig i ditt hjerta, och då har
du ock en ovansklig bild i din själ af Porthan vid lifvets
gräns seende ut åt sitt finska fädernesland. Ej under då,
att, när ett sådant lif var slutadt, Porthans störste lärjunge
sjöng:

Han är ej mer vår vän, vår far,
Vårt ljus, vårt stöd, vår ära.

Men hans namn till sena dar
Sanningen skall bära.

Det klappade då ej ett finskt hjerta i den barm, hvari
denna sång icke funnit en återklang.

En menskoålder har skridit fram öfver hans graf; ett nytt
slägte har derpå växt opp. Det har vant sig vid att pröfva
allt, att oftast strängt gå till doms. Men Porthans ära har
vunnit på pröfningen. Den måste vara bergfast, denna ära.

Den gränslösaste förstöring har härjande gått öfver allt,
som af förstöring kunde drabbas bland det, hvaråt Porthan hel-
gat sin mest brinnande, sin ihärdigaste kärlek. Men verknin-
garna af hans bemödanden klappa oåtkomliga i tusende hjertan.
Den måste ha varit stor, den kraft, som verkade sådant.

En forntida författare håller det för ett godt tecken, att
någon fattat tycke för den man, som Rom tacksamt kallade fä-
derneslandets fader. Jag befarar ej, att det skall misstydas, då
jag yrkar, att detsamma gäller om vårt fäderneslands store lä-
rare. Såsom man tror, att himlakroppar, hvilkas ljuskälla ut-
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torkat längesedan, ännu gjuta genom natten sitt sken i strålar,
som fordom derur flödat, så fortlefver äfven store mäns minne;
så fortlefver äfven Porthans. Tiden ilar med oförsvagade vin-
gar fram öfver fält, der slägte på slägte dignar i dödens armar.
Vår stämma med det beröm eller det tadel, den framburit, för-
klingar jemte våra namn. Men Porthans ljuder, när ett annat
sekel åter hvilar sig på sin lia, oförsvagadt liksom i denna
qväll. Derom tviflar här ingen. Men klingar det äfven lika
ljuft som för oss för det slägte, hvilket från Edra hem, som
då berga endast edra nedsjunkande grafvar, samlat sig vid den
den fosterländska vishetens högaltare? Hvem mäktar förkunna
oss det? Han har då sagt ett afgörande ord angående Finlands
framtid.
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Mina herrar!

Tillåten mig att för en stund föra Edra tankars blick på
en skådeplats, dit väl sällan eller aldrig åtminstone i senare
tid någon, som talat till finske män, bortledt sina åhörares upp-
märksamhet. Samma plats är likväl den vigtigaste, den största
valplats i nyare tider för den sig förkroppsligande tanken, för
idéerna, hvilka bemanna sig med det lefvande ögonblickets hela
hän- och ingifvelse till handling- Så fjerran vi än må lefva
från dessa omvexlingars centralpunkt och till och med från pe-
riferin af deras aflägsnaste verkningar, hafven J väl dock alla
redan tyst i Edert sinne nämnt det ställets namn. Edra tan-
kar hafva förflyttat sig till den ort, såsom hvars enda tunga
väl detta kolossala blad*) böjer sig för Eder blick, men som
dock eger så många väldiga tungor af så mångfaldigt slag.
Edra tankar äro i Paris, så föga hemmastadda de än må känna
sig derstädes.

Misstycken ej, mina herrar, att uti Eder krets en, som
köpt sig en i mer än ett hänseende dyr erfarenhet och förmåga
att stundom lekamligen erbjuda landsmän sin vägledning i den
omätliga staden — hvilken inom sina egna murar och dessas
närmaste omgifning sammanträngt en befolkning, uppgående unge-
fär till massan af dem, som bygga och bo kringströdda på hela
storfurstendömet Finlands vida areal — misstycken ej, att han

*) Journal des Débats.
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för en stund gör der Edra tankar samma vägledande tjenst. J
skolen snart, hunne till målet, inse, hvarför denna färds i alla
fall så lätt burna besvärlighet pålägges dem. Men framför allt
anhåller jag, att J låten förflygtigas ur Edert minne åtminstone
för ett ögonblick allt med mer eller mindre lärdom utstyrdt tal
om enhet i konststycken, hvarmed man kanske uppfyllt det-

samma. J kunnen göra det med desto bättre samvete, som de
anspråkslösa ord, jag går att uttala, blefve utsatta för den hög-
modigaste och godtyckligaste misstydning, ifall man tillskrefve
dem anspråk uppå att vilja sammanfläta sig till något —

konststycke.
Genom Seinefloden skild ifrån den egentliga hufvudverlden

af Paris, den, hvarest dagens stora och små materiella intressen
fika, sträfva, löpa om hvarandra i tusen sinom tusen skiljaktiga
inkarnationer, ligger liksom en annan stad, hvars karakter, ehuru
mindre storartad för ögat och mindre brusande och stormig på
sin yta, ingalunda saknar sin liflighet och styrka, fastän det
kosmopolitiska, det, som egentligen gör Paris till en verldsstad
par préférence, ej framträder så skarpt tecknadt, så öfverväl-
digande såsom på flodens högra strand. Vi vandra nu långsamt
öfver den stora stadens märkeligaste och älsta brygga, bärande
i kontradiktoriskt trots mot förändrade tidsförhållanden sitt gam-
mal-historiska namn jemte sin grundläggares, Henrik IV:s kolos-
sala stod till häst. Låtom oss stanna ett ögonblick vid dennas
fot uppå Pont neuf för att njuta af den herrligaste öfverblick,
någon stad i verlden erbjuder eller någonsin erbjudit. Vi hafva
lemnat på den motsatta stranden den oändliga sträckningen af
Louvrens och Tuilleriernas förenade fursteborg. Vår blick irrar
förbi denna och stannar vid dess gräns på den präktigaste offent-
liga plats på jorden: la place de la Concorde, hvars evigt
springande brunnar förgäfves söka spola bort ur minnet de
strömmar af ädelt blod, som hedniskt omdöpte först samma plats
med namnet: Revolutionsplatsen, sedan den tidigare burit en
konungs namn, hvars regering mer än någonting annat bidragit
till att framalstra den stora omhvälfning, af hvilken den nya be-
nämningen lånades och som tycktes vilja uttorka det gammalt
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fransyska blodets källor. Men vårt öga gifver sig ej tid att
dröja vid den oförlikneliga skönhet, som från alla kanter skå-
dar ned på den platsen; det ilar hän öfver dess af hösten för-
gylda, men likväl ännu af yppigt löfverk kransade infattning:
de Elyseiska fälten för att hvila ut omsider, nära vid horizon-
tens blånande strand, på höjden af I'arche de triomphe, ståtlig
såsom dess namn och, synbar från tusende håll, beherrskande
lik hjelten, hvilken först dertill uppkastat planen och i hvarje
hänseende lagt grunden: en gigantisk gränssten för en hädan-
gången heroisk ålder, fullristad med namn och bedrifter af den
nyare tidens titaner.

Då vi med vår blick återvända åt det håll, dit vi egent-
ligen sträfva, stöter den på grupper af forntida, byggnadsmassor,
så djerfva och fantastiska, som om de, diktade af en nordisk
höstqväll i molnen, af någon trollmakt blifvit sammanbundna till
fasthet och flyttats väldigt hän till denna fjerran strand. Nul-
lum sine nornine saxum, har man sagt med skäl om det gamla
Rom. Detsamma gäller äfven om ifrågavarande del af den stad,
som för en menniskoålder sedan ansåg sig vara ett modernt
Rom och som ännu vill gälla såsom nyare tidens Athén. Vårt
öga vänder sig bort åt Notre Dåmés tvärtafhuggna jättetorn.
Närmare oss, på en liten af floden, som tvegrenat sig, omfam-
nad ö, hvilken till minne deraf, att den i förgångna tiders natt
en gång utgjort den gamla Lutetias ej blott kärna utan hela
omfång, ännu bär sitt ursprungliga namn: la cité, uppreser sig
i dystert trots, likt ett kreneleradt fäste, le Palats de Justice,
som varit forna furstars herrskaresäte och som nu, oaktadt de
förvandlingar, det undergått, blickar mörkt af tusen hemska
minnen ned till den på motsatt strand liggande Greve-platsen,
dit det utsändt otaliga, med stolthet lyftade eller ödmjukt ne-
derböjda, men alla lika åt undergången vigda hufvuden.

Men närmast till höger om oss höjer sig liksom en hög-
tidlig portal, den der leder till alla de tempel, i hvilka den
franska vetenskapen och konsten hafva sina högaltaren. Det är
kardinal Mazarins dunkla palats, inrymdt till samlingsort åt
det allt omfattande 11 lärda och vittra koncilier. Väl
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undanskymmas för vårt öga nu de nyss antydda, närmare eller
fjermare belägna templen sjelfva: UAcademie des beaux arts,
La Sorbonne, College de France, College de Louis le Grand,
Ecole de Médecine, Ecole Polyteehnique, Observatorium och
så många andra, vid hvilka män, sådane som Arago, Guizot,
Villemain, Cousin, Horace Vernet äro eller kalla sig professorer.
Men vi veta, att de alla äro utgångspunkter, från hvilka skilda
vägar leda till Institutets allraheligaste. Kringströdda mellan
dessa hemvist för det högsta vetande ligga de boningar, hvilka
sammanfattas i den europeiskt bekanta benämningen: Quartier
Latin, och dit från Frankrikes alla landsändar och till en del
äfven från det öfriga Europas sammanströmmar en lefnads- och
dödsdjerf ungdom, som lycklig genom sitt armod på erfarenhet
och kungligt rik på förhoppningar störtar in i hvimlet af mer
eller mindre glada och båtnadbringande studier. För dessa den
sälla stundens barn betyder det förflutna föga, framtiden endast
något, men ögonblicket allt. Och dock hafva dessa ynglingar
— som knappt ännu hunnit upplefva sin tid — genom en be-
synnerlig nyck af historiska förhållandens utvikningar fått till
närmaste grannar de sörjande anakoreterne uti Faubourg S:t
Germain, de der längesedan öfverlefvat sin ; för hvilka endast
det hängångna har lif och betydelse, men som fördöma eller
förhåna det närvarande ögonblicket, i det de icke kunna tänka
sig framtiden annorlunda än som en i svepningen, sammanflickad
af medeltidens och af Vanden régime's brokiga kostymer, fram-
stapplande gengångare.

Men under våra kanske alltför långa betraktelser, medels
hvilka vi sökt orientera oss på ställen, dem årslånga bemödanden
skulle lära oss känna endast ytligt och ofullständigt, har höstsolen i
en strid, underbart herrlig att skåda, men hastigt förlorad, ut-
tömt alla sina lifskrafter för att gifva ljus och lif åt de vål-

nadslika daningar af arkitekturen, de der en gång herbergerat
lefnadsformer, på hvilkas bildande aristokraterne i Faubourg
S:t Germain förmena, att lifvet förslösat hela sin styrka, och
der en annan tid, eröfrancle de utaf lifvet öfvergifna fästena,
koloniserat sina egna skapelser, så godt dessa velat i dem rym-
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mas. Den närvarande dagens skugga faller nu redan ner öivét?
de förgångna seklens skuggbilder. I oändligt långa rader upp-
flamma i ett enda ögonblick på hvardera stranden af floden gas-
sken, likt liktågsfacklor, sträckande öfver vattenytan sina dar-
rande armar emot hvarandra. Och högt öfver dessa motsatser
af ljus och mörker tindra de sydländskt klara stjernorna opp
för att blicka i frid ned öfver alla strider och förluster. Sce-
neriet har förändrat sig. Det vore förtrollande skönt att stanna
länge försänkt i betraktelse af skådespelets nya skiftning. Men
vi hafva ej längre tid att uppehålla oss dervid. — Det är den
13 November. Det genom kompakta massor af dagakarlar, efter
slutadt dagsverke tågande till sina arma hem, ökade sorlet för- _
hindrar oss att tydligt förnimma de slag, som, så ljudligt efter
midnatten, med något mellanskof upprepas från de många tornen.
Men vi veta, att slagen, ehuru öfverröstade af bruset, dånat
ifrån höjderna sex gånger. Vårt vandringsmål är ett annat än
de tusendes, som jemte oss lemnande Pont Neuf sträfva fram
längs Rue Dauphine och Rue de VAncienne Comédie. De
skynda kanske till Odéons skådeplats för att hånande hvissla
åt något storsinnadt sorgespel af Ponsard eller Latour de S:t
Ybars, eller för att stormande jubla åt någon på nytt till för-
gängligt lif galvaniserad qvällslända, som redan mången gång
under mångfaldiga namn och gestalter sväfvat öfver tiljorna.
Vandrarene småle måhända i förbigående af förakt eller brånad
mot de sminkade löjen, hvilka liknande irrsken öfver sumpig
mark skygga öfver anleten, speglar för förkolnade, ehuru for-
dom brinnande hjertan. Eller kanske de sträfva, uttröttade
af dagens både felslagna och med framgång krönta bemödanden,
att svalka sig uti de i förvissnade, fallande blad svepta gångarna
af den nyss ännu så herrligt löfvade Luxembourgska parken,
der naturens höst måhända kommer menniskorna att glömma
åtminstone för en stund de samvetsaggslika påminnelserna om
det franska samhällets förvissning: de afgrundsdjupa, himmels-
stormande skandaler, som ej längesedan uti samma palats, hvaraf
parken lånat sitt namn, afslöjat sig i all deras ohyggliga storhet
under hånlöje af en Nemesis, hvilken ej kan glömma det gräs-
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Under den tidrymd af mer än fyra decennier Fredr. Cyg-
naeus såsom skriftställare, skald, lärare och vältalare verkade i
vårt fädernesland, utvecklade han en efter våra förhållanden
ovanligt stor literär produktivitet, hvars alster ligga spridda i
en mängd olika böcker, broschyrer m. m. eller ock, ehuru till
ett ringare antal, ännu befinna sig i manuskript bland den bort-
gångne författarens efterlemnade vittra qvarlåtcnskap. En ord-
nad och så vidt möjligt är fullständig upplaga af Fredr. Cyg-
naei samlade arbeten måste dock anses komma att utgöra ett
vigtigt och värdefullt bidrag till Finlands nationalliteratur. Äf-
ven för den nu bortgångne författaren af dessa verk var det i
lifstiden en kär förhoppning, att hans arbeten en gång skulle
i en sålunda samlad upplaga hembjudas den fosterländska
allmänheten, och behedrade han i sådan afsigt upprepade gånger
under sina sista lefnadsår samt ännu på dödsbädden underteck-
nade med uppdraget att redigera och utgifva en fullständig edi-
tion af hans samlade arbeten.

Ehuru nogsamt inseende vanskligheten af ett sådant företags
ekonomiska sidor, hafva vi dock, öfvertygade om detsammas be-
tydelse i literärt hänseende samt af vördnad för den bortgångne
patriotens yttersta önskan, icke velat undandraga oss det äro-
fulla uppdraget samt skrida nu till dess förverkligande, i det vi
härmedelst inbjuda den fosterländska allmänheten till en sub-
skription på en fullständig upplaga af

FREDR. CYGNAEI
SAMLADE ARBETEN.

Enligt vår utstakade plan kommer denna upplaga att, så
vidt författarens efterlemnade skrifter möjliggöra sådant, full-
ständigt upptaga allt, hvad Cygnaeus på svenska språket pro-
ducerat och som kan anses förtjent af att intaga en plats i hans
samlade arbeten. Detta verk — till omfånget ett af de största
literära arbeten, som i detta land sett dagen — kommer att
omfatta trenne afdelningar: l:o Historiska arbeten; 2:o Lite-
raturhistoriska och Blandade arbeten samt 3:o Poetiska ar-
beten, hvilka serier utgifvas vid sidan af hvarandra i häften af
5 ark samt i det format och den typografiska utstyrsel, som detta
nu utkomna första häfte utvisar. Hvarje afdelning kommer att



omfatta ett olika antal band. Men hvarje bands sist utkommande
häfte följa titelblad och innehållsförteckning för bandet. En
utförlig lefnadstcckning af Frcdr. Cygnaeus efterföljer slutbandet,
som kommer att prydas af den bortgångnes porträtt.

Vid det grannlaga värfvet att redigera Cygnaei arbeten
skall bemödandet blifva att dervid förfara med tillbörlig pietet
för författarens uttryckssätt och tankegång. De förändringar i
skrifsättct, som i vissa fall befinnas vara absolut nödvändiga,
skola verkställas med varsam hand. Den vexlande ortografin i
Cygnaei under en lång tidrymd utgifna arbeten åtcrföres till en
nyare tids, utan att dock det modernaste skrifsättets alla bestäm-
ningar ansetts lämpliga att här iakttagas.

Utgifningcn skall fortgå regelbundet, dock så att icke flera
än omkring tio häften årligen lemna trycket, hvarför det icke
bör blifva alltför betungande äfven för den mindre bemedlade
att med sitt bibliotek införlifva detta arbete. Subskriptionspri-
set är beräknadt så lågt som möjligt eller till 1 mark 25 penni
per häfte.

Samlingens omfång kan ännu icke med bestämdhet angif-
vas, men torde komma att kunna inrymmas i 40 å 50 häften.

Subskription, som är bindande för hela verket, emottages
hos alla bokhandlare i landet.

Helsingfors i December 1881.

G. W. Edlund,
Förläggare

E. Nervänder,
Redaktör

af

Fredr. Cygnaei Samlade Arbeten.
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liga mord dersammastädes vardt i lagens gäckade namn beslu-
tadt mot tt den tappraste bland tappre-1 och utfördt fräckt på
den nära belägna öde plats, vid hvars begynnelse den rika
trädgården redan hunnit uttömma hela sitt blommiga lif.*) Men
följom ej desse vandrare längre! Må de glömma eller minnas,
hvad helst dem lyster. Må de söka njutning eller ro; må de fika
efter heder eller guld; må de öfvertänka verk, hvilka ej skola
öfverlefva morgondagen eller som nederfalla först då, när tidens
vinge, sjelf förlorande sin spänstighet, fallande ner betäcker
dessa med natt. Deras mål är ju ej vårt. Det vi söka är dem
väl lekamligen tusenfaldigt närmare än det är oss, men för de-
ras hjertan så aflägset, som om det redan hade flyttat ut till
en annan verld. Vi se redan Odéons massiva pelare öppna oss
en väg till dess inre: men vi böja af till venster mot en dun-
kel gång. Vi hafva ej ens tid att tänka derpå, att de trappor,
som leda oss opp i närmast belägna boning, fordom en gång
darrat under den förfärliga Danton, som i densamma utkämpat
sin lejonvredes och sin lejonkärleks heta strider — i stunder,
då dessa ej teatraliskt utbreddes för en hel verlds häpnande
blickar. Oss angå i detta ögonblick historiens och skaldesnillets
sorgespel ej. Vår blick mötes blott af en syn, skymd utaf det
förhänge, som fallande tårar nedrulla för densamma. Men vårt

*) Det senast sagda syftar, såsom lätt insågs, då orden tala-
des, på den sordida processen emot exministern, pairen Jean Bapt.
Teste och hans medbrottslingar, hvilken 1847 om sommaren af Te-
stes embetsbröder, Frankrikes pairer, behandlades. Författaren hade
ju ej långt förut också öfverstått febern af den obeskrifligt hetsiga
epidemi, som, medan denna, det franska folkets „Teste-akt" föreha-
des, våldsamt grep allt lefvande i Paris. Deri ligger, om också ej
en ursäkt för, likväl en förklaring till den obehöriga utflykt, den
talandes ord togo åt ett för hans egentliga ämne så främmande håll.
— Allmänt bekant borde det för öfrigt vara, att samma pairskammare,
hvdken 1847 visade en så hederlig ifver att afhugga den lumpna
grenen på sin egen stolta stam, hade 1815 ådagalagt ett ej fullt lika
hedrande nit, då dess dom tog lifvet af Michel Ney, hvilken med
en äfven i det dåvarande heroiska Frankrike sällspord djerfhet tusen
gånger hade hembjudit detta sitt lif såsom offer åt sitt lands ära.
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hjerta känner, att en yngling ligger framför oss på en feberhet
bädd, som nästa ögonblick bytes till hans likbädd. Öfver hans
ej längesedan ännu nästan sydländskt brinnande öga utsträcker
nu den allt närmare stigande döden sin svala hand, så att det
ej mera förmår tränga upp för att igenkänna de vänner, som
luta sig öfver den långt borta i främmande land döendes läger,
nederböjde ej blott under bördan af egen sorg, men äfven af
förkänslan utaf så mången annans djupa, oändliga smärta, qvar-
lemnad såsom bittert arf efter det flyende ögonblicket. Ack!
dessa vänner, hvilka stå der såsom, fastän stumme, målsmän af
sjelfva det aflägsna fäderneslandets deltagande och saknad, känna
vemodsfullt, att med sista sucken, då den knappt hörbart bryter
fram ur djupet af ynglingens bristande hjerta, lik en suck som
ur hafvets djup tränger genom den sönderbristande vårisen,
dör en glad förhoppning för detta fosterland sjelft, som är för
armt att utan stor afsaknad kunna mista äfven en sådan. Ty
förhoppningarna äro ju ändå det friska, det starka lifvets fa-
graste blomster, hvilka med dristigaste ögon se in i dunklet
af framtiden. De äro de naturligt framtindrande leenden, genom
hvilka skimra det lefvande väsendets kraft och förmåga att ännu,
åtminstone i sina lyckligaste ögonblick, vara ungdomligt glad.
Med hvarje förhoppning, som dör såväl i individens som natio-
nernas barm, dör icke blott förhoppningen sjelf, men i och med
henne äfven ett uttryck, en symbol af hjertats lust och styrka
att lefva; och hon faller ned i öppen, färdig graf: ett rum, blif-
vet tomt, emedan lifskraften, hvilken deri hade sin rörelse,
flyttat ut derifrån. Säg mig, att Du icke hoppas mer, och det
erfordras ingen siarekonst till att förutsäga, att din ande ej
skall lefva länge mer uppå jorden, äfven om din lekamen ock
behagar fortfara att stappla, en gagnlös börda, deröfver.

Men utanför den afsomnade främmande ynglingens dödsbädd
brusar det främmande hvimlet i tanklös eller grubblande ifver oafbru-
tet framåt, liksom stormdrifna böljor kring skeppet, som krossadt
af stormens lekar sänkt sina, nyss ännu af dessa lifvade vimplar
mot djupen. Det anar ej, detta hvimmel, att i samma stund
timat någonting, vid hvars behjertande det borde stanna, om
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också endast för några få minuter. Men en vindpust, som
aftonkylig sätter vandrarens lock i oordning, har för honom en
mera störande betydelse än underrättelsen derom, att en finsk
ynglings ädla, högsinta ande sväfvar försvinnande bort i den
luft, hvari så många stora, starka andar redan i århundraden
blandat sin sista suck — äfven om den underrättelsen skulle
händelsevis hinna honom. Och likväl är denna kalla likgiltighet
så naturlig, att det icke vore så litet förmätet, ifall vi vågade
ens det ringaste deröfver beklaga oss. Hela vårt land kunde
ju sjunka ned en stormig afton i sina öfversvallande sjöars af-
grunder, utan att en sådan katastrof skulle väcka annat än en
enda qvälls hastigt öfvergående, på sin höjd af några exklama-
tioner upplifvade, kallsinniga förvåning.

Men äfven tanken uppå denna de andligen och lekamligen
rikast lottade nationers likgiltighet för avårt land''1, hvars namn
för o'- sjelfva fått en innerligare, ljufvare, djupare klang, än
det någonsin egt förr, ökar min smärta öfver och min tro på
oersättligheten af den förlust, hvilken förmått mig att för första
gången efter långlig tid äska ljud i en utvidgad krets af ung-

domen vid vårt fosterländska universitet. Ty jag känner ingen,
ingen, som skulle egt en större förmåga att i en framtid väcka
aktning och derpå grundadt deltagande för Finlands så aktning
värdiga intelligens, än den ynglings själ, hvars håg för storar-
tadt, vidtomfattande vetande jemte djupa kärlek för sitt land
numera endast äro för oss ett minne — denna vålnad af något,
som engång haft lifvets fullhet. Bättre än någon hade han va-
rit i tillfälle att lära känna alstren af främmande länders konst
och vetenskap uti det element, hvarur och hvari de spirat upp:
dessa länders egen lifsluft, genom hvilken hans äfven eljes så
klara blick skulle än lättare trängt in i deras innersta väsende.
Och när en gång representanterne för den högsta europeiska
bildningen blifvit öfvertygade derom, att en finsk mans skarp-
sinnighet med dristig säkerhet förstod att se klart vid och in i
de ljus, de och deras föregångare upptändt, skulle de ofelbart
med större intresse och förtroende lyssnat till det, hvad den
unge utgifvaren af aFinsk Anthologi''-, ifall han ej sjelf i förtid
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vissnat bort ifrån sin blomstersamling, hade vetat förmäla om
den finska andens ännu ej ens af oss inhemske tillräckligt ut-
grundade djup.

Jag vet nogsamt, mina herrar, att denna nyss uppgifna
grund för min saknad i oändligt mindre grad är en sådan för
Eder. Ty man har ju för Eder ofta i senare tid upprepat,
att det är nog äfven för det ringaste folk att fördjupa sig en-
dast i sig sjelft och att, famlande i dunklet af detta djup, slita
sig löst ifrån alla de ädlaste trådar, med hvilka mensklighetens
bildning sammanbinder alla nationer, som icke stappla utom
civilisationens områden — för att detta folk skall blifva sig
sjelfvan nog, starkt och oåtkomligt. Och J hafven trott på
denna lära med den lätthet, den böjliga hängifvenhet för stun-
dens auktoritet, som lemna en vansklig ersättning för den dö-

dade tron på århundradens, ja, årtusendens vördnadsbjudande
tradition. Men jag, som med hvarje dag alltmera känner min
egen oförmåga att någonting verka med egen kraft och som in-
ser, att sjelfva driften att verka någonting hos mig ammats af
impulser från tusen, i fjerran tid och rum aflägsna krafter, jag
erkänner, att ingen betraktelse öfver vår gemensamma förlust
djupare nedslagit mig än den, att vi i och med vår bortgångne
vän förlorat det ljusaste, öppnaste, mest omfattande medium för
den vexelverkan, som mer än för något annat civiliseradt folk
på jorden är på vår sida oumbärlig mellan oss och civilisatio-
nens högsta, främsta fackelbärare, ifall vi ej skola sjunka till-
baka, och det snart nog, i det barbari, hvilket enligt en stor
diktares så sanna ord ursprungligen öfver allt varit fosterländskt.

Men hvad dysterhet än denna synpunkt, hvarifrån det, vi
förlorat, utan återvändo och mest framstående ter sig för min
inre blick, må kasta öfver mitt sinne, har det likväl ej så deraf
förmörkats, att jag icke skulle klarligen se den ljusa sidan, vår
sorg äfven erbjuder. Ty denna sorg är ju en bland de mäkti-
gaste segervinningar, hvari menniskotanken och fosterlandskärle-
ken kunna uppenbara sin allt kufvande herrskarekraft. Libanons
ceder i all sin herrlighet, liljan i Saaron i all sin ljufhet, Hes-
periens ros i all sin fägring, Libyens lejon i all sin styrka,
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kondoren i sin djerfvaste flygt hafva ju intet, jemförligt med
styrkan, herrligheten, flygten af menniskoanden, som ofjettrad
af tiden och rummet förmår med oändlig frihet i valet hemta
opp föremålet för sin sorg — ehuru det i lifvets strid fallit
långt bort i nejder, dit den sörjandes arm eller öga icke
kunna nå — och trycka det till sitt hjerta så troget och fast,
att ingen det närvarande ögonblickets nära fröjd, äfven om den
strålade ur den älskades ljufva öga, ur den yppigaste natur, ur
den hugneligaste enskilda lycka, mäktar tränga mellan detta
ditt hjerta och denna din sorg. Intet blodsband brast, då den
hängångne nederföll i grafven; ty intet sådant förenade dig med
honom. Och likväl är din sorg djup, som om den, hvilken en
gång burits vid samma modershjerta som du sjelf, hade blifvit
ryckt ifrån dig. Intet stöd, mot hvilket du behöfde luta i dag
eller i en framtid din svigtande kraft, har nedsjunkit vid din
sida; och du känner likväl din kraft att handla förlamad, som
om en sena brustit i din arm. Ingen för dig personligen kär för-
hoppning har den bortgångne tagit med sig i den natt, dit han
gått; men ditt fosterland har mistat en sådan, och din sorg
låter dig nu, såsom din glädje annars, känna, att du ej har rätt
att stå och falla för egen inskränkt räkning utan med det, som
skänkte dig ej blott ditt vanskliga, lekamliga lif, utan i dig
väckte, fostrade, utbildade din andes högre lif, resultatet af för-
gångna århundradens ansträngning och kamp för sanning och
ljus, till hvars arfsrätt du utan din förskyllan föddes. Din sorg
följer ej instinktlikt till grafven blott en verklighet, såsom äfven
blomman sörjande nedböjer sitt hufvud, då qvällsolens strålar
kyssa sitt afsked på dess förbleknande kind; såsom djuret, då
det förlorat sitt foster eller sin välgörare. Din sorg flyr hän
öfver grafvens gränser. Din tanke spanar oroligt efter möjlig-
heter, som kunnat verkliggöras, ifall denna graf ej öppnats så
tidigt. Din sorg är ej ensamt känslans medvetslösa, den du
delar med blomman och djuret; din är den medvetna, förnuftiga
menniskotankens, som förmår se klar dager, der känslan ser
intet mer. Mellan de enkla rader, i hvilka du läser, att Johan
Bobert Tengström stilla afled i sitt tjugufemte lefcadsår, läser
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din inre blick allt det, som vid samma namn skulle binda sig, ifall
det förfärliga ordet död blifvit fästadt dervid först då, när den
dystra förmälningen efter naturens vanliga ordning hade bordt
för sig gå. Och du känner vid denna siare-läsning väl, att din
tanke vinner en ny seger; men ack! du känner dervid äfven
oändligt djupt, att ej blott din känsla, men det, som står högt
öfver detta i tidens ström sig speglande fenomen, lidit ett oer-
sättligt nederlag.

Jag besvär Eder, mina herrar, att icke se endast ett ohej-
dadt utbrott af ct den subjektivaste subjektivitet"*) — hvarom man
med en af så ringa humanitet tillbakahållen ifver basunat —

uti min försäkran derom, att för mig möjligheten af det, Joh.
Bob. Tengström kunnat blifva for sitt land, har vida större
visshet, än vanligen kan tilläggas det, som ödet icke tillåtit
att verkliggöra sig. Och ju mer min tanke numera skyggar till-
baka för allt vanskligt grubblande, som förlorar sig i möjlighe-
tens vanligen så innehållslösa rymder, känner jag äfven ett be-
hof att framlägga den, jag vågar säga nästan logiska grund, hvarpå
min mening uppvuxit. — Ingenting är tyvärr vanligare än, att
t. ex. konstnärsanlag, som sammanträngt hela sin ungdomliga
produktionslust i sina allra första försök, uttömmande alla sina
krafter på dessa, ej förmå sedermera, såsom man plägar uttrycka
sig, hålla, hvad de lofvat. Det var ju naturligt. Artistens med
pensel eller ord, i sten eller toner alstrande förmåga sväfvade
öfver känslans toma djup, hvari ingen åter ersättande, repro-
ducerande rikedom kunde finna sin näring. Den liknade de
strödda guldkorn, dem man kan sammanplocka i lös mark äfven
vid Lapplands frusna gränser, för att uppvisa prof derpå, att
rikare nejders skatter koloniserat sig äfven der. Men det stan-
nar vid sjelfva profvet, ifall naturen varit för vanmäktig att
fylla ådrorna sä, att de förmå bestå andra prof än de, som

*) Orden äro lånade från en, den 15 Maj 1545, uti Helsingfors
Morgonblad införd recension, hvari den mest storartade lyx af öf-
versitteri i tonen på ett lysande sätt täflar om priset för den objekti-
vaste objektivitet med den anspråkslösaste oförmåga att uppfatta det
bedömda.
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framtes till fägnad för ögat och för att väcka förhoppningar.
Annorlunda förhåller det sig, då menniskosjälen förmått utbilda
sig till ädel, fläckfri, harmonisk form för bildning, humanitet
och vetande. Är denna form stark och rj-mlig och genomskin-
lig, ej är det innehållet, hvilket kommer att saknas under en

så ringa tid, som äfven den längsta menniskoålder dock i alla
fall är. Ty detta innehåll sammanstöter ju från det förflutna
och det närvarande, ja, till och med från det kommande; från
hela naturens och hela mensklighetens verksamhet, från jord och
himmel. Ämnen för andens producerande verksamhet är ju så-
ledes det, som minst kan tryta; och intet annat än en natur-
vidrig rubbning kan ju tänkas hindra formen att upptaga allt
starkare och återspegla allt ljusare det rika innehållet, ifall
densamma utbildat sig till full styrka och omfång. Och en så-

dan utbildning hade, så vidt jag förmår fatta, Joh. Bob. Teng-
ströms redliga, ljusa, ädelt sinnade själ hunnit uppnå i ovanlig,
särdeles hos oss, för harmonisk utveckling så föga stämda nord-
boer sällsynt grad, innan den af den, ct vcn.sterhändta T' dödens lie
i förtid krossades. Jag anför detta mindre såsom hans förtjenst
än som hans lycka. Ty ransakom hvar och en vårt innersta
med oförklemad oväld, och vi skola ödmjukt erkänna, huru litet
vi kunna berömma oss af någon oss individuel förtjenst och huru
vi äro skyldige allt det bästa i oss endast det, jag i högre me-
ning här kallar lycka. Endast en ädel användning af dessa
lyckans frivilliga gåfvor, endast den arbotsamhet, som rastlöst
drager af dessa den högsta möjliga vinning, tillhöra oss åtmin-
stone till en del såsom förtjenst. Men också blott till en del.
Ifall vi sträcka våra inre spaningar än vidare på djupet, måste
vi ju erkänna, att äfven det, som vi snarast vore böjde att till-
räkna oss såsom förtjenst, ytterst endast är resultatet af anlag,
föredömen, förhållanden, dem det ej stått i vår förmåga att fram-
kalla, men till hvilkas färdiga njutning och besittning vi inträdt
utan all vår förskyllan. Nästan endast då vi inrita Minerva
skulle förmått genomföra något värdt att skattas högt, kunde vi
kanske ha rätt att något deraf berömma oss, ifall den allvarliga
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ansträngningen ännu qvarlemnat i oss lust och tid till en så
tom njutning som inbillskhetens.

Visst är i alla fall, att Tengström icke skulle varit den
högsinnta yngling, såsom hvilken hans personlighet lifligen står
för mitt minne, ifall han någonsin fått infallet att förhäfva sig
eller ens utbilda till öfverlagdt medvetande besittningen af nyss
antydda lyckans håfvor, som väckte hos dem, hvilka i honom
varsnade dessa, så glada, så rättvisa förhoppningar. Och kunde
väl något sådant falla honom in? Kunde han väl yfvas öfver,
att han värmts till lif af en huld, älskelig moders hjerta, vid
hvilket han insög kärlek och hängifvenhet för allt ädelt och
godt, för allt skönt och stort; en kärlek och hängifvenhet, som
hon lemnade barnet i arf, då hon sjelf, tidigt såsom han, flyt-
tade bort till en bättre verld, alltför snart mognad för denna?
Eller deröfver, att han i det namn, han bar, emottagit den när-
maste, den mest lifvande uppmaning, som honom i vårt land
gifvas kunde, till rastlös arbetsdrift och förnuftig användning
utaf tiden, utan hvilka äfven de herrligaste anlag så föga förslå
att föra menniskan fram, ifall hon ställt sitt mål längre än vid
den flyende dagens qväll ? Eller öfver denna, särdeles bland oss,
nästan exempellösa, de yttre omständigheternas ynnest att ifrån
begynnelsen till slutet kunna sträfva upp till vetandets fria
rymder utan att känna sin fot vid hvarje steg förtröttas, för-
hindras och bortglida under maktlösa försök att i materielt
hänseende hålla sig uppe; och utan att känna sin själ, stadd i
fåfäng kamp mot brist och försakelse, antingen förhårdna till
den trotsiga sträfhet, som styfhar till kännetecken på desse
triumfatorer öfver nöden, hvilka anse sig skyldige att i hvar-
enda åtbörd tillkännage, att de hafva endast sig sjelf att tacka
för allt; eller försmälta till den nerrlösa sjelflornekningen hos dem,
som tycka sig begå en grof otacksamhet mot menskligheten,
hvilken ändå låtit dem åtminstone lefva, ifall de skulle tilltro sig
att ett ögonblick kunna stå upprätta af egen kraft och för egen
räkning? Eller öfver den plan för lifvets studier, som han
mottog färdig ifrån den bepröfvade, fasta, faderliga hand, hvil-
ken sträcktes ut till hans ledning redan vid hans första blick
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utåt lifvets villande vädjobana och besparade gossen och yng-
lingen ett famlande bland och en tidsförlust i gagnlösa försök,
utan att dock beröfva den gryende, sträfvande anden sin frihet
att äfven på egen hand utveckla sina vingar? Eller öfver den
vid samma lika fasta, som milda ledning utbildade känslan af
vördnad och tacksamhet för ett vetande och en erfarenhet,
hvilka stodo fullmogna redan, då ej ens hågen för dessa var
medveten hos den unge, som njöt deras frukter, ehuru han sjelf
ej ännu kunde frambära ens en enda blomma på den menskliga
vishetens altare? Eller öfver den äfvenledes till en början ärfda,
ehuru visserligen sedermera med egen förtjenst förvärfvade lyc-
kan att med välvilja emottagas och hyllas af allt det, Finland
eger utmärktast genom snille och tänkesätt och främst af den
högsinnta ande, i hvilken vår nations poetiska skaparedrift ut-
vecklat sig till herrligaste blomstring? Eller öfver tillfället att,
när stugan blef honom trång, tidigt med en blick, stärkt af den
djerfva, vidtfamnande, allt öfverskådande personlighets*) skarp-
sinnighet, åt hvars ledning han med ungdomlig hängifvenhet
öfverlemnade sig, skåda på nära håll den vilda skönheten af
det land, hvarpå det finska folket med en inre kraft, som ännu
hittills intet annat på jorden förmått göra gällande i kamp mot
lika öfverlägsna yttre svårigheter, arbetat sig fram åtminstone
till en gryende civilisation? Eller öfver den bland oss ända in-
till senaste tid än sällsyntare lyckan, att, medan hjertat ännu
är öppnast för intryck, och det af bitter erfarenhet ej ännu
fördystrade ögat ser klarast, hvad menskligheten och naturen i
vida verlden erbjuda herrligast, få draga ut till ungdomliga vi-
kingatåg, på hvilka ögat, känslan, förståndet rota sig tillsamman
för att skiftevis bära bort de byten, af hvilka hjerta och huf-
vud äfven under det längsta lif kunde lefva rika samt sälla af

*) Castrén, som medtog Bob. Tengström såsom följeslagare
på sin, år 1839 företagna vandring i de östliga delarna af Finland
etc, förvånades högeligen öfver den raskhet och glada energi, hvar-
med hans unga kamrat, oaktadt sin fysiska klenhet, hade utstått
färdens mödor och försakelser.
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minnen och kunskap; att beledsagad af det, man begynner kalla
illusioner, när ledsagarinnorna öfvergifvit ett sällskap, hvarvid
de känna leda, men som helsas med helt andra namn, medan
de ännu kringsväfva oss — lyssna till visa ord, flödande från
de visaste, vältaligaste läppar i verlden; eller till sånger ström-
mande från de klangrikaste bröst; eller skåda nejder och konst-
verk, vid hvilkas blotta namn hjertat klappar högt af förtjus-
ning, utbreda sig för ens syn, medan man tvingas erkänna, att
ens djerfvaste väntan af verkligheten öfverträffas?

Nej! Nej! Lyckan, som hade gjort så mycket för Teng-
ström, hvilket hon vägrat att beskära åt tusen sinom tusen
andra, hade blott varit blind, ej god, ifall hon i honom utvalt
en gunstling, som i hennes ynnest endast sett anledning till
öfvermodets och sjelfviskhetens torftiga, själlösa njutning. Och
ej denna, utan endast en uppmaning till kraftfullt, oförtröttadt
begagnande af de tillfällen till upphinnande af ett ädelt lifs
högsta mål, såg han med oafvänd blick deri. Utan återvändo
ljuder och skall i mitt öra ljuda hans vemodiga utrop: ars
longa, vita brevis, hvarmed han på sin dödsbädd mötte de
tröstande ord, med hvilka jag sökte lugna hans ständiga oro
deröfver, att hans tid, förslösad på fåfäng kamp mot sjukdomen,
gick obegagnad förlorad för hans törst efter vetande. Han hade
således mer än vanligt väl insett, hvad tidens rätta bruk har
att betyda, äfven då fråga är om en högre examen än den in-
för en fakultet. Lika lifligt framstår han för mitt minne i en
stund, då han kort förut ännu hänförd af det unga lifvets fri-
ska, ädlaste kraft nederslog några dystra invändningar, som blif-
vit framkastade, med utropet: , tSkulle det väl löna mödan att streta
och arbeta eller ens lefva, ifall man ej hoppades fullt och fast,
att ens arbete skulle lända fäderneslandet i en framtid till godo?"
Hvem kan ställa sitt arbetes mål, vare sig tankens eller svär-
dets, högre än denne yngling vid några och tjugu års ålder?!
Och hvem skulle ej bittert sörja, att ett så anlagdt arbete, knappt
ännu påbegynnt, knöts för alltid i växten! Sorgen väckt af tan-
ken derpå, att ett sådant icke fick fulländas, är stor, omätlig
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som glädjen öfver, att planen dertill så tidigt nådde sin mog-
nad i en finsk ynglings själ.

Sannt är: fäderneslandet har rätt att, när dess tjenst och
båtnad så skulle kräfva, återfordra af sina söner sjelfva det lif,
som af detta dem beskärdes. Och än obestridligare rätt har det
ju att bjuda, det vi ännu uti tusenfaldigt i hvarje hänseende
rikare lottade länder skola genom den optiska villa, som endast
är själens hemlighet, hafva detta fädernesland oafvändt för våra
ögon. Detta synes så naturligt, att det ej allenast icke kan
räknas en såsom förtjenst, utan att det tvärtom skulle tyckas en
äreförgäten glömska af pligt, ifall vi ej städse äfven genom all
den herrlighet, som i nyss antydda länder tjusar oss och väcker
vår häpnad eller beundran, skulle klarligen se skimra detta
torftiga fjerran land, hvilket vår känsla så gerna kläder i all
den fägring, som naturen, snillet och menniskokraften slösat på
de andra. Men visst är dock äfven, att det erfordras en vida
större styrka hos fosterlandskärleken, då dettas föremål är ett
sådant som vårt, än de, hvilka ej sjelfva varit i tillfälle att be-
stå profvet, förmå föreställa sig, till att fortfarande fasthålla för
sin inre blick den hägring, hvarom här är fråga. För Teng-
ström var det dock lätt och naturligt, såsom allt ädelt var det
för honom. O! jag minnes lifligen och skall aldrig glömma det,
med hvilken af glädje strålande blick han redan på första da-
gen af vårt återseende efter så långlig tid framdrog Bunebergs
herrliga sång: aVårt land" och uppläste det med en röst, hvari
kärlekens rena diamanttårar darrade. Detta stycke var liksom
en till högsta känslor stämmande introduktion till de bilder, han
ställde upp för mig af det inre lif och de sträfvanden, som genom-

bäfvat vårt lands hjerta, sedan jag lekamligen varit aflägsen från
detta. Huru högsinnt uppfattade och erkände ej Tengström det
ädla, det ljusa i hvarje försök inom handlingens eller tankens
sfär ! Huru mildt, i ordets högsta mening humant, bedömde han
äfven hvarje irring i dessa, ifall han trodde sig deri se endast
en vilsegående verkan af i grunden nobla och aktningsvärda mo-
tiver. Men sträng, oblidkeligt sträng utföll hans dom, der han
trodde sig hafva kommit oädla bevekelsegrunder eller till och
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med endast svaghet på spåren. Klart syntes det i sådana ögon-
blick, att döden varit för honom lättare att emottaga, än att han
skulle förnedrat sig till upphofsman af en låg handling.

Men lefvande såsom hans harm öfver det lumpna," det låga,
var hans tro uppå, ja, hans visshet om det ädlas, om humani-
tetens seger på jorden. Jag har aldrig hört denna visshet ut-
talas med sådan bestämdhet, som det skedde af Tengström flera
gånger, ännu kort förr än han lade sig ned på den hvilobädd,
hvarifrån han ej mera uppstod. I sådana stunder kände jag,
huru ur djupet af mitt hjerta klingade, såsom echo till hans hän-
förande ord, detta: faciet"-, hvarvid de, hvilka icke hop-
pas mera att kunna sjelf realisera planer, som varit dem kära,
kasta ut hoppets nödankare vid anblicken af en ädel personifi-
kation af framtiden. Ille faciet hoppades jag ännu, då jag för
knappt två månader sedan, kanske sist bland alla tryckte till
afsked hans redan då afmattade hand och mottog hans helsning
till Eder alla, kände eller ej, dem hans själ älskade, emedan
han i Eder såg medhjelpare till det humana verk, hvilket han
önskade fullborda till fosterlandets båtnad. Ty såsom sagdt,
detta var dock städse den förgrund, som på en gång begränsade
och upplifvade allt, hvad hans öga, hans känsla, hans tanke
sågo. Då jag lyckönskade honom att få sträcka sin kosa till
min själs adopterade herrliga fosterland, till Italien, genmälte
han, att han vida hellre skulle föredraga den väg, som förde
mig till vår ödsliga nord. Jag medger, att jag förvånades öfver
denna hemlängtan, icke fattande dess fulla mening hos en yng-
ling, som reder sig att för första gången se Venedig och Rom
och Palermo. Nu förstår jag den bättre. Utom den glada
känslan af kärlek till det gömda fosterlandet, låg deri väl äfven
en förkänsla af, att dagen för hans verksamhet redan led till
aftonen, innan den knappt hade grytt till full dager. Med ho-
nom har mitt hopp „illefaciet" för alltid gått bort. Men är hans
minne Er kärt, så fördelen efter hvar och ens krafter bland
Eder bördan af det verk, till hvars uppbärande han hade fått
större lust, håg och krafter än de fleste; och hvar och en vige
sig sålunda till apostel åt sanningens, ljusets och humanitetens
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höga, heliga sak. Verkställare skola då saknas lika litet som
verk, för hvilka det är ljuft och skönt att lefva och dö. Och
lifvar Er stundom under denna verksamhet minnet af den hän-
gångne och den sista afskedshelsning, jag nu till Er från honom
framburit, då har han ju likväl icke lefvat helt och hållet för-
gäfves. Ehuru han så föga hann omedelbart bidraga till det värf,
hvars mål brann för hans unga öga, skola hans gerningar ändå
i denna mening följa honom efter. I skingrens efter några da-
gar alla åt olika håll, men der J hamnen skall utförandet af
Edra afsigter lättas genom den välvilja och godhet, hvilka med
kända anleten möta Eder, färdiga att öppna Er sina armar.
Begagnen frihetsstunderna från egna studier till inrättandet af
läroanstalter för det folk, för hvilket samhället, som gjort så
mycket för Eder sjelfva, gjort föga eller intet. Hvem vet, huru
månget anlag i undangömda landsändar väntar endast uppå rin-
gaste väckelse för att kunna en gång hålla, hvad Tengström en-
dast hann lofva! Hur ljuft vore det ej för Er, när Eder bana
begynner luta nedåt, att med vissare utsigt att ej af Edra för-
hoppningar svikas, än som tyvärr blef mig beskärd, och blic-
kande på krafter, till hvilkas utveckling J icke varit overksamma,
kunna säga till samtid och framtid, till Eder sjelfva och till allt
folk: Ille faciet!





JOHAN JACOB NERVÄNDER.

Veten J icke, att vi skote döma
Änglarna ? Huru mycket mer tim-
melig ting?

I Corintb. cap. 6 v. 3.



Mina Herrar!

Ej längesedan samlade oss smärtan öfver en gemensam för-
lust kring ett trångt, åt förgängelsen invigdt rum, hvilket i den
stunden döptes med ett oförgängligt namn, såsom stället, hvarpå
en hjelte stupat, ehuru dittills förbisedt och namnlöst, af den
herrliges undergång öfverantvardas åt ett ovanskligt minnes vård.
Det var Johan Jacob Nervänders öppna graf. Ifrån dess mör-
ker lyftade religionen våra dystra blickar uppåt till omätliga
rymder, der det eviga ljuset firar sina segrar utan föregången
strid, och tolkade sitt mystiska hopp om en aevig frid'". Sån-
gen, detta immaterielaste, djupaste uttryck för menniskans sorg,
hvilket inga tårar behöfver till att gråta ut sin smärta, icke
ens vingar för att höja sig upp, sväfvade i stilla vemod öfver
den frusna marken och öfver våra sinnen, stela ttsom furan, då
yxan dånat vid roten,-'' och grät i milda melodier fram de käns-
lor, som under dem smälte i våra hjertan.

Men då sången dog bort, förklingande i den öde rymden,
öfverlemnades uttolkningen af dessa känslor åt vinden, som käns-
lolös och kylig hven genom den alltmera mörknande . qvällens
tystnad, och åt mullen, som fallande från vänliga händer bar
hän sista afskedshelsningen till den bortryckte vännens stoft.
Ej ens en sådan hade jag då kraft att hembära honom, der jag
stod nedtryckt, kufvad af dödens allsmäktighet, såsom jag dittills
varit det endast en enda gång uti mitt lif. Och min sorg, omät-
lig och hafsdjup, lyssnande endast till sin egen röst, kunde blott
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välja tystnaden till sin tolk. Öfverväldigad närmast af min per-
sonliga förlust trodde jag, att mina enskilda känslor af vänskap,
saknad, tacksamhet och smärta gjorde bäst uti att stirra neder
i denna öppna graf, ljudlösa såsom den. Men då sannolikt
ännu aldrig kring någon grift på samma plats församlat sig ett
deltagande, så allmänt, så vidtomfattande, så fritt från allt en-
skildt, inskränkt intresse, som det, hvilket sjelfmant slutit sig
omkring denne nybyggare, som sist hade brutit sig en gård på
dödens öde mark, befarade jag ej, att kraften, hvarmed, striden,
hvarunder den förbleknade kämpat sig fram till sin ärofulla
graf, skulle finna tolkar blott i stormen, i mullen, i tåren —

denna brutna dialekt af dödens eget stumma språk. Egde väl
hoppet, som såg himlen öppnad framför sig, ensamt rätt att här
äska ljud, men minnet, som vände blicken tillbaka åt en jord,
höljd af svårigheter, genom hvilka den tidigt fallne banat sig
väg; kringgärdad af stängsel, genom hvilket han arbetat sig upp
till fri luft och öppet rum; tryckt af qvalm och töcken, dem
han atlas-stark burit, egde väl detta ej rättmätigt anspråk uppå
att äfven säga ut sitt yttersta ord? Ja, borde ej sjelfva det all-
männa deltagandet gifva sig luft, öfversätta sig från känsla till
tanke; ordna sin bestörtning till klar insigt af sin förlust; rätt-
färdiga det ovanliga af sitt framträdande genom framlagdt bevis
derpå, att det sällan haft en mera stor och smärtsam anledning
att träda fram i dagen än just nu? — När en hydda, härjad af
lågorna, hotar att störta neder, kastas det dyrbaraste, som in-
neslöts deri, ut ibland dea kringstående mängden med visshet,
att det skall emottagas af räddande armar, äfven om ingen fun-
nes bland hopen, som någonsin inträdt i huset, innan det hem-
söktes af förstöringen. Men det dyrbara minnet, hvilket ensamt
nu återstod för oss af den man, hvars fallna hydda vi sågo
sjunka under jorden, skulle det ej, sedan dess öfver ett helt
lif och bland tusen närmare eller fjärmare stående menniskor
förspridda momenter blifvit i något ännu klappande hjerta kon-
centrerade, framställas i en färdigt tecknad bild för blickarne af
dem, som nu blott bevarade i sitt sinne de enskilda dragen,
af hvilka denna bild borde sammansättas? Kring grafven stodo
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ju de fleste bland de män, hvilka endast några dagar förut sutit
vid den akademiska senatens bord tillsamman med honon, hvars
plats dervid nu står tom och länge, länge torde komma att så-
lunda stå, huru lätt den än lekamligen må kunna fyllas. Men
ingen enda bland dem alla förtäljde nu ett enda ord om det,
de i honom egt och med honom mistat. Personifikationer af
den fosterländska vetenskapens högsta utveckling, sådan den
röjer sig i det Samfund, för hvars ordförande döden besparat
valet af sätt att träda af från sin innehafda plats, hvilket brydde
hans sista stunder, betraktade äfven sin bortryckte medlems
hastigt, funna hviloplats. Men ehuru de numera af honom hade
ingen motsägelse att befara, kände ej heller någon af dem ett
behof att i det eviga afskedets stund ställa ett försonande ord
till sin, fallne stridsbroders skugga eller läto. åtminstone ej hän-
föra sig denna gång af sin känsla. Lika litet bröts den hem-
ska graftystnaden af någon ledamot af den Förening, som genom

sitt framträdande bevisat, att Finland icke evinnerligen behöfde.
misströsta derom, att en bildande skön konst kunde växa upp
ur dess snö, och som i hvarje fall redan hunnit röja, att ett
deltagande och intresse för denna saknades i våra byggder vida
mindre, än man länge trott sig hafva anledning befara. Och
likväl hade äfven Konstföreningen i den hädangångne förlorat
ej blott en af sina mest nitiska grundläggare och befordrare
utan också en man, hvilken i kännedom och skarp urskiljning
af konstprodukters värde måhända gaf vika för ingen bland
dess alla ledamöter. — Hvarthän således blicken kastade sin
fråga på de män, hvilkas sociala eller vetenskapliga ställning
till den bortgångne tycktes uppfordra dem att äfven af sjelfva
döden börda tillbaka allt, hvad från dennes våld kunde räddas:
hans minne och förtjenster, möttes frågans tystnad af svarets.
Den akademiska vältaligheten var och förblef det, den sällau
enligt sin natur kan vara — stum. Och ehuru Joh. Jac. Ner-
vänder äfven i denna slutakt , icke utaf, utan bortom sitt lif,
ännu, liksom i hvarje annan, hvars medelpunkt han varit, sam-,
lade kring sig allas tankar, tycktes han emot vanligheten denna,
gång, ej gifva anledning; att. om sig säga något., ;:
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Mina herrar! Jag har ledt Edra tankar länge, längre än
sannolikt mången förmenar, att jag det bordt göra, till den
herrlige mannens graf, ej blott derför, att det känts mig tungt
att från denna slita mina egna tankar. Jag har dröjt dervid,
emedan dess dunkla kulle lyftat den i dess djupa frid hvilandes
bild så högt, att den omsider framstår i sin rätta dager, mot
hvilken skuggorna, kastade från närgångna lägre föremål, tappat
sin fördystrande makt; en dager, som ingen talande tungas kraft,
ingen pensel eller mejsel, af hvad snillrik hand de än skulle
förts, hade förmått deråt gifva. Och djupt vid den bildens fot
ligger liksom vilddjuret på ett offeraltare, det försoningsfullt
hemburna offret af bitterhet och vrångvis förtydning, de der
sugit sin näring af passioner, som alltför mycket påminna men-
niskan om sitt urspung från stoftet och alltför litet derom, att
hon föddes till arfvinge äfven af något högre och ädlare. —

Med hemsk, ehuru likväl med glädje blandad förvåning häugif-
ver sig själen åt betraktelsen af denna dödens makt att förvandla
äfven i annan mening än den vanliga. Hvad ett helt lif af den
varmaste vänskap icke skulle förmå, det förmår den iskalla för-
gängelsen i ett enda ögonblick, framkallande omotståndligt det
ädlas seger — i mer än ett hänseende. Sedt i återglansen af
den förklaring, döden gjuter öfver dem, som ädelt fallit i lif-
vets heta strid, tedde sig den tidigt bortgångnes minne ofördunk-
ladt i ett ljus, hvari ej hans afsigters redlighet, hans mångsi-
diga verksamhet, ja, ej ens öfverlägsenheten af hans snille och
talanger, ehuru dessa i alla fäll alltid varit minst ifrågasatta,
på länge, kanske aldrig förr blifvit sedda. Med stilla hänryckning
måste ju sjelfva Försoningens Engel skåda neder på denna om-
skiftning af mörker till ljus. Och för hvilken dödlig vore det
ej ljuft att skåda, att skåda länge menniskohjertat i denna sin
ädlaste högtidsdrägt!

Ingen kunde känna sig mera tröstad än jag vid anblicken
af detta skådespel — måtte ordet tagas, såsom det menas, utan
någon sidoblick på den bibetydelse, som möjligen kunde deri
inläggas. Och likväl har en af huvudsvårigheterna, under hvars
börda mitt ord vacklar i denna stund, sin grund i den antydda
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omkastningen. Ty med tillhjelp af en optisk villa, från hvilken
själen är lika litet befriad som naturen, röja såväl enskilda
som mängden af dem, såväl mindre samfund som hela folkslag
en otrolig lätthet att taga riktningen, som deras tankar och
känslor senast följer, för den, hvilken dessa i alla tider följt.
Visserligen skördar tecknaren utaf Joh. Jac. Nervänders fram-
farna lif af den omvexling, döden vållat i mångens sinne, en
lika stor som glädjerik vinning. Då härföraren sjelf fallit midt
i striden och ibland dem, han ledde med sin andes kraft och
sin djerfva arm till seger, nödsakas de ringare, som åtnjutit
äran af att stå närmast kring den stupade, mången gång att
uppbjuda all sin kraft till att åtminstone rädda sin fallne fält-
herre från förnedringen att röja spåren af hans triumferande
fienders framåt ilande hästhofvar. Sådant är lyckligtvis på långt
när ej deras öde, hvilka i den bortgångne förlorat ej blott en
vän, hvars välvilja aldrig svek, äfven då den uppträdde i for-
mer, som minst tycktes egnade derför, utan en mäktig ande, som
stod invid eller framför dem, ledande med sitt råd och sitt före-
döme, hjelpande i dåd och aldrig sparadt bistånd, när af sådant
gjordes behof och det stod i hans förmåga. Men ifall jag skulle
våga påstå, att hans lif, ämnadt om någons af naturen till egen
lycka och att göra andra lyckliga, fördystrats, förbittrats, för-
tärts i fåfäng kamp och strid, som ej alltid, ej ens oftast för-
anledts af hans eget förvållande, då skall mitt tal synas mån-
gen, till hvilken något ljud deraf tillfälligtvis kan tränga, ett
hårdt. Man skall i min uppfattning af Nervänders öde se ett
hemskt utbrott af en pessimism, som söker gifva åt fostren af
sin dystra inbillning en verklighet, som verkligheten sjelf från-
säger dem. Men gerna må mina ord synas hvem det än vara
må för hårda, endast sanningen ej finner dem alltför veka och
böjliga. Det är i alla fäll minst i en stund, då jag som lifli-
gast beklagar, att en afliden mans handlingar och tänkesätt blif-
vit ej blott missförstådda, men äfven misstydda, jag skulle vilja
göra mig skyldig till en afsigtlig obillighet emot någon lefvande.
Men mot den döde ville jag likväl än mindre låta en orättvisa
komma mig till last. Och skulle jag röna den olyckan, att nå-
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gon ansåge sig genom en så ringa mans mening som min föro-
rättad, bör ju hans egen erfarenhet mer än någonsin förvissa
honom derom, att korrektivet för denna liksom all annan obillighet
förr eller senare skall göra sig omotståndligt gällande. Ju ut-
märktare han vet sig vara, desto säkrare kan han ju äfven
hoppas, att detta korrektiv ej länge skall låta vänta uppå sig
i en tid, då man ej mer, såsom annars ofta skett, kan anklaga
Döden att blindt och utan urskiljning drabba sina offer. Nu
då dess härjande lie med skarpsinnigaste val susar öfver de
ädlastes, de bästes hufvuden. är det ju endast vi ringa och obe-
tydliga, som måste befara att länge fåfängt nödgas förbida, att
rättvisans timma skall slå äfven för oss, ifall vi hade den djerf-
heten inbilla oss, att full rättvisa ej alltid blifvit oss gjord.
Men hvem i vårt land skulle väl fördrista sig att klaga deröf-
ver, att han i detta hänseende är ställd på framtiden, i den
stund, då han betänker, att en så i allo öfverlägsen man som Ner-
vänder nödgats med det högsta möjliga pris, menniskan kan
erbjuda: med sitt lif, gälda det nog sentida erkännandet af
detta sitt lifs förtjenster. Ack! skulle samma undseendc och
välvilja, som nu beklaga, att det lifvet kan verka intet mer, å ena
sidan underlättat dess verksamhet samt å den andra med lika
mildhet som nu bedömt dennas resultatet*, medan undseendet,
välviljan, mildheten ännu kunde medföra båtnad och hugnad
åt den verkande och bedömde och icke uteslutande åt den milde
bedömaren sjelf, då ålåge mig ej att i denna stund teckna det
mest tragiska öde, hvartill jag åtminstone i Norden vet mig
hafva varit vittne. Verkningarna af detta, på bekämpandet af
mötande svårigheter till en del förspillda lif skola i alla fall
ej bryta sig emot vallarna af den graf, hvari dess utbrunna
aska bergats, utan välgörande sträcka sig långt och vidt derut-
öfver. Men sjelfva detta förgångna lif, betraktadt lugnt och
allvarligt, såsom man betraktar de förbleknade dragen af en
död, borde ej utfalla utan all frukt och nytta. Äfven öfver-
tygelsen härom har bidragit till att drifva mig i vådan af att
framställa det till sådan betraktelse. Främst har jag dock be-
stämts dertill af den tro, att jag var skyldig mitt fädernesland
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att visa, så vidt det i min förmåga står, hvad det uti Joh. Jac.
Nervänder egt och förlorat: ty hans lif och lefverne förtjena
att ingå såsom vigtigt moment i dess kulturhistorie. Det kännes
tungt, tungt som dödens hand, att ens närmaste vänners i för-
tid afskurna lif närmast och nästan uteslutande hopa sig kring
en såsom ämnen för behandlingen af den fosterländska hvardags-
historien —• i ädlare mening af ordet än den, hvari det van-
ligen tages. Men då det förunnats mig att djupare än någon
annan se in i den sist bortrycktes djupa hjertas djup, är det
min pligt att låta mina minnen derur framhemta allt det i da-
gen, som ej bör af ett eller annat skäl åtminstone tills vidare
uteslutande lemnas i förvar endast åt vänskapen. — Till slut
på detta nog långt utsträckta, och såsom mången skall förmena
nog öfverflödiga företal, men som i alla fall innehåller hufvud-
summan af det, jag vid detta tillfälle ansett mig ej kunna un-
derlåta att uttala, tillägger jag endast, att Joh. Jac. Nervänder
föddes begåfvad med alla de elementer, hvilka af deras besittare
göra ej blott en utmärkt man, sådan han verkligen lyckades
blifva; min innerliga öfvertyge.lse är, att mer än en, hvilken
ej haft större krafter än han att utveckla, men fått utveckla
dem under förhållanden mera egnade för storhet än våra, fram-
stått såsom stor ej blott i sin samtids krönika, utan bekräf-
tats såsom sådan af alla tiders häfder. Äfven i vår tid har en
eller annan upprest sig på grundvalen af icke mäktigare förmåga
än Nervänders till en höjd, frän hvilken han tyckes dominera
Europas, kanske verldens väl och ve. I denna anmärkning
ligger naturligtvis ingen klagan öfver och ännu mindre någon
anklagelse emot oundvikliga förhållanden. Jag ser på sin höjd i
detta hämmande i växten af en enskild finsk mans lif en bild af
det finska folkets eget öde. Rikt på djupa anlag till storhet, så-
som endast få nationer det äro, har det aldrig hunnit och skall
troligen aldrig hinna ens till att bland dessa intaga ett utmärkt,
än mindre ett stort rum. Och hvem förtjente väl att helsas
såsom stor, om han ej ödmjukt älskade att dela sitt folks öde!

Det var för icke alltför många veckor sedan en qväll, då
de lyckligtvis ende representanterne af yra I'', som gifvit
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oss en bild deraf, att en sådan rasar fram. mångenstädes i vår
verldsdel, hejdlöst störtade ned öfver denna stad. Isiga snöflin-
gor kastade sig i ständigt växande massor på de här och der
stretande vandrarenes väg och stängde denna i samma stund, då
glödheta projektiler i än våldsammare yra på en annan punkt
af Europa banade omotståndligt en ny stråt för verfdshändelser-
nas stundande gång. Det var nämligen den verldshistoriska
qvällen af den 23 Februari 1848. Då satt tyst i sitt tysta hem
Joh. Jac. Nervänder, kastande en sorgsen blick på sitt hädan-
gångna lif, till hvars vedermöda han 43 år tidigare hade blifvit
född. Ej flög genom hans själ en aning om det omätliga, som
i det ögonblicket diktades fram ur intets natt; men en förkän-
ning derom, att han sjelf snart skulle dit återgå, blickade fram
i ett vemodigt ord af honom. Vändande sig till henne, vid hvars
hjerta hans lif först och huldast värmts, bad han henne icke
lemna sig ännu, tilläggande, försänkt i vakna drömmar: hvem
kan säga oss, om vi tillsamman ännu få sluta någon bland mina
födelsedagar? Väl ville bon tolka det ordets mening efter den tyd-
ning, naturens lagar tycktes deråt gifva; men hans egen aning —

hans eget dystra hopp borde jag nästan säga — tog den annor-
lunda. Oaktadt hans väldiga kroppskrafter och än väldigare
intellektuella protesterade mot all sådan tydning, var det dock
åt denna han helst öfverlemnade sig. Ty hans skenbart så kraf-
tiga lifs börda kändes honom innerligen tung. Han hade, ehuru
knappt hans lefnadsmått tyckes oss utmätt, redan lefvat länge
— alltför länge tyckte han sjelf.

Händelsen hade ställt Nervänders vagga på den obetydliga
•ort, dit verlden ungefär ett sekel förut hade riktat oroliga blic-
kar, samt der den under sin stora ofrid förblödda Norden såg
sin verldsförändrande frid omsider födas, och der våra förfäder
utom mycket annat af sin förgrefligade landsman Paulinus lärde
sig för första gången, skulle jag tro, att äfven förräderi emot
fädernesland kan ingå i summan af finske mäns medborgerliga
egenskaper. Egentligen tillhörde dock Nervänder genom sin
härkomst på fäderne den del af vårt land, från hvilken för fy-
ratio år sedan Björneborgs regemente drog ut till sin odödliga
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lejonstrid för fosterjorden. Men Nervänders rätta moderland var
dock den trakt, som jag skulle benämna Finlands Attica — lik-
som jag skulle söka dettas Jonien i dess östligt belägna nejder
— ifall jag ej befarade, att aktningsvärd finsk blygsamhet vore
den första att vända fram den mot löjet värnlösa sidan, som ur
ett sådant uttryck kunde vinnas, och hvilken andra nationer i
slika fall helst öfverlemna åt den kallt pröfvande främlingen att
utleta. För öfrigt ville jag med den vågade jemförelsen endast
antyda det kända faktum, att med få undantag de betydligaste
intellektuella krafter, af hvilka fäderneslandet haft att glädja
sig bland dem, som genom kultur och vetenskap nått sin mog-
nad, vuxit upp på Österbottens fattiga stränder, medan Savolaks
och Karelen visat sig bördigare än någon annan finsk nejd på*
naturanlag, de der äfven utan en sådan utveckling förmått göra
sina anspråk på erkännande af hyllning gällande.

Nervänders barndom, liksom nära nog utan undantag alla
de mäns, hvilka åtminstone i Norden växt höga på vetenska-
pernas fält, utgick genom en låg och ringa hyddas dörr. Ty
andens aristokrati, olik i detta den andeliga, der en sådan varit
rådande, har oftast här försmått att låna en återglans af någon
annan, väl vetande, att den vore nog för och genom sig sjelf samt,
äfven då den svigtar sjelf under brist och behof, förmögen att
sprida ljus öfver hvarje föremål, hvarpå dess snilles strålar falla.
För öfrigt förflyttades han tidigt till sitt egentliga moderland,
denna yttersta förpostkedja, som den civiliserade verlden kastat
längst ut mot naturens och bildningens midnatt. I detta sitt
hem, som äfven är det egentliga, ehuru ovaraktiga hemmet för
midnattssolen, vande sig hans blick tidigt att vända sig upp mot
ljusets fenomener, hvilkas utgrundande sedermera utgjorde hans
mannaålders högsta fröjd och högsta ära. Och det har en egen,
nästan mystisk märkvärdighet att förnimma, hurusom han, redan
innan han ännu förmådde uttala en enda tanke eller ens bilda
en sådan, kunde sitta natten lång försänkt i betraktelser af denna
måne, i utläggandet af hvars mysterier hans öga med tiden för-
djupade sig. Rikedomen af hans inre förmögenheter utvecklade
sig med den förunderliga hastighet, hvilken varseblifves nästan
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hos alla dem, hvilka äro ämnade att snart upphinna på vetandets
bana ett aflägset stäldt mål: vid en ålder, då en bok —af goda
skäl — sällan ännu lägges i barnets hand, läste han med lätt-
het i alla dem, han kunde öfverkomma. Redan vid fyra års ål-
der fäste han genom sådan färdighet på sig uppmärksamheten af
en bland vårt lands utmärktaste män, hvilken sjelf utgången ur
en ringa koja, genom samma svårigheter som Nervänder, men
uppburen af mera lycka än han, hade tidigt arbetat sig upp till
stor betydenhet. Denne mans högsta lycka bestod sannolikt lik-
väl deri, att han vid sitt inträde och första steg på den akade-
miska vädjobanan emottogs, leddes och stöddes af en så varm,
så kärleksfull och så stark hand som Porthans. O! skulle en
sådan sträckts vid universitetet till Nervänder i dr stunder, då
han under sitt lefnadslopp bäst behöft råd och bistånd, huru an-
norlunda, huru mycket lyckligare för honom sjelf och andra hade
ej detta sannolikt då utfallit! — Jag behöfver väl knappt nämna
ifrågavarande mans namn, mina herrar, ty namnet Jacob Teng-
ström hörer ju till dem, som vid minsta antydning lätt ställer
sig inför hvarje finnes tankar. I mer än ett hänseende röjde
sig en viss likhet hos Nervänder med honom; och jag förmodar,
att han icke förblef utan all inverkan på utvecklingen af den

förstnämndes lynne och karakter, ehuru erkebiskop Tengströms
tidigt gifna löfte att för honom draga försorg, ifall så skulle på-
fordras, i följd af omständigheter, dem jag snart skall gå att
framställa, icke sedermera realiserades.

I dessa antydda omständigheter ingick likväl ingalunda en
blidare, vänligare blick på gossen af det öde, hvilket töcken-
höljdt instängt barnets verld inom så torftiga gränser. Tvärtom.
Föga uppmuntrande till den glada fatalism, hvaraf Nervänder
sedermera, kände sig hänförd såsom 3*ngling och som, då han om-
hvärfdes af svårigheter, ur hvilka hans egen kraft och rådighet
ej mera mäktade finna någon utväg, röjde sig ofta i hans utrop:
anog skall väl vår Herre hjelpa mig härur! 11, begynte den egna
fatalitet, som sällan tröttnade att ställa sig hämmande på hans
väg, tidigt barrikadera hans tränga bana. Förhållanden, de der
ega icke så ringa såväl psykologisk som etnografisk märkvärdig-
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het, men som föga egna sig för en exposition från detta rum,
gjorde Nervänders faders belägenhet allt mera bekymmersam och
betänklig, och detta ej blott i ekonomiskt hänseende. Snart
befriades väl denne sjelf genom den sista hjelparen i all vår nöd,
döden, ifrån sina egna mer eller mindre sjelfförvållade veder-
värdigheter; men hans egnas minskades naturligtvis ej derigenom.
Beröfvade detta sitt stöd, qvarlemnades den bortrycktes familj i
en ställning, hvari värnlösheten var det enda afgjorda och säkra,
och tycktes vigd åt undergången, såsom på svigtande gren fo-
gelboet och alla dess invånare, de der måste pröfva sina vingars
kraft, innan åldern ännu hunnit gifva dem en sådan, då stormen
eller yxen stjelper den stam, med hvilken de dittills stått och
nu falla.

Ifall Nervänder lemnats åt sig sjelf i denna belägenhet,
hade han sannolikt nödgats vädja derifrån till samma element,
hvilket öppnat sin vida, fria famn åt så mången annan gryende
energi, som på samma stränder, hvarest Nervänder fåfängt sökte
ett fotfäste, vacklande letat efter en utgångspunkt för sin lef-
nadsbana. Mot stormar hade han väl fått brottas der såsom på
den stråt, hvilken hans lefnad verkligen beträdde. Men de hade
dock varit yttre, naturliga, nödvändiga; växande upp ej ur gytt-
jiga polar, men i fria rymder, hade de renande flugit genom
dessa och på starka vingar burit bort töcken och qvalm, hvilka
i alla fall ej varit af deras art, som lägra sig fördystrande kring
själen. Och äfven om den farkost, vid hvars roder han stått
med kraftig vilja att rädda den sjelf och dem alla, som af den
buros, blifvit krossad mot främmande klippor på fjerran strand,
hade de dock ej haft någon udd eller kant, som kunnat genom-
stinga eller bryta hans mannasinne. En orientalisk Jephtasbok
hade han väl aldrig då diktat, der han från relingen af sitt skepp
beundrat de österländska sollika stjernornas glänsande dikt i
den återspeglande nattliga böljan; men en frisk sjömanssång
hade ur friskt, till ro vaggadt hjerta i den af kölen plöjda silf-
verfåran sökt återvägen till hemlandet, som synts desto ljufvare
och skönare, ju mer dess kala, ödsliga stränder skymts af rum
och af afstånd. Ingen djuptforskande ande hade under dagens
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larm och nattens tystnad tillhviskat honom något om solens och
månens för den profanes blick oafslöjade hemligheter; men djupt
och fritt hade dock himlakropparna ledt honom på gränslös,
ehuru af tillbakasvallande hafsskum igenyrd bana. Ljudet af
hans namn skulle ej trängt på vetenskapens törnestigar genom
den civiliserade verlden; men med kraftig vilja hade han styrt
gången af sitt öde, såsom kosan af sitt skepp till det mål, dit
han velat hinna. Med ett ord, han hade svårligen blifvit en
namnkunnig, en utmärkt man; men han hade sannolikt blifvit
en lefnadsfrisk och lycklig. För sitt lands ära hade han väl
varit förlorad; men detta hade dock undgått nesan att låta hans
hjerta alltför drygt gälda öfverlägsenheten af hans snille.

Nervänder hade endast en tillfällighet att tacka för den
kanske tvetydiga lyckan att ej dela så månget annat öfverlägset
anlags öde i vårt land, ödet att i brist på uppmuntran, tillfälle
att utveckla och utbilda sig, sjunka obemärkt tillbaka inom de
massor, till hvilkas bildning, upplysning, ära det varit krönt med
segerhufva redan i födelsestunden. Denna, såsom jag mer än
en gång redan antydt, för fäderneslandet kanske lyckligare till-
fällighet än för Nervänder sjelf framträdde i en hans nära an-
förvandts person, hvilken under sin äfvenledes nog knappt ut-
mätta lefnadsbana i mer än ett hänseende gjorde sig väl för-
tjent om universitetet och de vetenskapliga sträfvandena dervid,
men hvars största förtjenst om dessa det dock onekligen är, att
hans faderliga omsorg om sin systers unge son gjorde för denne
stråten till vetenskaplig bildning farbar. Denne man var pro-
fessor Fredrik Bergbom, i hvars tidiga graf äfven den teoretiskt
filosofiska professionen vid Finlands högskola nedsjönk kanske
för alla tider.

Äfven Bergbom sjelf upprätthöll sig, särdeles ännu vid den
tid, då han kallade till sig sin systerson, endast under fortsatt
kamp mot brist och ekonomiskt betryck vid universitetet. Att
han det oaktadt pålade sig äfven bördan af att uppfostra ej blott
den unge Joh. Jac. Nervänder utan kort derpå också dennes
yngre broder, kan likväl knappt räknas Bergbom såsom beröm-
melse. Der intet val förefinnes, kan ju ej hellea fråga uppstå
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om förtjenst af att hafva träffat det rätta. Och det vore en
olycklig tid, ja, den olyckligaste, som kunde inbryta öfver ett
åt armodet så vigdt land som vårt, då den från fäderne sedan
urminnes tid ärfda pligten att stå och falla med ens närmaste
kunde nedtryckas från ett hufvudmoment i en af ovilkorlig känsla
påbjuden sedelag till ett föremål för vilkorlig pröfning och be-
räkning.

Vid tio års ålder tog Nervänder afsked från det moderliga
hemmet för att, utan att någonsin återfinna sina spår dit till-
baka, draga ut i den vida, ödsliga verlden. Denna afskedsstund
har sin egna djupt gripande märkvärdighet och tyckes mig för-
tjcnt af att upptecknas i den tradition derom, som fortlefver
inom den bortgångnes — ack! numera för alltid bortgångnes
familj. Badande i tårar satt Nervänders sjuårige broder i sin
gråtande moders famn; i ett hörn af rummet lekte hans yngsta
syster i och med den ettårigas englafrid, till hvilken lifvets oro
och bekymmer ej ännu hunnit storma upp ur jordens sköte.
Med tillkämpadt lugn i blicken öfverskådade gossen, i denna
trånga interieur, taflan af sorgens skugga och ljuset af oskul-
dens saliga frid, tecknade af naturen. Omsider fattade han sin
broders hand och, bortryckande honom från modersskötet, före-
brådde han denne med allt det allvar, som kunde belöpa sig på en
tioårig förmanare, svagheten att med sin egen sorg öka hennes,
hvars tårar han var skyldig att, så vidt det i hans förmåga stod,
utplåna. Derefter trädde han fram till sin späda syster och
uppmanade henne att städse förblifva vid godt mod, ty i honom,
sin broder, skulle hon alltid finna en pålitlig hjelpare och be-
skyddare. Denna midt i afskedets bitterhet af gossen impro-
viserade manhaftighets scen framkallade då ett mildt löje hos
vittnena dertill; men senare, då man såg mannen Nervänder
manligen hålla hvad han, i förkänsla af sin gryende kraft och
ädelhet utlofvat, log man ej mer åt minnet af detta tidiga löfte.
Och Nervänder, sådan han med tiden blef, ligger i alla fall in
nuce uti det barnauppträde, jag tillåtit mig beskrifva: den födde
beskyddaren och hjelparen, der hans bistånd var af nöden; den
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starke mannen, hvars värn och tillflykt emot svårigheterna sist
söktes i hjelplös klagan.

Ankommen till Åbo åtnjöt Nervänder undervisning i Fin-
lands äldsta, mest frejdade lärdomsskola, den, ur hvars rot all
högre vetenskaplig kultur och institutionerna för denna hos oss
ursprungligen spirat opp. Väl hade naturligtvis Åbo katedral-
skola under seklens utveckling förlorat sin primitiva stora bety-
delse för landet. Men den sträfvade i alla fall med ospard
möda och icke utan framgång att upprätthålla sitt traditionela
anseende; och mer än en utmärkt styresman för densamma hade
äfven i senare tider bidragit till att stadga detta. Ställd äfven
genom sitt geografiska läge under erkebiskop Tengströms när-
maste vård och uppsyn, kände besagde läroverk mer än något
annat den välgörande inflytelsen af hans till alla Åbo stifts
undervisningsanstalter sträckta, outtrötteliga, högsinta verksam-
het. Till rösten af en högre utvecklad humanitet lyssnade man
väl kanske der ännu då icke stort mera, än dess oeftergifliga
fordringar tillräckligt behjertades vid något annat elementarläro-
verk i vårt land. Försoningen mellan dessa fordringar och det
stränga allvarets, hvilket städse utgjort och måste utgöra grund-
tonen i all undervisning, som ej uppoffrat sig åt danandet af
kunskapernas proletärer, var ännu svår att förmedla under den
dystra skuggan af den rastlöst svängda skolastiska ferlan, detta
Modiga, råa arf från tider, då slafveriet ansågs såsom en väsendt-
lig beståndsdel af samhällets institutioner och gisslandet af den
syndiga lekamen såsom ett ofelbart medel att jaga den arma sjä-
len i sporrstreck till himlen. I den nästan dystert allvarlige,
men energiske, jättelike rektor Reinhold B_eck, hvilken redan
af sina ungdomsvänner omdöptes till det hemska tillnamnet Ti-
mur-beg och som, sjelf uppvuxen i armodets hårda skola, der
hårdnat i sin medfödda tro, att endast nöden kan uppfostra
männer, mäktiga att bestå i alla lifvets pröfningar, hade Åbo
katedralskola ännu ej långt förut sett framträda en gengående
personifikation af medeltidens med nyare tiders humanitet ej
fullt försonade skoldisciplin. Men studierna, ämnade att leda
menniskoanden till humaniora, framdrefvos likval åtminstone
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till en del på denna, uppå illa öfverhöjda fasciner grundade
kungsväg, der det flyktande barbariet ännu bivuakerade inom
synhåll, med en ordning och grundlighet, som påstås icke all-
tid karakterisera moderna experimentalfält, hvilka äfven hos oss
uppbrutits åt en, som man plägar säga, tidsenligare uppfostran^
Bokstafven af Strelings grammatica inpluggades väl med en ifver
snarlik den, hvarmed puritanen fasthåller sitt symbolums bokstaL
Men ungdomen bildades dock icke till literat endast i den låga
ursprungliga meningen af ordet. Äfven korrekta latinska menin-
gar lärde man sig att sammansätta såväl i skrift som tal, mer
än sedermera fallet visat sig vanligen vara. Också meningen,
som meningarna på en gång beklädde och afslöjade, förbisågs
ej helt och hållet. I alla fall byggdes äfven i Åbo skola un-
dervisningen förnämligast på latinets, af ett årtusendes erfaren-
het bepröfvade grundval. Det har också ej, så vidt mig är be-
kant, blifvit utredt, att skolväsendets reformatorer kunnat erbjuda
någon pålitligare, der de gjort försök med att undanrycka denna*
Flera bland de ynglingar, hvilka jemte Nervänder suto på ofta-
nämnda skolas af ålder slitna bänkar, hafva sedermera såsom
vetenskapsmän kraftigt utfört beviset af den derstädes åtnjutna
första undervisningens ändamålsenlighet. Genom ingen har det
dock skett ojäfaktigare än genom Nervänder sjelf. Den säll-
sporda allsidigheten af hans anlag bidrog väl dertill i väsendtlig
mon; men detta medgifvande träder ju ej den läroanstalts an-
språk på förtjenst för nära, hvilken, långt ifrån att lägga något
hinder i vägen för anlagets utveckling, tvärtom hade framkallat
denna så tidigt, att den åtminstone i vår uti allt senfärdiga Nord
kunde synas brådmogen. För öfrigt hade den publika under-
visningen uti en Storskola — i hvarje mening af ordet — er-
bjudit Nervänder alla de fördelar, hvilka en dylik framter före-
trädesvis vid utbildandet af en sådan natur som hans. Han>
hade behof af täflan för att kunna ådagalägga, att ingen för-
mådde bestå i en sådan med honörn. Han hade behof af ett
erkännande, vidsträcktare än det, som kan bestås af en priväti-
serande magister; emedan hvarje förmåga, ämnad' att en gång
framträda a hufvudet högre än allt folk 11 måste tidigt uppbärasl"
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af jemnårigas bifall, hvilkas ädlaste instinkt till rättskänsla uppen-
barar sig uti att med afundsfri glädje hylla den dem öfverlägsne.
Han hade behof af att skärpa sin ovanliga observationsförmåga
genom att se de mångfaldiga frön, som gömmas nedlagda i olika
barnalynnen, bryta sig fram i skiftande ynglingakarakterer. Hans
ande hade med ett ord behof af luft, dagsljus, perspektiv; af
en horizont, ej begränsad af barnkammaren, af ett lif, hvars
första vilkor, rörelsen, hade sitt utrymme och sin valplats. Och
det är och förblir rikt begåfvade naturers förstfödslorätt att
äfven ur trängre förhållanden, hvilka åt armare lottade erbjuda
endast en nödtorftig näring, upptaga i sig en lifskraft, som gör
dem till pulsar af sitt lands, kanske sin tids, eller rättare sagdt
framtidens högsta lifsfunktioner.

Vid femton års ålder lemnade Nervänder skolan med föga
vanligt beröm. Inträdande inom universitetet, emottogs han der
af dettas målsman filosofiska fakultetens dekanus, icke med den
nu öfliga bestämningen på siffran af måttet utaf ynglingens med-
hafda kunskapsförråd i alla dess detaljer. Enligt gammaldags
plägsed hänvisades han på framtiden med i allmänhet uttryckt
hopp om hvad denna kunde lofva sig af den unge akademiske
medborgaren. Detta hopp, vitsordadt in amplissima forma,
sveks åtminstone ej denna gång af honom, som väckt detsamma.

För Nervänder låg i denna stora vexel, dragen på fram-
tiden, mer än en uppmuntran. Hoppet var det enda, ehuru ty-
värr alltför immateriella kapital, han ifrån begynnelsen hade att
tära uppå. Fattigdomen, hans trogna följeslagare ifrån barn-
domen, tycktes växa allt högre i jembredd med det stigande
behofvet i ynglingens bröst, af lefnadsfröjd. Ej blott då natu-
rens eller menniskolifvets sol är nära att sjunka neder, utan
äfven då deras dag är i sin gryning, äro ju skuggorna längst.
De konstlade medel, genom hvilka studenten sedermera lärt sig
att med mer. eller mindre framgång :tills vidare gäcka påminnel-
serna af en torftig ställning för ögonblicket, voro, lyckligtvis
nödgas jag säga, till stor • del ännu ej inventerade af den stude-
rande ungdomen vid universitetet i Åbo.
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De konstgrepp, medels hvilka man nu så lätt för verkliga
eller inbillade ungdomsbehof pantsätter alla sina återstående
dagars lugn, yttre och inre oberoende, ja, kanske till och med
heder och ära, voro sällan föremål för dåvarande studiers konst-
teori; än mera sällan för praxis. Med ett ord, ett kreditif-
system, så vingelfotadt, så grundadt på lösan sand, som det,
hvarpå det akademiska lifvet i senare tid nog ofta framtett
exempel, och hvartill motstycken svårligen torde forefinnas, åt-
minstone i samma stora stil som hos oss, uti något annat civi-
liseradt eller ociviliseradt land i verlden, kunde ej utbilda sig
i Abo. Jag säger kunde, ej blott för att antyda, att den yttre
möjligheten dertill saknades. De inre hindren, hvilka satte sig
emot utbrotten af detta slags tygellöshet, skulle, äfven om frestel-
sen jemte tillfället till dessa i högre grad, än verkligen var fal-
let, hade förefunnits, framträdt i det då ännu rådande allmänna
tänkesättet. Få ynglingar hade i den tiden haft hjerta att på
ej alltid oundgängliga utgifter förslösa summor, större än dem
hela hans familj kunde disponera för det allra oumbärligaste.
Ännu färre skulle — sedan de genom lusten att göra
glada lif11 i viss mening ännu muntrare, än som oumbärligt är,
för att dettas tråd ej måtte aftyna, förbittrat och förstört icke
hlott sina närmaste vänners lif och lefnadslust utan äfven andras,
uppå hvilkas uppoffringar de inga giltiga anspråk haft — ansett
sig berättigade att med frimodigaste uppsyn tolka sitt hopp om
enskild och allmän aktning. Minst hade man haft mod att för
den lumpna grynvällingen af ögonblickets flärd och själlösa njut-
ningar sälja sin födslorätt till den ädla, stolta, stora njutningen
att vara en man för sig, såsom fädren varit det.

Men äfven om studenten i Åbo haft råd att hängifva sig
åt ett mindre spartanskt lefnadssätt än det, som blef honom
föreskrifvet af hans egen, hans lands, hans framtida utsigters
torftighet, hade han sällan tid dertill. Ju mindre man fann sig
befogad eller i tillfälle att föröda sina krafter och sin fyndighet
med och på lån af annat slag, desto mer betraktades sjelfva
studenttiden såsom en hedersskuld, hvars på gifvaren ställda
förbindelse endast genom arbete och ansträngning kunde infrias.
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Man hade ännu icke då lyckats bringa sjelfva arbetet i miss-
aktning och vanrykte genom att alltför ifrigt påpeka, att stu-
denten ofta nog tagit tecknet, hvarmed arbetets framgång krönts,
för arbetets ära, ansett examens resultatet för studiernas högsta
vinning, förbisett vetandets ljus för att hålla blicken oafvändt
fästad endast vid pergamentsdiplomet, hvaraf en lykta skulle
improviseras åt ljuset. Nekas kan ej, att man alltför ofta vid
studerandet lät sig komma samma fel till last, hvartill den de-
vote gör sig skyldig, då han knäböjande för madonnabilden
glömmer det betecknade för tecknet, det oändliga för belätet.
Men man kan ju ej utan rörelse se denna andakt, hvilken, om
den ock ej höjer sin blick nog högt, likväl försänker sig sjelf
i djupet af tillbedjan utaf något, det der kännes såsom högre
än den tillbedjandes personlighet. Så har det också sin egen
märkvärdighet att kasta en återblick på denna — martyrstånd-
aktighet, vore jag nästan böjd att säga, hvarmed mången yng-
ling i Åbo under långa år uppoffrade nattens ro och dagens
fröjder, rosorna på sin kind och liljorna på marken, himmelens
friska morgonvindar och morgonkänslorna i sitt hjerta åt arbete
och mödor, hvilkas segerpalmer skulle sträckas till den sträf-
vande, ack! icke af vetandet, utan af vitsordet derom. Det var
väl att famna molnet för Juno. Men en vilseledd gudaträngtan
låg dock deri; och en aktning bjudande kraft förslösades på
upphinnandet af målet, ehuru detta var ryckt nedåt långt ifrån
idealet. Sanningen kräfver likväl härvid det tillägget, att vid
den tiden, då Nervänder vann medborgarerätt i det akademiska
samfundet, den unga kraften pröfvade ej så sällan sina senor
äfven på andra bragder än de nyss antydda, och hvilka huma-
niteten kunde än mindre tillegna sig såsom utöfvade i hennes
tjenst. Dessa kraftyttringar, kastade upp på Finlands stränder
af tidens svallvågor, hade sin egentliga tummelplats inom det
tyska student-lifvet, hvilket ungefär för en menniskoålder sedan
begynte att genomstormas af vindar, dem de mäktiges quos ego!
väl lyckades sedermera qväfva för någon tid, men som i
dessa dagar åter dykat opp ur djupet oemotståndligare än
någonsin, förstörande gamla former och framdrifvande nya. I
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Tyskland hade de varit uttryck för den energi, hvilken fram-
kallats ur nationernas själ af väldiga tider och stora syften; en
energi, som ej hade lust att nedlägga sina vapen, äfven då le-
darene funno, att dessa kunde blifva farliga leksaker i de omyn-
diges händer, och således äfven ansågo det rådligast att vrida
dem derur. Men ibland „imitatorumu

— hopar uttryckte de
egentligen ingenting, liknande häri sina tvillings syskon, de fos-
foristiskt bombastiska kantater, hvilka framskorrade på Auras
stränder, blandade sina meningslösa ljud med sorlet af dennas
Tiberlikt grumliga böljor. Ädla toner våldfördes att frambära
en nebulös fraseologi, sådan som den, hvarigenom man sporde, att:

Den finska ärans gudaglans
For i forna dar kring jorden,
Lik norrskensflamman högt i Norden;

samt att:

Folk och land
Han modigt vann

Den finska hjeltestam.

Och när dessa fantastiska orimligheter omsider gåfvo något and-
rum åt tystnaden, hvars ro de alltför otidigt kränkt, bröts denna
snart åter genom orimligheter af ännu vida mindre oskuldsfull
natur. En näfrätt, hvars riddare ej ens ansågo det mödan värdt
att gifva sig sken af att kämpa för någon högre rätt, firade i
skumrasket uti gränderna sina tvetydiga triumfer eller fördolde
der sina i hvarje hänseende föga ärokrönta nederlag. Mången
student försökte att med mer eller mindre framgång medels
armstyrka inplugga respekt hos folkklasser af sina egna med-
borgare, af hvilkas aktning han bordt göra sig förtjent genom
öfverlägsenhet i sedlighet, bildning och vördnad för allmän ord-
ning, och än mer genom att förminska en sådan öfverlägsenhet,
i det han ansträngde sig att upplyfta sina mindre lyckligt lottade
landsmän till höjderna af de företrädesrättigheter, af hvilka han
sjelf undfått broderlotten. Något grofhändt utfördes sålunda
vederläggningen af den teori, som allt mer håller på att öfvertyga
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oss derom, att den finska nationen vore ämnad att försjunka
särdeles djupt, då hon vänder sig inåt, och hvilken hufvudsakli-
gast stöder sig* på det argumentet, att hon utåt kan ingenting
uträtta. — Men också genom dunklet af dessa förirringar fram-
lyste mången strimma, som visade, att midt bland utbrotten af
den studerande ungdomens öfverdåd trifdes äfven en högsintare
kraft, behöfvande endast tillfälle och uttrymme för att göra sig
gällande ej blott i djerf, utan äfven ädel handling. Såsom me-
delpunkt för dessa noblare riktningar framstod, synlig för alla,
en yngling, hvilken, olik deri mängden af sina kamrater, ej huf-
vudsakligast i groteska åthäfvor och attributer sökte uttryck för
den gäsande och öfversvallande inre kraften och icke i vapen,
som tycktes upplockade i spåren af ett flyktadt nomadlif, sin
„robur et securitas". Af ingen öfverträffad i alla de konster,
htilka företrädesvis pläga kallas ridderliga, röjde hela hans per-
sonlighet, att det ej är en nödvändighet för det ridderliga sinnet
hvarken att begrafva sig under penitentens tagelskjorta eller att
fira saturnalierna af sin uppståndelse medels den äkta 11

yfverboma låter och i maskradkostymer, uppgräfda uti det aflidna
medeltidsbarbariets grifter. Men hans mod, sträfvande ända till
de gränser, der öfverdådets vidtaga, hans rådighet och beslut-
samhet gjorde denne yngling till en af dessa naturer, omkring
hvilka i farans högsta stund alla de, som ännu hoppas på rädd-
ning, sluta sig såsom kring ett standar, det der, så länge det
ännu sväfvar högt öfver mängden, pekar på en utväg ur under-
gångens krets. Lyckligtvis saknade han i eget land tillfälle att
underkasta detta sitt ridderliga mod farans allvarliga pröfning;
men han drefs omotståndligt deraf att uppsöka henne öfverallt,
der han kunde hoppas att möta henne, värdig att anställa sådan
pröfning. Och han aflade hjeltemodigt dessa prof så, att de väl
förtjenat att bestås i ett fäderneslands tjenst: röjande derjemte
genom den kraft, hvarmed han bar försakelsens och motgångens
börda samt den otacksamhet, hvilken är den säkraste skörden,
som växer upp ur ens på främmande jord och för främmande
intressen gjutna blod, att hans mod ej var af det slag, som
kokar opp endast vicl blodets svallning i hetsiga ögonblick.
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Namnet på denne yngling var Myhrberg. Jag har med glädje
dröjt en stund vid en återblick på denna ädlaste representant
af vissa tendenser, som röjde sig uti studentlifvet i Åbo under
dervarande universitets elfte stund För mig sjelf ligger ur-
säkten för detta dröjsmål uti öfvertygelsen, att detta fenomen,
ehuru för den nuvarande akademiska generationens hågkomst
lika främmande som för dess sinnesstämning, likväl ej bör sakna
allt intresse — åtminstone såsom fenomen. Och skulle väl vår
tid denna gång vara oss så dyrbar, att vi icke ville 'uppoffra
några ögonblick deraf åt det förklingande minnet af en man,
såsom hjeltegrafven i Perrho c,_ej förtjent att glömmas 11, och
hvilken med kraften af sin arm och sin själ diktat sig ett lif,
hvars tilldragelser kunde synas alltför djerfva osannolikheter,
äfven ifall de blefvo diktade af den historiska romanen ? Ehuru
Myhrbergs hjeltekraft förslösats utan omedelbar båtnad för sitt
land, är dock hans namn, jemte Nervänders, ett ibland de få,
hvilka gälla såsom ett förord för finnen, då han i fjerran trak-
ter nämnt det terra incognita, der han föddes. Skulle någon
i sitt sinne göra mig förebråelsen, att jag nu obehörigt fram-
kallat bland landsmän den mångbepröfvades minne, bör ju äfven
sist antydda omständighet medverka att försänka missnöjet der-
med i djupet af det verldshaf, från en af hvars aflägsnaste klip-
por den biltoge mannen kastar längtande blickar till det fäder-
nesland, som för honom är så kärt som för hvem det än vara må.

För öfrigt, ifall de några drag, med hvilka jag sökt åter-
gifva vissa facer af det akademiska lifvet vid den tid, då Ner-
vänder upptogs deri, icke finna sin ursäkt uti rättigheten,» ja
pligten att åt häfden eröfra hvarje öfvergångsmoment — och
hvilket moment är ej ett sådant? — uti vårt lands kulturhisto-
riska utveckling, så hvarken vill eller kan jag söka någon und-
skyllan i en beskyllning mot Nervänder sjelf, att han skulle
hänförts af och till ifrågavarande extravaganser. Tvärtom visade
han sig för dem så främmande, som möjligt är för en enskild
medlem af en organism att vara det för det helas funktioner.
Äfven häri röjde sig i honom framtidsmannen; och i intet hän-
seende var det för honom lättare, eller rättast sagdt naturligare
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att så ej blott visa sig, utan så vara. Såväl hans medfödda takt
och känsla för hvarje det skönas uppenbarelse i yttre form som
ock hans dermed nära beslägtade skarpa blick för det oskönas
mot löjet lutande yta tilläto honom ej att finna någon ro uti att
ikläda sig burleska former; de tilläto det desto mindre, ju mera
sjelfva dessa former visade sig för honom hemfallna åt rolighet.
Än mindre kunde han, som kände sig född att leda helt andra
operationer, brytande emot en bland hufvudparagraferna i Fran-
zéns herrliga Studentbalk, hvilken bjuder:

„Ej i gränder sök mandomens heder-.

nedlåta sig att såsom gemen konstatera underlägsenheten af sina
armsenor mot kämpars, de der härdat sina vid härden, spann-
remmen eller prylen. Lika litet hvarken behöfde eller kände
han lust att trampa i de förlästa magistrars fotspår, hvilka
bleka och förvirrade grubblade bort det ringa förståndsljus, de-
ras examensstudier hos dem upptändt, under gränslös, otröstlig
grämelse deröfver, att dessa beprisats med en eller par röster
mindre, än de trott sig ha anledning fordra. Dessa okölorerade
praktexemplar, illustrerande bihanget af den teckning, en tysk
lemnat utaf det samtidiga akademiska väsendet i Sverige i föl-
jande ord: aDie Sclnveden werden durch das viele Examiniren
verkruppelt," utöfvade en högst ringa dragningskraft på Nervän-
ders efter lif och ljus törstande själ. Der han såg dem, oak-
tadt deras högt vitsordade skicklighet, lika oskickliga i att upp-
träda i hvarje menskligt förhållande som oförmögne att deri
reda sig, kunde de verka endast afskräckan de på honom, hvars
nästan sydländska anlag till skick i yttre beteende och till att
öfversätta sitt allsidiga vetande i allsidig praktisk verksamhet
sedermera gjorde honom snart sagdt till ett fenomen utan like i
vårt lands vetenskapliga samhälle. Föredöme i detta hänseende
saknade han likväl ej, ehuru han, tyvärr, nödgades redan vid
den tid, då han blef student, söka det yppersta exemplet åt det
hållet utom universitetet. Men den man, hvars person företedde
detta, stod i alla fall uti nära, fastän icke mera officiel förbin-
delse med högskolan. Det var erkebiskop Tengström, hvilken



ej långt förut nödgats — jag befarar, att detta är det rätta

ordet — träda ifrån sina funktioner såsom universitetets pro-
kansler, dem generallöjtnanten Aminoff efter några års interreg-
num vidtog, i det han förordnades till universitetets högsta styres-
man på stället med titel af vice kansler. Jag antydde tidigare,
att jag förmodade erkebiskop Tengström icke hafva varit utan
allt inflytande på den unge Nervänders utveckling. Om jag här-
utinnan icke bedrager mig, så var detta inflytande ett rent per-
sonelt. Tengström, utgången ifrån högst anspråkslösa förhållan-
den, hade med egen kraft brutit sig väg till den högstlyftade
plats, hvartill han i sitt land kunde höja sig, samt till en in-
verkan på dettas angelägenheter, sådan som en enskild man säl-
lan här kunnat göra gällande. Under sin långvariga, mångsi-
digt radierande verksamhet hade han utvecklat på en gång en
spänstighet och böjlighet, en rörlighet och fasthet, men framför
allt en verldserfarenhet och det hvad Fransmännen kalla savoir
faire, hvilka, sällsporda i alla länder, äro det mer än någon-
städes uti de trånga kretsar, hvari vi ega att röra oss. Ifrån
Gustaf den tredjes glada dagar, under hvilka han inandades sin
ungdoms lifsluft, hade han medtagit för hela sitt återstående lif
dessa otvungna, humana former för yttre beteende, hvilka ur-
sprungligen lånade från södern, förmildrande den nordiska sträfva
stelheten, sjelfva af nordens allvarlighet blifvit modifierade i

sina ännu då rådande öfverdrifter. I känslan af sitt mennisko-
värde, förstod sålunda Tengström att framträda inför denna
verldens store oförsagdare än mången, hvilken rörde sig uti för-
hållanden liknande dem, i hvilka han blifvit född, trädde fram
till honom sjelf. Han förolämpade ej de mäktige genom att af
detta värde göra en hekatomb, erbjuden såsom afgudaoffer åt
misstanken om deras fåfänga. Men lika litet förolämpade han
dem genom att kasta samma värde, klädt i en rå och tung rust-
ning, uti sin persons vågskål för att bringa denna i jemvigt med
deras, hvari ödet hade fällt sina största lotter. Då han sålunda
talade såsom menniska till det rent menskliga i deras väsende,
lyssnade de till hans ord så, som han dem uttalat.

118 Jonan Jacob Nervänder,
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Äfven i denna förmåga att visligen ställa sina ord, hur
hög än den sal må hafva varit, i hvilken det tilläts dem att
ljuda; äfven i denna urbana frimodighet, hvarmed han fördristade
sig att träda fram till foten af de högsta platser i samhället,
liknade Nervänder erkebiskop Tengström — och hade sjelf få
likar deri, åtminstone i den underordnade yttre ställning, hvari
han uppvuxit och hvari han i det hela alltid förblef. Väl äro
gåfvorna mångahanda, och ett rikare mått af dessa har sällan
eller aldrig någon finne emottagit än Nervänder. Men röner
ej förmågan en tidig väckelse, föres den ej i en bestämd rikt-
ning af mötande yttre företeelser, är det fara värdt, att den
slumrar in för alltid, innan den ännu hunnit väckas till fullt lif.
Och derför skulle det synas mig ännu oförklarligare, hurulunda
den i armod födde och uppfostrade 3*nglingen kunde så godt
som ur sin qvafva studentkammare träda upp i hvilken seigneu-
rial salon som helst, lika obekymrad som kandidaten går bort
ifrån en vällyckad tentamen, ifall jag icke trodde på ett in-
flytande, utöfvadt af erkebiskop Tengströms föredöme. Det
vissa är i alla fall, att Nervänder med ett slags konstnärsglädje,
liknande den, som röjes af artisten, då han betraktar ett stycke,
som synes honom väl fulländadt, reflekterade på denna lugna
frimodighet, hvarmed såväl hans tanke som hans lekamen rörde
sig inför dem, i hvilkas hand hans öde hvilade; en frimodig-
het, hvilken han, i förbigående sagdt, ej hade att tacka för
någonting mindre, än hjelten har att tacka sin i farans stund:
räddning från undergången. Och emedan det karakteriserar ho-
nom, må jag härvid tillägga, att Nervänder ännu kort före sin
bortgång yttrade sin längtan, att en gång den högsta äran måtte
förunnas honom att få framträda inför den mäktigaste personlig-
het i Europa, hvilken, såsom orden föllo, ~_skulle haft styrka att
krossa honom såsom en matk, 11 för att vara i tillfälle att sätta
sitt mod och sin rådighet på detta yttersta eldprof. Ack! jor-
dens matkar hafva fått uteslutande makt öfver honom, innan
han såg denna och så mången annan djerf önskan gå i full-
bordan.
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Tidigt hade Nervänder lagt grunden till sin föga vanliga
menniskokännedom och tvungits att på egen hand söka reda
sig fram ur hvarje mötande svårighet. Men drygt hade han
ock fått gälda dessa fördelar. Vid en ålder, då ynglingen ännu
har så litet råd — i hvarje hänseende — att minutera ut sitt
eget ringa förråd af vetande, tvangs Nervänder att till vinnande
af lekamligt uppehälle knappa in den portion af lärdom, hvar-
efter han hungrade. Splittrande sina krafter och sin tid, nöd-
gades han att dela med sig åt andra, ej ens så långt försig-
komne som han sjelf, de kunskaper, hvilka knappt hunnit för-
flyttas i hans själ och än mindre der vinna stadga och mognad.
Han var tvungen att släpa sig fram med konditionerande,
såsom en gammal terminus tecnicus uttrycker en sak, i vårt och
andra fattiga länder lika åldrig som sjelfva sträfvandet efter an-
dens näring, äfven då kroppen endast med yttersta svårighet
beredt sig sin. Detta framsläpande, särdeles då det vidtages
så tidigt, som Nervänder måste begynna att dragas dermed, sak-
nar ej sina svårigheter och framför allt ej sin bitterhet. Bördan,
buren af den, som drifven från hemmet, hjelpbehöfvande och af
andra beroende utan återvändo nödsakas att stiga upp för
främmande trappor, kännes ännu i dag lika tryckande, som då
medeltidens störste skald för ett hälft årtusende sedan bar den-
samma och sjöng ut sin smärta derunder. Men sina fördelar
saknar likväl ej heller denna privata vexelundervisning, och
dessa sammanfattas ingalunda alla uti axiomet: docendo disci-
mus. Den icke minst vigtiga lärdom, ynglingen under sådana
förhållanden kommer i tillfälle att förskaffa sig, är den, att han,
hänvisad endast på sjelf, inser nödvändigheten af att kufva
lusten att göra detta sjelf gällande framför allt ting annat. I
god tid kommer han sålunda på praktisk väg ej blott till insigt
uti, men äfven till utöfning utaf det stora praktiska budet: tämj
så din egen frihet, att den kan stå tillsamman med alla andras.
Hvad Nervänder särskildt beträffar, så medförde hans konditio-
nerande, hvarunder han nomadiserade från det ena professors-
huset till det andra, jemte tillfälliga olägenheter, hvilka mer än
någonting annat ingrepo i hela hans framtida öde, äfven en vin-
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ning oberoende af slumpen. Han kom nämligen i tillfälle att
tidigt, kanske alltför tidigt se och pröfva halten af de yttersta
än dame utaf åtskilliga akademiska och konsistoriella trådar,
hvilka i den tiden vida mer än i vår omsorgsfullt förborgades
för ungdomens profana blickar. Det närmaste resultatet af denna
förkortning i distanserna och deraf föranledd alltför närgången
skärskådning var väl, tyvärr, en ny styrka, vunnen åt den gamla
läran: major e longinqvo reverentia. Denna brådmogna pröf-
ningslust stimulerades yttermera genom den närmare, af en bland
hans konditioner föranledda, kontakten med en stark ande,
hvilken ifrån begynnelsen hängifvit sig åt skepsis af allt möjligt
slag och en dermed sammanhängande alltid skarp, ofta nog bit-
ter kritik, hvilken ingalunda försötmades deraf, att den i flera
hänseenden utmärkte mannen i förtid tillbakaträngdes utom den
akademiska verksamhetens område.

En man sådan som professor Johan Bonsdorff kunde ej
undgå att utöfva ett betydligt inflytande på Nervänders för alla
intryck så tillgängliga ynglingasjäl. Och kanske skulle man
framkasta någonting annat än en vågad hypotes, ifall man hölle
före, att en böjelse, hvilken hos mannen Nervänder mången gång
i dystrare stunder stegrades till alltför obändig styrka, om också
ej haft sin källa, likväl funnit tillökning och näring i detta
inflytande. Jag menar här Nervänders fallenhet att alltför tro-
get efterlefva den prosaiska, ehuru på vers uppställda maximen:
nil mirari!, hvilken på ett nära nog oförklarligt sätt hos ho-
nom — liksom hos hans nyssnämnde mästare sjelf — trifdes
tillsamman med endast sällan afbruten välvilja och nästan lika
sällan nekadt erkännande af andras förtjenster, när hans skärpta
pröfning eller till och med endast hans känsla för ädelt och
stort sträfvande förvissat honom derom, att sådana förefunnos.
Jag har med den antydda, såsom det mig synes, oförlikta mot-
sägelsen i Nervänders karakter vidrört en af dennas hjertpunk-
ter. För att undvika att återkomma till detta ämne på ett an-
nat, kanske i det hela lämpligare ställe, anhåller jag att ett
ögonblick få dröja vid detta psykologiska fenomen, på hvars ut-
redning slutomdömet öfver Nervänders sinnelag till ej ringa del
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måste byggas. Då hela hans lif ligger afslutadt för vår blick,
kan denna liksom andra anticipationer ingen särdeles oreda
åstadkomma.

Det låg ifrån begynnelsen uti Nervänders lynne en böjelse
till utöfningen af ett slags andeligt protektorat eller rättare sagdt
patronat, som sökte sina klienter öfverallt, hvarest det trodde
sig upptäcka något föremål, förtjent af uppmuntran eller —

för att säga ut rätta ordet — beskydd. Till hälften på allvar,
till hälften på lek betecknade han sjelf redan för flera år se-
dan i en harmfull, af verklig eller inbillad otacksamhet uppgrum-
lad stund denna böjelse såsom t!.begär att uppfostra stora män
åt Finland. 11 Långt derefter har han ien af sina vackraste poe-
tiska produktioner nedlagt nyckeln till gåtan såväl af sin redo-
bogenhet att rödja väg åt framåt sträfvande andar vid början af
deras bana, som ock den lindrigast sagdt likgiltighet, hvilken
stundom röjde sig hos honom, då sträfvandet tycktes krönt af
den framgång, han sjelf varit så nitisk att befordra. Detta
stycke heter :

Den talande stenen i Mekka,
och ej blott af antydda skäl, utan för att på förhand återkalla
i Edert minne, mina herrar, ett prof på Nervänders skaldiska
förmåga, kan jag ej vägra mig nöjet att uppläsa det i dess
helhet:

~Allahs nåd är folket nära,
Och förkunnande Hans lära
Ben Muhammed träder fram,
Och ifrån Hans vigda tunga
Orden ren i Kaaba ljunga
Inför dem af Koreisch stam.

Ingen bland dem dock kan ana
Målet för Hans höga bana
Och Hans framtids storhet vet;
Folk och Scheiker ännu alla
Håna sonen af Abdallah,
Som vill gälla för profet.
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Men fast Honom alla dagar
Man med hot och skrän förjagar.
Ej Profeten Herrens bud,
Ej sin helga tro förnekar.
Aldrig att bevittna tvekar:
„Allail — allah! Gud är Gud!*'

Så en dag igen fördrifven
Gick Han skymfad, öfvergifven
Och med tung och dyster håg.
Ingen vän vid Honom kändes,
Hvarje blick från Honom vändes
Och Han sjelf till jorden såg.

Men sin hand då Allah sträckte.
Hjertat hos en sten Han väckte.
Der den låg vid templets stig.
Mängden tiger — stenen talar
Och Profetens själ hugsvalar
Med sin helsning: Frid med Dig!

Snart dock följa andra tider
Och Muhammeds måne sprider
Stolt frän Kaabas spets sitt sken:
Under hänryckt jubel alla
Till Profetens fötter falla,
Och nu tiger blott hans sten!

Herre! ringa är mitt sinne,
Binga krafter bo derinne
Och jag klandrar ej Ditt Bäd:
Andra må Du åt Dig välja
Att din ära oss förtälja,
Men skänk mig en enda Nåd!

Låt mig först bland alla ana.

Hvem Du sändt, att på hans bana
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Honom då jag stöda får.

Sedan — när ur tusen munnar
Ryktet högt Hans lof förkunnar —

Gömd och glömd jag gerna står.''

Att den tydning — för öfrigt lätt i ögonen fallande — jag
gifvit åt andemeningen af detta herrliga stycke, är den, som äf-
ven af Nervänder sjelf erkändes såsom den rätta, vet jag af
säkraste hand. Då han en qväll uppkastade en af dessa fram-
tidsplaner, på hvilka hans uppfinningsförmåga var så outtömmelig,
för någon, jag minnes nu ej mer rätt hvilken gryende celebritet,
på hvars långsamt framskridande spår han trodde sig hafva
kommit, afbröts han af en vän med inkastet: äfven denne skall
således hafva den talande stenen i Mekka till tröskel för att
från landsvägen komma in i ärones tempel. Nervänder tystnade
härvid. Men efter en stund återtog han: ttdet gick igenom mig
en rysning öfver, att Du genomskådat min mening med det der
stycket 11. Det var ej första gången han blifvit genomskådad ända i
sitt innersta af samma vän. Men mindre än mången trott, ja,
kanske tror ännu, behöfde han rysa deröfver. Ty oftast vann
Nervänder, åtminstone förlorade han nästan aldrig något derpå.

Måhända öfverskattade Nervänder stundom det inflytande,
han mente sig hafva utöfvat på de personers öde, utveckling,
framgång, för hvilka han intresserade sig i öfvertygelse derom,
att de förtjenade att en gång omfattas af hela sitt lands intresse.
Men pröfve sig ej blott de bland Nervänders egentliga jemnårige,
utan äfven de bland yngre män, vid hvilkas sträfvande, af hvad
slag det än må hafva varit, fosterlandet fästat någon uppmärk-
samhet och hopp, pröfve de nu sina hjertan uppå Nervänders
döda mull, hvari egoismens alla inkast tigande sjunka neder.
Och få, kanske ingen bland dem alla, skola vilja eller kunna
förneka, att Nervänders hand sträcktes till dem varm, att hans
röst nådde vänlig, uppmuntrande, rådgifvande tidigt, medan de
voro ovanast att förnimma ett tecken, ett ljud af erkännande
och sympati, det vill säga i den tid, då de mest voro i behof
af dessa för att icke vilsegå eller misströsta. Endast personliga
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skäl af det innerligaste slag förbjuda den, som talar detta, här-
vid tillägga, att det kunde anses såsom sällan svikande tecken
till och bevis för en persons åtminstone relativa förtjenst, att
Nervänder med värma intresserade sig för dennas framgång.
Länge, endast alltför länge var hans önskan att befordra denna
inskränkt blott till utvägar, hemtade ur rikedomen af hans huf-
vud och hjerta. Men sedan en tillfällighet, hvilken lika lätt
kunnat uteblifva som inträffa, omsider banade honom väg till det
akademiska rådet, har hans energiska, ehuru korta verksamhet
deri segrande ådagalagt, att sådana tider som de, då äfven
en Runeberg, när fråga väckts om ett konsistorielt erkännande
af hans literära förtjenst, tvangs att stå tillbaka nästan för hvem
som helst, icke så lätt hade kunnat återkomma, så länge Ner-
vänder i besagde råd egde säte och stämma.

Jag har, såsom jag befarar, i en olycklig stund kommit
att nämna det största namn, som ännu gifver och troligen nå-
gonsin gifvit glans åt Finlands fattiga, literära häfder. Min tanke
ledes af detta på en gång uppå en af de allra förnämsta för-
tjenster, Nervänder medelbart förvärfvat sig om vår literatur,
samt tillbaka till dennes egen studenttid, från hvilken en, såsom
jag tyckt, oundviklig digression nu ryckt mig några ögonblick.
— För ungefär ett och tjugo år sedan suto i Åbo uti samma
studentkammare trenne ynglingar och delade der om natten
samma läger samt intogo vid samma torftiga bord såväl sin an-
deliga som lekamliga spis. De voro arma på denna verldens
håfvor, så att de knappt alla tillsamman egde så mycket, som
hvar och en skulle behöft för dagen efter det mått, hvarefter
studentens behof nu ofta mätes; men rika deremot på andens
gåfvor, så att de, delande sinsemellan dennes hela rike, voro
ämnade att en dag ådagalägga, huru långt den finska anden egde
makt att under detta tidehvarf tränga fram i de olika riktningar,
åt hvilka de hängåfvo sig. Endast ett år skiljde den äldstes
ibland dem födelsedag från den andres, och föga mer den sist-
nämndes från den tredjes. Den äldsta af de ädlaste menskliga
konster: skaldekonsten, hade utvalt den äldste till sin målsman
i Suomis land; den sistfödda af de högsta vetenskaper: den full-
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gångna tankens, hade till sin härold utsändt den yngste. Tve-
kande i valet mellan sin böjelse oeh sina anlag för såväl skal-
dekonst som vetenskap stod den tredje, tills naturforskningen,
detta neutrala område, hvarpå det poetiska sinnet och den ve-
tande tanken så ofta stämt möte i alla tider uti sina högsta per-
sonifikationer, eröfrade honom åt sig.

Desse ynglingar voro Johan Ludvig Runeberg, Johan Jacoh
Nervänder och Johan Vilhelm Snellman. Det har funnits länder,
äfven ibland de högst civiliserade, hvilka inneslutit och ännu
i dag innesluta ett ringare mått af snille och skarpsinnighet än
det, som hade funnit sin tillflykt i den koja, der besagde trenne
ynglingar omvexlande tärde än på sina bekymmer, hvilka ej in-
skränkte sig blott till den stundande tentamens, än på sina för-
hoppningar, hvilka gingo längre än till morgondagen, följande
på en utsatt examenstermin. Mindre än för någon var likväl
tentamens tvånget för Nervänder ett träldomsok, hvarunder hans
ande skulle suckat. Det manade honom tvärtom till segerfröjd,
emedan det erbjöd honom tillfälle att öfvervinna svårigheter,
hvilka ej kunde kringgås. Den oerhörda lätthet, Nervänder hade
att i sig assimilera massor af de mest olikartade kunskaper; de
goda grunder, på hvilka dessa kunde byggas, gjorde tentamens-
tiden, som för de flesta andra är den bittraste pröfvotid i deras
lif, till kanske den lustigaste, han någonsin öfverlefde. Med
ända till öfverdådighet gränsande dristighet störtade han sig emot
examensmålet och hann det med en framgång, sådan väl ännu
ingen uppnått det, sålänge det finska universitetet egt bestånd.
Annorlunda voro dock Nervänders nyssnämnde närmaste kam-
rater till mods. Det var ej i öfvervinnande af dylika svårig-
heter, de voro kallade att finna en —■ lek. Och Nervänder
sjelf hyste den tro, delad af mången annan, att ingendera af
dem skulle hafva kommit sig till att böja sin ande under trå-
ket af att leta sig fram genom den filosofiska kandidatexamens
labyrinter, ifall ej han, som var den framdrifvande, uppmuntrande,
stimulerande principen för dem, hade dragit dem nolentes volentes
till den trädrika parnassen, den ene omedelbart vid sin egen
sida, den andre något senare, men i alla fall stärkt i sitt beslut
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genom sin väns råd och maning. — Man skall kanske förmena,
att, äfven ifall Nervänder haft giltiga anspråk uppå att tillräkna
sig ifrågavarande omständigheter såsom förtjenst, de tjenster,
han dymedels bevisat dessa sina vänner, likväl varit af nog un-
derordnadt slag. Men behagar man ett ögonblick pröfva de
verkliga förhållandena i vårt land samt det lika obestridliga som
ojäfaktiga inflytande, examina utöfva på den framtida fortkom-
sten åtminstone af män, hänvisade till den ställning, hvilken
väntat Runeberg och Snellman, ifall de begränsat sin lärda bana
med en seminariiexamen eller ett prof på pedagogisk skicklighet,
skall man kanske något justera sin mening. De hafva visserli-
gen icke heller så stigit särdeles högt på ärones branta trappa.
Deras yttre ställning liar väl i alla deras dagar förblifvit så föga
gynnande för alla vilkoren för deras andliga existens, att man
måste häpna än mer öfver den omätliga sjäiselasticitet, hvilken
under så trånga förhållanden vidgat sig till en produktionskraft,
sällsynt i alla länder och hos oss utan like. Men tanken skyggar
dock rysande tillbaka ifrån en förutsättning, som skulle låta
Snellmans öde kasta honom bort till ett öde prestgäll och Ru-
neberg i en elementarläroanstait i sin hemort eller på en skuta
vid dennas strand. Hvilken lakun, af sekel ej fyld, gräfver
icke en sådan supposition på de ädlaste, yppersta bladen af vår
literära historia!

Ej utan rörelse kan således tanken stanna vid möjligheten,
att Nervänder bidragit till att afvända ett sådant öde från sitt
fosterland. Och äfven denna möjlighet skall binda vid hans
minne en oförgänglig rätt till Finlands tacksamhet. Det hade
dock varit godt, särdeles för honom sjelf, om han i dessa och
dylika fall, der han trodde sig hafva visat en ny riktning åt en
tvekande ande eller lättat fortskridandet för en, som redan var
viss om sitt mål, betraktat den genom honom förmedlade fram-
gången, såsom byggmästaren med sin blick eller tanke följer
kosan af den farkost, hvilken kastats på böljan af hans skapande
hand. Föga bekymrar det ju denne, om hans händers verk bär
till främmande kust hans eget namn, och lika liten vigt sätter

han derpå, att den, som sitter vid rodret, skall städse erinra
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sig, af hvem detta blifvit först fästadt vid skutan. Erfar han
händelsevis, att denna väl bestått sitt läroprof i brottningen
emot stormarna och att den med segelvingarua, han utspänt
deröfver, ilat förbi alla andra, som inlåtit sig i täflan, gör det
väl honom glädje. Men att den städse skall skrida fram belastad
med oförgänglig barlast af tacksamhet mot honom, som gjort
färden möjlig, derhän sträcker sig ingalunda hans anspråk. —

Såsom sagdt, det hade varit nyttigt för Nervänders sinneslugn,
ifall han med dylik sjelfförnekelse hade betraktat all framgång,
han på ett eller annat sätt befrämjat eller förmedlat. Han hade
sålunda undgått att hemfalla åt detta egna slag af dyster —

fanatism, nödgas jag kalla det, som dref honom till tron, att
menniskosjälen hade den afgjordaste böjelse att ju förr dess hellre
emancipera sig från tacksamhetens, enligt hans tanke, odrägliga
börda; en tro, som förledde honom att se tjenster, han varit i
tillfälle att bevisa dem, hvilka han menade väl, ifrån en höjd,
hvarifrån väl sällan någon betraktat det goda, han kunnat ut-
rätta. Han ansåg nämligen hvarje handling från sin sida, hvil-
ken tycktes förtjent af tacksamhet, såsom det säkraste dråpslag,
riktadt mot den persons vänskap, till hvars båtnad handlingen
blifvit utförd. Och då Nervänder tycktes mäta hvarje sådan
efter den kolossala måttstocken af det offer, hans ifver att gagna
förmente sig hafva hemburit åt en af mensklighetens onda de-
moner: offret af det, som dock är det ljufvaste för hvart men-
niskohjerta, vänskap och välvilja uti något annat bröst, kan
man ej undra deröfver, att han stundom öfverskattade den för-
bindelse, hvari andra borde stå till honom. Snarare kunde det
väcka förundran, att han ej tröttnade uti martyrlusten att be-
reda sig ovänner genom samma medel, med hvilka hvarje annan
säkrast tror sig vinna vänner för hela lifvet. Men om också hans
eljest så ljusa.själsblick, fördystrad, jag vet ej rätt, af hvilken
bitter erfarenhet, såg vilse uti en af menniskosinnets ädlaste
böjelser: den djupt rotade för tacksamhet, ligger dock försonin-
gen deri, att han handlade så, som om äfven uti ifrågavarande
fall aldrig ett tvifvel hos honom hade uppstått om mensklig-
hetens adel.
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Men jag vänder blicken gerna från detta håll, der skuggor
sväfva förbi den, till ett annat, der ljuset råder i, om också
icke obestridt, likväl segrande välde.

Vår tanke återför oss till vårtermin 1827, den sista lef-
nadsfriska, glada grenen, skjutande fram på det nära tvåhun-
dra åriga universitetets ännu så lifgifvande stam. Man redde
sig att under dess skygd än en gång fira en lagrarnes fest. Ingen
aning derom, att den skulle blifva den allra sista, skymde hop-
pet om dess stundande glädje. Studentsången, hvars körer med
hvarje dag fingo ny förstärkning af kandidater, från hvilkas bröst
examens-bördan omsider vältrats, genljöd från Auras stränder
med en raskhet, hvilken ingalunda bebådade, att den från mer
än ett håll hotades med en paus, som skulle räcka till dagar-
nes ända. Den stundande promotionen var dagens stora hufvud-
fråga. Och dernäst gick från mun till mun, såsom i Olympias
lunder fordom frågan: hvem skall bli segraren ? frågan: hvem skall
bli Primus ? Såsom svar på denna fråga begynte ett dittills i
större kretsar förr aldrig nämndt ynglinganamn att nämnas, ehuru
mången dervid ännu tvekande skakade på hufvudet, åtminstone
då detta namn först började få den klang, som sedermera gjorde,
att ingen, som hörde det i Finland, kunde dervid blifva likgil-
tig, hvad mening man än må hafva fästat vid den person, hvil-
ken deraf betecknades. Detta namn var Johan Jacob Ner-
vänders.

Det antydda målet ställdes af opinionen då ännu i Åbo vida
högre än i senare tid visat sig vara fallet; och anledning till
tvifvel derom, att Nervänder skulle hinna det, saknades ej.
Examensresultat, hvilka redan voro afgjorda, hade ställt nära vid
detta mål tvänne ynglingar, så ädla till sinnes som någon, så
rika på allvarligt sträfvande efter kunskaper och på grundligt
vetande som endast få voro det. Och detta sistnämnda förhål-
lande tillräknades dem såsom desto större förtjenst, som de ge-
nom födsel och social ställning tillhörde en klass, hvilken åt-
minstone hos oss ansågs privilegierad till så många andra före-
trädesrättigheter, att det endast med fortfarande ansträngning
och möda vunna företrädet i vetenskaplig skicklighet tycktes
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billigtvis böra öfverlemnas åt plebejiska anspråk, hvilka ej upp-
buros af arfsrätt till några andra företräden. Dessa af innerlig
vänskap på lif och död vid hvarandra fastade unge män voro
grefve Gustaf Aminoff och baron Uno von Troil, den förre son
till universitetets dåvarande vice kansler, den senare till en man,
hvilken, ställd på samhällets högsta plats, hade under flera års
tid framburit med ädel och manlig värma sitt fäderneslands hopp
och önskningar upp till Alexanders för dessa så öppna, storsin-
nade hjerta.

Men det visade sig äfven nu, att universitetet var en re-
publik, utanför hvars gränser hvarje anspråk, som ej var den
öfvervägande talangens och kunskapens, måste stanna, ehuru den
otåliga nyfikenheten nog sent var i tillfälle att se beviset derpå
träda fram i dagen. — Endast en kandidatexamen återstod ännu,
uppå hvars utgång gissningarna fingo uttömma sina sista krafter.
Det var Nervänders och hans kamrats. Då dörrarne till den
filosofiska fakultetens rum för sista gången i Åbo slogos upp
för att inbjuda allt folk att höra afkunnas det utslag, som om-
sider skulle afgöra den så länge debatterade lifsfrågan angående
primariatet, inströmmade en tallös skara. Men man lyssnade
med återhållen andedrägt. Tystnaden bröts af dekanus, som
med mer än vanlig högtidlighet inledde kungörandet af det tal,
åhörarene egentligen längtade att få förnimma: talet af de röster,
hvilka skulle belöpa sig på Nervänders lott. Lösningen af gåtan
lät dock ej alltför länge vänta på sig; ty snart föll från ora-
torns läppar till den efter upplysning hungrande skarans sinnen
det stora ordet, att fakulteten ännu aldrig med samma tillfreds-
ställelse som i denna stund varit i tillfälle att afkunna ett exa-
mensresultat. Då bredde sig en än större blekhet än vanligt
på grefve Aminoffs ädla anlete och lutande sig till en af sina
grannar i trängseln hviskade han med något sväfvande röst: Han
får trettio röster! Och så var det ock. Af de trettio tre röster,
hvilka den tiden stodo till bads i den filosofiska fakultetens
lärda förrådskammare, hade han, Nervänder, fått sig utmätta
10/u delar. Nervänder härmades sedermera någon gång på sig
sjelf hälft på allvar hälft på lek deröfver, att han icke tagit
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med ens ut hela måttet, som kunde bestås honom. Och otvif-
velaktigt är det, att han med ett ganska obetydligt tillskott
af möda skulle hafva deii lyckats. Men i intet hänseende hade
han dock anledning att vara missbelåten med det vunna resul-
tatet. Hög och låg fastade ifrån denna stund sin uppmärksam-
het vid Nervänder, och han begynte att räknas bland de yng-
lingar, af hvilka hela hans fädernesland kunde hoppas det hög-
sta. Hans nyssnämnde högvälborne medtäflare om segerpalmen
lemnade jemte valplatsen för deras ädla strider den nu mera
obestridliga segern åt honom. De begåfvo sig utan att ens af-
vakta promotionen till främmande land, den ene för att der
qvarstanna för alltid. Kort derefter återsåg Nervänder derborta
denne sin promotionskamrat och märkte nu, att den inom uni-
versitetets område rubbade rangordningen utom detsamma på
ett oväntadt sätt kunde återställas. Vid en offentlig lustbarhet
stod friherre von Troil, inhägnad af ett stängsel, som tillbaka-
höll det påträngande 11 närgångenhet. Sköna damer lyss-
nade med synbar tillfredställelse till den ridderlige ynglingens
snillrika ord, i hvilka han gaf luft åt de observationer, tillfället
erbjöd. Då föll hans eldblick på en från den privilegierade
trollkretsen utesluten landsman, hans mångårige studentkamrat,
densamme, som kring sin tinning nyss förut fästat den yppersta
kransen, hvilken han sjelf, friherren, ej ogerna hade sett pryda
sina egna lockar. Men i denna stund var han nog litet aristo-
krat, i ädlare mening af ordet, att låta sin blick halka likgiltigt
förbi det ibland tusen lätt igenkänneliga anletet; och den an-
dre var ännu då nog mycket plebej att låta detta öfver- eller
förbiseende falla tungt på sitt hjerta. Då Nervänder hunnit
något längre bort om den poetiska krets, som kallas studentlif-
vet, hann han likväl snart förvissa sig om, huru olika tärnin-
garna falla i den verklighet, hvari menniskan spelar vågspelet
om sin lefnads yttre lycka, äfven då det gäller någonting allvar-
ligare än hedersplatsen vid en representation eller en vårfest,
hvars jubel och fröjder försvinna hastigare än vårens blommor
sjelfva. En rik, ehuru något bitter skörd af erfarenhet erbjöd
honom häruti redan jemförelsen mellan hans eget öde och det,
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hvaraf hans nyssnämnde kamrater hastigt buros till framgång
uppå deras korta bana. Medan han hemfallen åt betrycket af
stundens behof nödgades förslösa en god del af sin öfverlägsna
förmåga uppå ansträngningen att hålla sig upprätt under denna
förödmjukande börda, höjde sig dessas steg, lätt sjisom flägten
öfver ett blomsterfält, uppå deras lyckas stigar, och intet fanns,
utom döden, nog hårdt att stänga deras välförtjenta framsteg
derpå. Men desto hastigare och skoningslösare möttes de af
dennes engel. Bosforens himmelska, af barbarer förtrampade
strand öppnade snart i sitt sköte en blommig graf för att för
evigt behålla den ene af desse i sin ålders blomma fallne finske
män. Samma bölja, som suckat dervid, hade kunnat bära en
helsning till griften, hvari Troils andra jag, grefve Aminoff,
nästan samtidigt nedsjönk. Ty den bereddes på en ödslig
holme, sköljd af lagunernas klangfulla vågor. Jag har stått
sörjande på denna graf, och min sorg ökades, då jag läste in-
skriften på marmortaflan, hvilken af vänskapens saknad blifvit rest
deröfver. Ack! Gustaf Aminoffs ädla ande hade brutit sitt stäng-
sel på en kust, der man ej kunde lära sig ens rätt teckna det
okända namnet på det fädernesland, som hade utvecklat denna
anda i kärlek till sig och till allt godt på jorden. — Grafven,
som står oss närmast, den, hvari den sist qvarstående ibland 1827
års promotions trenne examens-heroer nu fallit, har kastande
hela sin tyngd i vågskålen, uti hvilken minnet väger deras in-
bördes företräden, återställt det af lifvets lycka rubbade förhål-
landet dem emellan, som fastställdes på den ljusaste af Ner-
vänders lefnadsdagar. Kring denna graf stannar ju såsom he-
dersvakt hela hans fosterlands sorg, liksom dettas förhoppning
helsade honom den 10 Juli 1827. Den längesedan vissnade
kransen, hvarmed han då kröntes, har väl för oss numera en-
dast den betydelse, som senare af honom skurna lagrar kunna
gifva deråt. Men på den dagen var det annorlunda. Ty då
föll ungdomens, hoppets, segerns förenade ljus på den kransen
öch gaf den en glans, hvari endast en segerns krans kan stråla.
Till honom, som bar den, riktades hvarje blick, äfven från de
skönaste, stoltaste ögon; hvar moder tyckte väl den moder lyck-
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lig, som födt en son lik denne, och genom mången tärnas stilla
hjerta flög kanske en känsla, som hviskade om, huru säll den
hand vore, hvilken finge hvila i en sådan ynglings, för alltid
förenad med denna.

Och visserligen var också Nervänder lycklig i den stunden.
Såsom de flesta naturer bestämda till att stiga framför deras
folks första led hade Nervänder behof af att uppbäras af detta
folks erkännande och bifall, liksom allt, hvari lif pulserar, då
det höjer sig från jorden, känner behof af värma och solljus.
Men vida mer än ur dessa allmänna skäl gjordes honom nu be-
hof af pris och bifall i följd af ett enskildt, personligt, näragå-
ende motiv. Han behöfde qväfva under jubelsorlet, framlockadt
af hans intellektuela öfverlägsenhet och förtjenst, en röst kla-
gande i hans innersta, hörbar endast för honom sjelf, öfver en
ungdomsförseelse, hvars följder han ännu icke hade kunnat godt-
göra. Och äfven under den friska lagerkransens skydd flög då
och då öfver detta herrliga anlete, vackert som en ung, triumfe-
rande imperators, en förbiilande skugga, af få likväl bemärkt,
der han sågs i gladaste ljus, och till hvars orsak nästan ingen
— utom han sjelf och ännu en annan — anade.

Man vänte ej, att jag skall uppehålla mig här vid detta
förhållande, jag nu nödgats antyda, emedan det haft det afgjor-
daste inflytande på Nervänders hela lif. Endast motsträfvigt
har min tunga böjts till att i förbigående vidröra det. Sjelf har
Nervänder framsuckat en häntydning derpå i ett nattligt dystert
stycke, hvilket jag skulle våga anse såsom ett .ibland de för-
nämsta skälen, som betaga oss anledningen att för mycket be-
klaga, att besagde förhållande någonsin egt rum. Ty detta har
ju sålunda framkallat icke blott den yppersta produkt af Ner-
vänders poetiska förmåga, utan äfven ett poem jemförligt med

de yppersta stycken åt samma håll i hvilken poetisk literatur
som helst. Må det vara mig tillåtet att derur utbryta några
strofer:

„Ja undra ej, om ej min sång Dig ter
Den glada yngling, som så väl Du kände,
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Om lifvets lust, som ur mitt öga ler.
Sin eld i själens helgedom ej tände.

Ack! fåfängt gör jag efter glädjen jagt
Och tvingar den att i mitt löje stanna;
Den dröjer väl.— som ljusets gyllne prakt
En vingad stund på qvällens dunkla panna.

Men aldrig mer dess stråle varm och ren
I djupet af mitt inres natt sig gjuter.
Så leker vågen väl i solens sken,
Men inom sig en afgrund dock hon sluter.

Dock — jag ej sörjer tiden, som förflöt;
Mitt ödes lotter gerna vare fällda —

Jag är en man! och allt, hvad stunden bröt,
Med lifvets lycka vill jag kungligt gälda".

Och han har gjort det; han har manligt hållit detta sitt
herrliga ord, så att äfven den afundsvärcle, som vet sig fri från
all förseelse, väl nödgas erkänna, att Nervänder genom den bot,
hvarmed han godtgjort sin, förbytt föremålet för tadel till före-
mål för djup aktning, ja, nästan beundran. Såsom hvarje ädel
handling innebär redan i sig sjelf sin belöning, så låg det äfven
för Nervänder i känslan af uppfylld pligt en sådan. Mången
ljuf och lycklig stund gaf honom dessutom en ersättning inom
den husliga kretsen för det beroende, hvarmed hans tidiga hän-
visning derpå måste utanför densamma gäldas.

~Les coeurs du Hon sont des coeurs de pére;" sjunger ädelt
en skald, hvilken kanske mer, än tillbörligt varit, sökt sin lycka
äfven utom sin egen familj. Och dessa ord besannades äfven
af Nervänders högsinnade hjerta. hvilket i hans familjeförhållan-
den ofta hängaf sig åt den glädje, endast dessa förmå erbjuda,
med en vek ömhet, sådan väl få bland dem, som blott kände
hans energiska, med så mycket och mångt kallt lekande yttre
uppträdande, kunnat ana. Och ju mer verlden derute kändes
bister och kylig, desto innerligare sökte han värma och frid
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närheten af de hjertan, som slogo ut mot honom med mensklig-
hetens mildaste, heligaste känslor.

Och så brydsamma följder, de omständigheter, om hvilka nyss
varit fråga, än kunnat hafva haft för Nervänder personligen, har
jag skäl att tro, att de i alla fall ländt till stor båtnad för hans
fosterland. Nödvändigheten band honom för lifvet vid detta,
liksom grafven nu binder honom för alltid dervid. Det är fara
värdt, att, ifall Nervänder i sin ungdom varit fri från alla band
såsom fogeln i skogen, hans utåtsträfvande själ, hans behof af
fritt och vidt spelrum för utvecklingen af de brusande ungdoms-
krafterna jagat honom vid första tryckande känsla af kyla, lik-
som flyttfogeln, hän öfver hemlandets trånga gränser, men utan
att, liksom denna, någonsin mera kallas af hemlängtan dit till-
baka. Och till och med för Nervänder sjelf anser jag det hafva
varit en lycka i all olycka, att hans missöde fastade honom
oåterkalleligt vid det land, från hvilket känslan af frihet — från
de antydda trådarna skulle kastat honom bort. Väl skulle han,
hvarhelst han ock uppträdt, alltid framstått såsom en öfverläg-
sen personlighet; väl skulle hans snille utöfvat ett betydande
inflytande på dagens frågor och på opinionens lösning af dessa.
Men enligt all sannolikhet skulle han, ifall han på främmande
botten störtat sig in i för honom främmande förhållanden, ver-
kat endast för — dagen. Och för hans fädernesland hade i
alla fall frukterna af denna verksamhet varit så godt som för-
lorade, äfven om detta haft att skryta öfver en landsmans namn,
hvilket af tusen tungor burits med egen klang* öfver vida
.rymder. Det vissaste af allt är likväl det, att Nervänder ej
under sådana förhållanden kunnat gifva åt sitt namn den klang,
hvarmed det nu återljuder från djupet af mer än en vetenskap-
lig frågas lösning. Äfven menniskoanden, också den starkaste,
behöfver såsom mytens jätte, på det att dess krafter ej måtte
dunsta bort och förrinna i den öde rymden, ofta under lifvets
strider luta sig nära den jord, hvarifråii ensamt en upplifvande
kraft kan återströmma i den afmattade. Och denna styrka brin-
gande jord är ingen annan än fosterjordens egen, äfven om den
såsom vår skulle fjettras vid polens eviga isar. Bortryckt från
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denna hade väl Nervänder blifvit en väldig kämpe, ett slags-
Myrberg inom de sig stundeligen korsande idéernas sfer. Men
som denne hade han dock nedtryckts till den toma betydelsen.
af en, ehuru tungt beväpnad condottieri, hvars tankes och snil-
les hjertblod spårlöst förrunnit på en mark, hvilken alltid för-
blifvit för honom en — öde; och utan att gifva näring åt de-
växter, som endast behöft fuktas deraf för att spira upp mot
dagen ur den jord, hvarpå hans vagga stått och som åtminstone
skall bjuda honom, såsom sentida belöning, en af saknadens tå-
rar fuktad och af ära krönt graf.

Och mindre än någonsin hade Nervänder rätt att flyende-
från sitt fosterlands mannaleder kasta sig in i för honom och
detta främmande strider vid den tid, då en flygtig tanke derpå
frestande ilade genom hans själ. Det var samma tid, då lågor,,
brytande fram vulkanlikt, kastade bort i toma luften hela det
gamla Åbo, och med detta alla de heligaste, dyrbaraste minnes-
vårdar, som höllo vakt kring spåren, lemnade af tidehvarf, hvilka
gått hän öfver det till civilisation och samhällsordning sträfvande
Finland. Dessa lågor, som gjorde hemgång i minnets vårdar,,
angrepo i mer än en hjertpunkt sjelfva minnena, der de upp-
burna af något materielt substrat kunde åtkommas af förstöringen..
Hur hemskt, hur hånande skulle ej dessa lågor sträckt facklan.
öfver den fosterlandförgätne, undanvikandes spår! De skulle ju i.
honom helsat nästan en like. Äfven han skulle ju bortburit
från sitt land hvad, som ovedersägligt tillhörde detta, och som,

det allra minst i den stunden kunde umbära: den vilja och kraft,,
hvarmed äfven han borde bidraga till att godtgöra det förlorade,,
eller snarare till att bekransa med rosor smärtan öfver detta,,
genom hoppet, att ur det förstörda Åbos glimmande aska en varm
känsla skulle höja sig opp, hvilken ej pekade mer såsom på
föremål för förkärlek, förhoppning och tillit på ett eller annat
enskildt ställe, än mindre på en eller annan enskild person, men
vidt öfver Finlands sjöar och land på alla dess intellektuela och
moraliska krafter, all dess smärta och fröjd, all dess nöd och
dess lust, alla dess minnen och framti dsdagar, såsom på gemen-
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samma brännpunkter för alla finnars intresse under alla för-
hållanden, för deras kärlek i lif och i död.

Den man, Elias Lönnrot, hvilken
<jfönus cursando nobis restituit rem'1,

såsom någon på det hjertlösaste hånande hans omätliga förtjen-
ster tjugu år derefter betecknade honom, drog, drifven af mäk-
sig förkänsla deraf, att en sådan ny tid var hardt nära, ut för
att åt den finska anden upptäcka nya verldar; så fattig på denna
verldens håfvor, att han ej ens förmådde gälda kostnaderna för
den lagerkrans, hvartill han var berättigad, men omätligt rik
genom hopp och förtröstan samt denna hjertats aning, hvilken
ledde honom till sitt mål, med samma säkerhet som Leverriers
tanke, ledd af sin skarpsinnighet, flög hän till stället, der han
beslutit att finna sin planet. — Runeberg, stannande vid målet
af sin ufärd från Åbo 1'1, begynte med samma hand, hvarmed han
omsider plastiskt huggit ut i odödliga ords marmor kung Fjalars
hjeltebild, att afteckna Elgskyttarnes rörliga gestalter. I Rune-
bergs nära granskap började Nordström uppsöka de trådar, hvilka.
fastade vid hvarandra de sig ömsesidigt bortträngande momen-
terna af utvecklingen utaf Sveriges och hans eget lands statsför-
fattning samt kufva dessa momenter till enhet med säkert ord-
nande blick; och äfven hvar och en annan"bland öfrige finske
ynglingar, som kände uti sig någon kraft att bära framåt eller
åtminstone att till sjelfmedveten tanke öfversätta de nyvaknade,
nära nog instinktlika och medvetslösa sträfvandena, begynte väga
denna kraft samt pröfva, huru den lättast kunde hinna ett be-
stämdt mål. För ingen af oss blef detta fria val af någon
cialitet11 svårare än för Nervänder, emedan han kunde anställa
valet friare än någon annan. Hos honom förorsakade det, hvad
fransmännen benämna „embarras de richesse"-, samma svårighet,
som brist på all kallelse till hvad det än må vara tillskyndat
andra. Väl visste han med sig, att, hvarthelst han än må hafva
vändt sig, skulle han hinna långt, ja, så långt som de flesta
andra, hvilka kunnat välja endast en enda gångstig till uppnå-
ende af sitt mål. Men åt hvilket håll skulle han hinna längst?
Det var lifsfrågan. Men, tyvärr, kunde han ej afgöra denna
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endast, ja, ej ens företrädesvis enligt inre motivers, af yttre
påtryckning oberoende kraft. Denna lifsfråga, ställd till hans
ande, kunde ej af denna ensam afgöras. Den var en lifsfråga
för Nervänder äfven i lägre mening af ordet; men såsom sådan
hade den dock oeftergifligare, hårdhändtare fordringar på ett
tillfredsställande svar än i sin högsta mening. Och om Nervän-
ders inre förmåga gjorde valet utaf den gren af vetenskapens
verldsträd, under hvilken han skulle bygga sin tankes bo, lättare
för honom än det troligen för någon finne någonsin varit, in-
skränktes han deremot af sina yttre förhållanden till en grad,
som tvang honom mer än någon annan att binda sig fast vid den

branche, hvilken säkrast tycktes lofva att rädda hans kropp
och hans själ från eljes oundviklig undergång i det bottenlösa
svalget af nöd och betryck. Såsom Nervänder sjelf ännu kort
före sin bortgång med ett sällsamt ord, i hvilket han lekte med
sitt framfarna öde, karakteriserade sin tidigare ställning, hade
han c,nästan ifrån sin barndom haft den lyckan att se sig om-
gifven af hustru och barn 11. Och dessa vore ej de enda, hvilka
hade rätt att vänta stöd af honom, som ej ännu förmådde upp-
rätthålla ens sig sjelf. Huru kunde han väl, då nödropet af
sådana omständigheters fordringar öfverröstade hvarje annan
stämma i hans själ, lyssna till den stilla, vemodsfulla rösten af
hans hjertas tidigaste, renaste kärlek: kärleken till poesin och
till den 11 lager, det enda Hon äfven i bästa fall
åtminstone i Norden kan räcka åt sin älskling. Ifrån den
stund, han kunnat göra reda för någon känsla i sitt bröst, hade
böjelsen för skaldekonsten varit den afgjordaste, den allt öfver-
väldigande i detta. Redan i skolåren hade styrkan af denna
böjelse gjort honom mången gång döf för lexans oafvisliga kraf
och drifvit gossen att såsom en dömd ande kring den graf, hvari
ingen ro åt den förunnas, irra omkring det fattiga, för hans
fattigdom stängda teaterhuset, genom hvars springor trängde to-
ner, hvilka med underlig makt lockade honom till någon torftig
representation, hvars åskådande skulle utgjort hans sällhet. Så-
som student hade han åt samma böjelse hemburit såsom offer
ron af mången natt samt reputation om att höra till deras an-
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tal, hvilka endast idkade grundliga och till någonting gagnande
studier. Såsom Nervänder sjelf i sin slutanmärkning till t_Jeph-
tas bok 11 antydt, voro de Israelitiska skaldernas skrifter den snart
sagdt enda poetiska literatur, hvars bekantskap han i sin barndom
var i tillfälle att göra, och kärleken för desse närdes ytterligare
i hans ynglingaår utaf ett allvarligare studium af Gamla Testa-
mentet. Dessa barndoms intryck förklara väl också hufvud-
sakligast det stora intresse, som i alla tider fängslade hans
sinne vid hvarje företeelse af den orientaliska andan. Ty mindre
än han sjelf föreställde sig, röjde hans själ, hvari dock det allt
öfvervägande och ordnande förståndet utgjorde det herrskande
elementet, en egentlig förvandtskap med österlandets genius, som
gifver fria tyglar åt sin utan gränser och mått framsväfvande,
ohejdbara fantasis utflykter. Jag vill här tillägga något, som
jag aldrig haft hjerta att uttala, medan ännu ett ljud af mitt
ord kunde hinna Nervänders öra, emedan min mening skulle oan-
genämt hafva stört honom i en af de få glädjebjudande illusio-
ner, hvilka han ifrån sin ungdomstid bergat till tröst under sin
mannaålders vedermödor. Med synbar tillfredställelse låter Ner-
vänder i nyssnämnda slutanmärkning den mening framskymta,
att han i och med l:Jephtas bok" lyckats kolonisera inom den
moderna europeiska literaturens område ett skaldeverk, som uti.
plan och utförande, anda och kraft skulle visa sig hafva ined
föryngrade lifssafter uppspirat ur den antikt israelitiska^skalde-
konstens mångtusenåriga stam. Sådant är likväl ej på långt
när förhållandet. Väl röjer Nervänder äfven i den argumenta-
tion, hvari han söker genomföra beviset, att ifrågavarande sång
snarare bör anses såsom c; en son af Österns varmare sol 1"', än
jemföras med t,telningarne i våra Hesperidiska trädgårdar", en
beundransvärd uppfattningförmåga af den hebraiska poesins in-
nersta väsende. Väl försäkrade han sig på plananläggningen
af stycket hafva användt vida mer tid och ansträngning än hela
utförandet sedermera kostade honom. Men äfven om det skulle
lyckats Nervänder att öfvertyga oss derom, att, såsom han på-
står, denna plan blifvit akonsequent uppkastad och i sina min-
sta detaljer utarbetad11, hvilket hvarken Svenska Akademien i
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dess helhet eller någon enskild ledamot deri förmådde inse,
emedan man it,Jephtas bok 11 endast såg ett agregat af lyriska
utgjutelser utan inre sammanhang och enhet, torde det dock
vara och förblifva endast ganska få gifvet att fatta, det denna
plan utförts i genuint österländsk anda. Redan sjelfva denna
med så mycken beräkning utstuderade tillrustning skulle jag
anse vara oförenlig med den löst framkastade uppränningen till
en ur det eldiga skötet af en omedelbar känsla frambrytande
orientalisk dikt. Min bestämdaste öfvertygelse är, att sjelfva.
diktaren af Jobs bok, som bestått det hetaste kritiska eldprof,.
något skaldeverk i verlden varit underkastadt: femtio århun-
dradens åverkan, ej på långt när så mycket som Jephtas boks.
skald brytt sin hjerna med uppkastande af planer för sin gran-
diosa tragedi. — Med detta allt ville jag dock ej för någon del
förringa det stora värde, äfven jag såsom mången annan sätter
på Nervänders poem, så vackert och lysande, oaktadt de skuggor,
som sväfva deröfver liksom öfver Jobs boken sjelf, skuggor kastade
af de vapen, med hvilka menniskoslägtet ifrån begynnelsens ända
till denna dag kämpat emot sitt förelagda öde. Jag ville huf-
vudsakligast härmed endast antyda, huruledes Nervänder tog
sin sällsynta subjektiva uppfattningsförmåga af den österländska
skaldekonstens innersta väsende och natur för objektiv, återska-
pande kraft af produktioner, verkeligen liknande dem, han så
djupt senterat och så högt beundrat. Men skulle ett poetiskt
stämdt sinnes öppenhet för intrycken af ett fulländadt konst-
styckes alla skönheter vara identisk med skarparkraften att
återgifva dessa i en ny produkt, då hade Nervänder mer än
någon annan i vårt land, ja, mer än de fleste i hvilket land
som helst förmått att ej blott kläda sina egna dikter i de olika
drägter, hvari poesins genius hos de mest olikartade folkslag
uppträdt, utan äfven ingjuta uti dem den anda, som af dessa
nationaliteters andedrägt i deras poetiska skapelser blifvit inblåst.
Ty denna passiva receptivitet, denna återspeglingsfärdighet var
hos honom lika allsidig, som den annars är sällsynt. Dessa
egenskaper jemte de öfriga, af hvilka han var i besittning, skulle
hafva gjort honom till en oöfverträfflig öfversättare, ifall han
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haft tid och lust att hängifva sig åt denna väl sekundära, men
likväl en stor reproducerande talang kräfvande funktion inom
skaldekonstens riken. Men spegeln, hvilken trognare än den
ypperste bland konstnärer kan återspegla äfven de herrligaste
anletsdrag, förmår ej gifva åt sina ögonblickliga bilder en kon-
sistens, som skulle skänka dem karakter af alster utaf sjelf-
verksam produktivitet. — Det vore möjligt, att den allsidiga
återspeglingslätthet, hvilken jag anser beteckna Nervänders poe-
tiska sinnesstämning, vore oförenlig med förmågan att återgifva
objektivt eller annorlunda än genom kritiskt resonnemang egen-
heterna hos olika tidehvarfs och folkslags poetiska lifsyttringar.
Säkert är det åtminstone, att den till allsidig uppfattning af den
i motsats mot folkpoesin såkallade konstpoesins företeelser allra
oförmögnaste store skald, som i nyare tid uppstått, visat sig
deremot ega en undransvärd makt att till lif och rörelse fram-
befalla poetiska gestalter, omisskänneligen liknande dem, som
diktats fram af de hädangångna poetiska uppfattningssätt, bland
hvilka hans ande känner sig hemmastadd. Min tanke böjer
sig vördnadsfullt härvid framför allt för det odödliga mästare-
stycket, genom hvilket Ossians och de fornskandinaviske skal-
dernas ande gengående susar så mäktigt, att en rysning af hä-
pen salighet genomströmmar ens själ vid känslan af denna när-
het, liksom om man stode inför Fingals från tvåtusenårig graf
sig uppresande kolossala vålnad. — Ifall det verkligen förhåller
sig så, som det påstås, att Nervänder yttrat den mening, att

, t-Kung Fjalar 11 vore ett ganska klent stycke, kan jag häri ej
se något annat än ett något vågadt utbrott af en fin malis, som
ville pröfva, huru långt hans landsmäns saktmodiga godtrogenhet
kunde förirra sig.

Det är ett märkvärdigt psykologiskt fenomen, att Nervän-
der, hvars skarpsinnighet så lätt kunde upptäcka, hvarthän hvar
och en annan borde vända sig för att framgå i den riktning, i
hvilken han skulle hinna längst, ej försökte sig, jag säger ej
åt det dramatiska hållet i allmänhet, men på den komiska sce-
nen, hvarpå lättskurna lagrar, svajande för bifallsstormens för-
liga vind, otvifvelaktigt skulle väntat honom. Väl veta vi alla,
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hvilka snart sagdt oöfverstigliga hinder skilja oss ifrån möjlig-
heten af en lustspelsliteraturs uppkomst. Men ifall det varit
någon finne gifvet att härutinnan åstadkomma det nära nog
omöjliga, hade det väl varit Nervänder. En qvickhet sådan
som hans, hvilken, enligt hvad jag fullt och fast tror, ännu al-
drig röjt sig lika outtömmelig och fyndig hos någon finsk man
eller qvinna, en skärpa i blicken att genomskåda olika karak-
terer och framför allt dessas också mest förborgade svaga sidor,
en liflighet i snille att uppgöra äfven de mest fantastiska kom-
binationer och en åtminstone i hans ungdom ohejdbar lust att
i sina framställningar icke ställa den upp och nedvända verlden
på rätt, erbjödo honom alla elementer, hvilka, förenade i en
enda personlighet, kunnat göra af denne en ej blott utmärkt,
men äfven stor komisk skald. Men äfven med fullt inseende
och erkännande af allt detta måste man återgå till den endast
allt för ofta återkommande frågan, huru skulle det väl varit möj-
ligt, att äfven dessa sällsporda anlag kunnat finna ett fält för
sin utveckling, ifall Finland skulle förblifva den jord, från
hvilken de borde arbeta sig upp? Och också nu lyder svaret:
nej! nej! Det var omöjligt.

Men tidigt nödgades dessutom Nervänder ehuru med blö-
dande hjerta säga sin ungdoms älskarinna, poesin, ett nästan
evigt afsked, hvarefter de endast sällan och blott på en flyktig
stund träffades åter. Han behöfde — bröd, och hon kunde en-
dast erbjuda honom en vemodblandad glädje och en ära, äfven
i bästa fall kränkt genom råa anfall emot den, eller förklenad
genom dess underkännande. Också Nervänder hörde lika myc-
ket som någon annan till detta irritabile genus vatum, hvilket,
äfven der det förmenar sig skapa för evigheten, likväl känner
ett så lifligt behof att se sig förstådt samt af godhet och er-
kännande uppburet också i ögonblicket. Och huru kunde väl
Nervänder hoppas någonting sådant i ett land, der den vittra
kritiken vid hans första uppträdande på den poetiska vädjoba-
nan knappt ännu var inventerad och der den sedermera oftast
blifvit handhafd så, att fråga kan uppstå, huruvida det ej varit
vida bättre, ifall den aldrig här framträdt i dagen. För intet
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visade sig Nervänder mera ömtålig än för dessa i tid och otid
framrusande utbrott af en lika hårdhändt som andefattig upp-
fattning och manipulation af hans poetica. Hans humana, högt
bildade sinne hade svårt att fatta, huruledes den humanaste bland
alla den menskliga andens yttringar kunde blifva föremål för de
inhumanaste an- och ingrepp. Skaldens ära syntes honom dock
den ljufvaste, den — kanske i mer än en mening af ordet —

afundsvärdaste af all ära, som kunde falla på snillets lott. Och
om han så tidigt afstod ifrån täflan derom, föranleddes han der-
till till någon del äfven deraf, att han insåg, att den första
yppersta finska skaldekrans af naturen var bortlofvad åt en
annan. Det låg ej i Nervänders lynne att länge försätta för-
gäfves sina krafter på en vädjobana, vid hvars mål han ej ens
kunde hoppas att skörda det första segerpriset. c.Finland är
för fattigt att på en gång hafva mer än en skald 11, sade han
redan vid den tid, då yElgskyttarne 11 utkom, antydande der-
med, i huru hög mening han tog ordet skald, men derjemte
äfven åtskilligt annat.

Såsom jag mer än en gång redan anmärkt, måste det
studium, för hvilket Nervänder vid inträdet på den akade-
miska lärobanan skulle bestämma sig, vara främst ett studium,
hvaraf lofvades bröd, men för öfrigt så förenligt med hans fallen-
het, som under så fatta omständigheter vore möjligt. Detta di-
lemma tycktes vid den tiden bäst och lättast kunna lösas, ifall
han vände sig åt fysiken. Matheseos och physices adjunkturen
stod ledig; och på sistnämnda vetenskaps högsta lärostol hade
under nära en menniskoålder redan sutit den utmärkte man,
hvilken godhetsfullt och synnerligast uppmuntrade sin unge lands-
man att egna sig åt fortsättningen af de forskningar, hvilka i
honom funnit den värdigaste målsman, de dittills egt i vårt land.
Vorden professor vid fem och tjugu års ålder, hade den äre-
krönte veteranen mer än någon annan varit i tillfälle att erfara,
huru vigtigt och båtande såväl för honom sjelf som för hans ve-
tenskap det är, att vetenskapsmannen icke först såsom andlig
invalid höjes opp på sin lärostol.
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Nervänders förhoppningar derom, att professor Hällström
skulle göra bruk af det otium sapientis, hvartill han innan kort var
så väl berättigad, stegrades ända till visshet under de uppmaningar,
med hvilka han behedrades af den man, till hvilken han såsom
kurator för österbottniska nationen trädt i än närmare förhål-
lande än förut. Nervänder tyckte sig mer än någonsin i alla
dessa framgång lofvande omständigheter se en bekräftelse på
sin gamla lära: c,nog skall väl vår Herre hjelpa mig härur 11. —

Och likväl hinc illae lacrymae — hvilka blodigast pressades
under senare hälften af hans lif ur hans innersta.

Redan ansökningen om adjunkturen påstås hafva varit be-
ledsagad af en tilldragelse så hemsk, att äfven deras minne,
hvilka öfverlefvat den, knappt vågar tro sig sjelft, då det erin-
rar sig densamma, så skandalös, att tanken endast med vämjelse
kan fästa sig dervid. En lömsk anklagelse, smygande fram i
skygd af en mot dyster misstänksamhet lutande tid, tros hafva
riktat ett förrädiskt skott mot hjertat af finsk intelligens och
snille, hvilka ej blott i Nervänder men äfven flera andra bland
fäderneslandets förhoppningsfullaste män voro ämnade att hem-
bjudas åt nedrigaste förderf. Men detta i universitetets annaler
dittills oerhörda tilltag —■ så framt det verkeligen djerfdes för-
söka sin lycka — tillbakastöttes i alla fall med det djupa förakt,
det förtjente af den högsinte man, som den tiden ledde på högsta
ort den fosterländska högskolans angelägenheter, åt hvilken han
helgat sin ädlaste, varmaste välvilja och som hägnades af hans
aldrig förtröttade verksamma beskydd. Redan tidigare hade
Nervänder haft den lyckan att på sig fästa grefve Rehbinders
uppmärksamhet och rönt bevis på hans ynnestfulla bevågenhet.
Och intet förmådde sedermera rycka denna ifrån Nervänder.
När vår efterverld en gång lugnt och oväldigt väger Rehbinders
förtjenster om fosterlandet i allmänhet och om dess universitet
isynnerhet, • hvari han med det storsinnade hjertats siareblick såg
Finlands öga, skall äfven öfvertygelsen derom, att han ensam
räddat Nervänder ifrån att gå under bland de svårigheter, af
hvilka denne omhvärfdes vid begynnelsen af sin akademiska lä-
rarebana eller ifrån att kastas bort på någon annan, som aflägsnat
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honom ifrån vetenskapernas centrum, tala högt för den ädle man-
nens odödliga ära.

Föröfrigt upprätthöll hoppet ännu Nervänders ungdoms-
djerfva sinne. Hans öra smektes ljuft af den akademiska ung-
domens bifallssorl, der han höjde sin stämma, kanske stundom
mindre ledd af omtänksam klokhet och pröfvande erfarenhet än
af sin medfödda dristighet och sitt glada mod. Och äfven i den
trängre krets, sluten af jemnårige ungdomsvänner, hvari han ut-
gjorde en hufvudlänk, förlefde han, glömmande bort det förflut-
nas, det närvarandes, det kommandes bekymmer, mången lyck-
salig stund. Ej ofta har väl ens i länder rikare än vårt, såväl
på allt annat som isynnerhet på väckelser till stora sträfvanden,
och än mera sällan har hos oss bildat sig en taffelrund, lifvad
af en varmare känsla för allt det ädla och sköna på jorden,
för hvilket det är ljuft att lefva och dö, än denna. Nervänders
själ utgjorde deri det qvicka, det sprittande, det i mer än en
mening uppmuntrande elementet. För att hängifva sig åt gam-
man af dettas outtömligt frambrytande ingifvelser höll sig denna
rund mången gång tillsammans ännu långt efter, sedan midnatts-
klockans ljud manat den att upplösa sig. Och morgonsolen,
hvars första strålar bröto forskande igenom de öppnade fönstren,
fann alla ännu lika upplifvade, om ej mer, än då de först hade
sagt farväl åt dagsarbetets mödor. Ingen bok, om ock författad
af det väldigaste snille på jorden, har någonsin i sig innefattat
ett sådant öfverflöd af visserligen någongång förflugna — men
dock oftast nobelt tänkta och högsinta idéer, så mången utgju-
telse af hänförd och hänförande känsla, så mången eldig, bittert
eller vänligt lekande qvickhet, som skulle innehållits i de pro-
tokoller, hvilka fört bok öfver allt det bästa, som under dessa
i flera års tid fortsatta nätter11 förslöstes „en pure perteu

för efterverlden, men till oförgänglig glädje för dem, de der
efter hvar och ens råd och lägenhet bidrogo till det gemen-
samma andeliga frosseriet. Dessa voro nästan alla lika fattige
på denna verldens egodelar, som de fleste bland dem, hvilka
ännu qvarstå, äro det än i dag. Men huru rika voro de ej
ännu på förtroende till sig sjelfva och andra, på förhoppningar,
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som ej hade svikit än, på planer, om hvilkas realiserande de
voro förvissade, på mod, på lefnadslust, på framtid! Detta allt
är längesedan förbi; förbi för alltid. Men liksom Göthe menar
om den, som en gång sett Neapel, skulle jag tro, att den, hvil-
ken eger i förvar minnet af sådana stunder som de, hvilka jag
nu med svag och vid mina sällaste ungdomshågkomster darrande
hand tecknat, aldrig kan blifva fullt olycklig. Såsom en melodi,
den man hört först uti sina barndomsdalar, ånyo klingar i ens
öra på fjerran belägen, främmande strand, lika ljuft återljuda
äfven dessa minnen ännu under så tusenfaldigt förhytta förhål-
landen i våra hjertan. Och hvem, hvem hafva vi väl att tacka
derför i högre grad än honom, ifrån hvilken intet ljud kan hinna
oss numera någonsin!

Ur denna så trånga och likväl så rika krets trädde Ner-
vänder ut för att med egna ögon skåda, huru det såg ut i den
vida verlden, om hvars herrlighet han visste så mycket genom
andras sägner och så litet ännu då genom egen åskådning och
erfarenhet. Ingen kunde bestrida honom rättigheten att först
bland alla nämnas till erhållandet af det första reseunderstöd,
genom hvars anslående ett af universitetets allra mest trängan-
de behof blifvit tillfredsstäldt. Och ingen gjorde det heller.
Hvem ibland oss skulle väl ock genom förberedande studier
och medfödda anlag varit så egnad som han att draga nytta
af tillfället att i lyckligare lottade länder se det, som utgjorde
dessas storhet, skönhet och stolthet, samt att bland främmande
folkslag och individer genomlefva den odyssée, hvilkens mål var
en bildning och erfarenhet, omöjliga att uppnås af hvilka anlag
som helst der, hvarest så månget vilkor för deras vinnande sak-
nades och måste saknas. Jag har haft den lyckan att ehuru
ett decennium senare söka Nervänders spår i samma länder,
hvilka han genomvandrat, och knappt någon större glädje har
der mött mig än den att höra den finske ynglingens namn med
vänskap och aktning nämnas af män, hvilkas ord gälla såsom
lagstiftande i mer än en sfer af menskligt vetande eller i skön
konst. Ty äfven för denna sistnämnda intresserade sig Nervän-
der i ovanligt hög grad, också der den sökt uttryck för sina
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idéer i marmor, i färger, i toner, ehuru dock dessa sistnämnda
utöfvade det svagaste tjusningsvälde öfver hans själ. För mål-
ningskonstens och skulpturens skapelser hade han deremot ett
öppet sinne och skarpsynt blick. Så hann han t. ex. under
det han i Italien frossade af den omätliga rikedom på mästar-
verk, detta land innesluter, till den hos män, hvilka icke ex
projesso hängifvit sig åt måleriet, ytterst sällsynta skickligheten
att vid första anblicken af en tafla afgöra, från hvilken mästa-
res hand den utgått. Och så lifligt hade intrycken, hvilka den
bildande konstens yppersta verk gjort på'hans själ, fästat sig
deri, att ännu femton år derefter, sedan så mångahanda, olik-
artade nya intryck trängt sig i denna, Nervänder erinrade sig,
likasom han hade sett dem dagen förut, ej blott stället, der
han beundrat dem, men äfven detaljerna af den skönhet, som
väckt hans beundran. Det herrligaste, Europa, ja, kanske hela
verlden erbjuder, förunnade hans tillgångar honom dock ej att
se. Med längtande blick följde han från Neapels strand farty-
gen, som sträckte sina stäfvar hän emot Siciliens paradisiska
kuster. Hvarför kunde han ej få följa denna längtan till
dess mål! Väl skulle han då återvändt än mera arm, än han det
gjorde, men med ett vandringsminne till, hvarvid hvar åder i
hans väsende skulle kunnat spritta af en fröjd, hvilken ingen
skatt framtvingad ur någon af de Peruanska fjällarnas ådror
förmått uppväga.

Såsom bevis uppå, huru uppfinningsrik hans fantasi var att
kasta ut planer till räddning ur hvarje mötande svårighet, äfven
der det ej stod i hans förmåga att realisera dem, vill jag i för-
bigående omnämna en af dessa, vid hvilken hans tanke ännu
den qväll, då jag för sista gången tryckte hans hand, dröjde
med synbart välbehag, ehuru derjemte dock med ledsnad der-
öfver, att han ej af dess fyndighet var i tillfälle att draga
någon frukt. En orolig tid, förberedande den, hvaraf Europa i
dessa dagar skakats i sina innersta politiska och sociala grund-
valar, hade brutit lös ej långt förut, innan Nervänder var i
tillfälle att närmare taga i betraktande de oroliga och vulkani-
ska verkstäder, ur hvilka stormarna hade brutit fram, eller der
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de krossande viggarna blifvit smidda. Ovädret hade väl då
åtminstone till en del lagt sig, men dofva efterdyningar svallade
dock ännu öfver djupen. Och af dessa framdrefvos på verlds-
händelsernas stora mötesplatser fluktuationerna af de vågstycken,
som derstädes benämnas börsspel. Främlingen går vanligtvis
med ganska nedstämd nyfikenhet och deltagande förbi de mo-
derna Merkurii helgedomar, i hvilka denna tempeltjenst förrät-
tas. Så icke Nervänder. Hans högt spända uppmärksamhet
följde med leken af denna ebb och flod. Hans skarpsinnighet
och komb nationsförmåga funno deri ej blott ett rikt experi-
mentalfält för deras öfningar, utan äfven en segrande bekräf-
telse på riktigheten af deras förutsättningar. Olyckligtvis kunde
hvarken Nervänder eller hans ute vunna vänner draga någon
båtnad af dessa lyckträffar, emedan de saknade den till spelets
vågande nödvändiga insatsen; och den dag, då de, emedan alla
deras förutsättningar hade slagit in på punkten, kunnat vara
rikare män på 20 tusen francs, ifall de haft ett partusen att
vedervåga till en början, befunno de sig i samma ekonomiska
ställning som dagen förut — eller i en än något sämre.

Men om han genom dessa och dylika prof på fyndighet ej
förmådde tillskynda hvarken sig sjelf eller andra någon vinning,
inträffade dock fall, hvari han genom en, om jag så får uttrycka
mig fysisk rådighet, och hvilken man mindre skulle tilltrott
honom, räddade sig och sina vänner från en fara, som ingalunda
var inbillad. Så hände sig en gång i följd af denna slumpens
qvickhet, hvarpå man under resor röner så öfverraskande prof,
att fyra bland de ytterst få finnar, hvilka den tiden ströfvade
i främmande länder, stötte tillsamman vid den mångbesjungna,
sagoomsväfvade Rhens stränder. Glädjen blef naturligtvis lika
stor som öfverraskningen, och den förra upplifvades än mera
vid glöden af ett flytande ämne, som icke just brusat upp ur
sjelfva flodens botten, men dock ej långt derifrån. Och midt
under denna glädje fattade de fyra landsmännen ett beslut, vär-
digt män, som dragit ut ur de tusen sjöarnas och strömmar-
nas land. Man tillhandlade sig en båt, med hvilken man på
egen hand skulle försöka sin lycka genom det, för den dermed
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ej förtrogne nog äfventyrliga farvattnet. En, hvars namn redan
tycktes dertill predestinera honom, grep till rodret, Nervänder
jemte en annan fattade i årorna; den yngste bland dem alla
stirrade, lutad mot fören, på de hvirflande vågornas förunderliga
lek. Och framåt bar det af med lust och fröjd. Men plötsligt
upphof ynglingen ett anskri, ropande, att man rusade till sitt
förderf; och detta tycktes verkligen oundvikligt. En brusande,
sjudande hvirfvel dansade i vild lust hardt nära deras bräckliga
farkost kring en klippa, nött af det mångtusenåriga famntaget.
Ännu ett steg framåt i samma riktning, och de hade alla varit
hjelplöst förlorade. Då svigtade rodret i den styrandes hand; då föll
åren från dens, som satt invid Nervänder. Men med det herr-
skarevälde, som ingen i farans stund bestrider dem, hvilka bu-
rits att rädda undan denna, ropade Nervänder: ro! Och man
rodde åter; och man styrde åter; och man undkom med lifvet
ur den öfverhängande faran. Nervänders: ro! en reminiscens
ifrån hans ungdomliga ströftåg på de fjärdar, hvilka redan icke
alltför långt ifrån Åbo haflikt vidga sig, hade räddat dem alla
— för den gången. Alla äro de dock nu förlorade för sitt land,
räddaren, liksom de räddade. Tanken på den försträmdes nyss-

öppnade graf har kallat oss hit i denna qväll. Mot en af de
öfriges sucka böljorna ur en annan fjärd än den, som sköljer
Lappvikens ödsliga stränder. Åt den tredje voro Kaukasus'
fjällar bestämda till grafvård, sedan han fallit i sagolikt dj -rf
strid uti detta sagoland. Den fjerde, hvars öde synes bittrare
än någons bland de öfrige, kastar förgäfves längtande blickar
tillbaka till det hemland, som med sin aktningsfulla saknad mö-
ter dessa, och från hvilken han ryckts genom en af d- ssa oför-

klarliga inflytelser, hvilka stundom tyckas finna sin ro i att 111
aberrationer locka menniskolifvets banor. — Hvilken h It annan
betydelse har dock åtminstone dennes och Nervänders iörlust
nu hunnit få för Finland, än om de skeppsbrutno skull • okände

krossats mot någon af Rhenflodens klippor.
Det behöfver väl knappt anmärkas, att Nervand rs ivri-

gaste bemödanden och oafbrutnaste uppmärksamhet öfverallt.
hvarest tillfälle dertill erbjöds honom, följde de riktningar på
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hvilka han kunde hoppas hinna lösningen af de frågor, som för
den vetenskap, han utvalt till sin, voro dagens stora. Men ej
blott till att lära känna sträckte sig hans lofvärda sträfvan.
Äfven emot att blifva så känd, som han det förtjente, hade han
intet att invända. Så fördristade sig den finske ynglingen att
äska ljud bland män, hvilka ansågo sig utgöra den Högsta dom-
stolen, af hvilken den civiliserade verldens högsta vetenskapliga
frågor i sista instans böra bedömas och afgöras — och detta i
den verldsstad, der alltsedan den store Magnus Tavasts tider,
på femhundra år knappt någon finne gjort anspråk uppå att
icke lära sig sjelf utan andra.

Med uppoffringar, hvilka i hans ställning voro verkliga
dödsoffer, emedan de utgjordes af hans framtida lefnadslugn, drog
Nervänder omkring vida längre, än de tillgångar medgåfvo,
hvilka ursprungligen lättat hans vallfarter till konstens och ve-
tandets heliga orter. Och så återvände han omsider från sö-
derns af lif och värma och ljus strålande verld till sitt hemland,
der snö och isiga vindar voro honom till mötes, kylande hans
värma, och der mången bister blick kastade sin skugga på hans
ljus och på — hans lif. Fattigare än någonsin återvände han
ifrån de rika länderna, men ur deras rikedom hade han skör-
dat en bildning, en erfarenhet, en öfversigt af det hela, sådana
knappt någon af hans landsmän före honom burit dem med sig.
Den bästa vinningen han skördat, menade han likväl sjelf bestå
deri, att han blifvit ödmjuk till sinnes. Då han först yttrade
detta, fattade jag ej ännu fullt hans mening. Senare har jag
likväl lärt mig att bättre inse såväl dettas, som månget annat
hans ords rätta betydelse. Individen, hänvisad på sig sjelf i
främmande land, der ingen enda välvillig fördom på förhand
talar hos dem, till hvilka han vänder sig, till hans fördel, ser
med hvar dag det mått knappas in, hvarmed han tidigare mätt
sitt värde med öfverdrifna dimensioner. Och då han ställt sig
inför de största i verlden i hvarje sak, reduceras detta mått
ännu mer till det rätta - eller möjligen till och med nå-
got derunder. En klockstapel, som med frimodigaste lyftning
älskat och beundrat sin egen kolossala höjd, der den dominerat
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på sin kulle alla de kojor, af hvilka den närmast omgifves,
skulle flyttad till Chamouny dalen i granskapet af Montblanc
vilja sjunka under jorden, tryckt af ångern öfver sin förmätna
känsla af egen storhet. Från frestelsen till vanlig småaktig
fåfänga räddades Nervänder äfven af det storartade, vidtutse-
ende i alla sina vetenskapliga sträfvanden. Ingenting är natur-
ligare än, att t. ex. den, som mäktat utgifva ett hälft barbariskt
manuskript, det han sjelf eller någon annan kopierat med alla
de det prydande skriffel och barbarismer, anser sig hafva pro-
ducerat ett vida mer fulländadt mästarestycke än den, som ur
sin ande skapat fram ett sjelfständigt verk, hvilket han nogsamt
inser måste vidlådas af fel, emedan det ur en ändlig ande ut-
gått. Likaså måste den, hvilken i naturforskningen eller i an-
nat endast konstaterar ett af andra afgjordt faktum, känna den
största tillfredsställelse, emedan han ser sig vara maximus in
minimis och vet med sig sjelf att hafva i minsta detalj bestämt
förhållanden, hvilka af ingen kunna antastas. Annorlunda är
det med en ande sådan som Nervänders, hvilken framträder
skapande ur intet, konstruerande ett helt af vidt utspridda mo-
menter, ordnande till en af tanken beherrskad organism ämnen,
hvilka endast i mekaniska, om än aldrig så flitiga och tadelfria
observationer legat såsom membra disjecta kringkastade. Jag
minnes, att Nervänder fordom plägade säga, att all naturforsk-
nings yttersta hemlighet berodae uppå att göra — frågor. Det
torde så vara. Men vill man deri komma långt, hinna högt
■och hinna djupt, böra väl frågorna vara djerfva, grandiosa —-

nästan oerhörda.
Men

„Härförarn ensam vinner icke slaget:
De djupa leder vinna det åt honom",

sjunger Tegnér skönt såsom vanligt och sannare än oftast, ehuru
äfven nu framstår ur hans uttryck blott en bild, tydande när-
mast hän på striderna för sanning, vetande och ljus. Till här-
förare var Nervänder född, åt hvilken vetenskap han än må
hafva egnat sin verksamhet och sina talanger. Men då han ut-
valt naturvetenskaperna till fält för dessa, var han i behof ej
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blott af de c,djupa leder, 11 hvilkas operationer hans fältherreblick
skulle leda till målet, som af denna blifvit utsedt; det var för
honom nödvändigt att hafva till sin disposition en tross, hvarur
de förnödenheter kunna tagas, förutan hvilka hvarken mod, kraft
eller snille förslå till att dikta fram en seger. Ty endast skal-
den blef det gifvet att med intet och från intet — ifall man så
vill anse hans hjertas rika verld — skapa sin segervinning..
Naturforskaren, der han är det i stor mening, måste dessutom
liksom föremålen för hans forskning ega en terräng, hvarpå
han kan röra sig i sin regelrätta frihet: sjelfva planeten, ifall
den blefve stängd och beträngd på sin bana, ginge ju endast sin
egen eller andras undergång till mötes och detta just, emedan
den är stark.

Af dessa vilkor för en storartad vetenskaplig verksamhet
väntade intet enda Nervänder vid hans länge fördröjda åter-
komst till fäderneslandet. Knappt så mycket fotfäste, att han sjelf
kunde stånda upprätt samt uppehålla de många, hvilka vid ho-
nom voro fastade med de närmaste band, hade hans arma fo-
sterjord att erbjuda denne sin son, i hvars barm arbetade kraf-
ter, tillräckliga att bidraga till det största rikes lycka och ära.
Såsom ofvanför blifvit anmärkt hade Nervänder räknat derpå,
att professor Hällström skulle draga sig tillbaka till hvila under
sina ärofulla lagrar för att lemna ett öppnare rum åt dens verk-
samhet, hvars vetenskapliga riktning genom hans uppmaningar
hufvudsakligast blifvit bestämd. Men det visade sig snart, att

Nervänder hade gjort opp sin kalkyl utan att tillbörligen taga i
beräkning en — och kanske mer än en — då ännu för honom,
icke tillräckligt bekant storhet. Såsom Nervänder sjelf uttryc-
ker sig i det minnestal, han omsider hade den smärtan att på
Vetenskapssocietetens vägnar hålla öfver sin företrädare, stod
professor Hällström orubbligt qvar t -såsom klippan i ett haf, 11

med grandiosaste lugn seende den andres förböppning ar, krafter,
sinneslugn, ja, till och med karakter lida skeppsbrott och krossas
under förtviflade ansträngningar att kringgå det obstakel, som
gjorde all direkt framgång för honom omöjlig. I den tiden, då
Franklin t.ryckte ljungelden från himlen, 11 fanns det beskedligt
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folk, som härmades öfver deras ohemula närgångenhet, hvilka
icke föredrogo att med korslagda händer låta slå ihjäl
sig.ll Så otroligt det än är, tros det dock, att man likaledes
stundom sett litet snedt på Nervänder, för det han ej med öd-
mjukt nederböjdt hufvud och tillbörlig devotion, med öppna ögon

störtade sig i det svalg, som alltmera vidgades kring den aklippas"-
fot, hvilken fann sin ro uti att se den kämpande gå under. Och
jag medgifver, att ett ögonblick funnits i mitt lif, då jag tyckt så.
med. Må det vara mig tillåtet att förtälja sagan om det ögon-
blicket.

Jag hade besökt den dystraste kyrkogård för icke blott
menniskoverkens, men sjelfva naturens herrlighet, hvarpå för-
gängelsen någonstädes i verlden firar sina segrar, förhöjda än
mer genom kontrasten af närbelägna nejder, på hvilka lifvet och
konsten triumfera i ovansklig ungdomskraft. Sjelfva Pompejis
döda, från sin tvåtusenåriga graf frambesvurna stad förlorade
sitt förfärligt hemska, vålnadslika uttryck vid jemförelsen med
det stället, hvaröfver ej en vulkan, men afgrunden sjelf tycktes
hafva utpustat sin härjande anda. Ty det var den af Sybariter-
ne åt Poseidon helgade tempelstaden, som en gång stor och
praktfull genomströmmats af rikedom och yppighet och vällu-
stiga känslor och välluktande rosenångor. Men redan längese-
dan hade allt — allt detta böjt sig till jorden under en alls-
mäktig förvandling. Sjelfva det om friska hafsvindar påminnande
namnet Poseidonia hade nödgats gifva vika för det af Pästum,
erinrande om pest, död, förrutnelse. Från den i gyttja till-
bakasjunkna stranden, från de i moras förtvinande bäckarna
fläktade ej numera såsom fordomdags lif och helsa kring nej-
den: för den mefitiska andedrägt, hvilken de, sjelfva liksom
döende, drogo, skyggade lifvet förfäradt tillbaka, ifall ej dess
flykt hämmades af döden. Der sybaritiskt veka cittror fram-
suckat ljufva, lättstillade qval mellan yppiga rosenhäckar, slin-
grade sig giftigt hväsande ormar och ödlor genom förtrånande
krypväxter. I basilikan, hvarest grekisk vishet tolkat milda la-
gar, röt höststormen i bister häftighet lik en despot, der han

bland böjda barbarer skipar den rätt, han stiftat för ögonblicket.
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Poseidon och Ceres väntade förgäfves inom sina tempels mäktiga
pelargångar på glada offrande skaror. Endast här och der svig-
tade fram gestalter, som tycktes betyda menniskor och som,
idkande det enda åkerbruk, de syntes känna, arbetade för lif-
vet, i det de uppgräfde förrostade mynt, dem deras frossande
förfäder strött omkring sig, Och deras askgråa, insjunkna an-
letsdrag tedde sig så lefnadströtta, så blodlösa, att man knappt
hade kunnat taga dem för äkta Sybariters tjugufem sekel åldriga
skuggor. Men i de kojor, hvilka koloniserat sig på de präktiga
fornsybaritiska palatsens ruiner, erbjöd en dyrköpt gästfrihet så
torftig förplägning, att den svårligen ens vid Lapplands gränser

kunnat gälla såsom läckerhet.
Belastad med det oförgängliga minnet af dessa och andra

dem lika segertecken utaf förgängelsens allmakt, återvände jag
genom en nejd, hvilken i sin ödsliga menniskotomhet och vild-
het erbjöd en värdig förgård åt detta Dödens allraheligaste.
Sena qvällen förde mig till den stad, der en af medeltidens väl-
digaste andar, Bonifacius VIII, såg sitt stormuppfyllda lifs lika
stormiga qväll inbryta, hvilken utkastade åt den in i döden käm-
pande kyrkofursten det sista rogifvande botemedel. Äfven åt
mig gaf Salerno, denna Eskulapii forna älsklingsstad, ro ehuru
blott för en natt.

En rask morgonvind bar mig vid den följande dagens gry-
ning till stränderna af Amalfi, som, ehuru jag redan hänryckt
fått försänka mig från Monreales höjder ned i anblicken af per-
lan af jordens stycken: Conca d'oros dal samt från Camaldulis
terrasser till Neapels paradis, ännu syntes mig värdt åsynen ej
blott af en des Lappons^, men af sjelfva de saliga gu-
dar, som i flydda gyllene åldrar öfver dessa nejder herrskat.
Äfven denna hafvets ros hade haft sin tid af rikedom och prakt,
då Orientens handel nedlade för dess fot sina yppigaste håfvor.
Men också Amalfis blomstringsdag hade varat kort — kort såsom
dess sons, Masaniellos sedermera improviserade herrskarevälde,
och den ringa, ännu i dag qvarstående boning, hvarur denne
tragiska lazzaronhjelte utgått, syntes en bild af det öde, under
hvars makt hans fädernesland sjunkit tillbaka. Men skön var
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dock ännu såsom fordom den himmel, hvilken hvälfde sig öfver
Amalfi, och skön jorden inunder och omkring det. Och äfven
hafvet brusade ännu vid dess strand lika stolt och djerft som i
den tid, då Flavio Gioja derifrån först utsände den eviga vägvi-
saren på Oceanernas ödsliga banor.

Och i glad mildhet, såsom om intet hade blifvit på denna
kust förändradt, lekte höstsolens middagsstrålar med böljornas
klot, hvilka störtade fram, drifna snarare af den rullning, går-
dagens storm åt dem gifvit, än af den, som stundens vind för-
mådde gifva dem nu.

Då grep mig lusten att svalka mig bland deras bränningar,
och jag följde den. Två klippor sprungo ut mot djupet, liksom
för att möta hvarandra; men de hunno icke fram. De bildade
dock ett slags hamn i minsta stil eller snarare en grotta, hva^s
botten var det bottenlösa hafvet. Genom den trånga mynningen
seglade, en efter annan, böljorna in med dån, sådant som den
inlöpande örlogsmannens, och hvitt, såsom dennas svallande se-
gel, sväfvade skummet af deras toppar. Närmande mig denna
öppning, ville jag taga i ögonsigte den mikrokosmus, till hvilken
den ledde. Och jag såg den trånga rymden begränsad af en
klippa, så vek, så undulerande till sina former såsom en roma-
rinnas gestalt; men der den hunnit högre upp ur det sjudande
badet, bekransades den af yppiga slingerväxter, liksom palermi-
tanskans smärta lif af sitt gröna fladdrande skärp. Till och med
några strålar hade lockats att göra ett besök hos denna klipp-
häll, som så anspråkslöst tycktes hafva dragit sig tillbaka inom
sin egen storhet, och de virkade in vackra gyllene ränder i det
svallande fotsida silfverskir, af hvilket den kringflöts.

Och med sinnet uppfyldt af den förgängelsens seger, hvar-
under jag senast sett Pompeji, Pästum, Salerno, Amalfi ligga
nederdignade, betraktade jag med vördnad denna klippa, hvilken,
ehuru mångtusenårigt äldre än de alla, framstod i sin ädla till-
bakadragenhet skönare nu, än de varit det i sin ståtligaste herr-
lighetsperiod. Jag kom då att tänka på män, dem jag sett
kämpa emot förderf och undergång, och hvilkas kamp jag förr
icke kunnat ogilla. Men i denna stund tyckte jag, att det varit
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höjden af förmätenhet att vilja streta emot sitt öde, ifall det
uppenbarat sin hårdhet i en så älskelig skepnad som den der
klippan. Hvarföre icke unna åt densamma ett så ringa nöje
som att krossa ditt hjerta, såsom om det aldrig slagit, ifall den
funne sin ro i denna oskyldiga lek!

Se! Patroklos är ock fallen, som dock större var än du;

och du ville hålla dig evinnerligen upprätt?
Hade en svallvåg i detta ögonblick, då jag hängaf mig åt

slika undergifna betraktelser, begagnat sig af tillfället att slunga
mig emot den vackra klippan, är det mer än sannolikt, att de
skulle dött med mig då. Händelsevis försummade svallvågen
dock det rätta ögonblicket, och endast derför är jag nu i till-
fälle att begagna detta till deras meddelande. Innan den våg
hann fram, hvilken med förunderlig, Medelhafvets böljor egen
hetsighet ämnade låta mig fresta på, huru ljuft det hade varit
att sönderbrytas mot hällen, som syntes mig så berättigad till
slikt offer, ilade åter andra tankar genom min själ. De påminte
derom, huru mycket skönt och herrligt än fanns qvar på jorden,
äfven om Pästnm förblef Pästum, och huru mycket ädelt det ännu
återstod, för hvilket det vore bättre att lefva, än det skulle varit
att dö för en klippa, om ock tusen gånger älskligare än den
vid Amalfis strand. Kom så störtvågen, men jag kämpade med
yttersta ansträngning emot dess våld. När jag lyckats arbeta
mig fri derur, såg min själ ej utan nöje på den vunna striden.

Om jag ock ett ögonblick förut hade tyckt, att Nervänder
bordt betrakta sin -_klippa" med samma tillfredsställelse som
jag min Amalfiska, hade jag ej hjerta att tycka så mer. Den
natur, som i alla lefvande väsenden väckt sjelfbevarandets in-
stinkt, må ock bära ansvaret för den cyniska egoism, som lig-
ger i dessas lust att — lefva. Endast sjelfspillingen köper sig,
ehuru något dyrt, fri från medvetandet af en sådan egennytta.

Medan det i Frankrike led till aftonen med aden gamla
goda tiden, 11 anträffade en af dennas sista stöd, ministern de
Vergennes en ung skribent, hvilken syntes honom hafva betyd-
ligt missbrukat de privilegier, rättigheten att uppehålla sin exi-
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stens i vissa fall gifver menniskan. Den höge herrn hade god-
heten att göra paskillanten ganska allvarliga förebråelser.
mon Dieu, il faut que je vive'1' 1 invände denne med en ton,
som tillkännagaf, att han inbillade sig hafva framburit ett högst
slående argument. Det var ett misstag. Ministern ryckte en-
dast medlidsamt på axeln, i det han med den mest storartade
naivetet täcktes utlåta sig: ,Je n'en vois pas la necessite I'.
Denna korta dialog innehåller ungefär hufvudsumman af det sor-
gespels idé, hvari Nervänder af sitt öde var ämnad att spela
hufvudrolen. Men den stora, trösterika skilnaden ligger deri,
att det ingalunda var ministrarne och andre än högre vårdare
af Finlands såväl intellektuela som öfriga högsta intressen, hvilka
i tänkesätt och handling repeterade de Vergennes' iskalla och
isglatta replik mot honom, som sökte att till sin räddning bryta
isen. Jag har redan ur djupet af min själ framburit en hyll-
ningsgärd åt minnet af det fosterländska universitetets andre
Pehr Brahe, hvilken kraftigast bidrog till att ur gruset upplyfta
detta förherrligadt, liksom den förste kallat det fram ur intet.
Vördnaden förbjuder mig att nämna flera andra, till en del än
större namn än grefve Rehbinders, betecknande ännu lefvande;
namn, hvilka skola helsas af vår efterverlds tacksamhet äfven
derför, att deras härare icke blott räddat åt den finska veten-
skapen en sådan man som Nervänder, men äfven gjort för ho-
nom mera, än som någonsin i vårt land fallit på en persons
lott, den der endast haft vetenskapsmannens anspråkslösa för-
tjenster att åberopa.

Men medan mer än en räddande hand sträcktes från höj-
derna* ned till Nervänder, såg det något annorlunda ut i dalarna.
Jag har ej längesedan anfört en sägen derom, huruledes man
tyckte det vara Nervänders skyldighet att med overksam resig-
nation — cette vertu des peuples esclaves såsom den van-
ligen så humane Lamartine en gång obarmhertigt förmenade —

hida på bättre tider. Men ej nog dermed, man skulle hafva
misstyckt, ifall ej denna resignation nedtryckt Nervänders själ
så djupt, att icke ens en känsla af missnöje vågade uppröra
sig deri. Professor Hällström höjde sig allt mer till ökad rike-
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dom och kunde utan att förlora en enda obol göra det, äfven
om han afträdt sin plats åt Nervänder; denne fördjupades allt
mera i skuld, och sökte han ej hjelpa sig sjelf, var han hjelplöst
deri försjunken. Professor Hällström var trött af fyratioårig
nitisk verksamhet, och hans krafter hade derunder uttömt sig;
hvad af dessa återstod kunde han i större lugn än någonsin
använda på vetenskapliga bemödanden, ifall han drog sig tillbaka
till det enskildta lifvets ro; endast sina förträffliga offentliga
föreläsningar hade han sålunda blifvit urståndsatt att fortsätta;
men hans vacklande helsa gjorde för honom detta i alla fall
nästan utan afbrott till en omöjlighet. Nervänder stod stark
i blomman af sin ålders kraft, brinnande af längtan att få göra
denna gällande uti en inflytelserik verksamhet inom en bestämd
krets, der hans bemödanden adlades alla genom karakteren ej
blott af rättighet, men oeftergiflig pligt. Nu, då han utestäng-
des ifrån den verkningskretsen, antog deremot hvarje försök
ifrån hans sida att genomdrifva någon plan, äfven om den gällt
de ädlaste syften, skaplynnet af intrig och obehörig inbland-
ning i angelägenheter, med hvilka han egentligen tycktes hafva
intet att skaffa. Den ära, hvartill upphofsmannen till ett godt
verk i annat fall har obestridlig rätt, förbyttes, då det gällde
Nervänders ansträngningar att åstadkomma något, hvars realise-
rande låg honom om hjertat, till bittert tadel emot den objudne
gästen, ej inom, men bredvid de privilegierade sakdrifvarenes
areopag. Deraf hände, att Nervänder var tvungen att söka lika
ifrigt igensopa spåren efter de steg, hvilka ledt honom till nå-
got hunnet mål, som andra, de der åtnjuta fördelen af att gå
sin gilla gång, bemöda sig att djupt intrycka fjäten i den väg,
hvarpå deras framgång funnit en banad och öppen stråt. Ner-
vänder, hvars lynne ursprungligen ingalunda hade något emot,
att han skulle blifva sedd och bemärkt, der han trodde sig
hafva uträttat någonting förtjent af ett allmännare erkännande,
hördes derför mer än en gång i den tiden förtro sina vänner,
att han tticke ville synas i den saken11, äfven der det gällde
saker, såsom hvilkas befordrare han under andra förhållanden
hade icke ogerna sett sig offentligen helsad. För sin bergnings
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skull tvangs han att i den ena privata läroanstalten efter den
andra inviga en förhoppningsfull ungdom, hvars skarpsinnighet
der mognade för lösningen af regula de tris gåtor. Och emellertid
hade han den tillfredsställelsen att tid efter annan se än den ene
än den andre af de lärjungar, för hvilka han tidigare i ännu en-
skildare undervisningsexperimenter Öppnat de nya utsigter, till
hvilka böjningen af Mensa och Tv%%a> leder, intaga de högsta
lärostolar vid landets högsta lärdomsskola. Så smickrande dessa
resultater hade kunnat synas för någon, hvilken trott sig företrä-
desvis kallad till lagerskörd vid den lägre elementarundervisningens
lägsta trappsteg, måste man erkänna, att Nervänder var otack-
sam nog att vid sina forne elevers lika välförtjenta som rapida
framgång främst erinra sig sin egen tillbakasättning. Också fann
mången det ej blott oförlåtligt, men till och med förunderligt,
att den unge, af lefnadskraft brusande, snillrike mannen stun-
dom lät sitt missnöje öfver att se sig hämmad i sin bana och,
hvad än värre var, kastad på afvägar, dem han aldrig skulle
beträdt, ifall hans väg ej blifvit godtyckligt stängd, sticka fram
i föga varliga stickord, medan professor Hällström, hvilken län-
gesedan hade kufvat häftigheten af de sinnesrörelser, som ge-
nomilat äfven hans ungdom, numera med vördnadsbjudande och
ostörbart lugn förmådde betrakta den ofärd, det fallit honom in
att bereda sin efterträdare in spe. Detta humana exempel var
visserligen lärorikt i många hänseenden och kanske äfven för-
tjent af att följas; men för att rätt fatta, hvilken ansträngning
denna efterföljd hade erfordrat, skulle man väl böra försätta
sig i det läge, hvari Nervänder såg sig utan sitt förvållande
försatt, och framför allt ställa till sin disposition den omätliga
fond af qvickhet, som tillät Nervänder att leka bittert med dem,
hvilka på fullt allvar förforo mot honom hårdt.

Skulle likväl dessa enstaka utbrott af bitterhet varit de
enda brydsamma följder af den falska ställning, i hvilken Ner-
vänder trängdes, hade man i alla fall kunnat taga saken lika
kallt, som de omständigheter, af hvilka sarkasmerna närmast
framkallades, såvidt de angingo Nervänder, af mången togos.
Men det onda, hvaraf dessa eruptioner visade sig såsom luxu-
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rierande utväxter, trängde mot djupet och sökte slå rot i hans
själ. Nervänder sjelf trodde, att det endast alltför väl deri lyc-
kats. aAck 11, suckade han knappt hörbart ännu några dagar
före sin bortgång, ttmin karakter har genom allt det der tagit
en obotlig skada 11. Jag är väl den siste, som ville våga härom
fälla ett afgörande omdöme. Men det vore förfärligt, ifall ej
Nervänder skulle hafva misstagit sig uti sin sjclfkritik; och hvem
ville väl bära det på sitt samvete att inför samtid och framtid
stämmas rättvisligen till doms, emedan han bidragit dertill, att
denna kritik kunde byggas på ojäfaktiga grunder?

Visst är i alla fall, att Nervänder, sedan han såg sig af-
gjordt utestängd ifrån den plats, till hvilken ingalunda hans
■önskningar och förhoppningar blott visade honom vägen, på en
gång lät sin dittills följda lefnadsplan — om man så kan kalla
hans sätt att lefva och vara, som dittills omedelbart och oöf-
verlagdt hade utvecklat sig ur hans ungdomliga lynne — plöts-
ligen göra en fullkomlig omsvängning. Sedan hans framgång
mött så opåräknade hinder, begynte han beräkna sina mått och
steg, såvidt en så lyrisk, af sin känslas svallvåg beroende natur
som hans det förmådde. Han såg sig tvungen att företrädesvis
uppodla ett fält af sin elastiska själ, hvilket dittills legat föga
hrukadt: det var klokhetens, hvarpå man ifrån den tiden tyckte
sig finna, att så månget ogräs skymmande hans karakter frodigt
spirade upp. De afgjorda anhängarene — unär det gällde nå-
gon ann11

— af systemet att alåta slå ihjäl sigll förmenade nu,
att Nervänder begynte visa sig såsom inläggande i
ordet hvarje mening, hvarmed känslan af deras egen oförmåga
att duga till ett så högt värf medhann att fylla det sväfvande
hegreppet. Nervänder minister! Det var kanske en olycka, att
endast det smädande sqvallrets munväder hos oss förmådde att
hlåsa en portfölj i hans hand. Det finnes i dag flera länder än
någonsin förr, der enligt all sannolikhet helt andra krafter skulle
hafva lyftat honom till en ministerplats. Dristigheten, hvilken
häfdaforskningen väcker hos dem, hvilkas skyldighet och rätt
det är att bedöma de största ting samt krafterna, som utfört
dessa, bjuder mig tillägga, att Nervänders allt öfverskådande
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Under den tidrymd af mer än fyra decennier Fredr. Oyg-
naeus såsom skriftställare, skald, lärare och vältalare verkade i
vårt fädernesland, utvecklade han en efter våra förhållanden
ovanligt stor literär produktivitet, hvars alster ligga spridda i
en mängd olika böcker, broschyrer m. ni. eller ock, ehuru till
ett ringare antal, ännu befinna sig i manuskript bland den bort-
gångne författarens efterlemnade vittra qvarlåtenskap. En ord-
nad och så vidt möjligt är fullständig upplaga af Fredr. Cyg-
naei samlade arbeten måste dock anses komma att utgöra ett
vigtigt och värdefullt bidrag till Finlands na+ionalliteratur. Äf-
ven för den nu bortgångne författaren af dessa verk var det i
lifstiden en kär förhoppning, att hans arbeten en gång skulle
i en sålunda samlad upplaga hembjudas den fosterländska
allmänheten, och behedrade han i sådan afsigt upprepade gånger
under sina sista lefnadsår samt ännu på dödsbädden underteck-
nade med uppdraget att redigera och utgifva en fullständig edi-
tion af hans samlade arbeten.

Ehuru nogsamt inseende vanskligheten af ett sådant företags
ekonomiska sidor, hafva vi dock, öfvertygade om detsammas be-
tydelse i literärt hänseende samt af vördnad för den bortgångne
patriotens yttersta önskan, icke velat undandraga oss det äro-
fulla uppdraget samt skrida nu till dess förverkligande, i det vi
härmedelst inbjuda den fosterländska allmänheten till en sub-
skription på en fullständig upplaga af

FREDR. CYGNAEI

SAMLADE ARBETEN.
Enligt vår utstakade plan kommer denna upplaga att, så

vidt författarens efterlemnade skrifter möjliggöra sådant, full-
ständigt upptaga allt, hvad Cygnaeus på svenska språket pro-
ducerat och som kan anses förtjent af att intaga en plats i hans
samlade arbeten. Detta verk — till omfånget ett af de största
literära arbeten, som i detta land sett dagen — kommer att
omfatta trenne afdelningar: l:o Historiska arbeten; 2:o litte-
raturhistoriska och Blandade arbeten samt 3:o Poetiska ar-
beten, hvilka serier utgifvas vid sidan af hvarandra i häften af
5 ark samt i det format och den typografiska utstyrsel, som detta
nu utkomna första häfte utvisar. Hvarje afdelning kommer att



omfatta ett olika antal band. Men hvarje bands sist utkommande
häfte följa titelblad och innehållsförteckning för bandet. En
utförlig lefnadsteckning af Fredr. Cygnaeus efterföljer slutbandet,
som kommer att prydas af den bortgångnes porträtt.

Vid det grannlaga värfvet att redigera Cygnaei arbeten
skall bemödandet blifva att dervid förfara med tillbörlig pietet
för författarens uttryckssätt och tankegång. De förändringar i
skrifsättet, som i vissa fall befinnas vara absolut nödvändiga,
skola verkställas med varsam hand. Den vexlande ortografin i
Cygnaei under en lång tidrymd utgifna arbeten återföres till en
nyare tids, utan att dock det modernaste skrifsättets alla bestäm-
ningar ansetts lämpliga att här iakttagas.

Utgifningen skall fortgå regelbundet, dock så att icke flera
än omkring tio häften årligen lemna trycket, hvarför det icke
bör blifva alltför betungande äfven för den mindre bemedlade
att med sitt bibliotek införlifva detta arbete. Subskriptionspri-
set är beräknadt så lågt som möjligt eller till 1 mark 25 penni
per häfte.

Samlingens omfång kan ännu icke med bestämdhet angif-
vas, men torde komma att kunna inrymmas i 40 å 50 häften.

Subskription, som är bindande för hela verket, emottages
hos alla bokhandlare i landet.

Helsingfors i December 1881.

G. W. Edlund,
Förläggare
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Redaktör
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blick, hans förmåga att uppkasta storsinta planer och utfinna
medel till deras utförande, hans ursprungligen så högt stämda
trånad efter ära, hans mod och kraft att förtjena denna, hans
siareöga, för hvilket menniskornas innersta sällan förblef förbor-
gadt, och hans fyndighet att begagna sig af detta allseende, hans
xådighet, beslutsamhet och behof af rastlös verksamhet skulle i
ett land, som förmått bära upp en energi i viljan, sådan som t.
ex. exdeputeradens ifrån Aix, af honom gjort en minister uti
en något annan mening än den parasitiska, hvari han med denna
hederstitel bekläddes af afundsfull eller afundsfri — men i båda
fallen lika inskränkt smädelse.

Men vid samma tid, man förmenade, att klokheten fått
.det afgjordaste öfvertag öfver alla andra egenskaper i Nervän-
ders själ, tycktes denna klokhet stundom lyssna till ingifvelser,
till hvilka endast dess motsats hade bordt kunna sätta tro; och
hans sinne hängaf sig åt inbillningen om verkligheten af mer
än en omöjlig möjlighet. Så skulle man hafva uttydt till det
■värsta hans förlängda vistelse i främmande länder, i hvilka han
köpte dyrt de ädlaste lyxartiklar, han kunde föra hem till sitt
fädernesland, hvilket kanske ej deraf egde ett sådant öfverflöd,
■att det med missnöje borde hafva sett denne sin sons bemö-
dande att återvända så rikt begåfvad som möjligt på storartad
bildning och omfattande kännedom af menskliga förhållanden.
En bister orättvisa lät han vidare komma sig till last, då han
kunde föreställa sig det vara tänkbart, att män, inflytelserike
genom sin ställning och vunna anseende samt nitiske för allt,
som borde lända till landets och universitetets båtnad, velat
missbruka det förtroende, deras ord ingåfvo, till att vålla den
värnlöse unge mannens ofärd och till att jaga honom bort ifrån
högskolan, hvarest hans sällsynta talanger gjorde honom oum-
bärlig. Hans en gång åt det hållet uppjagade inbillning gick
så långt i obehöriga farhågor, att den lockade honom till öfver-
tygelsen om orimligheter, sådana som t. ex. den, att en fortsatt
utöfning af skaldens höga fria konst skulle tillräknas honom så-
som affall ifrån vetenskapens allvarliga tempeltjenst. Och denna
ohemula tro på ett slikt brutalt barbari i sinnesstämningen hos
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män, hvilka gällde såsom sjelfva bildningens representanter, af-
pressade från Nervänder ytterst uppoffringen utaf hans brinnande-
håg för poesin, till hvilken han allt ännu sände trånande blic-
kar. Men ej ens härvid stannade hans föreställningar om de
offer, han borde hembära åt de makter, af hvilka. han trodde
sitt väl och ve bero. Ung sjelf, rik på kunskaper, öppen och
varm för de idéer och känslor, hvilka mest hänförande verka
på ynglingasinnet, hade han allt ifrån sitt första uppträdande
såsom ledare af den akademiska fraktion, han närmast tillhörde,,
utöfvat ett betydligt inflytande främst på denna, hvilket mer
och mer utvidgades till hela den dåvarande generationen af den stu-
derande ungdomen. Med den oväld, hvilken jag föresatt mig så-
som högsta norm för denna min teckning, anmärkte jag tidigare
det missbruk, hvartill hans ungdomliga mod i begynnelsen stun-
dom tycktes förleda hans talande tungas hos oss föga vanliga
förmåga. Men då han till hemmet återvände med ökad erfaren-
het och mognare insigt i det, som uti hvarje ställning och för-
hållande var tillbörligt och skickligt, kunde det tagas för af-
gjordt, att hans ledning af de unga sinnena hade bordt verka
endast lifvande och väckande till det, som evinnerligen och un-
der alla förhållanden måste erkännas såsom sannt, ädelt och.
godt, samt hans inflytande således i allo blifva lika välgörande
som ärorikt.

Öfverallt och i hvilka förhållanden som helst är det oän-
deligen lätt äfven för en medelmåttlig makt i vilja och talang,,
att, der den vädjar till djuret uti menniskosinnet, der den endast
vill rycka löst tyglarna, med hvilka bildningen håller tillbaka
dettas obändiga passioner, jaga demoniskt skakade skaror ned
för hvarje brant, i hvarje afgrund, liksom den obscena drift,,
hvarom skriften talar, drefs till undergång af de onda andar,
som föllo på den. Men om också ett sådant välde visar sig
såsom det väldigaste för ögonblicket, är det dock och har all-
tid varit det vanmäktigaste mot tidens kraft. Alla folkslags
och tiders erfarenhet ställer i klaraste dag, att ju våldsammare
massornas råa instinkt blifvit missledd en stund, desto häftigare-
framträder i den nästa en annan ädlare instinkt, reagerande mot
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den hälft ofrivilliga förvillelsen. Och samma massor hembära
nu såsom syndaoffer för det förakt, de begynna dunkelt känna

för sin egen tygellösa öfverdrift, främst sina ledare sjelfva, ehuru
dessa egentligen höjt sig öfver dem blott såsom personifikationer
af deras lidelser, stegrade till det yttersta. Men emedan kraf-
ten, som hänfört de förblindade hoparnes än mera blinda förare,
i alla fall varit stor och mäktig, drabbar dem syndastraffet lik-
väl i dess förfärligaste, ehuru oblodigaste art. De hemfalla ej
spårlöst åt det tysta, glömmande föraktet. De krossas, men
såsom afgudabilden mot templets marmorgolf, då den högre da-
ger grytt, som påmint derom, att det af bilden betecknade bör
sjunka tillbaka i natten.

Mindre än någonstädes kunde och kan en sådan förvillad
och förvillande ledare bland oss uppträda på en bana, slungande
honom sjelf och allt, som vid honom skulle fästa sig, till ound-
vikligaste förderf. Om ingen hade väl i det hela mindre fallen-
het att spela en sådan roll än Nervänder, ehuru jag ej vill
neka, att, ifall ej slumpen hade kastat honom ibland ~le penple
le pltis inoffensif du monde", såsom jag hört en främling le-
ende beteckna det finska folket, vexelverkan mellan hans egen
energiska natur och mera eldfängda lynnen bland en annan om-
gifning kunnat i hans yngre är framkalla eruptioner, mer jord-
skakande än till och med ett hurrarop eller något dylikt. Men
under hvilka förhållanden som helst skulle hans bildning och
vett afstyrt honom ifrån förnedringen att låta missbruka sig så-
som verktyg — vare sig i egenskap af häfstång eller klubba
— för menniskosinnets brutalaste drifter. Visserligen skulle
hans lefvande ande med glädje känt en lifvande fläkt genom-
strömma de unga hjertan, för hvilkas känslor han hade velat
utstaka riktningen och syftet. Ty der en död eller i dvala för-
sänkt massa ligger kringspridd, har all ledning förlorat sin makt
och sjelfva ordet all betydelse. Ej ens midt på oceanen lyder
skeppet något roder mer, sedan qvalmig stiltje utbredt sin svep-
duk öfver densamma. Och lätt kan då äfven det lumpnaste
strömdrag, arbetande i djupets natt, draga farkosten med sig dit
det ej var ämnadt, att den gå skulle.
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Denna bild, lånad ifrån ett element, som mer än något
annat egnar sig till att återspegla rörelserna i den källa och
det haf, hvilka heta menniskohjertat eller folkslagens sinnelag,
återkallar för min tanke minnet af ett skådespel, uppfördt med
imponerande djerfhet af sjömannakraft och beslutsamhet. Tidigt
en stormig höstmorgon hade jag sagt farväl åt det ädla Dan-
marks vackra konungastad, och ungefär öfver samma fjärdar,
hvilka fjettrade i förgångna tider buro en natt titanen Carl den
tiondes jätteplaner underdånigt fram mot Köpenhamn, det han
ville kasta kufvadt för sina fötter, dref eldens bundna styrka
vårt kämpande fartyg. Men öfvermäktigt svallade vågorna nu,
såsom i dag de annars så fridfärdiga sinnena på de stränder,
hvilka af dessa vågor sköljas. Likt allt krossande murbräckor
ryckte de med förenad makt mot den ålderdomssvaga bräckliga
bogen, och hvarenda ibland dem tycktes uppresa sig till förfär-
ligheten af den nionde, hvilken ansågs såsom den annars för-
färligaste. Liksom äntrande pirater sprungo de om bord. Ska-
kadt af denna stormning nedföll allt, som ej vant sig att stå
upprätt mot hvarje storm, och ur bleknande anleten stirrade
dödsfruktan emot döden, hvilken syntes med stora steg nalkas
allt närmare. Då ljöd befälhafvarens stämma öfverröstande stor-
mens, och på hans bud spändes upp öfver hela skeppet ett väl-
digt segel. Och ifrån det ögonblicket flög fartyget framåt, buret
af himmelens vindar såsom af en öfverjordisk ande; och kräng-
ningen var slut, och faran var förbi, och lefnadslust och kraft
fördrefvo ångesten för döden. Men öfver de ännu allt lika
stormupprörda böljorna utbreddes mellan klipporna af ett under-
bart färgspel liksom en ljusgrön matta, lyftad ifrån en af vin-
darna vaggad äng. Herrligt syntes mig detta skådespel af men-
niskoandens herrskaremakt öfver elementerna redan då, när den
i sin verklighet tedde sig för min blick. Men när jag i mån-
skensqvällen lät minnet ifrån det stilla Svendborgs ljufveliga
hamn ila tillbaka öfver de lugnade fjärdarna för att uppsöka
den segerrika kamp, jag på dem sett utkämpad, tycktes den
mig ändock oändeligen herrligare såsom bild af förnuftets ledande
förmåga genom brusande elementer af helt annat slag. Och
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fastare än någonsin grodde i min själ den öfvertygelsen, att
ej den, som blindt hänföres af stormens nyck och i den hän-
förer, någonsin är förtjent af äran att helsas såsom den rätte
ledaren, vare sig af det stoltaste skepp eller den anspråkslö-
saste julle.

Man skall kanske finna, att jag ej i tid uppspänt det
rätta seglet för att tillbörligt motstå dragningskraften af ett bland
de oförgängligaste minnen, hvars spår irrfärderna kring vida
verlden intryckt i mitt sinne. Jag hastar i alla fall tillbaka till
den förirring uti Nervänders sinnesstämning, hvilken ledde ho-
nom på en afväg, vid hvars slut hans mannahjerta nödgades
sucka: t( hvarthän jag vänder mig, ser jag mig mött af förakt,
och det är rysligt för en så sensibel själ såsom min"-.

Man skall hafva svårt att tro, det ett så stolt sinne som
Nervänders kunnat låta ett sådant nödrop brista ut frän dess
djup. Och likväl är det så. Detta rop är liksom den sista
monologen, sammanfattande grundmeningen af hans ädla lifs sor-
gespel, hvilket med jerngriffel inristades af hans Öde på det
blödande hjertats finaste fibrer. Det finnes, skulle jag tro, hun-
dratals diktade sorgespel, hvilka ej innehålla ett enda så hjert-
gripande ställe som denna bekännelse, frampressad af ett olycks-
öde, hvari, tyvärr, intet var diktadt. Och nu då ett genljud
af det ropet utan återvändo gråter i min själs öra, fattar jag
bättre än någonsin, att endast döden kunde medföra den för-
sonande upplösningen pä ett sådant sorgespel. I den tanken
ligger väl en tröst, men en odödlig smärta ligger dock äfven
deri.

Såsom de flesta sinnen, hvilka förmå älska någonting an-
nat än de lägsta beståndsdelarna af sitt jag, älskade Nervänder
det hvad man plägar kalla popularitet — denna vidtomfattande
form af den oegennyttigaste bland all vänskap: en vänskap, som
egentligen vill intet af den, åt hvilken den hängifver sig: som
ej ens begär att lekamligen nalkas föremålet för sin tillgifven-
het, åtnöjande sig med vissheten, att detta finnes till samt re-
presenterar det ädlaste och bästa, hvarom föreställningen Ulli-
gast rörer sig uti den krets, der blida ljudvågor kringbära sin
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utkorades namn. En sådan popularitet, vunnen på det enda
sätt, hvarigenom den förmår öfverlefva ögonblickets vilda kän-
slorus, samt uttryckande inom en trängre eller vidgad horizont
aktning för och förtroende till dens ädelhet och högsinthet,
hvilken densamma utvalt till sin heros, plägar ju alltid och alle-
städes gälla ej blott såsom förespråkare utan äfven såsom löftes-
man för aktning och förtroende också på höjder, der populari-
teten sublimeras till andra benämningar. I följd af en nästan
oförklarlig förvirring i sitt omdöme, förleddes Nervänder till att
betvifla detta axiom och han begynte lyssna till hviskningarna
af den vidunderliga förutsättning, att han endast genom att på
det afgjordaste bryta med den popularitet, som dittills med
glädje fört hans namn vidt kring landet, kunde ingifva såväl
det ena som det andra hos dem, af hvilka hans yttre öde be-
rodde. Och han fattade så beslutet att bränna det skepp,
hvarpå han blifvit buren af förliga vindar, men hvilka enligt
hans mening i stället för att förmå föra honom till säker hamn,
skulle kasta honom alltmera aflägset ifrån en sådan. Han gjorde
det, som han ej trodde sig kunna underlåta, med hela energin
af sin karakter. Från den stunden var hans återstående lifs
öde, åtminstone så vidt det berodde på dem, de der hade intet
annat än sitt bifall eller dess motsats att skänka honom, af-
gjordt in i döden. Ty lika litet och kanske än mindre än den
högtuppsatte de Vergennes erkänna de, hvilka svärma nere i
dalarne, sanningen af hvarje tydning, som kan gifvas åt det of-
vanantydda lifsargumentet: il faut que je vive!

Nervänders förbittrade känsla af att hafva låtit försätta sig
i en falsk position öfversatte sig nu allt mer och mer i andra
känslor, som med denna hade bitterheten gemensam, men hvilka
ofta nog voro ännu vida mindre berättigade än den. Men dessa
åtnöjde sig icke alltid med att uttrycka sig i ord allenast; de
ville stundom urladda sig äfven i handlingar. Såsom bevis härpå
går jag att anföra en omständighet, hvilken sannolikt för ingen
än lefvande är bekant, och hvars hemlighet jag i långa år be-
varat trognare, än sjelfva föranledaren till den händelse, hvarpå
jag här syftar, gjorde det. Först numera då han hemfallit åt
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historien, anser jag mig befogad att bryta den tystnad, hvarun-
der jag förseglat hemligheten. —■ Öfverbjudande med sin egen
förbittring den, hvartill han godtyckligt förbytt österbottniska

nyss ännu så varma tillgifvenhet, och än mer gramse
emot professor Hällström, ingaf Nervänder denne en tanke, hvars
verkställande han förutsåg skulle väcka en oändlig grämelse hos
deras gemensamma närmaste landsmän samt beröfva dess syn-

bare upphofsman en ej ringa del af de sistnämndes dittills för
sin inspektor hysta vördnadsfulla förtroende. Nervänder lät
nämligen förstå, att österbottningarne ingalunda kunde styras och
hållas i tillbörlig tukt med mindre än, att de skulle — styckas,
väl just ej personligen, men likväl genom något, hvilket gick
•dem nästan lika mycket till hjertat, som en sådan operation
skulle gjort det. Ty man fann för godt att sönderslita det
föreningsband, hvilket allt ifrån det finska universitetets första
stund fästat vid hvarandra sönerna, af Nord- och Sydösterbotten
så, att knappt en aning dittills hade hos dem uppstått derom,
att råmärken kunde uppdragas mellan deras hembs*ggder. Denna
gång tvekade professor Hällström ej att med den mest oväntade
beredvillighet gå Nervänders önskningar till mötes. Samme man,
hvilken alltsedan Franzén sade det sörjande fosterlandet sitt
eviga farväl, under mer än ett fjerdedels sekel med mild anda
styrt den österbottniska nationen, beslöt att på sitt skötebarn
verkställa ett råd, som med den Salomonska domen hade endast
hårdheten gemensam.

Den historiska sanningen bjuder mig likväl härvid anmärka,
att ifrågavarande klyfning i sammanhang med en annan dylik,
hvilken genast verkställdes uppå den fornviborgska nationen, re-
dan varit besluten några år tidigare samt att, ifall Nervänder
möjligen medverkat till föranledande af ett sådant beslut, denna
medverkan varit af helt annan art än den, som påskyndade slut-
katastrofen. I begynnelsen ansågs i alla fall beslutets verkstäl-
lande ej så maktpåliggande, att icke dermed kunde hafvas an-
stånd, tills behofvet af hvila, för återstående dagar eller för all-
tid, föranledde österbottniska (denna benämning
plägade professor Hällström sjelf helst begagna) inspektor att
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från dess ledning draga sin vänliga hand undan. Och ingenting
är sannolikare, än att den sålunda på framtiden ställda planen:
omsider skulle såsom antiquerad förfallit. Den största styrka
vinner en sådan förutsättning af den omständighet, att samma
auktoritet, hvilken sett sig föranlåten att verkställa operationen,,
ej alltför många år senare vid professor Hällströms verkligen,
timade afgång på ett storsinnadt sätt belade såret, hvilket den
sjelf slagit. Till den grad hade förändrade åsigter emellertid
hunnit göra sig gällande.

Men såsom sagdt, Nervänder erkände sig sjelf skyldig till
att hafva brådstörtat delningsförslagets verkställighet, ehuru jag
hvarken vill eller kan förlora mig i gissningar uti de mysteriösa
labyrinter, dit hans verksamhet möjligen trängde, sedan han
lyckats vinna professor Hällström för den dubbla hämdplan, hvar-
till han dystert lät af sin harm sig hänföras. Det vissa är, att
emot all förmodan en uppmaning till verkets snara angripande
utgick från ett håll, derifrån någon inverkan på en jemförelsevis
så ringa saks bedrifvande knappt kunde befaras. Professor Häll-
ström derigenom mera än någonsin öfvertygad om nödvändighe-
ten af snabbare åtgärder tvekade naturligtvis icke att undanrödja
den enda svårighet, han och andra dervid funno. Han nedlade
sitt inspektorat öfver hela österbottniska 1 förbe-
hållande sig med den anspråkslöshet, som karakteriserade honom,
blott ett dylikt öfver ett af de tillämnade fragmenterna.

Och nu verkställdes planen med stor hast, och de verk-
ningar, hvilka dess upphofsman förutsett skulle blifva närmaste
följden af denna åtgärd, uteblefvo ingalunda. Nödropet: „divide
et impera!", hvilket undslapp de åt vivisektionen hemfallne i de-
ras skärande smärtas första stund, öfversattes snart nog i en ej,
fullt lika vänlig sinnesstämning som förut emot operationens syn-
bara organ. Men denna tillfälliga ovänlighet för ögonblicket
trängdes likväl innan kort åter i bakgrunden; och uti oskymd
klarhet framträdde på nytt den långa följden af den all ära värde
lärarens mångåriga stora förtjenster om universitetet och veten-
skapen. Professor Hällströms humanitet, återspeglad i ett af
de ädlaste anleten, hvarur någonsin intelligens klart och lugnt.
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blickat fram, förfelade ej länge sin kraft att ånyo väcka de hu-
manare känslorna i ungdomens barm. Och med den omätligt,
rika förmåga att, fasthållande sig endast vid totaliteter, glömma
bort bisaker, hvilken är all ädel ungdom egen, sammanström-
made hela studentkåren redan några år efter den bitter sorg

alstrande katastrofen för att såsom en enda man frambära sin
vördnadsfulla hyllning till den afemtioårige studenten 11, på den
dag, hvarpå ett hälft sekel tidigare akademisk medborgarerätt
blifvit honom beviljad. Må det förlåtas en, den der har så
oändligt ringa förtjenster att åberopa som författaren till dessa,

rader, om han tillägger, att hans förtjenst att kanske mer än
någon annan hafva bidragit till framkallandet af en sådan för-
sonlig sinnesstämning belönades med uppmaningen att sätta ord
till musiken af de vänliga känslor, hvilka uti ifrågavarande ögon-
blick sjöngo sin vårsång i den glada „efterverlds-- hjerta, hvarur
ett jublande välkommet! skållade till professor Hällströms odöd-
liga minne. — Detta tillägg befriar mig från nödvändigheten att
uttala en försäkran, om hvars sanning ej en skymt af tvifvel
kunnat uppstå hos något enda ädelt sinne. Jag behöfver såle-
des ej säga, att blott medvetandet deraf, att utan undantag ett
ljust och godt förhållande egt rum mellan min ringa person och
den man, jag i min ungdom vördat så högt som någon såsom
lärare, och till hvilken omständigheter erfordrande ömsesidigt
förtroende sedermera förde mig så nära som möjligt, att detta
medvetande gifvit styrka åt min frimodighet att oförtäckt fram-
ställa den anomali i professor Hällströms beteende emot Nervän-
der, hvars förtigande skulle göra den anomala riktning, som den-
nes öde och karakter under senare hälften af hans lif togo, lika
otillgänglig för all uppfattning som för all teckning.

Jag vågar ej afgöra, huruvida Nervänder med oblandad,
glädje såg Försoningen nedtrampa i mullen sista gnistan af den.
tvedrägt, hvartill han sjelf i vredesmod utkastat den första. Ho-
nom hade i alla fall dess Engel sagt farväl för — hela lifvet.
Sedan han utvält den skefva linjen till operationsbasis för sin
lefnadstaktik, vardt han „fridlös i sin hembygd 11 och, hvad än.
värre var, tifridlös i sin egen barm. 11 Endast något stillestånd.
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på obestämd, alltid kort uppsägningstid afbrytande denna ofrid
mellankom då och då. Först vid slutet af hans dödskamp sänkte
den eviga friden neder sin svalkande palm till hans klarnande
panna.

Men intill den stunden drog, likt en vensterhändt Nemesis,
det månghöfdade af ögonblickets vindkast drifna otinget, hvilket
man ganska oegenteligt plägar kalla allmän opinion, äfven der
inga medel för en sådans bildande och uppbärande förefinnas,
omkring och stirrade dels lömskt, dels bistert på hvarje hand-
ling, ja, på nästan hvarje ord af Nervänder samt återgaf dessa,
såsom en Mascarille i komedierna bakom sin herres rygg åter-
gifver dennes ridderliga åtbörder. I en sådan förvridning låg
väl onekligen till en början något Nemesisartadt, någon rättvisa.
Ty föremålet derför hade ej varit nog starkt att hellre låta krossa
sig, än böja sig, jag säger ej från den rätta, men åtminstone ra-
kaste banan. Det hade dessutom kanske varit nog öfvermodigt
att tro det vara möjligt för den öfverlägsna kraften att, sedan
denna godtyckligt lekt med en välmening, som utan förbehåll
och hiafsigt hängifvit sig, locka den tillbaka vid första vink
derom, att den nu saklöst åter kunde närma sig på nytt. Men
lågo, utom dessa skäl till förtydning af Nervänders handlings-
och tänkesätt, ej äfven andra till grund derför, med hvilka rätt-
visa och billighet, godhet och ädelhet hade ännu vida mindre
något att skaffa? Vare det långt ifrån mig att härvid tänka uppå
detta slafsinnets begär att visa sig emanciperadt från den öfver-
lägsna kraftens på allt lågt tryckande tvång; eller uppå det
lumpnas trånad efter att visa sig åtminstone" jemngodt med det
bästa genom att neddraga det till sin egen sfer; eller ens på
den själstoma, hjertfrätande smädelust, hvilken uti små, in-
skränkta förhållanden samkar sig öfver menniskolynnena, liksom
en qvaf, qvalmig luft i ett trångt rum, deri sig ömsesidigt tryc-
kande folkmassor blifvit sammanfösta — äfven om detta rum
vore ett kapell. Inga så oädla bevekelsegrunder ville jag upp-
söka hos vrångheten, hvilken i långa år rastlöst* dref sin hets-
jagt emot den i alla fall så högsinnade och humana mannens
goda namn och z*ykte och utan urskillning fortfor att fördöma
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honom äfven, då hans sträfvanden visade sig pris och ära värda.
Ehuru hemsk, omensklig en sådan ifver att tadla allt, hvilken
på banad stråt sväfvar fram under instinktens vacklande ledning,
må vara, ligger dock i dess frånvaro af all arg beräkning, i
sjelfva dess medvetslöshet något oskuldsfullt, hvilket frisäger den
ifrån en egentlig imputation. Den visar sig ju nästan såsom en
naturdrift, hvilket har det gemensamt med elementernas, att dess
framfart ej kan räknas den till last. Om passadvindarne brusa
åt samma håll, dit de en gång blifvit kastade, ända till dess
vexlingen af årets tider kastar dem åter åt ett annat, kanske
ett motsatt, hvem eger väl rätt att synnerligen misstycka det?
Eller om några kullerstenar, bragta till rullning genom hvilken
orsak som helst, tumla fram nedbrytande allt, hvad de under
farten kunna åtkomma, tills denna omsider hejdas af inullen,
dit de nedgräfvas af samma tyngdlags brutala inflytande, hvar-
under de slafvade, medan de ännu lupo omkring, kan väl någon
med skäl påstå, att de äro onda för det?

Så paradoxalt det än kan låta, är sålunda min öfvertygelse
den, att i sjelfva det tygel- och urskiljningslösa öfvermåttet af
hädelsen, hvarmed Nervänder i senare och senaste tid ställdes
till doms för likt och olikt, ligger något, som talar högt till
förmon för besagde hädelses oskuldsfulla natur. Och man kän-
ner verkligen ett stort behof af att fasthålla en sådan tro, på
det att ej tanken uppå ett slikt ofog måtte väcka lika mycket
förbittring, som den i alla fall väcker vämjelse.

De fleste, ja, hvar och en, för hvilken hithörande angelä-
genheter ega något intresse, har varit i tillfälle att vida bättre
än jag följa med Nervänders verksamhet, sedan slumpen omsider
hade ställt honom på det fotfäste, hvartill han så länge förgäf-
ves sökt hinna. Men äfven det fragmentariska vetande, jag
kunnat derom inhemta, stadgar till full visshet min mening, att,
alltsedan det finska universitetet funnits till, ingen enda man,
som verkat inom detsamma, med mera oförsagdt och brinnande
nit vinnlagt sig om allt, som han trott medföra båtnad åt denna
fosterlandets ögonsten — äfven om man ej vill neka, att han
deri haft några få likar, samt att ett eller annat misstag utaf
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den eldiga ifvern kastades med på trossen af det, han ville drifva
framåt. Den höga ädelheten af hans afsigter, hans kraftiga
vilja att uppmuntra, stödja, upprätthålla hvarje talang,, af hvilken
universitetet och således hela landet kunde vänta sig det hög-
sta slag af nytta och gagn, hvarmed den enskilde kan gälda sin.
skuld till det hela, nämligen ära, framstå dock redan i en klar-
het, som endast behöfver bestå framtidsdagarnes pröfning för
att erhålla sitt rätta epitet: det af ovansklig. Och visst är
det, att, när vår efterverld söker materialierna för Finlands kul-
turhistoria äfven uti de akademiska protokollerna, skall hon.
med beundran och aktning stanna nära nog vid hvart enda ställe
i dessa, der Nervänders ej blott skarpsinniga och geniala, men:
äfven höghjertade anda går igen. Må det förlåtas hennes opar-
tiskhet, ifall hon ej med alldeles lika känslor kastar en sido-
blick på traditionerna om det sätt, hvarpå Nervänders närmaste
samtid bedömde ej blott hans handlingar, men äfven hans —

uppsåt, ifall något efterljud af dessa sägner förmår tränga fram
till henne. Än mindre kunde vi väl misstycka, ifall hon vid
allt detta stundom komme att skaka något tviflande sitt unga
domarehufvud. Vi sjelfva, som dels omedelbart dels niedelbarli-
gen hvar i sin stad bidragit till att föranleda detta efterverldens
bryderi eller åtminstone varit vittnen till dessa anledningar,,
kunna ju redan nu ej så alldeles lätt finna oss uti nödvändig-
heten att sätta tro till vår egen — närmare eller fjermare —

hithörande erfarenhet. Och vi skulle nästan tro oss höra för-
täljas en saga, diktad i och om fjerran tider och länder, ifall
någon fördristade sig att framhålla till vår eftertanke å ena si-
dan några fakta, tagna så godt som utan urval ur massan af dem,,
hvilka sjelfmant erbjuda sig såsom bevis för den oändliga huma-
nitet och välvilja, hvarmed Nervänder omfattade hvarje humant
och ädelt sträfvande, den varma kärlek, hvaraf han brann för
allt hvad, som äfven för oss öfrige syntes älskeligt och heligt,
— samt å den andra huru oerhördt föga detta hans tanke- och
handlingssätt förmådde väcka en erkännande genklang i mäng-
den af hans landsmäns hjertan. Så har jag t. ex. aldrig haft
glädjen se någonting vackrare, hjertligare af en man i Nervan.-
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■ders ställning än de rader, med hvilka han beledsagade de poe-
tiska bidrag, dem t,de unge utgifvarene af Lärkan 11 af honom be-
gärt. Huru kunde de raderna förblifva utan all verkan på de
ädlare strängarna i ungdomens barm? frågar jag mig med be-
störtning, utan att förmå utleta ett tillfredsställande svar. Och
de nedskrefvos dock på en tid, då hvartenda sinne, som hade
någon aning om, hvad humanitet vill hafva att säga, hade bordt
vara innerligen trött vid det fabulöst råa hudflängande och giss-
lande, hvarmed man från mer än ett håll for fram öfver vårt
lands poetiska blomstersängar samt sökte göra allt, som derur
spirade opp, ej ens till blommor på grafvar, utan i desamma.

Men det var ej' åt Nervänders försök att uppmuntra, utan åt
de kritiska tatarernes försök att härja, man röt fram sitt jub-
lande bifall då.

Bland de stycken, dem Nervänder insände till 11,
fanns ett, visserligen författadt nästan tvänne decennier tidigare,
men hvilket mannen Nervänder genom sjelfva dess utgifvande
erkände ännu såsom sin andes foster. Den senare strofen deraf
lyder:

„Ty hvad fängelse mig än må sluta,
Hvilken boja ödet må mig gjuta,
Fri från alla jordens band
Du min ande ändock stads skall finna
Der, som dessa tankar varmast brinna:
Frihet, Ljus och Fosterland!

Månne en man, hvilken så tänkte och kände samt, hvad
än mera är, djerfdes framlägga för allt folk sina känslor och
tankar, kunde vara så alldeles otillgänglig och ofruktbar för
mensklighetens högsta idéer, som mången inbillade sig vara be-
rättigad förmena ?

På en tid. då en vänlig fördom för hvarje ord af Ner-
vänder emottog detta med lika stor beredvillighet och välvilja,
som en bister fördom emot hans meningar sedermera ifrigt tydde
dessa till det värsta, hade han sjungit:

„Med tankens mått du knappar in dess värde,
Och det var det, som dock dig tänka lärde",
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syftande på den bildningsanstalt, hvars första lagerfest i dess
nya bostad han med sin vackra sång förherrligade. Nu hade
en annan tid kommit, och i större stil än någonsin förut hade
den i de anförda verserna uttryckta meningen blifvit bekräftad.
Väl brann hvart hjerta af kärlek till landets enda universitet
liksom till sjelfva landet, hvars eget hjerta lifligast klappade i
samma dess högskola. Väl fattade hvar och en åtminstone in-
stinktlikt dennas omätliga betydelse för alla de intressen, hvilka
måste erkännas såsom en nations heligaste. Man anade möjli-
gen dessutom, att den uträttat jemförelsevis mer än någon an-
nan dylik, med densamma jemnårig. institution i verlden för slika
intressen. Men oaktadt denna gemenskap i känslor yttrade sig
kärleken på något olika sätt. De funnos, hvilka i detta äfven-
som några andra fall ej hittade på något annat maner att åda-
galägga sin ömhet än genom en nog hårdhändt tillämpning af
den fromma läran: C( den man älskar, den agar man 11. Andra
förmente åter, att man icke bättre kunde röja sin kärlek än
derigenom, att man verkeligen visade, att man — älskade före-
målet för denna. Nervänder hyllade denna sistantydda åsigt
och tvekade ej att med öppen hjelm och ansträngning af all
sin själs kraft kämpa för att göra den gällande. — Ej blott

anseende 11, men äfven dess nationela betydelse hade
någorlunda otvetydigt blifvit satta i fråga. I anledning häraf
genmälde Nervänder sålunda:

„Den allmänna opinionen borde besinna, att om den nedsätter
universitetet, så nedsätter den i och med detsamma hela landets an-
seende. Ty universitetet blir sådant, som landet gör det. Herrska
ej i landet värma och intresse för konst, vetenskap och upplysning,,
så vore det ej under, om deras flamma skulle endast svagt glimma
på universitetets altare. Finnes åter i landet sinne för vetenskapliga
sträfvanden, ligger i sakens natur, att detta sinne klarast skall ut-
tala sig vid landets universitet. — Det är tid, att landet och
dess universitet en gång säga hvarandra sanningen: tel maitre
tel valet".

Förmätet vore det väl att vilja afgöra, huruvida det an-
förda stället eller ens hela den följd af uppsatser, ur hvilket
det är lös-brut^t, innehåller något i sak 11. Vårt
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lands skarpsinnigaste slutkonstnär har funnit motsatsen och fun-
nit det till den grad, att inga konsiderationer förmått tillbaka-
hålla honom ifrån att på sitt sätt [framlägga ej blott Nervän-
ders brist härutinnan, men äfven nästan alla möjliga andra ho-
nom vidlådande brister i öppen dag. Han tänkte väl sig Ner-
vänder i de dagarne såsom odödlig. — Men det finnes för mig
ingen auktoritet i verlden nog stark och stor att undertrycka
min tro, att Nervänder i de upprepade raderna uttalat en lika
fosterländsk som höghjertad sanning, som är väl värd att från
alla håll allvarligen behjertas.

Samma storartade grundidée, hvarpå det åberopade reson-
nemanget af Nervänder är bygdt, återfinnes i en anmärkning,
som åtföljer en af honom uppgjord plan, hvarmed han förvärf-
vat sig giltiga anspråk på hela sitt fäderneslands varaktiga tack-
samhet. Den angår: t( de klimatologiska observationer, hvilka
Finska Vetenskaps-Sociteten ernår tillvägabringa i Landsorterna 11,
samt finnes aftryckt i tt Saima-"' för 1846. Den anmärkning, jag
anser för en lycka att få återkalla i Nervänders landsmäns minne,
lyder som följer:

„För öfrigt vågar jag vid detta tillfälle så mycket ifrigare
rekommendera de föreslagna observ:a till den bildade allmänhetens
deltagande, som de höra till de få bidrag, med hvilka denna allmän-
het kan befordra vetenskapens framsteg och derjemte ådagalägga,,
att V. S. icke är en för landets vetenskapliga ståndpunkt trämmande
drifhusvext, utan har en lefvande rot i folkets allmänna intresse
och aktning för vetenskapliga sträfvanden, med ett ord att V. S.
icke är ett vetenskapligt samfund i Finland, utan ett Finskt veten-
skapligt samfund". **

Och den man, som så tänker och så handlar, skulle icke
hafva älskat sitt land samt dess vetenskapliga institutioner lika
högt som hvilken som helst, den der inbillar sig hafva fått mo-
nopolium uppå patriotism?!

Så otvetydigt som i de nyss åberopade fakta framträdde
likväl icke alltid Nervänders kärlek till sitt fosterland. Och
jag befarar ännu i denna stund, att tider funnos, då icke blott
skenet i detta hänseende vittnade emot honom, men att detta

sken återspeglade en verklighet. Äfven dessa sorgetider sam-
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manföllo med den, som återförde honom tillbaka till fosterjor-
den. Öfvermannad af de främmande länders herrlighet och stor-
het, der han så länge nomadiserat; bländad af de glansrikare
sidor, som lättast falla främlingen i ögonen, medan skuggparti-
erna längst undfalla honom, mätte han i begynnelsen efter sin
•återkomst dessa länders företräden äfven med det förstorande
måttet, hvilket obehaget öfver en mängd förhållanden, af hvilka
han i hemlandet möttes, fördystrande kastade i hans själ. Vid
.jemförelser anställda under sådan sinnesstämning måste det arma
Finlands vågskål förlora sig fjäderlätt i det toma, och den känsla
deremot sjunka mot fryspunkten, cc som gör, att den kan se, der
den kalla blicken varsnar endast en morasig, sumpig jordklump
eller ett agregat af träsk och skogar och stenrös — ett fäder-
nesland väl värdt att älskas11, såsom jag tidigare, ej utan hän-
syftning på Nervänders egna hånfullt hårda uttryck, låtit orden
falla. Ty Nervänders mot all oformlighet fiendtliga sinne såg
endast öfverdrift — eller kanske öfverdriften hos oss, hvilka
sökte att gifva uttryck åt den varmare fosterlandskänsla, . som
då begynte att vidga nationens själ. Men äfven i andens sfer
råder den lag, som gör sig gällande i naturens: intet kan falla
inom brännpunktens område utan att försättas i låga eller åt-
minstone bringas till värme. Oändligen mycket kallare sinnen
än Nervänders hafva visat sig icke förmå motstå inverkan af
fosterlandskärlekens fokus.

Då jag åberopat detta mäktiga fysikaliska axiom, har det
skett af behof att göra — bot, ehuru jag redan längesedan
strängt blifvit straffad för*att ett ögonblick hafva glömt dettas
stora sanning.

Mången bland Finlands allmänhet torde ännu vara nog
tacksam att erinra sig det enda stora nöje, jag varit i tillfälle
att tillskynda densamma, ehuru jag, tyvärr, endast medelbart
var orsaken äfven till detta. Anledningen till det temmeligen
allmänna jublet var nämligen en mot min person riktad omätligt
hånande artikel, så förkrossande, att den deraf drabbade ej an-
ständigtvis mera tycktes böra kunna uppresa sig åter, men till-
lika så spittrande af qvickhet, att det i det hela varit synd att
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icke få andas på en jord, upplifvad af så mycken munterhet.
Mer än alla öfriga Finlands invånare tillsammantagne, hvilka
kunde blifva föremål för publika anfall, hade jag dessutom gag-
nat tryckfrihetens sak på den tiden genom att framte ett lef-
vande bevis derpå, att ej ens de lumpnaste, lömskaste angrepp,
äfven der de framsmögo i den anonyma dumhetens blytunga
rustning, mäktade taga af daga en man. Hvi skulle då en attak,
som för ombytes skull såsom vapen svängde snillets djerfvaste
strålar, verka apoplektiskt ? Redan då ifrågavarande anfall för
sig gick, var man ense derom, att det ej kunnat utgå ifrån nå-
gon annan än Nervänder: ex ungue leonem. Men hvad som
föranledt ett sådant angrepp af en vän emot en vän, hvilket
under vanliga förhållanden åtminstone bordt sönderslita och till-
intetgöra det band, som allt ifrån deras första ungdomstid fästat
dem vid hvarandra, det visste man ej och bekymrade sig na-
turligtvis ganska ringa om att veta det. Välan! må det för-
låtas mig, att jag derom omsider lemnar upplysning; jag tror
mig ej kunna undgå att göra det, emedan Nervänder i åter-
skenet deraf framstår uti den ädlaste dager. Under en af de

nätter11, dem jag ofvanför sökt teckna, hade jag för-
villad af de intryck, hans nyss åberopade meningar om vårt
land qvarlemnat i mitt sinne, vågat betvifla värman och djupet
af hans fosterländska sinne. Med otidig tvekan tillbakavisades
nämligen Nervänders försäkran, att han lifligast intresserade sig
för en viss nians, den tiden ännu mer än nu äfventyrade fram-
gång, emedan fäderneslandet af denna kunde vänta sig stor
båtnad. I billig harm upplågade Nervänders själ härvid. Men
äfven i det ögonblicket, då ett beslut blixtlikt ljungade genom
hans själ, hvars utförande enligt all sannolikhet borde rifva upp
emellan de ömsesidigt förolämpade ett svalg, som endast af dö-
den kunde fyllas, nedkastade han i djupet af mitt förtroende
bekännelser, dem mången annan skulle tvekat att öfverlemna i
dens vård, hvars vänskap han hade sökt förvärfva för hela lif-
vet. Klarare än någonsin förr fattade jag just i den stunden,
huru afundsvärdt det var att ega och bibehålla uti Nervänder
en sådan vänskap. Och misstager jag mig icke helt och hållet,
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så har samma ögonblick, som föranledde honom att framkasta
de harmfullaste rader, hvilka någonsin brände hans hand, huf-
vudsakligast gifvit anledning äfven till denna teckning, hvari jag
sökt nedlägga all den värma, jag ännu funnit qvar i min för-
kylda själ.

För öfrigt var ifrågavarande utfall, ehtiruväl det mest för-
bittrade, ingalunda det enda, som bröt fram ur Nervänders den
tiden allt mer och mer lättretliga lynne. Sedan omständighe-
terna tvungit honom att åt dessa lemna såsom offer sin själs
gladaste och' ljufvaste längtan och hopp: att allmänt älskas och
äras, förtorkades hans önskningar småningom till det arma måt-
tet att äfven i sin stad söka tillämpa den gamla fyrann-maxi-
men : må de hata, blott de frukta! Han ville vara fredad för
att åtminstor.e sjelf åhöra yttringarna af de oblida omdömen,
han begynte misstänka, att man ej sparade angående honom.
Till vinnande af detta ändamål fann han intet bättre medel än
användningen af en terrorism, som var städse beredd att krossa
hvar och en, hvilken möjligen kunde spörja lust att förklena
honom, till någonting, för hvars storhet den matematiska punk-
ten tycktes återstå såsom den enda lämpliga mätaren. I slik
tillintetgörelse-process röjde han också en virtuositet, hvarpå
jag utom hos Heine sett motstycken endast hos det folk, hvilket
tillbeder sig sjelft såsom företrädesvis: „le peuple le plus spi-
rituel du monde". När det roade honom att rycka fram sina
antagonisters svaga sidor, skedde det med sådant eftertryck,
att betydliga stycken, om icke allt af de åtminstone jemförelse-
vis goda följde med på köpet. Deri låg väl icke någon särde-
les stor rättvisa; men 'äfven der den gamla statsläran: pax
paritur bello på fullt allvar funnit sin tillämpning, har det säl-
lan skett rättvisan till heder. I naturen framter blott en våld-
sam öfversvämning en bild af Nervänders nivellerande jättekraft.
Äfven den jemnar allt, som dittills höjt sig öfver marken, ej
med denna, utan med det, som icke finnes till. Sjelfva döden
finner i öfversvämningen sin mästare.

Dock vi stå redan nära dennes seger öfver Nervänders
lif. Endast ännu några få återblickar på än icke vidrörda punk-
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ter, der detta lif med minnet till bundsförvandt tillkämpat sig
seger öfver döden, utbeder jag mig att få flyktigt kasta.

En stor vinning skördade Nervänder i alla fall onekligen
på den af svårigheter öfvervuxna mark, genom hvilken hans
lefnadsbana tvangs att kröka sig. Denna vinning kan synas en-
dast relativ och skulle möjligen under andra förhållanden hafva
visat sig vara ännu någonting mindre; men håller man sig med
tanken fast endast vid verkligheten, måste man väl medgifva,
att Nervänder hade att tacka den omständighet, hvarpå jag här
syftar, för mycket. Ty den adlade honom egentligen ifrån blott
vetenskapsidkare till vetenskapsman i högre mening.

Ifall jag uppfattat Nervänders ursprungliga lynne rätt, var
han ej af naturen ämnad att fördjupa sig länge i detaljerna af
ett enda arbete, hvilket erfordrade en oafbrutet fortsatt ansträng-
ning. Hans liksom fältherrns sak var att uppfinna och utkasta
planer: hans behof att öfverlemna det enskildtas utförande åt
underlägsna krafter. Hans andes makt var snarare'af lagstif-
tande art än af en verkställande. Med ett ord hans anlag hade
ämnat honom till något liknande en minister för allmän under-
visning. Förhållandena, hvilka omöjligen medgåfvo tillämpnin-
gen af dessa anlag, gjorde honom till en arbetare på vetenska-
pernas rika, omätliga fält. Och mindre än någonsin kan nu-
mera äfven den rikast begåfvade ande der skörda annat än på
sin höjd blommor, vissnande med den dag, på hvilken de bru-
tits. Frukten, arbetets ovanskliga ära, tillhör arbetet ensamt.

Då den vanliga kungsvägen till akademisk befordran blif-
vit godtyckligt för Nervänder stängd, blef det för honom ound-
gängligt att stödja sina exceptionella anspråk på bergning uppå
själens mer än vanliga ansträngningar. För att det skulle blifva
för honom möjligt att lefva i lekamligt hänseende, måste han
dokumentera sin andliga lifskraft på ett sätt, som ej var hvar-
dagens. Denna nödvändighet var det, som stålsatte hans håg
först till oafbruten ansträngning åt vissa bestämda håll. Men i
allt allvarligt själsarbete ligger en tjusningskraft, som omotstånd-
ligt drager den, hvilken deråt hängifver sig, mot sitt djup, lik-
som man stående vid branten af hvilket djup som helst gripes
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af en mystisk längtan att störta sig dit neder, eller såsom folk-
sången låter ynglingasinnet öfverväldigas af trånad att kasta sig
i hafsfruns djupa famn.

Nästan ensamt bland mer eller mindre civiliserade länder
hade Finland icke varit i tillfälle att egna en närmare uppmärk-
samhet åt den underbara lifskraft, hvars uppenbarelse strukit
ut epitetet: död ifrån begreppet natur. Man hade ännu ej här
hunnit lyssna till dennas mysteriösa pulsslag, som mäktigt ar-
beta i jordmagnetismens för sextusen års vetande och för alla
sekels blick fördolda verkstäder. Denna kraft blef nu för Ner-
vänder den yfiheval de bataille'\ hvarpå han red ut för att
hinna fram till trenne olika mål. Vid det första stod väntande
vetenskapens förkofran; vid det andra hans familjs räddning från
brist; vid det tredje det segrande beviset derpå, att han för-
mådde genomdrifva sina planer — quand mSme! Det första
och tredje målet hann han närmast: äfven till det andra när-
made han- sig omsider.

Med lika sällspord som högsint liberalitet underlättade och
befordrade såväl universitetets som hela landets högsta styrelse
efterhand Nervänders alla vetenskapliga sträfvanden äfven der-
igenom, att den satte till hans disposition arbetskrafter, som ord-
nade och ledda af hans genius gjorde för honom upphinneliga
stora syften, emot hvilka äfven den högsta ensam stående för-
måga varit nödsakad att kasta endast längtande blickar. Men
äfven sjelf förtröttades han aldrig mer vid ett arbete, så nog-
grant och i minsta detalj gående, att få bland dem, hvilka lärt
känna hans vidtsväfvande ungdomslynne, skulle tilltrott honom
förmåga af ett sådant. Och ej utan öfverraskning erfar man
sådana yttranden af de kompetentaste domare i vetandets areo-
pag, såsom t. ex. det: att Nervänder genom sina röns utomor-
dentliga noggranhet inom sferen af den obestämdaste, opålitli-
gaste bland naturvetenskapens alla kunskapsarter, meteorologin,
ej blott konstaterat, men äfven rättat resultater af ytterst sorg-
fälliga astronomiska observationer. — Men det är mig icke till-
ständigt att förirra mig på områden, der jag är en främling,
och på hvilka en annan man skall följa Nervänders spår med
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oändligen mycket säkrare blick, än jag skulle det förmå. Jag
kan dock ej underlåta att vidröra en omständighet, hvilken ökat
den bestörtning, hvarmed jag flerastädes åskådat magnetismens
fenomener, ehuru på ett annat gebit än det, som var valplatsen,
för Nervänders segerrika ansträngningar. Det sällsamma faktum,
jag går att anföra, tyckes nästan bevisa, att observatorns mäk-
tiga vilja förmått sätta honom med naturen i en .^rapport11 lik-
nande den, hvarmed magnetisören beherrskar offret för sina ex-
perimenter. Man har nämligen försäkrat mig, att ifrån det ögon-
blick, Nervänder lade sig neder på den sjuksäng, från hvilken

han flyttades endast på grafvens rogifvande bädd, magnetnålen i
det af honom styrda observatorium förlorade allt sitt lif. Dess
rörelse återkom först i den stund, som flög bort för evigt med
Nervänders eget lifsfenomen. Mången annan lika oförmögen
som jag att förklara denna gåta skall med mig i minnet åter-
kalla det stora Shakespeareska ordet:

Mer finns i himmel och på jord, Horatio,
An någonsin filosofin har drömt om.

Såsom bevis på den ståndaktighet, hvarmed Nervänder
fasthöll den vetenskapsgren, vid hvilken han fäst sig först, ville
jag åberopa, att ingenting kunde förmå honom att följa på fullt
allvar tankarna uppå att hänga sig vid någon annan branche,
tankar, som väckta af stundens behof mer än en gång genom-
korsade hans rörliga själ. I andra länder, der en öppnare ho-
rizont vidgar sig för vetenskapsmannen, skulle det väl numera
svårligen gälla såsom berömmelse för en sådan att icke göra sig
skyldig till ett affall, hvilket mångenstädes blefve bedömdt strän-
gare än ett dylikt ifrån ens fäders kyrka och religion. Men
hos oss, der nödvändighetens — för att ej begagna det rätta
ordet som vore nödens — makt mer än en gång drifvit män,
de der dock ingalunda varit ljumma för sin vetenskap, att flytta
med sin själ derur till en annan, såsom man flyttar ifrån en
torftigare boning till en, der man hoppas finna mera trefnad,
hos oss bör det väl räknas Nervänder såsom förtjenst, att han
förmådde emotstå äfven den lockande frestelsen. Styrmannen,
då hans skuta blifvit bräckt, tvekar ju i det längsta att gripa
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till plogen, som dock skulle föda honom bättre än — intet.
Landtmannen, hvars skörd slagit felt, kommer sällan på det in-
fallet att taga sin skada igen genom att kasta sig i armarna
på det it drufvoberöfvade*" hafvet. Men vetenskapsmannen? Skulle
han ej hafva det stycke af vetandets fält, hans ande odlat, lika
kärt som desse de yrken, i hvilka deras arm arbetat! Nervän-
der menade, att så borde vara, och handlade i enlighet med
denna sin öfvertygelse. Förgäfves lockade således kemin den
behöfvande med det gamla löftet: dessa stenar skola varda bröd!
Han föll ej ner och hyllade henne såsom sin besegrarinna, då
han ej kunde hoppas att beherrska henne såsom mästare. För-
gäfves öppnade sig sjelfva den på glimmande guld och glans så
så rika himlen för honom. Dess prestinna, astronomin, fick
vända tiohörd om", liksom alkemins demon. Exemplet af de
många, hvilka i den protestantiska norden betraktat kyrkans
heliga jord endast såsom en fet allmänning, hvarpå hvar man i
beqväm maklighet kan skörda virke till sin skeppsbrutna eko-
nomiska skutas botande, hade troligen för Nervänder än mindre
förledande makt, ehuruväl hans tal oftast återkom på det ka-
pitlet såsom ultima spes Trojoe. Han tänkte ändock för högt
både om vetenskap och kyrka för att tänka så lågt — om sig
sjelf. Minst allvarligt menade voro väl i alla fall hans planer
att vid vetenskapliga institutioner utom fäderneslandets gränser

söka sin lycka, d. v. s. sin utkomst, ehuruväl äfven derom stun-
dom var fråga.

Få voro likväl kanske de, som i den tiden besinnade, med
hvilka försakelser Nervänder gäldade det: gäck bort!, hvarmed
han afvisade hoppet, då det frestande under olika gestalter öpp-
nade för honom utsigter af guld och gröna skogar. Man skall
kanske derom döma annorlunda, sedan jag ännu anfört ett ibland
de ord af Nervänder, som djupast skurit sig in i min själ.

Finland firade den herrligaste fest, det ännu någonsin hade
begått, sedan dess folk lärt känna sig såsom nation. Det jub-
lade öfver minnet af den dag, hvarpå det två sekel tidigare
hade slagit upp sitt öga mot ljuset. Med samma liflighet, hvar-
med varma sinnen annars hängifva sig åt sitt framtidshopp, öf-
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verlemnade sig nu alla åt hågkomsten af framfarna dagar. Och
nästan lika afundsvftrd som den riktlockiga ungdomen, hvilken
ännu icke tagit ut sin glada arfslott af lefnadslust och lefnads-
fröjd, i Södern S3*nes dem, hvilka redan hunnit förstöra denna,
tycktes här den grånande, allt mera undanvikande forntiden.

Denna atmosfer, der kärleken till det, som icke mera var,
kändes — för ögonblicket — såsom lifsluften, af hvilken alla
hjertan vidgades, väckte nu i mången själ, hvari ingen tanke
dittills uppstått om ett lif efter detta uti den mening, hvarom
här är fråga, en aning derom, huru ljuft och skönt det vore att
lefva så, att det engång blefve sagdt: den der har lefvat för
alla tider! Ej under således, att män, hvilka företrädesvis an-
sågo sig hafva efterlefvat den t,_konst att lefva länge 11, hvars
dietetik häfderna föreskrifva, läto sitt hopp mäta den möjliga
längden af lifstråden, som minnet skulle komma att spinna ut
åt deras namn. Men om man ock högtiden till prydnad hängaf
sig åt dessa visserligen nog preliminära, historiska reflexioner,
lefde man likväl för dagen, såsom om man på fullt allvar hyl-
lat pomraren öfverste Christjernins antihistoriska åsigt. Då
denne nämligen af en ung adjutant aftonen före den blodiga
morgonen vid Svensksund med all den högtidlighet, som såväl
anstod en sådans ålder och embete, blifvit uppmanad att kämpa
så, att hans minne ej blefve glömdt af häfderna, genmälte han
torrt: min pligt skall jag väl bjuda till att uppfylla; men för
öfrigt får jag säga herrn, att jag mycket hellre lefver en dag
i verkligheten än tusen år i a den Historia". — Inom parentes
sagdt, blef det dock ej Christjernin förunnadt att ens se aftonen
af den segerdag, till hvars odödliga herrlighet han hjeltemodigt
bidragit.

Ehuru väl oändeligen mycket oblodigare än vid Svensk-
sund, gick det dock nästan lika energiskt. som der till vid det
sjöslag, hvarmed det finska universitetets jubeldag illustrerades.
Tappra toner ljödo; drufvornas glöd flyttade på hyra upp på
kämparnes kinder; djerft mod att lefva och dö brann i deras
blickar. Omgifven af en grupp af de allra utvaldaste odödlig-
hetskandidater, sjelf en sådan i främsta rummet, satt Nervan-
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der. Då trädde någon, hvilken för ingen del kunde anse sig
såsom ens den ringaste qvist på stammen af detta aloeträd, som
ännu hundra år derefter skulle skjuta ut nya blommor, fram
till desse herrar och män och önskade dem lycka till den fröjd,
deras minne, då de redan hunnit förvandlas till fornverld, skulle
bereda ännu ofödda framtidsslägten vid kommande jubelhögtider.
Med ett eget bittert vemodigt löje, liknande dens, som nödgas
falla biltog fjerran från det land, till hvars ära han föddes, log
härvid Nervänder och sade sig gerna vilja byta ut all den odöd-
lighet, framtidens minne möjligen kunde beskära honom, mot
besittningen af en — ringa summa, den han nämnde och som
jag ej har hjerta att ens nämna nu. Men större var den ej
än den, som erfordras till bestridandet af kostnaderna för nå-
gra hundra alnar af de granitväggar, mellan hvilka en kanals
flyktiga vatten spårlöst förrinner. Och en man, född om någon
i vårt land till anspråk derpå, att hans minne skulle flyta ljust
mellan all framtids klippväggar mot evigheten, hade utan tve-
kan gjort sig urarfva för trettio lumpna silfverpenningar! Detta
hade varit lågt, ehuru rysligt, ifall det gällt någon, förtärd af
njutningsbegär och trånad att tillfredsställa omättliga behof.
Men då fråga var om en man, så fri som Nervänder från hvarje
böjelse för det öfverflöd, hvilket antingen i en eller en annan
gestalt vanligtvis oemotståndligt frestar poetiska lynnen, åtmin-
stone uti länder, der ingen fordrar af dem, att de skulle åtnöja
sig med att endast draga fram sitt lif utan att deraf njuta,
måste en sådan sinnesstämning synas, visserligen ryslig, men
äfven djupt tragisk. Ty en känsla af hög moralitet låg dock
till grund för denna beredvillighet att uppoffra anspråket uppå
ideell ära för möjligheten att tillfredsställa de fordringar, en
hvardaglig ära, om jag så får uttrycka mig, ställer till hvar man.
Nervänder ville främst lemna okränkt den ära, som ålade ho-
nom att såsom medborgare stå för ingångna förbindelser och så-
som familjefader för dem, hvilka lågo honom varmast om hjer-
tat. En sådan sinnesstämning förklarar äfven hans mer än en
gång yttrade ånger deröfver, att han icke efter sin återkomst
till fäderneslandet, kastande öfver bord alla sina literära fram-
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tidsplaner, öfverlemnade sig uteslutande åt merkantila företag,
till hvilka han då af en vänlig hand inbjöds.

Olika skola väl i alla fall omdömena utfalla öfver den sin-
nesstämning hos Nervänder, hvilken jag nu sökt antyda. I ett
önskade jag dock gerna, att man allmänt vore ense. Misstog
sig ej Nervänder åtmistone något, då han alls icke tog i be-
räkning sina landsmäns beredvillighet att, om också ej förr, dock
vid hans bortgång honorera den skuld af ära och gagn, hvari
vårt land står till honom genom att, ifall så hade erfordrats,
rädda håns namn ifrån vanäran att beteckna en, som icke för-
mått tillfredsställa eganderättens oafvisliga fordringar samt hans
barn ifrån betryck och från brist på tillfälle att medels uppfo-
stran göra sig värdiga att bära sin ädle faders namn? Min egen,
visserligen nog vacklande tro derpå, att Nervänder begick ett
blygsamt misstag, då ingen tanke på möjligheten af ett sådant
deltagande hos honom uppstod, stärktes glädjefullt af en man
af folket. Då jag för honom omtalade Nervänders död samt de
bekymmer äfven i ekonomiskt hänseende, denna förorsakade,
genmälde han med öfverfygelsens öfverlägsna styrka: det är
omöjligt, att man skulle låta en sådan mans barn lida nöd!
Der folket så tänker, vore det orättfärdigt att tvifla på sannin-
gen af dess mening.

Men jag märker, att jag gjort mig skyldig till ett ej obe-
tydligt misstag, då det kunnat falla mig in, att Nervänder, me-
dan han lefde, bordt bygga sitt hopp på förutsättningar, till hvilka
anledning först efter hans frånfälle framträdt. Det allmänna
deltagande och det intresse för hans person, som röjde sig re-
dan under hans lifstid, men ännu kraftigare efter hans oväntade
bortgång äfven bland folkklasser, hvilka vanligen anses kastade
bortom de råmärken, dem vetenskapsmannen drager omkring sig,
äro i alla fall ett lika märkeligt som sällspordt fenomen. De
äro det mer än annorstädes hos oss, der vetenskapen ofta nog
ännu inskränker sig till ett kammarvetande blott, förutan sär-
deles inverkan på 11 och än mera beröfvadt den lyftning,
som tryckningen af djupa massor alltid gifvit åt allt, hvilket
vill och skall gå framåt. Vore det för vetandet en hufvudsak att
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i ofördunklad klarhet bibehålla skenet af den nimbus, hvari det
älskar att i sina högtidsstunder svepa sig, kunde bristen på en
sådan vexelverkan, som jag antydt, åtminstone synas likgiltig.
Men detta kan ej vara en hufvudsak. Och flera länders exem-
pel bevisar dessutom, att vetenskapsmannen ingalunda förlorar i
anseende, hvad han vinner i inflytande.

Man hör väl allehanda tal derom, att vetenskapen genom
att göra sig praktisk, det vill säga användbar och tillämplig,
skulle stiga ned ifrån thronen af sin höga värdighet samt böja
knä för de materialistiska böjelser, hvilka man med mer eller
rättare sagdt mindre fog förmenar beherrska verlden i denna
stund. Men man glömmer under denna klagan, att vetandet
sällan numera såsom för ett sekel tillbaka erbjuder sig till en
fotapall, hvarpå Nyttans afgud finge uppresa sig i hela sin längd.
Det sträfvar ju tvärtom till att begagna sin rätt och sin makt
till att göra materien sig underdånig samt beherrska densamma.
Med ett ord, icke mer såsom tjenare utan såsom dess herre
tager vetenskapen vård om materien. Dess vilja säger ut sitt:
gäck! och det viljelösa nödsakas böja sig till det mål, vetandet
utstakat. Den moderna civilisationens förhoppningar, sträckta
till sina yttersta gränser, tyckas väl ännu sväfva ut bortom

11 fabelaktiga områden. Men det århundrade, som sett
sitt förstånd göra sådana eröfringar från elementernas makter,
att berättelserna derom skulle ljuda såsom fabler för alla för-
gångna sekel, ifall dessas öra ej vore doft för dem, har väl nå-
gon rätt att vara djerft äfven i sina — förhoppningar. Idéen,
som vill göra menniskan fri från det tyngsta arbetets tvång uti
framtidens stater genom att tvinga materien att slafva under
hennes ledande vilja, liksom herren i den antika staten frigjor-
des ifrån groft ingripande uti arbetet genom slafven, är ju i
alla fall lika högtänkt som human. Och en synnerlig hängifven-
het åt materialistiska tendenser förmår åtminstone icke jag
att deri upptäcka.

I alla fall fann ej Nervänder det under sitt rena vetandes
värdighet att öfversätta det i handling, att tillämpa det i praxis.
Stundom tyckes han väl hafva misslyckats i sina försök att po-
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pularisera sitt rika kunskapsförråd. Sådant lärer hafva varit
fallet t. ex., då han af omständigheterna föranleddes att utgifva
sin aritmetik, hvilken, ovanligt strängt bedömd af många, som
visste med sig sjelfva, att de vid förlusten af en enda insats
skulle hafva bortspelat hela sin förmögenhet, ansågs bebåda Je
commencement de la fin" af Nervänders literära anseende. En
sådan literär Croesus som han drifves dock ej så lätt ut ifrån
sitt rike, och den Cyrus, som skulle det förmå, lärer ännu ej
hafva uppstått-

En oändligt stot lycka för Nervänder liksom för hela vårt
land var det, att samma tid, som skänkt Finland de största li-
terära förmågor, det någonsin framfödt, äfven hade framkallat
hos oss lika sällsynta administrativa krafter samt lemnat dem
tillfälle att på ett fruktbärande sätt verka för fosterlandets för-
kofran. Den utmärkte man, hvilken min liksom hvarje annans
tanke härvid främst uppsöker, insåg bättre än någon fördelen af
att begagna Nervänders talanger och praktiska skicklighet vid
realiserandet af planer, som af dessa egenskaper kunde vinna
ljus och styrka. Hvad andel, Nervänder vid sådana planers upp-
görande kunde hafva haft, är likväl svårt att afgöra, och en
reklamation deraf för hans räkning tillhör i alla fall icke publici-
teten. Det är den enskilde, på en lägre plats i samhället stå-
ende medborgarens lycka, att tillfälle förunnas honom till hem-
bärande af sin andes skärf åt fosterländska syften, äfven om
hans andel af förtjenst och ära uppgår och försvinner för skå-
darens blick uti de högste ledarenes rättmätiga och större an-
språk på erkännande. Synbar för alla skönjes likväl Nervänders
medverkan vid utförandet af det djerfvaste, största odödligaste
verk, hvarmed den finska nationen hittills vågat pröfva sina
skuldrors kraft. Jag behöfver naturligtvis ej tillägga, att jag här-
med syftar på Saima kanal och icke på Sveaborgs uppbyggande,
ehuru en större summa, fastän hufvudsakligast främlingens —

fransosernes — syndapenningar, låder dervid. Likaså är det
allom kunnigt, att Nervänder åtnjöt äran att sitta uti den styrelse,
åt hvilken ledningen af Finlands industriella verksamhet är an-
förtrodd. Och intet tvifvel har väl derom hos någon uppstått,
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att han värdigt fyllt äfven denna plats, om också det måste
blifva blott framtiden förbehållet att utreda hans tillgöranden
i detta hänseende. Lika vanskligt vore det ock att söka afgöra,.
huru mycket, som kan belöpa sig på hans anpart af förslaget
till de inrättningar, genom hvilka ett bland landets kännbaraste
behof kommer att afhjelpas: de anstalter, som hufvudsakligast
åsyfta tekniska anlags utbildande. Nervänders nitälskan deremot
för fyllandet af den del utaf de mest vanlottade folkklassernas
behof, för hvilken det stod i hans förmåga att söka bot: be-
hofvet af undervisning, röjer sig i Öppen dag uti den framgång^
hvarmed hans hitåt syftande bemödanden krönts i hufvudstaden.
På det afgjordaste felslogo deremot hans förhoppningar derom,
att den tid komme omsider att gry, som skulle upphäfva det
gamla anatemat: qvem Jupiter odit, facit paedagogum. Och
förlåtligt kan det vara, att dessa hos honom ej voro mera seg-
lifvade än hos de männer sjelfva, på hvilka dock framtiden i
grunden beror, och som evinnerligen sett sig hänvisade på —

framtiden; desse män, åt hvilka samhället anförtror sitt bästa
hopp, och dem det så länge tvang att lefva på förhoppningarnas
gäckande nödspis, tills det omsider barmhertigt afgjorde, sanno-
likt för långlig tid, deras öde.

Men hvilka förhoppningar än Nervänder redan hunnit öf-
verlefva, hade hans sinne ännu ej hunnit blifva hårdt ej ens mot
obehaget af yttre intryck. En förtidig vinter begynte lägra 'sig
på hans hufvud; men hjertats eld var dock på långt när ännu
icke släckt, och en jättes krafter arbetade än såväl i hjerta
som hjerna. Ännu några få dagar, innan den sjukdom bröt fram,
som afbröt hans lif, väckte han sina embetsbröders förvåning
genom att inom några få ögonblick, medan andra akter ljude-
ligt justerades, improvisera ett utlåtande, hvari han liksom ut-
andades den sista glödande lifspusten af sin kärlek till univer-
sitetet, af sin ömhet för dess fortfarande anseende. Sådant var
hans testamente åt detta; och länge, länge skall man, när bryd-
samma fall uppstå, vända blicken mot den plats, han intog, lik-
som för att begära råd och ljus derifrån. Men rådet är nu
stumt, och ljuset är nu släckt för evigt.
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Men Nervänder har dock lefvat i högre mening än den
hvardagliga. Ligger icke ett mäktigt bevis härpå äfven i den
förunderliga svårighet, hvar man känner att förlika sin tanke
med vissheten, att Nervänder nu är vorden blott ett — namn?
Intet utplånar hvarje bild för blicken, den inre likaväl som den
yttre, så som afståndet gör det; och afståndet, som grafven
utbreder mellan de döde och dem, hvilka ännu kunna dö, är
dock det största. Hvarje svårighet, bekymmer, tvekan, dem
lifvet föder, framkalla likväl, ej Nervänders minne, men hans
hela personlighet såväl för min som för mången annans själ. Den
första ovilkorliga tanken härvid är och förblir alltid, att man
borde vända sig till honom, hvilken dock för alltid vändt sig
ifrån oss. Detta är ett underligt andeskåderi, hvari de van-
liga rolerna äro förvexlade. Det är den döde, som manar de
lefvande till sig.

Och Nervänder förtjenar mer än mången att hafvas för
ögonen också nu, då ingen kan se honom mera, äfven derför,
att hans vänskap och deltagande ej behöfde suga värma af en
lekamlig närvaro för att hållas vid lif. Den, som skrifver detta,
känner derpå märkvärdiga bevis; men dessa ligga djupt under
piublicitetens yta. Ett måste jag dock framlägga.

Det var en höstmorgon 1846. Sörjande stod hufvudstadens
befolkning vid dennas strand. Universitets lärare och ungdom
trängde sig fram i folkmassans första led. Ty hela fosterlandet
led i den stunden en stor förlust, en oersättelig skulle jag säga,

ifall jag trodde, att förlusten af någon enskild man vore en så-
dan. Men främst drabbades dock landets högskola deraf. Stu-
dentsången tolkade i vemodiga toner afskedets bitterhet. Om-
gifven af de sina, stod på skeppet, som redde sig att ila bort,
en man redo att gå i frivillig landsflykt. Med blottad hjessa
sade han sitt farväl åt sina fäders bygd, åt valplatsen för sin
ärorika, fruktbringande verksamhet. Allt hans blod hade sjun-
kit dervid från hans kinder till hans hjerta; alla hans tankar
och känslor stannade qvar på den strand, han nu lemnade
måhända för evigt. Snart var han försvunnen från synkretsen:
tonerna hade dött bort; massorna glesnade och förrunno om-
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sider. Men ensam qvarstod der allt ännu en enda man. Han
märkte ej hvad, som föregick kring honom. Hans alla tankar
gingo dem till mötes, hvilka af den bortilande vännen sändes
till de ställen, som varit hans hem. Och ohämmad rann i
strida, heta floder genom hans öga hans hjertas djupa sorg. C,I
hela min lefnad har jag aldrig gråtit såsom nu, 11 sade han, när
han sent och omsider uppsökte de andre, hvilka sörjde jemte
honom; — och likväl hade han gråtit, gråtit blodiga tårar i sitt
lif vida mer, än de, hvilka blott kände hans skenbart så lugna
yta, någonsin kunnat ana. Men ännu långlig tid efter denna
afskedsstund mellan desse tvänne det finska universitetets ut-
märktaste män, hvilket nu förlorat dem båda, fortfor branden,
som den då qvarståendes brännheta tårar kastat i sina källor.

Denne man, som så sörjde, var samme Nervänder, om
hvilken mången hade den fräckheten förmoda, att han af de
lumpnaste motiver befordrat sin väns hädanfärd ifrån fädernes-
landet. O! det är dock rysligt att tänka, hvilka hårdnader
kunna gro fast vid ett menniskohjerta, och dem blott döden mäk-
tar operera derur. — Må detta gälla såsom mer än tillräckligt
bevis uppå, huru man, utan att alls tänka någonting argt, med
den menlösaste min i verlden förtydde Nervänders ädlaste kän-
slor och den verksamhet, som af dessa voro ett uttryck. Ab
uno disce om nes!

Tung måste således hans tidiga lefnadsqväll kännas; och
så kändes den ock för honom. Jag har vid början af denna,
teckning flyktigt vidrört en omständighet, hvilken, troligen icke
helt och hållet utan hans eget förvållande framkallad, tagit en
vändning, som på det djupaste kränkte hans hjerta. Men ehuru-
väl den angår ett samfund, för hvilket sanningen måste vara
framför allt annat kär, skyggar jag likväl tillbaka för äfventyret
att förlora mig uti dess mångskiftande detaljer, fastän dessa
voro de sista, jag hörde gå öfver Nervänders läppar. Med samma
varsamhet anser jag mig likväl icke böra förbigå ett annat för-
hållande, hvars resultater om möjligt föllo på hans bristande
hjerta med än bittrare tyngd. De nuvarande medlemmarne af
samma akademiska förening, som fordom burit med ett jubel utan
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like ynglingen Nervänder på sina händer, hade till den grad
glömt ingenting utom tidigare akademiska generationers gräns-
lösa tillgifvenhet, att de icke aktade mannen Nervänder, hvilken
emellertid blifvit ungefär sådan, jag nu sökt framställa honom,
värdig att utköras till deras högste ledare. Måhända ökades bit-
terheten af den kränkning, han genom denna förkastelse ansåg
sig hafva lidit, än mera genom deraf väckta minnen, hvilka han
gerna hade velat utplåna åtminstone ur sin egen själ, ehuru
han nu mer än någonsin måste misströsta om att förmå rycka
dem bort ur andras.

Men botemedlet, det sista, som skulle stilla all oro, räcka
glömskans valmodryck åt alla qval, var dock närmare än han
vågat hoppas. Ofta hade han dock under de innerligaste ut-
gjutelserna af sitt hjerta bland dem, hvilka lågo detta närmast,
liksom sökt bereda dem derpå, att dödens engel ej länge skulle
låta honom vänta på den robringande kalken, ehuru han var
för stark att anförtro dessa aningar åt dem, som blott voro hans
vänner. Dock när omsider engeln ställde sig med nedersänkta
vingar vid hans brännheta hufvudgärd, kändes dess kyla likväl
hemsk för hans af lifskraft ännu så klappande hjerta, såsom när-
heten af en frostnatt för en sommarafton. Och jemte de sina,
hvilka knäböjande lågo kring hans dödsbädd, knäppte han ihop
sina stelnande händer under bön till Gud, att den kalken ännu
den gången skulle gå honom förbi. Ack ! lifvet, som ifrån be-
gynnelsen hade lofvat honom så oändligt mycket, var honom
ännu på dessa löften så mycket skyldigt. Kanske skulle det
försoningsfullt ännu återbära åtminstone något på denna skuld.
Hans yttre ställning hade omsider under senaste tid blifvit så
fördelaktig, att han kunde hoppas småningom afbörda den, han
sjelf varit nödsakad att åsamka sig, och hvars gäldande alltid
legat honom så redligt på hjertat. I följd af samma förändrade
förhållanden, kunde han äfven åt sin familj, som beröfvad ho-
nom stode så värnlös i den kalla verlden, mer än någonsin förr
erbjuda äfven andra håfvor än dem, han dittills utgifvit ur sitt
rika hjertas outtömliga förråd. Stora vetenskapliga frågor, dem
han redan med dristigt snille framkastat, väntade ännu på den
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slutliga, åtgörande lösningen samt på tillfälle att bära med förstärkt
klang hans namn vidt kring den civiliserade verlden. Morgon-
dagen kunde ju ur djupet af detta snille framkalla ännu djerf-
vare, ännu högre idéer, mäktiga att lysa denna ända till dess
sista qväll. Ty om någonsin en finsk vetenskapsman tycktes
väntad af en framtid utan gräns, var det väl han. Så nedstämdt
var likväl hans sinne vordet derigenom, att han nästan all sin
dar varit hänvisad på defensiven, att han sannolikt äfven i den
största möjliga literära ära, han kunnat skörda, icke främst
skulle sett och värderat denna ära sjelf, utan blott ett medel att
återvinna förtroende, aktning och tillgifvenhet, hvilka han ansåg
sig hafva förspillt. Men skulle ej dessa känslor småningom
återupplifvas i alla hans landsmäns bröst, sedan man allt mer
och mer hunnit förvissa sig derom, att han numera förfäktade
intet enda enskildt intresse, utan att han i stark ödmjukhet
böjde sig såsom bärare endast af universitetets och hela fäder-
neslandets högsta intressen, såsom han dem med stor själ hade
uppfattat? Skulle ej den humana välvilja, han bevisade hvar och
en, omsider framkalla ett genljud af allmän välvilja äfven för
honom? Skulle ej den enskilda, egenmäktiga viljan, som känner
ett så lifligt behof af att göra hvarje skiftning af sitt godtycke
gällande, småningom åtminstone i stora frågor underkasta sig
hans kraftiga ledning, sedan den hunnit öfverfyga sig derom,
att han åsyftade intet annat än vettets framgång till ett bestämdt,
ädelt mål?

Måhända genomilade dessa och dylika frågor hans feber-
brännda sinne ännu i de stunder, då döden begynte allt be-
stämdare gifva ett Nej! till svar på alla de frågor, han till lif-
vet kunde ställa. Ty ögonblicket var hardt nära, då döden
skulle mäta all sin styrka med lifvets sista kraft. Ännu ett,
och dess seger var afgjord. De, för hvilka tiden ännu hade be-
tydelse, räknade den stunden ut, att det led mot midnatt den
15:de i vår-månaden.

Men om ock döden afskar jemte lifvets tråd all framtid
för Nervänder, återgaf den dock till ersättning för det omätliga,
den borttog, något liknande det, som endast stora konstnärer
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förmå återgifva. Ty såsom desse mäkta binda lifvets fullhet
så vid duken eller marmorn, att äfven, sedan urbildens ungdom,
fägring, kraft, ja sjelfva dess lif brutits, desamma ännu fortlefva i
oförminskad herrlighet hos bilden, likaså qvarlemnar döden, då
den i förtid tager uti sitt förvar en man, sådan som den vi nu
sörja, af honom åt minnet en bild, hvilken ej af ålder, bräck-
lighet, förgängelse kan åtkommas. Deri glimmar ju en skymt
af försoning. Nervänder var en bland de naturer, hvilken tan-
ken endast med motsträfvighet förmår föreställa sig såsom hem-
fallen åt förgänglighetens hvardagliga lag. Hvem skulle utan
vemod kunna tänka sig honom stapplande med bruten kropps-
kraft, med slocknande själseld, med afmattadt hjerta mot en
sentida graf? Icke är det åtminstone jag. Och så kär än den
önskan alltid för mig varit, att hans lif skulle sträckts ända till
den yttersta gräns, de dödliges öde för dem lägger, förmår jag
knappt missunna honom lyckan att hafva fått gå bort i så god
tid, att ingen finnes, som ej menar, att han ännu kunnat och
bort lefva länge, länge.

Såsom den största lycka, hvilken väntade mig vid min sen-
tida återkomst till fädernejorden, skattar jag i alla fall nu, att
jag anträffade honom än ofvan densamma. Han var den första
vänliga hand, som öppnade min hyddas dörr, sedan jag åter
efter så långlig tid hade ett hem. Huru hade det väl i den
stunden, då ett återsken af hans forna ungdomsglädje flammade
upp öfver hans herrliga anlete, då jag såg honom ännu så varm
som någonsin förr för mensklighetens största intressen, men var-
mast dock för vänskapen, varit mig möjligt att föreställa mig,
att han blefve den förste, jag skulle nödsakas följa ut till det
sista på ljus och värma så arma hemmet! Men med hvilken
omätlig rikedom på godhet och välvilja, på snille och ädelhet
jagade han ej dessförinnan inom några få hastigt bortflygande
veckor hän hvarje skymt af skugga, som brist på tillfälle att
med egna ögon urskilja förhållandena under min frånvaro möj-
ligen svept kring min föreställning om honom! Och allt efterhand,
som skuggan sjönk ned, förtrampad af frigjord öfvertygelse om
hans värde, skjöt tron på detta allt mäktigare uppåt. I ett
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klarare ljus af storsinthet och ädelhet hade han aldrig för mig
visat sig än nu, då det redan led till den sista aftonen. Fullt
förloradt och förfeladt kan ej dens lif vara, hvilken stått nära
en sådan man som Nervänder, och hvars minne kan säga så-
som till mig: han var din vän! I känslan väckt af denna viss-
het ligger kanske någon stolthet, men en stolthet, som gör men-
niskosinnet ödmjukare och bättre. Samma känsla kastar min
tanke ännu oemotståndligt tillbaka till Nervänders dödsbädd.

Ännu i sina sista ögonblick tyckte sig den döende i hem-
ska feberfantasier vara utsatt för ett mystiskt, lika osynligt som
oafvändbart yttre inflytande, mot hvilket han förgäfves med hela
sin kraft kämpade. Denna fantasibild var en af hela hans lef-
nadsöde. Och äfven om den starke, herrlige mannen i sådan
olik strid stundom drefs till förirringar och drabbades af neder-
lag, bestod han dock sin kamp i det hela såsom en man, star-
kare än pröfningen. — Och åter såg han andra bilder. Han
tyckte sitt väsende söndradt i tvänne olika beståndsdelar: den
ena förderfvad och besmittad af den sjukdom, för hvilken han
dukade under; den andra var han sjelf, sådan han ursprungli-
gen varit och borde vara. Och han log glad, då han vändande
sig bort ifrån den besmittade tyckte sig förmärka, att den ej
förmådde förfölja honom mer. Äfven dessa bilder voro ju sanna.
I grafven har försjunkit den Nervänder, som mången ibland oss
ansåg besmittad af så många fel och brister. Men förklarad
och ljus står ju inför allas vår blick den verklige Nervänder,
med klarheten strålande kring den höga pannan, med det vidt-
omfattande djerfva snillet der inunder och med ädelheten och
godheten på djupet af sitt högsinta hjerta. O! skulle jag helst
i någon mon hafva lyckats i mitt bemödande att återställa åt
Nervänders bild denna dess ursprungliga, egentliga renhet och
ädelhet, då hade jag ej förgäfves lyssnat till den pligt, som åla-
des mig af er. visshet, som är det enda, hvilket gjutit tröst i
min saknads bitterhet, jag menar vissheten derom, att Nervän-
der sjelf trodde, att ingen i högre grad än jag var förtjent af
hans. vänskap, såsom han försäkrade det åt den, åt hvilken
hans faderskärlek varmast egnades. Omätligare än någon stå-
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ende utom sorgehuset har jag således förlorat. Ett stycke af
mitt hjerta har åter försjunkit i grafven, och det återstående
förblöder. Och blodlöst, såsom hans egen skugga i månskens-
qvällen beledsagar den enslige vandraren till det ensliga hem-
met, går nu vid min sida, der Nervänder nyss ännu stod så
vänfast, endast minnet af hvad jag förlorat, icke hugsvalande,
utan pekande på det oersättliga.

Men omätligt hafva vi ju dock alla förlorat. Vid samma
tid, då vi hunnos af underrättelsen derom, att tidens hvirfvel-
vindar begynte kasta i stoftet de mäktigaste kronor, sjönk äfven
kronan ifrån den fosterländska vetenskapens konungaträd ned i
inullen. Ville ej Försynen derigenom gifva oss en förnyad vink
derom, att vi än mindre än hittills böra sätta vår tillit till några
få, rikare begåfvades ansträngningar, utan alla, alla med förenade
krafter föra fram till sitt höga mål vår lefnads högsta syfte:
vårt fäderneslands bildning och anseende. Sådana andar som
Nervänders födas ej i hvart århundrade ibland oss. Men stå
och falla vi en för alla och .alla för en, kunna vi dock hoppas,
att vetandets och ljusets heliga sak ej skall gå för oss förlorad,
äfven om baneret faller ur deras döende hand, hvilka föddes
att gå uti vårt främsta led i vår strid för ljuset.





VID

MATTHIAS ALEXANDER CASTRÉMS

JORDFÄSTNING DEN 12 MAJ 1852.



Oftare än vanligt har i dessa tider klagoljudet af döds-
kloekans klämtning mött oss alla. då vi om dagen trädt ur våra
boningar. Och när det lidit mot aftonen, hördes samma klämt-
ning ännu, följande någon afsomnads flyttning hän till den sista
hvilostaden. Vårt sinne har sålunda mer och mer härdats äf-
ven mot intrycken af de minst väntade, de mest öfverraskande
dödsbud. De hafva nalkats oss såsom en hvardagsgäst, hvilken,
sedan han otaliga gånger hos oss inträdt, knappt märkes, då
han visar sig ånyo. Och likväl, när det för några dagar sedan
för första gången oåterkalleligen hette: Matthias Castrén har
gått bort ur tiden, slogos vi af det budskapet alla, såsom om
man sagt oss: din frände, din vän, den du hade kärare än ditt
lif, finnes icke mera till. Sjelfva det lättfärdigaste löje jagades
bort från hånande läppar, och på det toma skalet af den tank-
lösaste panna lägrade sig en skugga af allvarlig besinning.

Hvilken makt var det, som förmådde åstadkomma en så
plötslig omkastning i hvardagens förtroliga umgänge med tan-
karna, om ej på döden, dock på de döda? Var det öfverrask-
ningen af en underrättelse, om hvars snara möjlighet ingen aning
kunde hos oss uppstå? Nej! Om sinnet kunnat vänjas vid att
förlikas med tanken på Castréns bortgång, saknades ju mindre,
än vanligt är bland de dödliga, påminnelse derom, att döden
stod oblidkeligt hotande med lyftad lia vid hans hufvudgärd.
Medan menskorna hastade från den ena bland lifvets lätta fröj-
der till den andra, medan deras hjertan öppnade sig för kon-
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stens tjusning, medan de jublade bland tonernas vågor eller
sväfvade på dansens, låg Castrén på sina plågors sista bädd
och kände inom sig lifvets och dödens englar kämpa om besitt-
ningen eller vinnandet af honom. Man visste, att segern i den
långa, svåra kampen tycktes luta allt mer åt dödens sida; man
visste, att krafterna förrunno efterhand, liksom blodet förrinner
ur en slagen kämpes öppna sår; man visste, att föga hopp om
hans vederfående återstod mera. Men oaktadt allt detta, när
det spordes, att det sista hoppet med lifvets sista pust hade
flytt för alltid hän, då vardt mången häpen och bestört, liksom
han nu första gången hade hört, att ifrån den gamla domen öf-
ver menskligheten: du skall döden dö! intet vad eger rum.
Och lik den sista omätliga sucken, som stiger tiil stranden från
hafvets djup, innan det fjettras i isens bojor, så skall ock sor-
gebudskapet: Matthias Castrén har fullbordat sin färd till de
nejder, dädan ingen återvänder mer, utbreda sig kring Suomis
landsändar; och till hvilken vrå deraf detta bud än må lända, skall
det mötas såsom förkumiare af en offentlig, en hela landets
olycka af hvart enda hjerta, som förmår fatta betydelsen af de
stora sträfvanden, för hvilka den bortgångne frimodigt gifvit ut
sitt rika lif. Äfven der, hvarest Castréns betydelse för foster-
landets högsta, jag vågar säga heligaste intressen ej redt sig
till fullt klarnad insigt, skall man sörja öfver hans tidiga bort-
gång af namnlös känsla, af instinkt. Men i denna allvarliga
stund, på detta heliga rum är det ej den sväfvande, outredda
känslan, som klagar öfver en förlust, för hvars hela vidd hon
ej kan redogöra. De, som stodo närmast kring Castrén, då han
sjelf stod upprätt i lifvets strid, hafva ännu i denna yttersta
stund ej velat låta betaga sig sin rätt att sluta sig kring hans
sista dunkla hvilokammare. De, hvilka främst fått röna de lif-
vande verkningarna af hans såväl personliga som vetenskapliga
inflytande, veta ock bättre än hvarje annan uppskatta dettas
omätliga betydelse och att begråta dess bråda afbrott och upp-
hörande. Ur alla dessas hjertan väller en brännande tår; deras
alla tankar beherrskas af den, att Gud hemsökt vårt arma land
med en olycka, som tyckes lika omöjlig att glömmas som att
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godtgöras. Och denna stora allmänna sorg fordrar ett uttryck,
en tolk! Den hädangångnes närmaste omgifning, de, som allra
närmast blifvit drabbade af den allmänna förlusten, hafva vänli-
gen önskat, att den, hvilken talar detta, hellre än någon annan
skulle ur sitt hjerta söka återgifva genljudet af allas vår sorg.
De trodde, att detta echo sålunda ej skulle tränga fram från
ett hällebergs kalla klyftor. Om vissheten att misslyckas hade-
\arit tillräcklig till att afskräcka mig ifrån detta värf, då egde
min saknad intet annat val än att förblifva stum. Men om en-
dast säkerheten att fullt, såsom sig vederborde, utföra det ålig-
gande, jag mig vid detta tillfälle åtagit, egde rätt att här äska
ljud, då blefve tystnaden sannolikt lika allmän, som sorgen är
det. I dessa vår smärtas första ögonblick torde det vara ingen
gifvet att uttala vår saknads rätta, sista ord. Det är ej stun-
den, som förmår fälla slutdomen öfver betydelsen af ett sådant
lif som Castréns. Stunden kan blott säga sin innersta mening,,
och måste åt framtidens samvetsgrannhet öfverantvarda reliken
af detta dyrbara minne och pligten att på sanningens vågskål
mäta dess fulla värde och betydelse. Och voro ej dessa sträf-
vanden, åt hvilka Castrén egnade alla själens och kroppens krafter,,
endast toma luftbilder; och om ej råhetens och lättfärdighetens
luxurierande ogräs och slingerväxter komma att nedtrycka och
förqväfva den själsodling och vetenskapliga kultur i detta land,,
för hvilka Castrén lefde och dog, då skola händer, hvilka i dag
ej ännu äro födda, med bestämdare, säkrare drag, om också,

icke med varmare, fullända den bild, hvartill vi, som af vän-
skapen i lifvet ställdes närmast föremålet, kunna lemna blott ett
bristfälligt förarbete, ett sväfvande utkast. Och vi måste hop-
pas och tro, att framtiden med lugnare, friskare mod skall full-
borda äfven det verket än vi nu lefvande det förmå i dessa ti-
der, då ständigt återkommande, allt hårdare, oersätteligare för-
pister gifva oss förnyade påminnelser att behjerta allt, hvad vi
redan förlorat. Ack! hvilken härjning och förstöring har ej
hunnit skaffa sig utrymme på den inhemska literaturens och ve-
tenskapens fält inom den trånga rymden af endast ett hälft de-
cennium. Den lofvande, förhoppningsrika blomman uti sin knopp-
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ning ligger der neder vid sidan af den i förtid bortryckta fruk-
ten. Det finska vetandets ädlaste, fastaste stöd ocb oumbärli-
gaste pelare hafva kastats, liksom af en intet skonande orkan,
antingen bortom landets gränser eller i fjerran skilda grafvar
eller midt ibland värf, som med literaturen ega föga någonting
gemensamt. Och vi, som lemnats qvar i den allmänna förstö-
ringen, tyckas stundom bragta derhän att lefva på våra bästa
minnen, liksom de skeppsbrutne, sedan allt annat redan är för-
tärdt, söka fasthålla det arma, flyktande lifvet genom att tära
på sina olyckskamraters dystra lemningar. Men det vore feghet,
orättfärdighet att öfverlemna sig åt misströstan vid det nära
minnet af den kraftfulla ande, invid hvars stofthydda vi stå.
Det land, som så nyss förut förmått föda och fostra en sådan
stridsman för sin själs högsta intressen, kan ej plötsligt böja
sig med nedfallna händer och värnlöst mot barbariet.

Måhända har Finland aldrig med klarare medvetande
uppfattat och uttalat sin bestämmelse såsom målsman för bild-
ningen bland dem af sina stamförvandter, hvilka dväljas i
råhetens mörker, än då det anförtrodde åt denne sin son,
som det nu närmast begråter, den mission, hvari hans hela
lifs bestämmelse och högsta betydelse lågo sammanfattade.
I den tid, då en häftig kris*) för ungefär ett fjerdedels sekel
sedan väckte vårt fosterland till stegradt sjelfmedvetande, ställde
det andra bland sina söner att stå för sig på de skilda punk-
ter inom konstens eller vetandets sfer, hvilka det önskade taga
i besittning. Ät Castrén, som det finska folket utkorade sist
till att i stort utföra sin vilja, lemnade det i uppdrag att upp-
söka det gömda, längesedan glömda stället, der dess vagga stod,
der dess medvetslösa barndomslif hade förflutit. Och den ut-
valde uppfattade sitt ombetrodda värf med ungdomlig värma och
utförde det med manligaste mod. På dessa grunder hvilar yt-
terst hans personliga förtjenst. Men han hade derjemte fått på
sin lott lyckan af denna gränslösa blick öfver verlden 11, som

*) Tillintetgörelsen af Finlands gamla hufvudstad och dess
der befintliga universitet, så vidt detta genom branden i Sept. 1827
kunde åtkommas.



202 Vid Matthias Alexander Castréns jordfästning.

enligt Geijers ord c,är alla eröfrare egen 11 och hvilken är lika
oumbärlig för eröfraren, hvars svärd är den skarpa tanken
som för alla de öfrige. Det var denna stora blick, från hvilken
hans varaktiga ära strålar, en ära, som skall från hans namn
återfalla i vänligaste sken på det land, der han föddes och hvar-
ifrån han utsändes. Hans fasta beslut var att genom tanken
återeröfra åt den finska stammen alla de grenar, dem tidens
stormar ryckt lösa derifrån; att genom vetande foga åter ihop
sambandet mellan oss och våra fränder, hvilket tidens och rum-
mets afstånd sprängt sönder; med ett ord: han ville återföra
enhet, sammanhang, reda, der endast sönderstyckade fragmenter
och spillror af ett brustet helt lågo kringströdda i kaotisk för-
virring. Han ville säga systemets: varde ljus! i det dunkel,
mot hvars täthet all ordnande tanke dittills lidit skeppsbrott.
Hans trofasta sträfvan gick sålunda ut derpå att höja sig i
vetande, liksom vandraren sträfvar till Alpernas toppar, hvarifrån
alla dessa fördjupningar och höjder, alla dessa blå sjöar och
gröna skogar, hvilka dittills tett sig* ofattliga för en ordnande
öfversigt, skönjas klarnande, möjliga att af blicken beherrskas,
der de blicka upp emot bergens genomskinliga luft och fram-
dragas af himmelens ljusbringande strålar.

För att utföra en mission, sådan som den åt Castrén gifna,
erfordras en sammanfattning af egenskaper, hvilka naturen yt-
terst sällan tränger ihop inom en enda individs omhägnad. Den
högsta kraft i vilja, den största skärpa i förståndet äro dervid
visserligen oundgängeliga vilkor, men göra ändock på långt när
icke tillfylles. Förefinnes ej dessutom en storartad kärlek för
det stora i tingen vid sidan af den mildaste ömhet för den mensk-
liga betydelsen af det skenbart ringaste, så kommer det, som
skall utföras, ändock till slut att sakna en fri luft, en vidgad
horizont jemte den fasta grundval, hvilken uppbär det hela.
Förmågan att omfatta det hela bygger systemerna; förmågan att
ej förbise äfven det, som tyckes obetydligast, gifver åt dessa
säkerhet och bestämdhet. De försjunka i andefattig mikroskopi
utan den förra; de förlora sig i toma rymder, beröfvade den
senare. Också dref samma håg, hvars slutmål var någonting
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vidtomfattande helt, Castrén att åt den för all vanlig uppmärk-
samhet förlorade detaljen egna den mest ansträngda forskning.
Likaså egnade han i kedjan af sina kombinationer platser ej
blott åt de vidtspridde Samojederne, de vidtherrskande Tatarerne.
Äfven der han upptäckte de allra sista qvarlefvorna af ett bort-
tvinaude folk, reduceradt allaredan till den enkla expressionen
af några få individer, lyssnade han med sorgfälligaste ömhet
till dessas yttersta och tillika första testamente åt den jemfö-
rande språkforskningen, åt det menskliga vetandet. Och för att
upphemta den ringaste vinning åt detta vetande utsatte han så

mången gång sitt lif ej blott för ögonblickets öfvergående faror,
men för långvarigt lidande, för försakelser och mödor, dem säl-
lan äfven den girigaste trängtan efter jordisk vinning sk*alle fri-
villigt trotsa. Och ännu der, hvarest äfven den sista skymten
af en bortbleknande sol dog på evigt frostbunden mark, hvarest
ej ens den torftigaste planta kunde suga någon näring för sitt
arma lif, der de vildaste fåglars sång qväfdes i födseln af den
bistraste köld, der förmådde kraften af Castréns herosvilja hans
tanke ännu till lifligaste ansträngning och fann sina bud åtlydda.
Vaknande i någon näfverkoja på en hufvudgärd af snö, som
nattens isiga storm bäddat under honom, fann han ännu qvar i
sitt hjerta nog värma, att med kärlek minnas sitt aflägsna foster-
land och de vänner, han der lemnat och dem han knappt kunde
hoppas att någonsin mera återse; och fann kraft i sitt hufvud
att återigen arbeta för den vetenskap, åt hvilken han vigt sig
till offer.

För att hafva uthärdat vida mindre kroppslidande än ett
sådant, och utan att själsansträngningen på aflägsnaste väg kunde
jemföras med Castréns, har mången i forna tider sett sitt tro-

fasta mod krönas med martyrens gloria. En humanare tid sådan
som vår lemnar numera sällan tillfälle åt den religiösa trons
allt uppoffrande hjeltar att genom sin undergång tillkämpa sig
sådan segervinning. Men en annan helig känsla, som vaknat i

senare generationers bröst, drifver nu de ädlaste och kraftful-
laste bland folkens representanter att i vildaste ödemarker trotsa
faror, försakelser, ja, sjelfva döden med mera brinnande ifver,
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än hvardagsmenniskan jagar efter stundens vanskliga fröjder.
Denna känsla är den nationella, kärlekens till fosterlandet. Det
är märkvärdigt att tväune till den finska stammen hörande, folk
uppställt de begge män, hvilkas martyrlust och martyrkraft i
våra dagar gått längst och uthärdat mest. Af Ungern utskicka-
des det första idealet af sådan idéel kärlek, färdig att lida allt,
hvad menniskan helst undviker att lida, och färdig att försaka
allt, hvad menniskan annars ifrigast eftersträfvar. Det var svär-
maren Csoma de Körös (död 1842), visare än de förståndiges
kallaste klokhet. Han trycktes ned i grafven vid Himalayas
fot, långt, långt bort ifrån det land, för hvilket hans hjerta så
våldsamt, så rastlöst klappade. — Den andra hembjöds af Fin-
land åt ännu större ansträngningar, åt ännu mer mördande vå-
dor, än dem magyaren hade att utstå. Men Finlands djerfve
kämpe besegrade dem alla och återsåg hemmets stränder, visser-
ligen såsom en stridsman återser dessa, sedan han blödt i hun-
drade fejder, vändande tillbaka med bruten, härjad helsa. Men
han återvände dock. Och deri ligger en oändlig hugsvalelse
och tröst, huru hårdt än våra hjertan i denna stund samman-
pressas af sorgen. Huru lätt hade ej så väl Castréns öde som
dymedels vårt eget kunnat utfalla ännu vida bistrare. En enda
af de tusen faror, han genomgick i Sibiriens öknar, var ju mer
än tillräcklig att beröfva oss tillfälle att sörja honom på detta
rum. Mången bland oss har hört Castrén sjelf med hemsk gläd-
tighet förtälja, huru han låg i en ömkelig koja neder, hjelplös
och utan förhoppning, omgifven af kaile, hårde män, som hör-
bart för den de trodde döende omtalade sitt uppsåt att sönder-
stycka hans lekamen, sedan den bortdomnande anden väl hunnit
lemna densamma. Allgode Gud! vi kunna aldrig nog prisa Din
barmhertighet, att Du i detta elände sträckte Din räddande hand
till honom. Du återgaf honom lif och kraft att sträfva ännu en
tid för sina ädla syften. Du återgaf honom åt fäderneslandet
och de många, hvilka der älskade och ärade honom innerligen.
Ät den, som så länge varit hemlös, emedan han såsom trogen
son uppsökte sina fäders forna hemvist, skänkte Du omsider det
vänligaste hem. Ät honom, som med trofastaste sinne och re-
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naste kärlek fullgjort sin pligt mot sitt fosterland, gaf Du till
belöning den innerligaste, hängifnaste kärlek, en kärlek, som en-
sam mäktade fullt och rikeligen gälda fosterlandets stora skuld
till denne sin ädle son. — Så stor och rättvis fäderneslandets
saknad efter honom är, länder det dock detta land ej mindre
till hugnad än till ära, att dess modershuldhet ej bidat så länge,
tills hon kunnat röja sig såsom sorg allenast. Så visst det är,
att endast ganska få bland Suomis söner lyckats uppfylla sina
sonliga pligter mot fosterjorden så, som Castrén dem uppfyllt,
lika säkert är det äfven, att denna ej funnit nöje vid att god-
tyckligt sätta hans försakelseförmåga på outhärdeligare prof, än
sjelfva beskaffenheten af hans sträfvanden uppstaplade mellan ho-
nom och hans mål. Redan tidigt, så snart Castréns anlag hun-
nit röja, åt hvilket håll de skulle föra honom längst, tog landets
regering högsinnt hans bemödand n under armarna och försatte
honom i tillfälle a:t sorgfritt taga ut de första stegen på den
omätliga bana, som då ännu låg utmätt i hans vilja blott och
ej ens i denna på långt när i all den utsträckning, hvartill den
sedan steg för steg vidgades. I sådana fall liksom i de flesta
andra är det de första stegen, som kosta mest, och hvilkas kost-
nad med allra största svårighet betäckes. Äfven universitetet,
som klarligen insåg, att dess eget intresse såsom vetenskapernas
målsman och vårdare sammansmälte med Castréns högsta intres-
sen, gjorde mot honom med benägnaste välvilja sin skyldighet,
d. v. s. allt, hvad det stod i dess förmåga att för honom göra.
En högaktningsvärd landsman, hvilken sjelf fått bryta sig sin
egen bana och sålunda bättre än någon kände svårigheterna der-
vid, understödde med faderlig uppmuntran, råd, förord Castrén.
i hvilken han tidigt upptäckte den bäste bundsförvandt vid rea-
liserandet af de bemödanden, åt hvilka han rastlöst egnat hela
sitt lif. Sedan Anders Johan Sjögren åt Castrén öppnat dörren
till Petersburgska Vetenskaps-akademiens välvilja, stod den sist-
nämnde snart innesluten, hägnad, understödd af henne orubbe-
ligt fast deri. Och sålunda åtnjöt Castrén den sällsynta lyckan
att kunna mäta förhoppningarna att verkliggöra sina djerfvaste
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vetenskapliga planer efter den kolossala måttstock, som efterhand
vidgat sig i hans håg och vilja.

Men när Castrén i största stil, som det någonsin torde
vara en menniska gifvet att det göra, hunnit genomgå sin förbe-
redande lärokurs; när hans omätteliga kunskapsbegär öfver den
omätliga sträckningen af tvänne verldsdelar hopsamlat hörnste-
narna, på hvilka och ämnena, hvaraf han ville uppresa den stor-

artade vetenskapliga byggnad, hvars grundplan omsider vuxit
fullfärdig inom hans tanke; när han efter rastlösa irrfärder un-
der nära ett decennium fulländat sin djerfva, äfventyrliga odyssé,
hvars högsta mål var uppsökandet ej af sitt eget, utan af för-
fädrens urgamla hemvist, och hvarunder han med gammaldags
patriarkalisk slägtkärlek helsat på sitt folks äfven armaste, dju-
past sjunkne anförvandter; då tyckte han omsider tiden vara
för honom inne att sätta sig ned i ro inom fosterlandets landa-
mären. En ande sådan som hans kunde dock ej längta till
hvilans ro på redan skördade lagrar. Ty i högre grad än de
fleste var han äfven deri en äkta representant af sitt folks lynne,
sådant det varit och alltid borde vara, att arbetets ära fann i
honom den kraftigaste försvarare såväl i tänkesätt som i hand-
ling. De vilda marker, på hvilka han uppskar skördar för sitt
vetande, hade väl såsom gengåfva borttagit de sista lemningar
af hans redan ifrån begynnelsen föga bergfasta helsa. Och äf-
ven under oändeligen mildare förhållanden än dem, under hvilka
blott hans starka själ uppburit och upprätthållit hans brutna
kroppskrafter, njöt han efter sin sista återkomst till hemlandet
knappt nog en enda dag af full lekamlig friskhet. Men andens
friskhet visade sig allt ännu lika okufvelig. Ännu på hans lång-
variga dödsbädd under de mellanskof, på hvilka de våldsammaste
plågor lemnade fred åt honom, arbetade hans rastlösa ande på
lösningen af de vigtigaste vetenskapliga resultater med en ihär-
dighet och energi, hvarpå själen boende äfven i den sundaste
lekamen sällan erbjuder exempel. Ännu då, när äfven han sjelf
begynte ana, att hans flyttning till det hemvist, der ingen mer
kan verka, var hardt nära förhanden, gaf sig behofvet att full-
ständigare, än han det medhunnit, utveckla de vigtiga frågor,
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hvilkas yttersta svar gömdes endast i hans hufvud, luft i hans
löften att återkomma till ämnenas slutliga utredning, löften, åt
hvilka den nära stående döden medlidsamt smålog. Hvem kan
väl misstycka eller förundra sig deröfver att Castrén ej utan
smärta försjönk i tanken derpå, att han kunde ryckas i förtid
bort utan att efter sig lemna fulländadt ett enda af de stora
verk, till hvilkas utförande erfordrades blott ett ganska ringa
mått af den tid, hvarunder de fullfärdiga hade kunnat segerrikt
kämpa mot all förgängelse? Men visst är ändock, att han tänkte
på sannolikhet att ryckas bort från balffärdigt arbete med vida
mer resigneradt sinne, än mången bland oss nu begråter, att så
skett. Och hvem kunde också med bättre samvete gå ifrån sitt
dagsarbete än den, hvilken så hade arbetat, medan hans dag
ännu varade, som Castrén? Det kunde blott den, hvilken med
handen på hjertat skulle våga försäkra, att han sjelf redligare,
trognare, trägnare, mera uppoffrande skött sitt kall, än Castrén
det gjort. Men den torde länge låta vänta på sig, som skulle
våga framträda med sådan försäkran. Ty om också det ej var
gifvet Castrén att efter vanlig anspråksfull mening fullborda sitt
arbete, framstår dock hans eget hela lif såsom det mest fullän-
dade mästerstycke af det högsta, hvartill försakelse och ansträng-
ning, samvetsgrannt uppfyllande af pligten mot fosterlandet och
kärleken till vetande tillåta den förgängliga menniskan att hinna.
Och om han också ej sjelf hann framgå till slutet af de banor,
hans andes verksamhet brutit, så blef det honom dock förun-
nadt att med sällspord bestämdhet utpeka hållen, åt hvilka fram-
tiden skall sträfva, ifall den vill hinna målet säkrast. Hans
fel är det således ej, om detta blifver oupphunnet.

Efterverlden, då den väger Castréns förtjenster, skall der-
för emot vanligheten äfven taga i beräkning, hvad han velat ut-
föra, emedan han under sin tidigt afbrutna bana dock verkeligen
förmådde utföra så mycket. Redan' samtiden gjorde hans bemö-
danden mera rättvisa, än dess bruk stundom plägar vara. Det
högsta bevis härpå är sammanflätadt med ett af de skönaste,
ljufvaste minnen, dem fosterlandets högskola eger att åt fram-
tiden legera. Hvems hjerta känner ej midt under den bittraste
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sorg en ilning af glädje genombäfva sig vid detta minne! Min-
net af den stund, då det ädlaste erkännande af Castréns öfver-
vägande förtjenst, hopparades med storsinnadt erkännande af
rättmätigheten uti det finska folkets anspråk, att det genuinaste,
innerligaste uttrycket af dess hela själ, dess språk, skulle er-
hålla till sin representant inom den lärda verlden denne Suo-
mis dertill värdigaste, mest berättigade son. Såsom ett olive-
blad, bebådande frid och välsignelse, framträdde då Castréns
utnämning till den förste professor i finska språket vid univer-
sitetet till dettas djupt bekymrade skaror. Den man, som fått
räkna ett sådant moment i sitt lif, kunde ej anse detta förfeladt
och sig sjelf underkänd af den tid, på hvilken han verkade och

inverkade helsosamt mer än mången annan
Också är det ej endast i sin egenskap af vetenskapsman

Castrén är ett föremål för bittraste saknad. Hans lugna, af så
många pröfningar stålsatta sinne, hans klara insigt i hvad vår
frid tillhörde och hans frimodighet att äfven häri uttala sin
öfvertygelse gjorde honom ej blott till en man i ordets högsta
mening, men till en man, hvilken var för universitetet på denna tid
oumbärligare än någonsin. Det välgörande inflytandet af hans
karakter kan tryggt mäta sig med det af hans sällsynta veten-
skapliga förmåga. Men nu, då vi alla i honom förlorat så omät-
ligt, så oersättligt, ega vi väl rätt att knorra deröfver, att Gud
låtit honom duka under tidigare, än det faller oss in, att han
bordt falla i sin ädla strid ? Är det deröfver, att Gud uppställt
ett föredöme, af hvad en Finsk man, hvilken uppfattar sin kal-
lelse rätt, kan blifva, som vi böra tillåta oss att gå till doms
med vår Herres rådslag? Skulle vi då hellre sett, att Castrén,
endast bekjmrad om sitt lekamliga välbefinnande, sparat ett be-
tydelselöst lif åt bräckligheten af en sen ålderdom? Nej! Om
Castrén sålunda hade förstått sin pligt mot land och folk, mot
samtid och efterverld, hade vi bordt tröstlöst klaga, i fall det
för oss varit möjligt att fatta omätligheten af vår förlust. Men
förtjena vi att helsas som Castréns icke ovärdige landsmän,
böra vi kläda vår djupa smärta öfver vårt lands tidigt fallne,
höge kämpe, hvars sista hvilokammare vi smyckat med segerns
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krans, i samma segerhymn, hvari Molnets broders ädla brud ut-
gjuter sin och sina landsmäns oförgängliga sorg:

„Ej med klagan skall ditt minne firas.
Ej likt dens. som går och snart skall glömmas;
Sä skall fosterlandet dig begråta,
Som en afton gråter dagg om sommarn,
Full af glädje, ljus och lugn och sånger
Och med famnen sträckt mot morgonrodnan."





TJLL

VID AKADEMISKA SORGEEESTEH

DEN 27 APRIL 1855.



Ej längesedan såg jag en högtidsprydd skara församlad
för att begå också en akademisk minnesfest. Men det var på
ett annat rum, ja, i ett annat land, dock framför allt lifvad af
helt andra känslor, den församlingen uppträdde då. Det var
der, hvarest Rysslands hjerta värmer sig vid minnet af de allt
uppoffrande lågor, som lade Rysslands moderstad, Mosktva i
aska; och festen var egnad åt det glada minnet deraf, att Ryss-
lands så till tiden som betydelsen första universitet redan under
ett helt sekel segerrikt utsträckt ljusets fackla till kamp mot
natt, och töcken. Och festen öppnades med en från kejsaren
sänd helsning, hvari han med erkänsla och aktning omnämnde
de stora tjenster, hans moskowska universitet hade gjort upp-
lysningens sak, samt uttryckte sitt hopp, att denna sak icke
heller i en framtid skulle svikas af dess trogna förpost. Och
den helsningen besvarades af omätligt jubel. Ur tusende brin-
nande hjertan uppsteg ett högt: Lefve!, som tycktes nog mäk-
tigt att ur deras dvala uppväcka sjelfva de döde. — Det tyck-
tes så. Men tiden visade snart med förfärligt öfvervägande
kraft vanmakten af de dödliges önskningar, äfven der de äro
allra varmast och uppriktigast menade. Knappt några veckor
voro förlidna, då en mäktigare röst än också det mäktigaste
folks kallade hädan föremålet för dessa lefverop i Rysslands
gamla hufvudstad.

På denna stund för åtta veckor sedan stridde lifvet och
döden sin hetaste strid om den store kejsaren. Några ögonblick
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derefter tycktes dödens seger afgjord. Det tycktes så. Och
likväl, hur svag är ej ändock döden äfven vid denna skenbart
så stolta segervinning öfver menniskolifvet! Det är ej endast
vår kristliga känsla, som förvissar oss om dödens vanmakt;
också det kallaste förstånd, ur huru många synpunkter det än
må låta sin mening utgå, dristar dock ej förneka, att döden
har ingen makt öfver ett lif sådant som det nu hädangångna.
Sedan den store Napoleon utandades sin sista suck bland verlds-
hafvets brus, har ej något menniskolif på denna jord slocknat,
om hvilket man kan vara förvissad, att det skall bibehålla ett
lika ovanskligt rum inom minnets Pantheon som det, åt hvilket
kejsar Nikolai den förste gaf sitt namn.

De stora män, som före honom hafva intagit sina heders-
platser, der historien åt dem anvisat sådana, adoptera den store
sistkomne i kretsen af sin odödlighet. Och hvilka glänsande
namn än må ännu stiga upp ur natten af kommande sekel och
årtusenden, skola de dock ej förmå leda efterverldens blickar
helt och hållet bort ifrån den plats, der Nikolais namn fästat
sina oförgängliga strålar. Ryktbarhet, pris och ära skola fram-
deles såsom hittills vinnas af de lyckligaste, djerfvaste eller yp-
perste bland menniskorna; men när otaliga namnkunnigheter, om
hvilka vi nu lefvande ännu ingen aning hafva, både uppstått och för-
svunnit, skall ryktet af den kejsare, hvars minne i denna stund
församlat oss här, fortlefva oåtkommeligt af tiden. Det gifves
ingen tänkande varelse med någon förmåga att bedöma sådana
frågor, som härpå skulle tvifla. Och redan en sådan öfverty-
gelse talar kraftigt för den mans betydelse i verldshistorien,
hvars slutade verksamhet ingifver hos de efterlefvande vissheten
om en så outplånlig lifskraft. Det är således mycket; men nog
är det dock ej för en stor mans ädlaste ära. Dertill erfordras
ännu vida mer än en blott formel, om än aldrig så framgångsrik
protest mot framtidens glömska.

Men hvilka epiteter skall historien fästa vid det odödlig-
gjorda namnet? Det är dock lifsfrågan, i hvarje mening af or-
det. På dess besvarande öfva i dessa, tider otaliga uppfattnings-
förmågor sina mer eller mindre opartiska krafter och ord. Att
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få, måhända ingen ännu förmår nedskrifva den slutdom, hvilken
häfderna en gång komma att i allo bekräfta, måste tagas för af-
gjordt. En seklets man kan blott af seklen hinna mätas med
det rätta osvikliga måttet. Men svårare än för de flesta öfrige
torde det dock vara för den, som från detta rum är nödsakad
att gå efterverldens yttersta dom i förväg. Detta ljusa hemvist
för de fosterländska sånggudinnorna, dit sorgen öfver vår stor-
furstes bortgång fört oss tillsamman, liksom om vi alla skulle
sörja en gemensam familjefader, det är ju ett bland de herrli-
gaste minnesmärken, Han efter sig lemnat på vår fosterjord.
Den, som stått på det brännande, ödsliga hafvet af gros, hvari
Aurastackn hade försjunkit, åtminstone han vet och glömmer al-
drig med hvilket gigantiskt handtag den väldige fursten återupp-
rättade här, hvad som der borta hade störtat hop i ruiner: åt-
minstone han skall med tacksamhet erkänna den brinnande ifvcr,
hvarmed den kejserliga viljan satte sin godtgörande kraft emot
kraften af elementets förstörande vildhet. Hvad, som under
forna tider skulle ohjelpligeii hafva legat under i decennier,
reste sig inom få år upp från sitt fall; och det biltoga vetan-
det inträdde vid storfurstens af Finland mäktiga hand in i sitt
nya hemvist tryggadt och framtidsrikt, såsom en morgongryning
stiger ur nattens famn upp till fästets klarhet.

Väl tror Finland sig hafva rätt att anse total tillintetgö-
relse af det universitet, Christina och Pehr Brahe helgat åt dess
evärdeliga utveckling, lika omöjlig nu förtiden, som att hvilken
makt som helst skulle förmå beröfva hela Finlands folk dess
ögons ljus.

Organerna för andens ljus äro ju väl för en civiliserad
nation åtminstone lika heliga som de organer, med hvilka den
fysiska menniskan sammanhänger med verldsaltets dager.

Men denna fasta öfvertygelse kan dock ej försvaga hos
det universitet, hvars talan jag har den äran vid detta sorgligt
högtidliga tillfälle föra. tacksamheten emot dess räddare från un-
dergången, dess andra grundläggare. Och det kan stundom vara
fara värdt, att den varmhjertade tacksamheten tränger sig så
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nitiskt fram, att hon, lemnande den lugna sanningskärleken långt
bakom sig, icke mera förmår förnimma dess varnande röst.

Men om någonstädes utkräfver dock sanningens Majestät
i alla skiften åtminstone på denna plats den första gärden af
hyllning. Hvem skulle väl, jag säger ej vilja, men hvem skulle
ens våga att från detta rum utkasta ett lågt smicker, hvars lum-
penhet hvarje fot vore berättigad att nedtrampa i stoft! Och
det vore ju den nesligaste hädelse, vågad emot den hädangångne
kejsarens ädla minne, ifall den anda af rättskaffenhet, den kän-
sla af heder, hvilka. lika lifligt som någonsin förr gjort sig gäl-
lande äfven under hans styrelse vid Finlands universitet,
skulie blifva undanskymda af rökoffer, dem sanningens första
fläkt kunde blåsa bort till lögnens sänka marker. Väl är det
mer än sannolikt, att mina ringa krafter skola svigta under för-
söket till en värdig uppfattning af ämnets storhet. Men visst
är ändock, att min afsigt att med trogna drag göra ett utkast
till kejsar Nikolais kolossala bild är oväldig, såsom vore det
mig gifvet att med helig vördnad lyssna nu redan till de af-
lägsna ljuden af kommande häfders domarestämma.

Men svårigheten att inom rymden af omkring trettio ilande
minuter sammantränga om också den flygtigaste teckning af en
trettioårig- regering, som i mångsidigheten och rastlösheten af
sin verksamhet knappt eger sin like, är och förblir i alla fall
oöfvervinnerlig. Jag inskränker mig således till bemödandet att
uppställa några få synpunkter, från hvilka perspektiver för tan-
ken kunna utvidga sig och ställa i dagen spridda vyer af det
kejsarelif, som utgör ämnet för vår betraktelse.

Storfursten Nikolai föddes så nära kejsaretronen, att han
kunde erfara de uppfyftande verkningarna af sin höga samhälls-
ställning, utan att vara hemfallen åt de frestelser, lör hvilka en
fursteson ifrån begynnelsen stjlld på tronens högsta trappsteg
så ofta måste vara utsatt. Det nionde barnet bland de tio,
hvilka hans moder hade framfödt åt sin kejserlige gemål, kände
han ej höghetens högsta sol falla lodrätt ned öfver sin vagga,
Men om han också jemförelsevis med sina tvänne äldre bröder
Alexander och Konstantin fick växa i skuggan, var han i alla
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fall ingalunda i mistning af ljus och värma. Dessa flödade från
hans herrliga moders kärlek, som tycktes allt rikare, ju mera
hon deraf utgaf. Nära nog alla utmärkta män synas från mo-
dershjertat hafva hemtat det ädlaste, hvaraf deras egna hjertan
lefvat. Så äfven båda de söner, dem kejsarinnan Maria fostrade
till hvardera i sitt slag storsinnade monarker. De veka, humana
strängar, som mången gång ljödo ur djupet af kejsar Nikolais
allvarliga själ; denna hängifna tillgänglighet för familjelifvets
mildaste intryck; denna gudsfruktan, som ända in i dödsminu-
ten trodde och hoppades på en högre ledning af de menskliga
tingen, var icke detta allt ett arf från det ädla hjerta, hvarun-
der han hade vaknat till lif? Äfven den stora tid, hvarunder
han växte upp till yngling, bidrog kraftigt till att göra hans
håg stark och vänd åt lifvets allvarsfulla sidor. Han kunde
knappt ännu uppfatta meningen af jordens strider, då hans bro-
der Konstantin redan under ledningen af hjelten Suworoff hjelpte
till att kring Rysslands fanor fläta ovanskliga lagrar skurna på
Italiens blodiga fält; och från den tiden tystnade krigets åskor»
liksom naturens, när thordönet ljuder, endast för att hemta
styrka till allt kraftigare förnyade slag. Segrar och nederlag,
askan från Moskwas brand och glansen gjuten kring Leipzigs
slagfält vexlade såsom blixt och djupaste mörker en höstnatt.
Rysslands blod flöt i strida strömmar. Oro och förhoppningar
täflade om hvarandra om första platsen i Rysslands hjerta;
glädjebudskap och sorgens Hjobsposter nötte oafbrutet rikets
stråkvägar och hofvets trappor. Det är i sådana tiders högskola
stora män utbilda sig. Men misstaga sig ej de angående den
kejserliga ynglingens tidigare ålder gängse sägnerna, så hade ti-
dens allvar dock ej förmått undertrycka alla yttringar af det
glada mod, som låg på bottnen af hans frimodiga lynne ifrån
begynnelsen, och till hvars qväfv#nde hofetikettens stela former
blott ganska sparsamt blefvo använda.

Dock äfven en annan uppfostran än den moderliga ömhe-
tens och den stränga tidens arbetade omsorgsfullt på den unge

furstens utbildning. Insigtsrika män sådane som grefvarne Lams-
dorf och Murawiew, skriftställarene Storch och Adelung gåfvo
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åt hans själ den riktning, som den europeiska civilisationen på-
bjöd. Den höge lärjungens praktiska sinnesstämning röjde sig
äfven i den lätthet, hvarmed han gjorde sig hemmastadd inom
flera främmande språks gebit; den känsliga sidan af hans lynne
uppenbarade sig i hans fallenhet för de sköna konsterna, särde-
les musiken, hvilken fallenhet han säges hafva utbildat ända till
förmågan af egen komposition. Såsom bekant är, utvecklade
sig denna lust sedermera hos den kejserlige artisten till förkär-
lek för arkitekturen, denna monumentala öfversättning af de
osynliga tonerna till de mest i ögonen fallande yttre former.

I allmänhet torde vetenskapens spekulativa sidor icke för
honom haft någonting lockande. Denna omständighet synes mig
i mer än ett hänseende vara af vigt vid bedömandet af den
riktning, hans tanke- och handlingssätt tagit. Lärdomen, särde-
les der den är utsträckt mera på ytan än mot djupet, görer
oftast sinnelaget skeptiskt och tvekande; alstrar en sofistisk fär-
dighet att betrakta tingens sidor på en gång från många håll
och neutraliserar genom vägandet af alla möjliga skäl och mot-
skäl kraften att ögonblickligt fatta det åtgörande beslutet samt
förlamar energin af ett beslutsamt handlande! Ytterst få bland
de hjeltelynnen, hvilka förvånat verlden genom fastheten af sin
koncentrerade vilja, hafva blifvit ledda af lärdomens ljus. I
känslan af sitt obrutna inre hafva de senare, såsom äfven kejsar
Nikolai i de vigtigaste momenter af sitt lif, trott sig vägledda
af ögonblicklig inspiration. Men medgifvas måste dock derjemte,
att ännu mera sällan naturer af sådan beskaffenhet, med samma
klarhet och besinning som han genomskådat användbarheten af
de medel, hvilka kunde säkrast leda till målet samt upptäckt
den punkt, der en gräns borde sättas för det energiska viljandet.

När Ryssland lyckosamt hade afslutat en af de vigtigaste
perioder af sin egen uppfostran genom de segrar, som förde
dess härskaror till Paris, utsändes den unge storfursten jemte
sin ännu yngre broder på ett besök till verldsbildningens huf-
vudstäder. De helsades der med ohycklad förtjusning. De lätt-
rörlige parisarene sågo uti de kraftfulle sköna furstesönerne up-
penbarelsen af tvänne erkeenglar. Men England gjorde dock
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på Nikolais tidigt åt det reala vända sinne ett djupare intryck.
Redan ifrån denna tid daterar sig hans så ofta röjda sympati
för det landet. Och icke var det hans fel, att den profetia,
som den store skaldiske siaren Walter Scott uttalade i en till
den höge gästen adresserad helsning, hvari han i andanom såg
uti Nikolai en Englands evinnerliga bundsförvandt, till slut än-
dock så grundligen vederlades.

Ej långt efter storfurstens återkomst till sitt fädernesland
inträffade en händelse, som utöfvade det lyckosammaste, välsig-
nelserikaste inflytande på hela hans återstående lif. Ett och
tjugoårig förmälde han sig den 13 Juli 1817 med den nitton-
åriga prinsessan Maria Charlotta af Preussen. De nyförmälda
lefde derefter i det af dem bebodda Anitschkov.ska palatset ett
så flärdlöst och stilla hemlif, att det måste förekomma afunds-
värdt äfven för de enklaste menskliga förhållanden och är nära
nog exempellöst i förgårdarna till herrligheten af en thronsal.
De båda makarna voro för hvarandra allt i allom; den högt
bildade prinsessan verkade oändligen välgörande på förädlingen
af sin gemåls karakter; och i den kärleksfullaste uppfostran af
sina barn sågo ■* de båda en borgen för framtida lycka, osvikli-
gare än äfven de mest glänsande framtidsförhoppningar hade
kunnat ingifva dem.

Skimrade sådana förhoppningar verkligen för deras anande
själsblickar? Man känner det ej. Ingenting- röjde åtminstone i

deras yttre uppträdande någonting dylikt. Den unge storfursten
sökte hvarken att göra sig bemärkt eller prisad i någon enda
större krets af samhällsförhållanden. Hans sätt att vara visade
sig slutet inom kölden af den lugnaste yta. Det ordningssinne,
han sedermera uppenbarade i stort, röjde sig på den tiden uti
små detaljer. Hans yttre verksamhet inskränkte sig till hand-
läggandet af de ärendet*, till hvilka hans befattningar såsom hög-
ste ledare af det militäriska geniväsendet och kansler för uni-
versitetet i Äbo föranledde honom. Med ett ord, en anspråks-
lösare och om framtida storhet mera obekymrad furstlig person-
lighet hade Europa svårligen vid den tiden kunnat framvisa.
Och likväl var han kallad till de största öden, till hvilkas vär-
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diga uppbärande han besparade sin såväl andeliga som fysiska
naturs oerhörda styrka.

Det mörknade allt mer och mer inom keisar Alexanders
ljusa, tjusande själ: och den slöja af rosenrödt, hvilken han i
sin herrliga ungdomstid hade sett utbredd öfver verlden, bytte
sig efterhand för hans fördystrade blick till ett töcken af sorg-

flor. Han, som i århundradets begynnelse hade drömt om idel
ljus och lycksalighet för sitt rike och för verlden, begynte små-
ningom misströsta äfven derom, att det bestående skulle förmå
hålla sig uppe. De idéer af mensklighetens upplysning och högre
utveckling, dom han sjelf så begärligt hade upptagit i sitt eget
sinne, samt genom sitt tanke- och handlingssätt bidragit att ut-

kasta åt alla håll bland sitt folk, ingåfvo honom numera endast
förfäran. Han anade till idel stormar, som skulle komma här-
jande, öfverändakastande alla de stöd, med hvilka Europas mäk-
tigaste furstar hade sökt kringhvärfva allt det, de hade uppbyggt
på ruinerna af dens herrskarevälde, som, den mäktigaste bland
dem alla, af dem sjelfva hade blifvit störtad. Alexander miss-
trodde den konservativa kraften hos sin närmaste broder Kon-
stantin och såg derför ej ogerna, att denne hans broder i en
skrifvelse af den 26 Januari 1822 afsade sig alla anspråk på
arfsrättigheten till Rysslands thron. Alexander biföll den 4
derpå följande Februari Konstantins önskan. I storfursten Ni-
kolais ungdomsfriska, lugna kraftfullhet såg kejsaren det pålit-
ligaste ankare för Rysslands, såsom han trodde, äfventyrade
säkerhet, och den 28 Aug. 1823 utnämnde han, i enlighet med
den maktfullkomlighet, som lagen angående arfsföljden honom
gaf, till arfvinge af sina fäders thron denne sin broder.

Något mera än tvänne år derefter uppgaf Alexander, hvars
sista lefnadsår göra honom till en af de mest tragiska gestalter,
den nyare historien känner, sin qvalda anda på den yttersta
kanten af sitt vida rike, dit Han hade dragit sig tillbaka, icke
för att liksom Arkimedes finna en punkt utom verlden, hvarifrån
han kunde sätta denna i rörelse, utan för att söka en vrå, er-
bjudande tillflykt undan all verldens förvirring. u_Notre ange
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est au eieP, skref frän det ödsliga Taganrog hans fromma ge-
mål, som längtade efter att snart få följa den älskade.

När bud hann till S:t Petersburg om kejsar Alexanders
hädangång, erhöll man bekräftelse på hvad, som dittills varit
blott förmodan och knappt nog ens detta, angående storfursten
Nikolais bestämmelse. Rikets alla förnämligaste auktoriteter be-
svuro honom att emottaga den åt honom öfverlemnade kronan;
men han vägrade ståndaktigt dertill. Tvärtom begagnade han
denna myndighet, som erbjöds honom, till att anbefalla en hyll-
ning af hans broder Konstantin såsom kejsare, sjelf föregående
alla med sitt eget exempel härutinnau. Rysslands thron tillhörde
honom på lagenligaste sätt: men han lydde blott en högre lag
än den med bokstäfver skrifna, Jag känner i hela verldshisto-
rien knappt något motstycke till den sjelfförsakelse, som af den
ännu icke trettioårige, så energiske storfursten härvid ådagala-
des ; och likväl känner jag otaliga historier af motsatt beskaffen-
het, hvilka tala derom, att blodsband blifvit slitna, samveten
kränkta, heder och ära uppoffrade för att vinna om också blott
en tusendedel af den makt och myndighet, man nu från alla
håll sökte påtruga den unge prinsen.

Det omnämnda handlingssättet af kejsar Nikolai är, skulle
jag tro, ett af de allra vigtigaste momenter i hans lif, och detta
icke blott i och för sig sjelft, men derför att han, som hade
visat sig beredd till så omätliga uppoffringar, utan att pligten
strängt föreskref honom dessa, sedermera ansåg sig fullt berätti-
gad fordra af hvar man ett fullgörande af pligterna mot honom
sjelf förutan all sköns dagtingan.

Han skördade till en början dock den snödaste otack för
denna den ädlaste handling kanske i hela sitt lif. Uppskofvet
med det slutliga åtgörandet af rikets vigtigaste angelägenhet be-
gagnades till att föranledda ett utbrott af en längesedan förbe-
redd uppresning emot högsta styrelsen. Denna katastrof utgör
den egentliga vändpunkten för kejsar Nikolais hela väsen och
karakter.

Ända dittills hade han visat sig föga meddelsam; han hade
förborgat de krafter, som nästan medvetslöst arbetade i hans
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inre; men nu, när han vid foten af sin störste företrädares ko-
lossala, mot höjden sträfvande bildstod trädde fram till strid ej
blott för sin nyss undfångna krona, utan för sitt lif och allt,
som på jorden var honom dyrbarast, lärde han känna sig sjelf,
och äfven verlden erhöll sin första undervisning angående denna
karakter, hvilken den sedermera fått så många anledningar att
grundeligen studera. iLC'est Pierre civilisé u! utropade en di-
plomat efter det första företrädet, som gafs honom och hans
embetsbröder. Men när kejsaren framskred emot de saminan-

svurna på Isakstorget, var han blott sig sjelf. Med hvarje steg,

han tog, tycktes han blifva förstorad, berätta om honom ögon-
vittnen. Sjelf har han sagt: ,det, som gjorde mig stark då, var
det, att jag var beredd på att dö 11. — Och allt ifrån den stun-
den har han visat sig lika stark och lika beredd att dö för
hvarje idé, den han erkänt såsom den rätta.

Men det var icke endast hans kamp emot uppresningen,
som blef bestämmande för hela hans regering. De upptäckter,
dem undersökningen angående upprorets orsaker, driffjedrar och
ändamål manade fram i dagen, verkade ännu vida mer.

Det visade sig nämligen, att nära nog alla de, som ställt
sig i spetsen för omhvälfningen, hade förberedt sig dertill ge-
nom att ställa sig på en för Ryssland främmande botten. Re-
dan deras uppfostran i hemmet hade varit pseudofransysk, och
deras vidare utveckling hade försiggått under fortfarande mar-
scher, bivuaker, garnisonstjenst i månget främmande land. Alla

de förflugna idéer, de hade uppfångat under sådana upptäckts-
resor genom Europas civiliserade länder, skulle nu på en gång
omplanteras och verkliggöras på den ryska jorden, som hade
förblifvit lugn och stationär, medan många bland dess söner
hunnit förbyta sig i sjudande vulkaner. Det var en samman-
svärjning med hufvud och ej heller utan hjerta, men saknande
för öfrigt kropp.

Huru beröfvade all grundval uti det egentliga folkets tän-
kesätt och bildningsgrad dessa planer voro, bevisas allra tydli-
gast genom de många misstag, af redskaperna begångna i afse-
ende å resningens egentliga planer och syften, misstag, som
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skulle väcka löje, ifall ej detta löje komme att sväfva kring en
afgrund af olycka. Men det vidrigaste af allt under detta elände
är anblicken af den samvetslöshet, hvarmed de sammansvurne
missbrukade pligtkänslan hos den ryske soldaten, som hade svu-
rit trohet åt den närmaste arfvingen till thronen, till att förleda
honom att bryta sönder de förbindelser, med hvilka han var
fastad vid sin egentlige öfverherre.

Med hela skärpan af sin genomträngande intuition fördju-
pade sig den unge kejsaren i de resultater, dessa undersöknin-
gar framlade till hans begrundande. Blott en enda hugnelig
upptäckt gjordes dervid, och anledning till denna gafs af Fin-
land. Detta land, loyalt såsom ofta annars, hade icke med en
enda man, hvarken hög eller låg, lemnat någon kontingent åt
upproret. Denna omständighet, som af de sammansvurne ,nära

nog betraktades med medlidsamt förakt, utöfvade naturligtvis en
motsatt verkan på deras monark. Det var det första tillfälle,
Finlands storfurste hade haft att närmare blicka in i det finska
folkets hjertelag och i beskaffenheten af dess sedlighet.

Men äfven det, han hade anat angående Rysslands innersta
förhållanden, vann nu en oroväckande bekräftelse.

Hos denne furste var likväl insigten i det onda endast en
förgård, genom hvilken han steg fram till det ondas botande.
Min öfvertygelse är den, att hela det regeringssystem, som kej-
sar Nikolai, hvad hufvudsaken beträffar, med orubbelig konse-
qvens följde, hade till utgångspunkt den kännedom om dittills
i mörker svepta omständigheter, hvilken den mot honom försökta
uppresningen medelbarligen eller omedelbart tillsk3*ndade honom.

Man hade väl redan förut då och då klagat deröfver, att
de ryska regenter, hvilka under det adertonde och i begs*nnel-
sen af det nittonde århundradet arbetat på rikets bildning och
intellektuela utveckling, utkastat ett verk, sväfvande mellan him-
mel och jord. emedan den eftersträfvade upplysningen var upp-
hemtad, hvarhelst den i främmande land stod att åtkommas,
samt med föga afseende derpå, huruvida dessa nyheter kunde
få något egentligt fotfäste och acklimatisera sig pä rysk mark.
Nu innehåller väl skaldens ord:
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~All bildning står på ofri grund till slut.
Blott barbariet var en gång fosterländskt-',

eu oändeligen djuptänkt sanning. Men lika sant är i alla fall,
att den fosterländska utvecklingen i hvilket land som helst måste
ske efterhand, inifrån utåt samt på sin höjd påsk3*ndad och be-
fruktad genom upptagandet af främmande lifsgnistor. Kejsar
Nikolai ansåg, att de öfverallt i Ryssland luxurierande utländska
utväxterna borde ansas och tuktas, och att Ryssland borde återgå
i sig sjelft samt söka i sin egen barm den alstringskraft, som
skulle förnämligast framdrifva de blommor och frukter, om hvilka
Rysslands folk kunde med fullt berättigad sjelfkänsla säga: dessa
tillhöra mig sjelf; icke fransmännen, tyskarne, engelsmännen
eller någon annan nation.

Och med oerhörd rastlöshet har kejsar Nikolai arbetat på
denna emancipation af sitt folk ifrån främmande öfvervälde, vis-
serligen icke så förödmjukande, som det mongoliska hade varit
det, men i alla fall icke förenligt med Rysslands anspråk att
allt mer och mera göra sig gällande såsom en verldsmakt. Och
hvad helst smädelsen må derom säga, var det ej det fosterländ-
ska barbariets sak, den väldige kejsaren förfäktade, utan den
fosterländska bildningens. Och det torde ej kunna ledas i bevis
att någon enda ibland Rysslands monarker verkat såsom han
till utbredningen af odling till alla schakter af Rysslands samt-

liga folkklasser. Redan den ofantliga omfattning, fabriksrörel-
sen i senare tider fått i sv*nnerhet på de ställen, der det ofrukt-
bara bojarväsendet dittills hade haft sina förnämsta herresäten,
vittnar om kejsar Nikolais fasta beslut att förbereda åt sitt rike
en bland de grundvalar till mensklig bildning, det hittills i mer
eller mindre grad fått undvara: ett skickligt och idogt borgare-
stånd. Men att han ville lägga till grund för folkbildningen
dennas eviga första och sista grundval: individuel frihet och
folkundervisning, bevisas allra kraftigast af den nya organisation,
den han, såsom den största egendomsinnehafvare på jordklotet,
1837 gaf åt kronobönderne i Ryssland. Novus nascitur reruin

ordo, kan man väl med anledning af detta jätteverk utropa.
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Och likväl, huru samvetsgrant är dock detta allt baseradt på
nationallynnets uråldriga förutsättningar.

Vi vilja ej här vidröra den stora utveckling, för hvilken
krigsväsendet i alla dess brancher har att tacka kejsar Nikolais
regering. Mången bland oss kan ännu erinra sig den tid, då
den finska kadet-kåren var ett fenomen nästan utan like för
bildningen af utmärkta officerare åt ryska arméen; numera fin-
nas i Ryssland flera djdika inrättningar, som åtminstone hvad
kunskaper beträffar kunna täfla med denna förträffeliga krigs-
mannaskola, öfver hvilken vi finnar med allt skäl äro stolta.
Och Europa har som bäst det yppersta tillfälle att till sin be-
störtning göra den erfarenheten, att den teoretiskt vunna skick-
ligheten är af en utmärkt, praktisk användbarhet.

Äfven till utvidgningen af embetsmanna och prestabildnin-
gen hafva vidtomfattande försök blifvit gjorda. Den historiska
forskningen har åt alla håll fått en nationel riktning, och det
samma kan i allmänhet sägas om alla 3*ttringarna af literär verk-
samhet i Ryssland, äfven om den höge g3*nnaren och beundraren
af Alexander Puschkin och Karamsin icke tyckes hafva lyckats
att frambefalla skaldesnillen och vetenskapsmän af allra högsta
betydelse, medan det föll på det fattiga Finlands lott att upp-
ställa Castrén och Runeberg och att kalla i dagen Kalevala,
denna utan all jemförelse vigtigaste literära företeelse, som trädt
fram i ljuset i de länder, öfver hvilka kejsar Nikolai utsträckte
sin spira. — Skulle väl en sådan nationel riktning, den der
blifvit räknad hvarje annan nation till högsta berömmelse, vara
oförlåtlig, då det ryska folket, dertill hufvudsakligast föranledt
af sin monark, funnit sig befogadt att anse sig såsom herre i
eget hus i afseende å sina dyrbaraste angelägenheter? Sist bland
alla skulle väl åtminstone vi finnar, vi, som sjelfmant, utan all
yttre impuls ansett det vara vår heligaste rättighet att med kär-
lek fördjupa oss i våra nationela minnen af alla slag och i ut-
bildningen af vårt hemlands språk, kunna missunna det mäktiga
Ryssland att samtidigt hafva gjort sammalunda,

Men de folkslag, hvilka i århundraden ansett sig såsom
Rysslands sjelfskrifne informatorer, hafva dock med grämelse
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sett sig afdankade från sin länge innehafda hofmästarebefättning.
I chorus hafva de ropat ve och förbannelse öfver en rysk bild-
ning, som vågar göra anspråk uppå att vara nationel. Dock
äfven varma framtidsrika sympatier har den på en gång nya och
åldriga riktning, Rj-sslands utveckling tagit, uppväckt flerestädes.
Dessa sj-mpatier röra sig ibland de lifuppfyllda, med herrliga
anlag begåfvade, vidt kringspridda slaviska folkstammarna.

Flera bland dessa, såsom de poetiske, ridderlige serberne,
de djupsinnige czecherna hafva i förgångna tider spelat en ly-
sande politisk roll, ehuru de sedermera blifvit undanskymda,
krossade under verldshändelsernas mot dem fiendtliga vågor.
Andra dererrot hafva ännu aldrig hittills förmått göra sina an-
språk på en sjelfständig tillvaro gällande.

Men i våra dagar har hos dem alla försports ett lif och
framåtsträfvande, som mångenstädes ibland desse, hvilka hittills
betraktat, de slaviska folkstammarna blott såsom viljelösa till-
skott till sin egen makt, framkallat lifligt bekymmer samt för-
bittring mot kejsar Nikolai, denna centralsol, kring hvilken alla
de slavänska förhoppningarna och sträfvandena planetariskt
hvälft sig. Det är känslan af, att den store Slavan-kejsaren
fanns till, ur hvilken framsprungit dessa 3-ttringar af liffullhet,
hvarmedels inom den europeiska menskligheten ett nytt lifsele-
ment begynt att göra sig gällande, ehuru ingen dödlig ännu för-
mår till fullo uppfatta dess befydelse för Europas framtid.

Men då mensklighetens första bestämmelse ändock är den
att lefva, vore det föga menskligt, i fall man ej ville förunna
äfven de slavänska stammarna allt lefvandes gemensamma rättig-
het. Om ock kejsar Nikolais regering hade åstadkommit intet
annat än att hafva hos dessa Rysslands stamförvandter väckt
känslan af deras menniskovärde, skulle han redan d3*medels för-
värfvat sig anspråk på att ställas vid sidan af de store bärarene
af för framtiden fruktbara idéer inom verldshistorien.

Kejsar Nikolai har d3*medels åt detta håll i sin mon godtgjort,
hvad kejsarinnan Katarina hade brutit, då hon vilseledd af sin
tids förvirrade politiska begrepp lät sin hand falla tung öfver
en slaväner-nation, lika oförmögen att styra sig sjelf som att
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låta af andra styra sig, samt förflyttade inom Rysslands landa-
mären stora svårigheter, dem hon testamenterade åt arfvingarne
af sin spira, svårigheter, hvilka annars hade kunnat mindre våd-
ligt uttömma sina vilda krafter inom skötet af det sönderrifna
folkets eget inre.

Hade kejsar Nikolai ej främst af allt uppfattat sin ställ-
ning och bestämmelse i tiden såsom skyldighet att förblifva en:
Jiomrne d!orJreu. en ordningens man, så skulle det för honom
varit en ringa sak att sätta ofantliga massor af dessa slavänska
krafter i rörelse mot hvilket mål som helst. Desse serber, t.
ex., hvilka hufvudsakligast hafva honom att tacka för räddningen
undan det gränslösa förtryck, som i sekel sökt att bryta ned
deras hjeltemod, stodo ej längesedan färdige att tåga man ur
huset på hans första vink. Denna vink uteblef ändock till
desse tappres stora sorg. Äfven politiska motiver bidrogo väl
sannolikt till att härvid bestämma kejsar Nikolais handlingssätt;
men hans förnämsta bevekelsegrund var dock utan tvifvel den,
att han hellre ville umbära 80,000 stridbara män, än komma i
strid med hela sitt förflutna lif, sin karakter, sina tusen gånger
uttalade och ofta i handling utförda principer såsom menniska
och såsom furste. Tvänne gånger har han räddat den Ottoma-
niska Porten från att falla sönder under Ibrahim Paschas he-
roiskt vilda påtryckning. Han har räddat det kejserliga Öster-
rike, då det var hardt nära att digna ned, sargadt af lika många
sår som de, af hvilka Caesar drabbades vid foten af Pompeji
stod. Han har räddat det ädla Danmark, då äfven det var icke
långt ifrån att blifva slitet i stycken. Han har bevarat Tysk-
land från vådan att sönderrifva sig sjelft, då för få år sedan
dess hufvudmakter ville rusa fram till brödrastrid. Han var en
ibland de förste att gifva åt y _sin store och gode vän 11 Louis
Bonaparte styrkan af sitt moraliska stöd, då kejsaren hoppades,
att denne skulle förstå regera det herrliga Frankrike åtminstone
lika väl som hans medtäflare Ledru-Rollin. Ej undär således,
att många voro gramse på den väldige autokraten. Han hade
ju motarbetat, tillintetgjort tusen sinom tusens käraste planer,
och han hade åsamkat andra en omätlig skuld af tacksamhet,
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hvilken på politikens samvete vägde ännu tyngre, än harmen
öfver felslagna förhoppningar tryckte dem, som uppfattade ord-
ningen i samhället ur helt andra s\*npunkter än kejsar Nikolai.

Och när han omsider med ridderligt förtroende yppade för
en engelsk diplomat sin af otaliga andra delade öfvertygelse,
att det fans någonting ~_murket" uti den turkiska staten; att han
ansåg den ej ega nog lifskraft i sig för att evinnerligen bibe-
hålla sin status quo : att det ej vore åtminstone någon öfver-
loppsgerning, ifall man allvarligen hehjertade, huruledes man
borde förfara, ifall katastrofen verkligen egde rum; då lyssnade
den brittiske gentlemannen först såsom en listig spejare till den
omisstänksammes meddelanden, och man begagnade sedermera
dessa såsom vapen, med hvilka hela Europa skulle draga i härnad
mot den såsom omätteligt eröfringslysten utmålade sjelfherrska-
ren. Huruvida England aldrig tillåtit sig lika våldsamma poli-
tiska resonnemanger och deraf härrörande handlingar emot folk-
slag med lika förmåga af civilisation och lika rättighet som tur-
karne att bibehålla sitt herrskarevälde; huruvida ett evinnerligt
fortfarande af Turkiets integritet är ett lifsvilkor för mensklig-
hetens framåtskridande i kristlig sedlighet och kultur, det må
härarnes Gud och historien afgöra i sista instansen. Men hvad
nu redan framstår klart för hvar man, som vill se det, är detta:
skulle kejsar Nikolai haft för orubbelig afsigt att kasta öfver-
ända det turkiska väldet, så hade mer än en gång ganska gyn-
samt tillfälle, dertill erbjudits honom. Redan 1829 sprängde
hans segrande arméer Balkans portar, och på dessa hade med
vida större skäl än på Khersons kunnat inristas tänkespråket:
den här vägen leder till Konstantinopel. Turkiska Sultanen hade
ingen här mera öfrig att ställa emot sin fiendes triumftåg till
Konstantinopel, och fransoser och engelsmän ställde endast bö-
ner och vädjande till segrarens ädelmod i dennes väg. Men han
tog ändock ej den vägen. I blomman af sin högsta mannakraft
visade han en moderation, som sällan äfven sedermera öfvergaf
honom,' huru öfvermenskiig frestelse till motsatsen än må hafva
försökt leda honom till motsatt handlingssätt. Och moderationen
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är ändock en bland de d3*gder, som ej pläga höra till arfvelot-
ten hos så väldiga naturer som hans.

Ingen dödlig mäktar väl ännu utgrunda de resultater, till
hvilka den nu pågående striden månde leda. Men att dessa
blifva stora, åt många håll genomgripande, anar man dock. Och
äfven, om de också icke alltid skulle komma att vända sig i den
riktning, hvari kejsar Nikolai hade föresatt sig att styra världs-
händelsernas gång, skall hans själ dock evinnerligen erkännas så-
som en ibland menniskolifvets vordna makter.

Och om man från den lifvets bok, som kallas historie,
hemtat någon visdom för lifvet, så väcker likväl den allmänne-
liga fiendskap, som till slut sammangaddat sig mot Ryssland och
dess högste representant, hvarken bestörtning eller bittra utbrott
af klagolåt öfver menniskornas och folkens otacksamhet och
vränga sinne. Hvad vi nu med egna ögon se i dessa tider,
hafva otaliga ögon, som blifvit för alltid tillslutna, sett längese-
dan före oss. Äfven inom det adertonde och nittonde seklet
har sorgespelet af en konflikt mellan många och en, hvars makt
genom sin öfvervigt känts alltför betungande, redan flera resor
blifvit uppfördt. Dit hörer t. ex. halfva Europas koalisation
emot Ludvig XIV, medan den återstående hälften samtidigt sam-
mansvor sig emot brödren till kejsar Nikolais stammoder, mot
Carl XII och hans Sverige; och dit hörer framför allt det med
Ryssland på den tiden innerligen förbundna Europas emancipa-
tionskamp emot den store Napoleon. Men huru än dessa stri-
ders tärningar fallit, hafva dock sjelfva striderna städse bekräf-
tat sanningen af det historiskt vordna ordet: viel Feinde, viel
Ehre; och för den stora kraften är en strid på lif och död den
enda sanna mätaren.

Så litet än de många fiendernes fysiska styrka var egnad
att bryta kejsarens mod, hafva dock de hätska, hejdlösa anfallen
emot hans person djupt sårat hans hjeltelynne. Ju innerligare
han var öfvertygad derom, att han genom sitt handlingssätt upp-
fyllde sin pligt mot sitt folk och sin ställning i verldshistorien,
desto lifligare kände han sig kränkt af smädelsen, hvilken nådde
hans hjerta, ehuru han tyckte, att han bordt kunna krossa der.
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under sin fot. Hans bildning, hans medvetande af sin betydelse,
af sina syftens ädelhet, af sin kraft att dem realisera, gjorde
kejsaren finkänsligare, än man kanske skulle föreställa sig, för
vestra Europas omdömen angående honom. Alexander den store
erkände, att han utförde sina bragder för att blifva prisad af
ateniensarne. Nikolai gjorde väl oftast motsatsen af det, som
skulle hafva tillskyndat honom de möderne occidentaliske ateni-
ensarenes berömmelse; men likväl grämde det honom, att den
opinion, som Occidenten efterhand utbildade, med ospard ifver
uppreste sig sjelf och vesterns folk emot honom, hvilken må-
hända lättare än någon enda bland alla hans samtida kunnat
förmå samma opinion att höja honom på sin sköld, ifall han
velat och kunnat hembära åt henne offret af det, han trodde vara
sin samvets- och regentpligt.

Men om än många fiendtliga blickar, särdeles mot slutet
af hans bana, riktades emot den väldige fursten, hade han dock
äfven så som få dödliga sett kärleksfulla ögon lyftas upp till
sig. Vår tanke tränger ej härvid inom helgedomen af hans sköna
familjelifs krets, der ingen medlem fanns, som icke skulle känt
sig säll öfver att få gifva sitt lif för den dyrbare familjefadren;
vi tänka ej härvid ens på hans ryska folk, som kände sig så
stolt öfver att hafva honom till beherrskare och till hvilket från
hans egen heroiska ande hade utgjutit sig detta verldstrotsande
mod, hvilket blott af bjeltefynnen kan framkallas. Men äfven
hos vildfrämmande nationer, bland hvilka han uppträdde endast
med den herrskaremakt, hans storartade personlighet hade fått
af Guds nåde, väckte han en hänryckning, hvarom efterverlden
skall hafva svårt att göra sig en föreställning. Ett af de oför-
gätligaste ögonblick i mitt lif erinrar mig om den oemotstånd-
liga tjusningskraft, Han utöfvade på menniskoskaror, för hvilka
han icke egde någon annan betydelse än den, som behofvet af
.^storhetens tillbedjan 11 hos dessa kunde gifva honom. Jag såg
kejsar Nikolai för vid pass tio år sedan uti Cesarernas stad,
det eviga Rom, i den stund han beträdde Vatikanens trappor
för att aflägga ett besök hos Gregorius XVI. Folket hade skoc-
kat sig omkring honom, och han sänkte ned till det en af dessa
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stora, allt beherskande blickar, hvarpå väl till och med Romas
sol, som dock sett de väldigaste menniskor, dem jorden någonsin
burit, ganska sällan lyst. Och när den nordiske kejsaren aflägs-
nade sig, gick igenom det för all skönhet och storhet så öppna
romarfolket en brusning af beundran och hänryckning, omätlig,
obeskrifvelig, omöjlig att fullt med tanke uppfattas och med
ord återgifvas, liknade detta brus —- på engång rop och hvisk-
ning — hvarmed oceanen tar afsked från en sol, redo att gå
bort till andra verldar. — ,_,_Hvar tum en kejsare 1'! skulle Shake-
speare hafva utropat, ifall han fått skåda en syn lik denna.

Ett sådant intryck på romarfolket gjorde väl aldrig Carl
V, denne väldige motståndare af alla revolutionära rörelser så-
väl inom tankens som samhällets sferer; denne stora gestalt i
den nv~are Historiens prop3*leer, som, ehuru historien ej gerna
plagierar och repeterar sig sjelf, likväl i många hänseenden röjer
en ända in i minsta detaljer gående förunderlig likhet med kejsar
Nikolai den förste, hvilken måhända af en kommande tid blif-
ver betraktad såsom en Herkulesstod, hvaraf en befydelsefull
period i verldshistorien är begränsad.

Men icke är det ju vi finnar, som behöfva bland fjerran-
boende nationer uppsöka berättelser om det intryck, det per-
sonliga uppträdandet af vår hädangångne kejsare gjorde på allt
folk. Vår egen erfarenhet talar mäktigt derom och skall från
slägte till slägte derom tala.

Och dyrbart skall hans minne i alla tider förblifva för
detta land; cfyrbart kanske likväl ej hufvudsakligast derför, att
detta urgamla hem för fattigdomen under Nikolais länge så
lyckosamma spira sett en välmåga utbreda sig deröfver, som
gjort bondens koja ljusare, många enkors och faderlösas blick i
framtiden mindre tröstlös, och möjligheten för hvar man att
menskligt njuta lifvet tillgängligare än någonsin förr, utan att
folket derför tagit skada till sin själ. Skulle vi ej hafva vetat
det långt före detta, hade vi i senaste tider haft icke så få till-
fällen att vinna erfarenhet deraf, att denna verldenes goda kan
smälta bort hastigare, än det kan blifva sammanhopadt,
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I beundradt minne skall vår hädangångne storfurste lefva
här äfven derför, att han ej egenmäktigt gjort eller tillåtit andra
göra hemgång i helgedomarna af vår religion, våra lagar och
konstitution. Dock skall efterverlden sannolikt finna, att det
ligger nästan en förolämpning emot den store döde, ifall man
skulle alltför högt lofsjunga en uteblifven kränkning af det, vi
anse såsom vårt heligaste, och det, han hade högtidligen utlofvat
att hålla vid makt. Han var ju i alla förhållanden trofast så-
som ett hälleberg, och hans kejsarord för honom lika heligt, som
allt det, han dermed hade förbundit sig att hägna, var heligt för
oss; och det så mycket mera, som det finska folket enligt hans
eget ädla vittnesbörd aldrig förorsakat honom ett ögonblick af
bekv-mmer. .

Men älskadt och vördadt skall hans minne gå till vår se-
naste efterverld framför allt derför, att han så storsinnadt gjorde
rättvisa åt det bästa, som lefver i nationens själ: att han, medan
det finska folkets sjelfmedvetande utbildade sig till sjelfkänsla,
mer än en gång visade aktning för vår bildning, som i fem-
hundra år redan hade inandats europeisk luft och lifnärt sig af
Vesterlandets ädlaste vetande; att han insåg och erkände, att vi
äro ett folk, som gör sin piigt af inre öfvertygelse om det rätta,
-och att han ej i afseende på oss förnekade det sköna ord, han
icke långt före sin bortgång uttalade till den högste målsmannen
för våra angelägenheter vid hans thron: c,Jag vill hellre vara be-
dragen än misstrogen. 11

Med den frimodiga blick, som blott kan härröra från öfver-
tygelsen, att man oförviteiigen fullgjort sin pligt, såg kejsar Ni-
kolai ännu i dödsminuten tillbaka på sin tillrygga lagda kejserliga
bana och in i evigheten. Och äfven Finland kan med godt sam-
vete kasta en återblick på den period af sitt lif, hvars högsta
jordiska ledning varit anförtrodd åt dess bortgångne storfurstes
spira. Ingen dess handling skall kunna åberopas såsom veder-
läggning af det nyss anförda kejserliga vittnesbördet. Under
den furstes regering, hvilken numera efter oerhärda ansträngnin-
gar hvilar ut, en nära granne till Peter den Stores stoft, och
lörbidar sin uppståndelse i historien, arbetade sig Finland en-
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dast småningom upp till det erkännande af sin relativa bety-
delse och till det högre rum uti den bortgångne kejsarens stora,
hjerta, hvartill det isynnerhet mot slutet af hans styrelse vardt.
lyftadt. Det kunde ej vara annorlunda: då Finland icke ens
sjelft kände sig rätt ännu, huru hade det väl kunnat begära,,
att en ung herrskare, för hvars blick hela verldsdelar tedde sig
såsom mätare af hans välde, skulle från första ögonblicket på.
Finland sätta ett värde, som till och med kunde synas proble-
matiskt i den tiden för landets egna söner? Det måste först
sjelft bestå sitt prof; och det har lo3ralt bestått detsamma. Så
mycket dyrbarare är för oss alla minnet af en bevågenhet, hvaraf
vårt fädernesland varit i tillfälle att visa sig icke ovärdigt. Men
oändligt ljuft är det dock för Finland att veta sig nu gå sina
kommande öden till möte med den fasta öfvertygelsen, att säl-
lan, ja, måhända ännu aldrig förr någon bland dess regenter
med så varm välvilja skådat ifrån begj-nnelsen derpå, som den
monark, hvilken utvidgat till hela vårt land sin kärlek, hvarmed
han omfattat detta af honom styrda universitet, allt sedan han
lärde sig älska någonting utanför faders- och modersfamnen.

Kejsar Alexander I, hvilken äfven älskade Finland, såsom
ädla sinnen älska det, hvars fycka de anse som sin skapelse,
plägade säga till grefve Gustaf Mauritz Armfelt: t,_uttänk alla
möjliga garantier för edert fäderneslands framtida väl; ansträng
all eder skarpsinnighet till att utfinna medel, genom hvilka
dess fortfarande lycka måtte kunna evärdeligen betryggas! Jag
vill och skall bekräfta, sanktionera allt, som dertill månde bi-
draga. Men jag rår blott om stunden: framtiden tillhörn* andra
makter, för hvilka jag ej kan ansvara. 11

Pris och lof vare vare fäders Gud! De farhågor, som
oroade Alexander den förstes finkänsliga själ, hafva hittills af
händelsernas gång icke blifvit bekräftade. Och ser han ännu
från sin himmel ned till sin kärleks föremål på jorden, skall
han jemte Finlands hela folk glädja sig deröfver, att Finlands
välfärd är i de bästa händer, dä den hägnas af arfvingen utaf
hans namn och hans kärlek till detta land.
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Måhända det starkaste bevis för ädelheten af kejsar Niko-
lais S3*ften och afsigter såsom regent och menniska ligger i den
storsinta, humana anda, hvari han uppfostrade sin son och efter-
trädare till att fortsätta sitt påbeg3*nta verk.

Det finska folket glömme dock ej, att nationerna liksom
individen ytterst bära sitt öde i eget bröst.

Då den store kejsaren för ett år sedan på detta samma
rum såg liksom en bild af Finlands kommande tider uti den
församlade akademiska ungdomen, sade han med faderlig öppen-
het till den: aStora faror hota oss alla, med jag är viss derom,
att J icke skolen svika det i fara stadda fäderneslandet. 11 Hans
förutsägelse angående de stundande farorna hafva ej saknat be-
kräftelse; men visst är det ock, att hans hopp skall lika litet
som fäderneslandet blifva sviket. — När morgonen grydde på
denna dag 1808, störtade den djerfve Adlercreutz vid Revolaks
med 150 man emot en hel armée. Nära vid hans sida föll hans
broder nästan dödligt sårad; blott ett ögonblick lydde hjelten
naturens röst, som bjöd honom att taga afsked af den fallne;
sedan tillhörde han åter uteslutande sin pligt mot fäderneslandet.
— Det är omöjligt, att ett folk, hvaråt fäderne lemnat sådana
minnen i arf, skulle bli otroget de pligter, hvilkas uppfyllande
dess forntid och framtid hafva rätt- att oeftergifligen af detsamma
vrka.

Den sista, tysta kampen slutad var,
Och sorgens budskap flyr från land till land;

Och verlden hör, att Rysslands store czar

Har nedlagt spiran utur domnad hand.

Liksom en blixt ur klara himlen, slog
Det ryktet ned i hyddor och i slott;
Och der det spordes, hvarje löje dog,
Och lifvet tänkte uppå döden blott.

Hur kraftfull nyss ännu han upprätt stod

I svallet, utaf tidens vreda våg,



234 Vid sorgefesten öfver Nikoloti I.

Liksom hans stora rikes fasta mod
Sin starka borg haft i hans stora håg.
I krigar-elden, af Europa tänd
Omkring hans gränser, blickade han kallt
Som i en lusteld, till hans ära bränd,
Men dock såsom en man, beredd på allt.

Och Gud så velat, hjeltemodigt han
Sitt djerfva lif för folk och land gett ut

Och stupat, kämpande till sista man,
Vid stränderna af Neva eller Prufh:
Ty kejserligt han tog sitt kejsar-kail —

Dess rättigheter, men också dess pligt:
I pligtens vågskål vog han hj eltens fall
Vid sidan af den långa mödans vigt.

Dock döden kom ej följd af stridens rop:
Helt stilla steg den till hans hvilobädd.
Der bönen knäppte fromma händer hop,
Och kärlek stod på vakt vid grafvens brädd,
En kristlig kejsare den starke var,
Och derför fick till fridens hem han dra
Såsom en kristen, som en landsens far.
Och med välsignelse på läpparna.

Och hatet, som af lifvet väckts, sin lans
Nu sänker vid den hädangängnes bår:

Och mången ovän med en lagerkrans
Utplånar från hans panna sorgens spår.
För sin idé stred ridderligen han,
Och blott af Gud och häfderna han döms;
Dock re'n förklarad framstår han: en man,
Som, sällan skådad, aldrig, aldrig glöms.
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I sydliga nejder känner man föga hvad ordet 11

har att befyda. Betydelsen deraf förstås desto bättre i allmän-
het uti Norden; bäst likväl uti det land, hvarest dessa rader
skrifvas *). Mången gång, när våren gifvit de vänligaste löften
åt odlarens förhoppningar, att hans möda, hårdare än den na-
tur, hvars motsträfvighet han söker öfvervinna, icke varit bort-
kastad, händer det likväl, att förhoppningarna inom få stunder
gäckas och tillintetgöras alla. Då kommer en natt, blänkande
såsom dödens lie och kall såsom den; och denna enda natt,
genom hvars stillhet ingen vindpust sväfvar fram, skördar ohejd-
bart, ohjelpligt, hvad icke den, utan ett fattigt, idogt folk för-
beredde och utsådde. Axen, som ännu qvällen förut fylldes af
korn och kärna, bära om morgonen derpå endast iskoraller,
dem ingen hvarken god eller ond ande kan bjuda, att c de varda
bröd. 11 Arbetarens strid är en förlorad. Och nederlagets när-
maste följd heter hungersnöd, den aflägsnaste kanske död af
hunger.

Det är en natt, som medförer sådana verkningar, vi här i
norden kalla: jernnatt; och det händer ofta, att den smyger
fram på sitt rof, medan solen lika litet om natten som om da-
gen tröttnar att lysa öfver fält, dem snötäcket ej längesedan
belyste ännu mera oafbrutet.

*) Se .Anmärkningar*' till detta band.
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Och likasom af dessa jernnätter i naturens verld, vid hvilka
vi borde vara väl vana, ifall menniskan kunde vänja sig vid det
värsta, hafva vi på senaste tider sett oss öfverfallna af jernnät-
ter äfven inom andens sferer. Finland har inom sist förflutna
decennium tid efter annan sett tagne ifrån sig plötsligen män,
hvilkas lifskraft innebar ej endast möjligheter, löften, förhopp-
ningar, utan full visshet om rika frukter icke blott för detta
lands intelligens och vetenskap, men för hela den civiliserade
mensklighetens, ehuru denna ej hann lära sig fatta vidden
af sin förlust hvarken så klart eller så bittert, såsom vi
det gjorde. Ty dessa män rycktes bort från lifvets banor,
medan deras lefnadssol ej nått sin fulla middagshöjd ännu,
och då deras skarpsinniga forskningar på långt när ej fått ut-
säga sitt sista ord. Bland skaran af dessa män, skördade re-
dan, innan deras midsommartid var inne, förlorade i förtid för
deras fädernesland, hvilket i sitt armod häpnade deröfver, att
det ändock varit nog rikt att hafva egt så mycket att förlora,
intager äfven Abraham Herman August Kellgren en minnesvärd
plats ännu der, hvarest minnet sörjande uppsöker sådana veten-
skapens fallne heroer som Nervänder, Castrén, Wallin.

Vid en af de vackraste bland dessa tallösa fjärdar, hvilka
tillsamman utgöra Finlands stora Medelhaf, Saima, Kallavesi
kallad, ligger den af Gustaf 111 år 1776 anlagda staden Kuopio,
der sfyrelsen öfver provinsen Savolaks' nordligare del har sitt
säte. I denna stad föddes Herman Kellgren den 21 Januari 1822.
På fädernet härstammade han från Sverige, på mödernet från
Finlands mest företagsna och praktiska befolkning, Österbottens.
Vi anmärka detta äfven derför, att denna hans extraktion för-
klarar den rörlighet och flinkhet i allt, hvad han hade för hän-
der, som utmärkte Kellgrens personlighet och bildade en kon-
trast mot de flesta bland oss öfriga i detta land. Han var en
af de förste, som åtnjöt undervisning i det s. k. lyceum i Hel-
singfors, kort förut iurättadt under ledning af den om Finlands
pedagogiska väsende högt förtjente Axel Laurell, biträdd af flere
andra män, som sedermera blifvit räknade bland våra 3*pperste.
Efter att hafva fortsatt sina studier i lyceum mellan åren 1833
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och 1838, undergick Kellgren studentexamen om sommaren sist-
nämnda år; tog filosofie kandidatexamen om våren 1844; pro-
moverades samma år till filosofie magister den 21 Juni samt till
filosofie doktor den 19 Juni 1850.

Vid den tiden, då Kellgren gjorde sig värdig att skörda
sin första filosofiska lager vid universitetet, för sig gick inom detta
en ovanlig rörelse, framkallande i dagen alla de krafter, hvilka
förefunnos. stundom kanske ej sjelfva af sig fullt medvetna. Denna
rörelse hade dock icke omedelbart utgått från högskolan sjelf;
impulsen förnams åtminstone skenbart såsom en yttre; ehuru
dess egentliga drifvande kraft från universitetet emanerat, och
dess verkningar naturligtvis kraftigast spordes uti hjertat af
Finlands andliga verkstad. Docenten Joh. Vilh. Snellman, åter-
kommen efter en längre vistelse i Tyskland och Sverige, hade
blifvit befordrad till rektor vid skolan i Kellgrens födelsestad,
Kuopio samt derstädes beg3'nt utgifvandet af en tidning, benämnd
f.Saima 11, djup som denna haflika sjö och lifvad af en anda, frisk
och djerf, lik de vindar, hvilka sätta Saimas höga vågor i svall-
ning — när de ej fjettras af isens bojor. Hvad mången hade-
känt, utan att klart göra reda för sin känsla; hvad mången hade
tänkt, utan att förmå fullt utsäga sin tankes hela mening, utta-
lades i tiSaima" med en dristighet och energi, hvars like aldrig
förr åtminstone på vetenskapligt resonnerande sätt i detta land
hade blifvit spord. Snellman vände sitt tal till nationens pa-
triotism, sökte höja nationalmedvetandet samt påpekade finska
språket såsom den säkraste grundvalen för finsk nationalitet och
manade till detta språks upplyftande från den förnedring, hvari
det hade fallit, då det, allt sedan egentlig bildning här fanns,
upphört att vara de bildades tungomål och aldrig utgjort organ
för landets regering. De intryck, som dessa med kraftig hand
utkastade åsigter gjorde, funno en upprödjad mark der, hvarest
uKalevala11 och öfriga af Lönnrot ur ödemarkerna frammanade
finska forntida sånger hade öppnat sinnena för den genius, som
ur nationens innersta talade, förfäktande hennes oförytterliga
rätt inför stundens, af främmande traditioner bortblandade slägte.
Äfven Castrén, som hemkommit från sin första lingvistiska upp-
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täcktsresa till Sibirien och höll föreläsningar öfver modersmålet,
verkade mäktigt åt samma mål.

Bland de ynglingar, som begärligast lyssnade till dessa
från olika håll utgångna, men likväl till ett och samma resultat
förande maningar, var Herman Kellgren. Den riktning, hans
ungdomliga literära sträfvanden nu närmast fingo åt bearbetnin-
gen af ämnen, rörande det för honom från hemmet och födelse-
bygden väl bekanta modersmålet, finner i de nyss anförda om-
ständigheterna sin fulla förklaring. G3*nnande yttre förhållan-
den, ännu mera sällsynta i detta land än annorstädes, der det
gäller dem, som egna sig åt vetenskapens tjenst, tilläto honom
redan tidigt att uppsöka tillfällen att utbilda sina afgjorda filo-
logiska anlag äfven i det europeiska vetandets centralpunkter.
Så förunnades det honom redan år 1843 att idka studier vid
universitetet i Berlin, hvarest Bopps ledning hufvudsakligast togs
i anspråk. Sålunda lyftad upp från enstaka mikroskopiska språk-
funderingar och inkastad på den komparativa språkforskningens
universela gebit beslöt han att till grundval för sin framtida
vetenskapliga verkningskrets utvälja studium af det här dittills
alldeles obearbetade sanskrit. I detta beslut stärktes han fram-
för allt af den genialiske, på planer åt alla möjliga håll out-
tömligt rike Nervänder, hvilken, ehuru han hade vändt sig sjelf
åt naturforskningen, hyste det varmaste intresse för Orientens
literatur.

Den bana, Kellgren beträdt, förde honom år 1846 och de
tvänne närmast derpå följande åren till alla hufvudsäten för de
studier, åt hvilka han sig egnat. Han uppsökte de ypperste
mästare deruti i Leipzig, Berlin, Paris, Oxford, London. Ä
sistnämnda orter sysselsatte han sig ifrigt med afskrifvande af
sanskrit-manuskripter för en i stor stil tillärnad upplaga af
Manus' lager med dithörande kommentarier. Det var vid bör-
jan af denna sin färd, han vid filologernas sammankomst i Jena
den 2 Oktober 1846 höll ett föredrag: tcOm Finskan och der-
med beslägtade språk11, hvilket tillskyndade den unge filologen
ett vänligt erkännande och uppmärksamhet från vetenskapens
mest komnetente målsmäns sida.
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Så riktad med erfarenhet och kunskaper han än återkom!
till fädernejorden från denna långvariga vistelse i främmande j
länder, hade han dock derunder lidit en smärtsam, oersättlig;]
förlust. Den jemnårige ungdomsvän, i hvars sällskap han dra-1
git ut och rikligen insupit bildning och vetande, ehuru ur skilda!
källor, återvände icke mera nu med Kellgren till hemlandets!
strand. Den riktbegåfvade, på förhoppningar, dem han väckte J
hos andra och sjelf hyste i sitt unga hjerta, rike Robert Teng-j
ström hade derute råkat ut för en jernnatt, som plötsligt afskar."'
utvecklingen här nere af hans andes tidigt börjande mognad, j
Skördad af döden i blomman af sin lefnad, mot slutet af 1847,'

istannade Robert Tengström för alltid qvar, långt från det äl-i
skade fäderneslandet, på en bland kyrkogårdarne invid Paris,:
Ingenting kunde ersätta den förlust, Finland sålunda lidit; men;
dén ersättning, lifvet förmådde erbjuda, för hvad döden hade'
tagit, gafs dock åt Kellgren enskildt i och med den hand, hans.,
saknade väns syster räckte honom. Af en annan förlust, hvil-
ken äfvenledes kändes såsom en sådan för hela landet, kastades.
Kellgren på en bana, som något utgrenade sig från den, hvilken i
han hade beträdt endast af vetenskapligt intresse och lust att:
gå en af hans landsmän orödjad stråt. Georg Wallin, som efter
en sjuårig vandring i Orienten nyss förut kommit tillbaka, mera
österländing än finne, och blifvit utnämnd till professor vid
universitetet i det språk, hvari han var så hemma såsom ingen:
före honom i detta land och ytterst få européer i hvilket annat
som helst, bortgick ganska snart — ej till Arabiens öknar, dit
han hemsjuk, hade jag så nära sagt, längtade åter — utan till
grafvens. Då kastade sig Kellgren med hela lifligheten af sitt-
lynne på de tre islamitiska språken, hvilka i enlighet med Wal-
lins eget förslag hade blifvit bestämda såsom föremål för uni-
versitetsundervisningen. Dittills hade dessa språk legat utan-3
för Kellgrens egentliga närmaste studier. Men i S:t Petersburg,
och Leipzig sökte han, hufvudsakligast under ledning af Kasem-
beg och Fleischer, åren 1853 och 1854 att med hast afhjelpa
det försummade. Såsom omedelbart resultat af dessa bemödan-,
den framträdde hans på den komparativa språkforskningens ba-
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sis utförda disputation: tt Om affix-pronomen i Arabiskan, Persi-
skan och TurkiskanI'. Den medelbara följden blef Kellgrens ut-
nämning till Wallins efterträdare. Sjelf erkände han öppen-
hjertigt, c,att han länge ännu såsom akademisk lärare skulle
nödgas vädja till ett välvilligt öfverseende. 11 Men ur den oför-
ställda blygsamheten af dessa ord framskymtade redan vissheten,
att han en dag skulle värdigt fylla den ansvarsdryga plats, dit
han oväntadt hade förflyttats mera genom händelsernas infall än
en af honom sjelf på förhand bestämdt uppgjord lefnadsplan-

Och med den nästan feberaktiga orolighet, som ofta röjer
sig hos dem, hvilka instinktlikt känna inom sig, att tiden för
deras verksamhet blifvit endast kort afmätt, grep han genast an
sitt verk; samlade med osparadt nit omkring sig adepter för
de orientaliska studierna, sökte lifva intresset för dessa samt be-
reda medel till deras behöriga bedrifvande. I sistnämnda afse-
ende utgaf han härstädes redan 1855: der Osma-
nischen Sprache von Fu'ad-Effendi und Gåvdåt-Effendi, Deutsch
bearbeitet von H. Kellgren 11. Detta arbete, redan i och för sig
sjelft en intressant företeelse af finsk literär verksamhet, var det
vid tidpunkten för dess framträdande desto mer, som vi finnar
pligtskyldigast då lågo i argaste strid med våra småkusiner tur-
karna, i hvilkas fiendtliga rådslag mot oss den illustre grammatiko-
grafen icke hade så ringa del. Med skäl releverade derför
Kellgren i sitt företal det försonande element, som är literatu-
rens lifsluft, och i hvars eteriska medium äfven turkar och fin-
nar kunna broderligen räcka hvarandra handen högt ofvan stri-
dernas larm, fastän en hel verldsdel kastat sig mellan dem
båda.

Att han icke hade för afsigt att åt ämnena för sin nya
vetenskapliga verksamhet hembjuda såsom offer föremålet för
sina literära sträfvandens första ungdomliga kärlek: modersmå-
let och de dermed närmast beslägtade idiomerna, uttalade han på
det bestämdaste i det föredrag, hvarmed han den 6 December
1854 tillträdde sitt embete, och hvari han sökte lösa frågan an-
gående: ,_,_De orientaliska studiernas betydelse för vårt universi-
tet.' I'' I denna välskrifna afhandling, som följande året infördes
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i Snellmans 11 säger han bland annat: t,_den ve-
tenskapliga verlden eger rättighet att af oss finnar fordra ljus
och förklaring i det dunkel, som ännu omhöljer en så betydlig
del af de Ural-Altaiska språkens område, ty vi äro i detta af-
seende gynsammare ställda än andra nationer. 11 För sin del
ville Kellgren ingalunda jäfva denna fordran, utan fastmera be-
gagna de höjder, på hvilka han hoppades, att hans orientaliska
studier skulle lyfta honom, till att klarare öfverskåda beskaffen-
heten af de folkstammars tungomål, vid hvilka blodsbanden när-
mast fästa oss.

Sin första gärd på den fosterländska literaturens altare
hade han framburit i det af honom sjelf och hans vänner Eobert
Tengström och Carl Tigerstedt både på vers och prosa utgifna:.
ciFosterländskt Album 11. Der förekommo nämligen lyckade öfver-
sättningar af finska och estniska sånger jemte några sagor öfver-
flyttade till svenska från sistnämnda språk. Afven uti Robert
Tengströms efter en storartad plan påbegynta: -JTinsk Antho-
logi 11, förefinnas öfversättningar från den finska lyriska poesins
rika förråd. I l(Fosterländskt album 11 skref Kellgren dessutom
tvänne afhandlingar, medels hvilka han besvarade de af honom
uppkastade frågorna: tt l hvad förhållande står språket till na-
tionaliteten ?''• samt: aI hvad mon uppfyller finska språket for-
dringarne af ett språkideal? 11

— ,J Jahresbericht der Deutschen
morgenländischen Gesellschaft" intogs 1846 en artikel af Kellgren
med titel: cc Das Finnische Volk und der Ural-Altaische Völker-
stamm 11, hvilken sedermera, öfversatt till franskan, år 1848 före-
kom i Nouvelles annales de voyages. I Berlin utgaf Kellgren
en särskild skrift: C!Die Grundzuge der Finnischen Sprache, mit
besonderer Riicksicht auf den Ural-Altaischen Sprachstamm,ll
hvari författaren till en del vägledd af den method, Castrén i
sina år 1844 hållna föreläsningar hade uppställt, på det eviden-
taste sätt röjde sin föga vanliga förmåga att popularisera och
äfven för en större krets göra intressanta ämnen, från hvilka
lärdomsapparaternas kinesiska mur så ofta utestänger profanum
vulgus.
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Det behöfver ej påpekas, att fäderneslandet är den medel-
punkt, kring hvilken i alla dessa skrifter den unge författarens
tankar hafva sin rörelse. Men ironin af det öde, som så ofta
roat sig att leka bittrare med det finska folket än med andra
nationer, röjer sig äfven deri, att medan han söker och finner
lämpligt uttryck för sina fosterländska ämnen i svenskan, tyskan,
ja till och med i franskan, modersmålet allena har hvarken ljud
eller form att erbjuda åt den finske skrifställarens tanke, som
vill tränga fram i dagen. Kellgren, liksom de flesta af oss
andra, sträfvade framåt på den planka, kastad öfver svalget af
ett förgånget, som ännu ej hunnit vika undan med sin tross, och
ett kommande, hvilket ännu ej tagit sin tillbörliga plats. Han
bjöd dock till att medverka vid brytandet af väg åt framtidens
segervinning; och hans ungdom gaf honom löften om, att han
skulle få vara med äfven vid dennas firande liksom vid förbe-
redelserna till densamma; att han skulle få se finsk tanke och
känsla kläda sig i finsk drägt och färg allmännare, beqvämare,
vackrare, än för ögonblicket lät sig göra. ,_ -So dachten ivir —

aber Gott dacht<- änders'"
Sedan, såsom redan blifvit antydt, kompassen för Kellgrens

vetenskapliga studier begynte peka åt Orienten, erhöll naturligt-
vis äfven hans literära produktion deraf sin riktning. Tidigare
omnämnde vi de tvänne arbeten, hvilka nu qvarligga såsom rå-
stenar, betecknande, huru långt det var honom förunnadt att åt
detta häll tränga. Sjelf betraktade han dem, då de utgåfvos,
endast såsom utgångspunkter för kommande verk, i hvilka re-
sultaterna af ett mognare, säkrare vetande skulle nedläggas.
Uppmanad af olika yttre anledningar hade han emellertid redan
förut lemnat flera prof på sitt bemödande att göra sig förtrolig
med Österlandets verldsåskådning, vishet och vitterhet. Så ut-
gaf han 1849, för att habilitera sig såsom docent, en disputa-
tion med titel: „Mythus de ovo mundano Indorumque de eodem
notio", och försedd med åtskilliga autograferade utdrag ur otryckta
indiska texter. — Vid en af de så kallade soiréerna 11,
till hvilka hufvudstadens allmänhet af alla stånd och klasser
infann sig under ett par års tid för »tt åhöra af akademiska lä-
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rare hållna föredrag i de mest olikartade ämnen, talade Kellgren
den 19 April 1850: t,_Om den Indo-germaniska språkstammen
och Inderna.11 Tvänne år senare publicerade han — deri med
framgång täflande med flere utmärkta tyska föregångare — en
öfversättning från sanskrit af den präktigt poetiska episoden om:
aNal och Damayanti 11. Arbetet framträdde ursprungligen i dis-
putationsform och föregicks af en inledning om det indiska epos
i allmänhet. Ett bihang upptog dessutom öfversättningar ur
Aniarus' epigrammer.

Dessa uppgifter om Kellgrens literära verksamhet, huru
ytliga de än äro, torde förslå att gifva en föreställning om en
rastlöst arbetande ande, som endast sökte sin ro i ständigt för-
nyade ansträngningar. Af eu författare, kastad af sin födelse
i en vrå af verlden, der menniskan hela ena hälften af året
vandrar på drifvor, hvarunder naturen ligger bortdomnad, kan
man svårligen vänta, att hans tid och krafter skulle räcka till
äfven för andra värf än rent vetenskapliga, isynnerhet om man
besinnar, att Kellgrens produktiva arbetstid redan nådde sitt
slut vid en period af lifvet, som, åtminstone i norden, ofta nog
framkallar de första frukterna af tankens allvarliga arbete.
Förhållandet var likväl det, att han äfven åt praktiska företag
vände håg och sinne med en driftighet, som redan ensam tyck-
tes tillräcklig att taga i anspråk en mans hela väsende. Så
såg man honom kort efter sin återkomst från sin fleråriga resa
ganska nitiskt sysselsatt med bedrifvandet af bokhandel, hvar-
jemte han organiserade Finska Literatursällskapets tryckeri på
ett hittills härstädes aldrig förr spordt sätt. Den skicklighet,
sakkännedom och framgång, hvarmed han skötte hithörande ären-
der, föranledde mången praktisk man till den förmodan, att
Kellgrens egentliga kallelse låg just åt det hållet, medan veten-
skapsmännerne menade, att det skulle varit en verklig förlust,
ifall han hade blifvit absorberad af slika vanskliga affärer. Och
i hufvudsaken tänkte väl Kellgren sjelf ungefär likaså; hvadan
han ock, sedan han hade blifvit utnämnd till professor, öfvergaf
allt bestyr både med bokhandel och trvckeri, fullt besluten att
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helga hela sitt lif odeladt åt sin pligt såsom akademisk lärare
och vetenskapsman.

Den närmaste uppgiften för hans vetenskapliga forskning
erbjöds åt Kellgren genom ett för honom lika kärt som he-
drande uppdrag. Vetenskapsakademin i S:t Petersburg, som
hade åtagit sig att ombesörja utgifvandet af Castréns rika filolo-
giska qvarlåtenskap, utsåg sin berömde ledamot Böthlingk till
att ombesörja bearbetningen af de materialer, hvilka förefunnos
i de åt henne öfverlemnade samlingarna, för en koibalisk och
karagassisk språklära. Hindrad genom sysselsättningen med sitt
kolossala lexikaliska arbete, kunde dock Böthlingk ej oaktadt
all sin kärlek för sin bortgångne väns minne åtaga sig det
gifna uppdraget. Då kastade akademin sin blick på den unge
professoren i orientaliska literaturen vid vårt universitet, hvil-
ken under sin vistelse i S:t Petersburg hade ådragit sig fleres
bland ledamöterna välvilliga uppmärksamhet. Och säker om sin
redliga vilja att motsvara förtroendet, ehuru tvekande i afseende
å sina till värfvets utförande erforderliga krafter, begynte Kell-
gren orientera sig inom det nya honom anvisade gebitet. Då
kom döden och lade sig mellan början och fullbordan icke blott
af detta arbete, utan af alla dem, till hvilka planerna lågo i en-
dast sväfvande utkast uti den framtidsrike mannens själ. Dit,
men icke längre var det honom gifvet att gå, ehuru det vän-
tande vetenskapliga studium, efter menskligt sätt att se och be-
räkna, tycktes böra blifva vida vägnar drygare, än det han hun-
nit tiliryggalägga.

Det omvexlingsrika året 1856 var inne, hvars vår medförde
fredens välsignelse, men hvars höst uttalade öfver Finland hun-
gersnödens förbannelse. Detta land, hvars lycka så sällan gif-
vit anledning att omtala det, omnämndes nu oftare än någonsin
förr i följd af de olyckor, som drabbat detsamma. Den ena
jernnatten följde på den andra, afmejande med allt mera obarm-
hertiga liar fälten, på hvilka föga eller intet lemnades öfrigt åt
menniskorna att skörda. Landets nordligare befolkning blef hän-
visad till barkbrödets hårda nödspis eller allmosans ännu hårdare.
Då spred sig plötsligt ifrån landets sydligare trakter en under-
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rättelse, sorgligt öfverraskande äfven der, hvarest man var så
väl beredd på det värsta. Äfven universitetet hade fått vidkän-
nas sin jernnatt. Herman Kellgren hade fallit ett offer för den
Den 25 September kl. i/ 2 b på aftonen bortrycktes han från kär-
lek och vänskap, från familj och fädernesland, från verk, dem
han ej hunnit fullända ännu,' och verk, dem han ej ens hunnit
påbegynna. En så brådstörtad öfvergång från den mest lifupp-
fyllda verksamhet till de kyliga gårdar, der ingen mer kan
verka, slog med häpenhet och bestörtning alla — alla utom ho-
nom sjelf.

Kellgren hade efter flere års frånvaro under sommaren åter
en gång besökt sin vackra födelsebygd Kuopio och sina der
vistande anförvandter. Det föll väl honom icke in, att detta
återseende endast skulle vara ett tillfälle till afsked för alltid.
Ögonskenligen nedstämd återvände han likväl till Helsingfors,
då den instundande höstterminen kallade honom dit tillbaka.
Med en ifver, kanske ännu något oroligare än vanligt, redde han
sig att åter vidtaga sitt akademiska lärarekall. Det gjorde honom
bekymmer, att de ynglingar, hos hvilka han hade sökt upptända
håg och lust för de orientaliska studierna, icke hade infunnit
sig ännu. När de första hunnit ankomma, funno de sin unge
lärare utsträckt på sjukbädden; de sist ankomna funno honom
liggande död derpå.

Så uppfylld af lif än Kellgren kunnat synas, insågo dock
de läkare, som med vänligaste deltagande och omsorg egnade
honom den ömmaste vård, att döden skulle gå, och det snart,
såsom segrare från sin strid mot lifvet. Den sjuke anade dock
icke genast dertill, att utgången skulle blifva en sådan. Men
när han på sin annars så lugna svåger, doktor Pippings anlete
läste den sörjande förutsägelsen om snarlig skilsmessa, begärde
han att få veta fulla sanningen. Den tillsporde vännens ord be-
kräftade nu, hvad hans stumma sorg ljudlöst redan tillkännagif-
vit. Och förunderligt! Den sjuke, som så ofta annars under lif-
vets små konflikter visat sig så lätt upprörd och ömtålig, var
nu, då det gälde lösningen af den stora, eviga frågan, som lifvet
städse ställt och ställer till döden, lugn såsom en man, en hjelte,
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hvilken med klaraste blick går emot sitt sista öde. Han bad
om att få diktera några ord, innehållande hans sista tankar om
den lefnad, han var beredd att lemna, och hans yttersta vilja
vid dess sista gräns. Och han fullgjorde det med säker röst
och bestämdaste klarhet i tankegången ända till sista ordet.
Några ögonblick efter det, han hade uttalat detta, hade han ock
för alltid talat, kämpat ut.

Sådan blef uppfyllelsen af det förmätna bud, den, som
skrifver dessa rader, hade tillåtit sig gifva Kellgren och hans
maka, sedan de lofvat hvarandra tro i lust och nöd, i det han
sade: det år Eder skyldighet att vara lyckliga.

Kellgren, så rik på inre naturgåfvor, var äfven till sin yttre
personlighet ovanligt intagande och älsklig. Man skulle tycka,
att så många sällsynta företräden lätt hade kunnat förleda sin
innehafvare till hvardaglig prosaisk fåfänglighet och egenkärlek.
Sådant var likväl till den grad föga fallet, att åtminstone under-
tecknad af ren vänskap och välvilja för Kellgren stundom nästan
var frestad att tillönska honom en något större portion sjelfför-
troende och sjelfkänsla. Jag föreställde mig nämligen, att en
sådan känsla skulle besparat honom månget onödigt bekymmer
öfver förmenta antagonisters stämplingar, brist på erkännande
af sina bemödanden, etc. Ett sådant erkännande kan visserli-
gen ofta nog fördröjas, men infinner sig förr eller senare,
der det är grundadt på verklig förtjenst. Och förtjenst
ville Kellgren ej blott röja, utan äfven förvärfva och verkligen
besitta. Han hade derför kunnat vara lugn, ifall han ej såsom
mödernearf hade emottagit från det folk, han genom födelsen
tillhörde, denna specifika förmåga, att i sitt inre tillskapa ännu
ymnigare anledningar att plåga sig sjelf, än de yttre förhållan-
dena redan erbjuda. Hans stora lycka var dock bland annat
äfven den, att den svenska beståndsdelen af hans väsende ingaf
honom drift att genom det harmlösa bullret af yttre verksamhet
öfverrösta de oroliga stämmorna i hans inre.

Skulle jag med några få ord vilja resumera min uppfatt-
ning af den betydelse, hvartill Kellgren var ämnad i och för sitt
lands literatur, blefve resultatet ungefär följande. Liksom man
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drömt derom, att Finlands högsta bestämmelse i en framtid vore
den att bidraga till populariserandet af vesterländsk kultur och
vetande, så att dessa kunde vinna allt större terräng på mellan-
stationen mellan europeiskt tillstånd och Asiens; så var ock.
Kellgren danad till att genom popularisering kringsprida bland
hela sitt folk de frön till högre bildning och kunskap, dem ve-
tenskapens och konstens egentliga skapande heroer lemnat gro-

ende i sina verk. Att den spridande handen i förtid förlamats,
kan i visst hänseende således anses såsom en lika stor national-
olycka som bristen på tillfälle för nationens allra rikast begåf-
vade män att fullända verk, hvilka en gång till fullo utförda,

trotsa alla kommande århundrades störtfloder.
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-.Hvilken djerfhet — jag tillstår det — hvilken djerfhet
att i så allvarsamma dagar som våra våga en poesi? Och icke
blott våga hysa den, utan äfven uppteckna, äfven meddela den?
I en tid, då de stora politiska hvälfningarna, planerna, bekym-
ren hålla regering och folk spända för staternas intressen i så
hög grad? Med ett ord, huru skall man benämna infallet att
vara poet år 1835 P ll

— Dessa ord skrefvos för några och tjugo
år sedan af en man, sorgligt och vida beryktad sedermera så-
som den der vågat någonting oändligen mera vådligt än infallet
att vara poet. Men om någon sanning kan ligga i hans anförda
påstående äfven för den tid, hvarpå det syftar, huru mycket
bättre låter det sig dock tillämpa på den skald och de tider,
till hvilka jag utbeder mig att vid detta tillfälle få leda eder
uppmärksamhet, mine herrar*). Min afsigt vore nämligen den
att åtminstone för en flyende stund upplifva vår landsmans,
Jakob Freses i hans hemland längesedan bortdöda minne.

Nästan lika vågadt som att vara poet i Karl den tolftes
stormupprörda dagar, kunde det väl vid första ögonkastet synas

*) De väsendtligast-e dragen af denna lefnadsteckning iram-
stäldes för allmänheten den 29 April 1858, Finska Vetenskapssocie-
tetens årsdag. Ehuru den oratoriska form, hvari afhandlingen i
följd af sin första bestämmelse klädde sig ingalunda är den hvar-
dagliga för lefvernesbeskrifningar. som behedras med en plats i so-
cietetens skrifter, torde dock den allmänna regelns helgd genom ett
enda undantag icke*synnerligen komprometteras. (Förfts anm.)
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att missbruka Finska Vetenskapssocietetens högtidsdag till behand-
lingen af ett ämne, som rör sig förnämligast inom idealets verld,
således inom sferer alldeles motsatta dem, i hvilka man anser
sig hafva skäl förvänta, att ett åt vetenskapernas exakta sidor
hufvudsakligast riktadt samfund skall hafva sin rörelse. Men
utan att vilja låta ett paradoxalt hugskott komma mig till last,
skulle jag förmoda, att just i ämnets fullständiga frånvaro af
allt anspråk att höra till det exakta, det afgjorda, det utom allt
tvifvels anfäktelse försatta ligger den egenskapen, som närmast
berättigar det till att blifva ett föremål för betraktelse öfverallt,
hvarhelst finske män församlat sig i afsigt att också l.emna något
bidrag till besvarandet af den gamle hedningen Pilatus1 till Kristus
och hela kristenheten stälda fråga: hvad är sanning?

Och ifall försöket att uppställa bilden af en finsk skald på
den plats, hvilken tillkommer densamma uti finska folkets med-
vetande, skall räknas bland antalet af missbruken, till hvilka
finsk forskning gjort sig skyldig, kan man dessutom här med
lugnaste samvete såsom obehörigt förtal tillbakavisa beskyllnin-
gen om alltför ofta förnyade missbruk af sådan art. Ja, hade
man ej i detta land försyndat sig genom missbruk af annan be-
skaffenhet oftare än uti ifrågavarande hänseende, skulle sanner-
ligen vi finnar nu känna- oss närmare paradisets liljehvita oskuld
är till polens eviga is. Huru många äro väl ens de på intelli-
gent grund bygda betraktelser, framställda för vår allmänhet an-
gående de storartade vyer, som dyka opp ur djupet af dessa våra
nationalsånger, som framkalla den gamla verldens förvåning och
den nya verldens härmningslust ? Och om ock någon gång dylika
betraktelser blifvit försökta, hafva de från den större allmänhe-
tens sida mötts med icke mycket lifligare intresse och sympati,
än en framställning af kinesen Confucii läror här kunde på-
räkna. Och har väl bland det halfva dussin skalder på svenskt
tungomål, hvaraf Finland möjligen kan berömma sig, ännu en
enda i detta land kommit till åtnjutande af en det hela omfat-
tande och till grunden trängande granskning och bedömande ?

Ätminstone mig är icke den glädjen förunnad att känna någon
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sådan af finsk man anstäld granskning rörande någon poet, hvars
vagga ödets infall ställt på Finlands kulna jord.

På den förunderliga sjelfförnekelse, vi åt detta håll ådagalagt,
kan väl intet sällsammare bevis åberopas än Finlands lindrigast
sagdt neutrala ställning till den i afseende på tiden förste fin-
ske poet, som i något större stil sökte åt sitt hemlands söner
häfda en aktad plats bland stämmorna på den svenska parnas-
sen. Jag vågar väl ej påstå, att på detta rum, detta åt de
fosterländska sånggudinnorna vigda högaltare, Jakob Freses namn
kunde hinna till öron, aldrig förr af dess klang vidrörda; men
jag befarar dock högeligen, att i vårt land finnas icke så få.
personer med anspråk på bildning för hvilka, jag säger ej
de romerska namnen Ovidius och Propertius, men tysken Höl-
tys och engelsmannen Grays namn icke förete alldeles oförstådda
ljud och som dock skulle tycka, att nomen proprium Jakob
Frese vore ett mörkt talesätt, hvarvid just ingen väckelse kunde
erbjudas åt en finnes tanke och känsla. Ack! denna ljufva
milda harpoton, som ljöd ur ett älskande menniskobröst på en
tid, då endast hat och förbittring tycktes berättigade att under
dunder och blixt äska ljud, har förklingat längesedan, qväfd af
likgiltighetens döfva, genljudslösa flygsand. Dessa fromma böner,
upprättade, upplyftade af tro, hopp, förtröstan midt i en verld,
sammanstörtande i ruiner, och der död och förgängelse tycktes
föreskrifva endast tystnaden såsom herrskande modersmålet, de
bönerna hafva redan länge, länge icke funnit något öppet hem
i det lands menniskohjertan, af hvilkas gudsfruktan och from-
het de dock voro det renaste återljudet. Den skald, hvars hög-
sta lefnadsvishet sammanfattades i den läran att:

Kärlek är allt; vårt allt är allsintet, när kärlek är ute,

har på mer än hundra år af ingen älskats mer i det fosterland,
som fostrat hans okufveliga tro på kärlekens höghet och styrka!

När.han efter sin bortgång smädades och ringaktades af främ-
lingar, som, en annan andes barn, föga förstodo att uppskatta den
ande, som ur honom talade, upplyftade sig ingen vänlig, af lands-
mannaskapet manad hand till försvar åt den värnlöse, hvilken hans
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graf lika litet förmådde fridlysa, som hans hemland ville det.
Och när Frese redan hade legat neder, borttappad bland legio-
nen af försvunna rimmare för förgågna stunder: när uppstån-
delsens timme för den åsidosattes skalderykte omsider var inne,
då var det af främlingar, som den för sitt eget land främmande
vordne sångarens minne återupplifvades och omhuldades. Och
främlingen nytjade med fullt skäl egenhandsrätt, då han till
och med ifrågasatte Freses finska härkomst. Man uppgaf väl
härvid inga orsaker till sitt tvifvelsmål, men ifall den satsen
hade blifvit uppstäld, att ett folk, bland hvilket knappt en enda
af tusen kännes vid poetens namn och icke en af tiotusen läst
någon rad, som skalden efterlemnat, ej har synnerliga anspråk
uppå äran, att dess blod flutit genom det fordom klappande
sångarhjertat — kunde väl ingenting väsendtligt mot tesens be-
fogenhet invändas.

Tacksamhet är Finland i alla fall skyldigt Sondén, hvilken
jemt hundra år efter det, Frese sjelf dödsberedd och bortty-
nande hade utgifvit en samling af sina både andliga och verlds-
liga sånger, föranstaltade en ny upplaga af dessa, sedan han
med välvilligaste omsorg och aktningsvärd urskiljning bortlemnat
alla de qväden, hvilka han ej ansåg bidraga till sin skyddslings
poetiska värde och förtjenst.

I stället för de utgallrade svagare styckena på vers hade
dessutom Sondén ur små af Frese under olika titlar utströdda
skrifter upptagit i sin bok icke få kortare uppsatser i obunden
form, hvilka till en del höra till det älskeligaste och bästa, Freses
menlösa åt Gud sig helgande själ fastbundit i skrift. Man eger
således genom den svenske själafrändens deltagande hand en to-
talbild af det, som Frese var och är inom diktningens verld;
och denna bild är ock den enda, genom hvilken hans anspråk
på ett litet, helt litet, men dock varmt rum i sina landsmäns
hugkomst häfdats.

Ty hvad hans yttre menniska beträffar, så har bilden
deraf till den grad utplånats ur menniskornas minne, att den
hittills nästan delat- fostrens af den mytiska inbillningskraftens
dimmiga hållningslöshet. Gäller frågan den tid, då han först



254 Jacob Frese.

uppslog sitt öga till skådande af dagens ljus, har frågan blott
besvarats med en på sannolikheter bygd konjektur. Önskade
man veta, hvar och när Frese kom till åtnjutande af den bild-
ning, som så omisskänneligen röjer sig i hans skrifter, då trängde
ej ens på sannolikheten grundade gissningar fram genom oviss-
hetens töcken. Och sammalunda förhöll det sig äfven med den
tidpunkt, då den så undergifvet förbidade befriaren lyftade bort
lifvets boja från Freses till helgonrenhet skårade ande. Hans
sista kända, vid en broders öppna graf qvarlemnade sorgeqväde
ansågs beteckna den tid, då äfven hans egen öppnades. Och i
allmänhet äro de oftast noggrannt utsatta data för hans sångers
framträdande de enda, till hvilka probabilitetskalkylen angående
hans yttre öden hittills kunnat taga sin tillflykt. En sådan ide-
alisk grundval för en skalds lefnads förhållanden är visserligen
den mest poetiska, man kan tänka sig. Men vetenskapen, deri
öfverensstämmande med den hvardagligaste nyfikenhet, låter sig ej
gerna nöja med lösa gissningar der, hvarest visshet borde göra
sig gällande, i fall ett oafvisligt behof skall tillfredsställas. Jag
anser det derför för en lycka att åt vårt lands literära samvete
kunna erbjuda den balsam, som ur några fullt konstaterade fakta
angående Freses lif och död månde härflyta. Men tära värdt
är, att hvad för öfrigt kommer att framdragas ur arkivernas
dammiga, hittills ostörda gömmor till belysande af Freses öfriga
lefnadsomständigheter snarare skall nedflytta det poetiska intres-
set för honom till hvardagens prosaiska sfer än höja detsamma.

Det enda dokument, hvarur man hittills kunnat draga nå-
gon slutsats angående Jakob Freses födelsebygd har varit en
lång episod i hans omfångsrikaste dikt, det versifierade tal, han
på Carl XII:s namnsdag höll i Riddarhuset den 28 Januari 1715,
(då, såsom det å titelbladet heter: ~_Högstbemälte Hans Kongl.
Maj:t kart förut ifrån de Öster hän belägne Orter och sitt lång-
variga vistande i Turkiet sina Rikes gräntsor till dess trogne
Invånares högsta, men aldrig nog högt värderade hugnad be-
sökte och sitt kära Svea nådigt omfamnade 11.) Jag vill här
citera några bland dessa verser, icke för den historiska bevis-
ning, de hittills erbjudit i brist på andra källor för visshet.
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men för den innerliga värmas skull, hvarmed den sorgsne sån-
garn i sitt fröjdeqväde uppsöker sin fädernestad, hvars frihet,
såsom han uttrycker sig, blifvit amaktens fånge 11. Verserna lyda
sålunda:

~Du andra städers pris, min bai*ndoms första boning,
Skall jag förglömma dig, som mig i ljuset bragt?
Der jag i lindan låg i nöjets rika våning,
Ack nej! men af min mun så skall det vara sagt:

Att för'n jag glömmer dig, så skall mig jorden gömma,
Och sen skall askan min i mullen dig berömma.

Der fins en däjlig mö uti ett Furstendöme,
Som vetter öster ut, hvar de Careler bo:
Som om dess vård och vakt ha varit ganska ömma:

Som tjena Konung Carl med oförliklig tro;
Den jungfrun står så skön, och inom sina murar.
På hvilken grannen liksom hök på dufvan lurar".

Till slut söker skalden upprätta den förlorade stadens
medels försäkran derom, att

mod

~Kung Carl, han sitter ren till häst och till dig rider,
Den glädje nalkas snart, han kommer, hvad det lider.
Liksom man dufvor blå ur hökens klor förjagar,
Liksom från fårens bröst man skiljer ulfvens tan',
Så skall man dig en gång, som nu det våld beklagar,
Som sörjer endast, att du nog ej sörja kan;
Så skall man dig ur oväns fjättrar rycka,
Hvartill med dubbelt ljud jag önskar : Lycka, lycka!

Ack! att jag finge snart på dina gränder träda:
Ack! att jag Herrans Hus orubbadt der fing' se;
Så skull min tunga så sitt låfsångs offer qväda,
Att dina murars hvalf skull fröjde genljud ge.

Jag visst' ej, om jag då af glädje mer vill lefva;
Ell' ock af glädje platt ifrån mig döden jäfva.
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Så länge någon tid och werlden ännu varar,
Så länge man af strid och örlog höra får:
Så länge någon stad i striden sig försvarar:
Så länge någon borg och präktig bygnad står,
Så skall du, Wiborgs Stad, snart utan like prisas;
All trohet skall utaf din trofasthet bevisas.

Freses hela själ, så vidt det ej angår dennas förhållande till
sin Gud, återspeglar sig i dessa lifuppfyllda verser. Skaldens
entusiasm för och orubbeliga tro på sin hjeltekonung, hans kär-
lek till fosterjorden och dem alla, som der voro honom dyrbara,
hans sinnesstyrka, som ingaf honom hopp ännu då, när allt
tycktes förloradt, allt detta framträder äfven i denna sång så-
som så ofta annars i en renhet och fägring, hvilka väl ej blända,
men göra, att man älskar den, som tänkte så ädelt och kände
så varmt och så vackert framsjöng, hvad han tänkte och kände.
Och älska måste man ju det hem och den tid, ur hvilka sådana
rena, trofasta sinnen utgingo som Freses. Hur flärdlöst måste
ej detta hem hafva varit, oaktadt han ännu på främmande strand
hågkommer det såsom t,nöjets rika våning11. Men älska måste
man framför allt den moder, hvars hjerta var den källa, hvarur
•det kärleksfullaste hjerta, som under Carl XII:s förbittrade ti-
der klappade, hade i sig upptagit anlaget för sina milda känslor.

Denna moders namn har dock beklagligtvis gått förloradt
i en glömska, hvarur det ej mera torde kunna räddas. Men
Viborgska församlingens historiebok har deremot i ett bland de
få fragmenter, som deraf ännu från forna tider öfverlemnats åt
våra, bibehållit namnet på skaldens fader. Detta namn var Lo-
rens. Samma ställe, hvarest uppgiften om det namn, som vår
skalds fader burit, finnes bevaradt, lemnar oss dessutom en an-
nan underrättelse, som för vårt ämne är af ojemförligt större
vigt. Genom den kan nämligen den hittills förgäfves framkastade
frågan angående tiden för Jakob Freses födelse •på några få
dagar när, besvaras. I den omnämnda historie boken läses föl-
jande anteckning: ~_Döpt d. 24:de Aug. 1691. Jacob Lorens
Freses son. Faddrar: Peter Thessleef, Rådman, Peter König,
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Hans Sutthoff och Henrik Hertz. Fadherskor Reinhold Freeses
änkia, Magn. Winters hustru, Jacob Freeses hustru och Johan
Steens hustru 11.

Af uppgiften om den dag, då Jakob Frese befordrades
till dop och kristendom, kan man lätteligen sluta dertill, att den
unge verldsborgaren endast några få dagar förut hade gjort sitt
inträde bland menskligheten; ty på den tiden ansågo sig fromma
föräldrar ej berättigade att qvarhålla länge sin afföda på den
ståndpunkt af hedendom, hvartill denna genom sin naturliga fö-
delse förflyttats. Till närmare visshet om Freses födelsedag
än den nu för första gången offentligen meddelade torde väl
nu mera ingen forskning kunna leda. Det stadium af probabi-
liteter, hvarpå Sondén befann sig, då han gissade, att c_Frese
måste varit född i slutet af 1600: talet11 och hvarpå äfven räd-
daren af Freses poetiska rykte, Atterbom, qvarstannade, då han
ansåg det vara att skalden föddes omkring 169211,
kan således anses såsom ett för alla tider öfvervunnet. Äfven
ur uppgiften om Jacob Freses faddrar och fadherskor kunna
flera upplysande slutsatser dragas. t,,Säg mig, med hvem du um-
gås, och jag skall säga dig, hvem du är 11, försäkrar ett gammalt
ordspråk : och med ledning af den deri innehållna anvisningen
kan man utan farhåga att misstaga sig uppsöka åt Jacob Freses
föräldrar den plats, som dem tillkom i den gamla, förmögna
handelsstaden Wiborg. Större delen af de ofvannämnda perso-
nerna tillhörde sådana patriciskt borgerliga slägter, hvilka in-
till våra dagar bibehållit en inflytelserik ställning i det sam-
hälle, de tillhörde. Allt gifver oss således anledning förmoda,
att familjen Frese hade äran räknas bland dessa viburgensiska
notabiliteter. Väl lockade den unge Jacob Freses Apollodyrkan
honom bort från Merkurii tjenst; men ej blott om hans äldre,
af honom vid tvänne högst olika tillfällen besjungne broder
Hans eller Johannes eger man full visshet derom, att han tro-
get trampat fädrens fotspår*)- Jag omnämner denna omständig-

*) Ett i dessa dagar från Stockholm mig meddeladt dokument
ådagalägger, att fallet var dylikt nästan med hvarenda bland hans
öfriga syskon. (Förf:s anm.)
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het äfven af det skäl, att jag önskar visa, det Jacob Frese icke va-
rit prydd af något annat adelsbref än detta oförgängliga, hvar-
med Gud och naturen hade utrustat hans skaldesjäl. Till den
plats på Svea rikes riddarhus, hvartill flera andra tyska famil-
jer, som buro samma namn, på olika tider stretade och hunno,
framkom vår poet endast den gången, då han i kraft af sitt
skaldiska snilles fullmakt höll den nyss omtalade orationen.
Äfven den aristokratiska Freseska grafven, som pryder domkyr-
kan i Äbo, var till den grad för honom stängd, att endast kän-
nedomen om det redan långt före detta i Sverige allmänt rå-
dande kristliga bruket, som tillerkände hvar hädangången kristen
niennLka äran af tre skoflar mull, ger anledning till den förmodan,
att icke heller den fromme skalden lemnats af de efterlefvande obe-
grafven. Men livar grafstället för hans stoft bör uppsökas, vet nu
mera Herren öfver lif och död allena. Ingen landsman af den
stackars bortgångne sångarsvanen har till*- dato ansett det löna
mödan att framkasta en fråga åt det hållet. Och hvem skulle
väl då bekymra sig om att veta något om stället, hvarest det
skaldehjerta, ur hvilket så inånga himmelska toner brutit fram,
vardt till jord igen?

De såsom vittnen vid Jakob Freses döpelseakt tillkalla-
des namn utvisa för öfrigt, att slägten räknade, utom barnets
föräldrar, äfven flera andra medlemmar. Uppgiften om Rein-
hold Freses änkia och Jacob Freses hustru vederlägger mer än
tillräckligt Atterboms lösligen framkastade föimodan, att den
blifvande skalden kanske var af svensk börd. Utgreningen af
familjen är det säkraste bevis derpä, att dess inflyttning ej va-
rit en gårdags tilldragelse; och att denna inflyttning i alla
fall icke skett från Sverige, men från Tyskland är ganska
sannolikt. Men att slägtens naturalisation på finsk jord och i

finsk luft redan vid Jakob Freses födelse var till fullo försig-
gången, derom lemnar hans skaldenatur, såsom jag snart skall
söka ådagalägga, intet tvifvel. Och redan här må det vara mig
tillåtet att uttala den bekännelsen, att jag bland Finlands sven-
ska skrifvande poeter känner knappt, någon mera finsk än han
är det.
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Tillfälle till bildning, såväl den åt lifvets utvärtes sidor
vända som den inre, kunde för en yngling stadd i så gynnande
familjeförhållanden som Jacob Frese icke saknas i hans födel-
sestad. Genom sin handel stod Wiborg på den tiden med den
yttre verlden i nära nog lika mycken förbindelse som sjelfva
Äbo; och, säte för landets högsta domskola nedanom universi-
tetet alltsedan t,grefvens tid", var det i tillfälle att erbjuda ung-
domen en rikhaltigare, till studierna vid högskolan beredande
undervisning, än någonstädes annars uti vårt land beskärdes
densamma. Lyckan fogad:l dessutom så väl, att vid den tiden,
då Jakob Frese brådmognade — måste jag säga, och uttrycket
skall genast få sin förklaring — "Wiborgs gymnasium styrdes af
en eforus, hvilken ansågs vara en af de mångkunnigaste män,
som dittills någonsin hade sökt utbreda kunskaper i Finland.
Denna man var biskopen Petrus Laurbecchius. Under sin lång-
variga verksamhet vid universitetet hade han framstått såsom en
lefvande encyklopedi af allt möjligt vetande: efter hvartannat,
ja, stundom samtidigt hållit föreläsningar i naturvetenskapernas
olika brancher, juridik, teologi och humaniora. Längsta tiden
rörde han sig dock i den verkningskrets, hans embetsbefattning
såsom poeseos professor föreskref honom, och utan tvifvel förde
han med sig från den akademiska lärostolen till biskopsstolen
den ännu då temmeligen allmänt rådande tron på latinets styrka
att utgöra, alltid grundvalen för, ofta nog äfven spetsen af all
mensklig bildning.

Denna koncentration af den preliminära undervisningens
hela syftning i en enda hufvudsaklig punkt, en försvarlig känne-
dom af romarspråket, förklarar möjligheten deraf, att Jacob Frese
vid ännu icke fylda tretton år kunde anses något så när mogen

för universitets studierna. Mogenheten var väl enligt all sanno-
likhet ej synnerligen längre kommen än lefnadsåldern; likväl
måste det gälla såsom bevis på ovanligt tidigt utvecklade na-
turanlag, att vår Frese redan vårterminen 1703 ansågs förtjent
af akademisk medborgarerätt. I viborgska nationens vid uni-
versitetet matrikel läses nämligen, att såsom studenter inskrefvos
den 26 Mars 1703, ;(Rectore Laurentio Tammelin, bröderne Jo-
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hannes Frése, Martinus Frése och Jacobus Frése. 11 Anmärkas
må härvid, att tillnamnet, som i den viborgska kyrkoboken fin-
nes skrifvet med bokstafven e två gånger upprepad i midten
af ordet, står i studentmatrikeln tecknadt med enkelt, men ac-
centueradt e.

Om också den utveckling, hvartill en tolfårig gosses
själs- och kroppskrafter hade hunnit, ansågs förslå för de for-
dringar, man för tillfället ställde på en blifvande akademisk
medborgare, stundade dock nu ej blott för det finska universi-
tetet utan för allt, som lif och anda hade inom fäderneslandet,
en tid, då knappt ens den mest stålsatta kraft ville spisa till i
kampen mot de jättelikt dag från dag tillväxande svårigheterna.
Redan några få veckor, efter det Jacob Frese och hans bröder
undergingo studentexamen, grundlade Rysslands blifvande Peter
den store midt i sin fiendes land, dit han gjort blott ströftåg
ännu. på sank, opålitlig mark sin borg af granit, denna hårda
utmaningshandske till strid på lif och död, som han utkastade
mot motståndarens ansigte, utan att denna tycktes gifva mera
akt derpå, än om ett flygfä skulle stungit hans panna, medan
kulorna hvinade kring hans hufvud. Men Finland och främst
dess trofaste förmur, Jacob Freses födelsestad, lärde sig ganska
snart förstå, hvad S:t Petersburgs uppbyggare ville och ämnade.
Ej långt derefter inöfvade samma hand, som underskrifvit de tre
viburgensiske brödernes studentbref och som omsider bar Åbo
stifts biskopsstaf, den akademiska ungdomen i konsten att bära
vapen till värnande af den med eld och svärd förhärjade foster-
jorden. Och när ännu några få tunga år hade gått öfver de
ruiner, i hvilka allt här efterhand sjönk ned, fanns universite-
tet i Åbo knappt mer ens till namnet qvar; i verkligheten hade
det försvunnit i den toma rymd, der allt tillintetgjordt får sin,
af mer eller mindre sörjande och tröstlösa minnen uppsökta plats.
Det är ej sådana tider, sånggudinnorna företrädesvis utvälja till
att höja upp sin stämma.

Och likväl inträffade nu det oerhörda, att ett land, hvars
tungas band ända dittills knappt ännu hade varit löst till id-
kande af sången såsom konst, fick röst och öra för dennas ej



Jacob Frese. 261

blott såsom verkan af en naturmakt frambrytande, men af bild-
ningen adlade toner. Den unge Frese kände sig kallad till
poet och hörsammade troget denna sin kallelse. Den glädje,
som sparsamt uppsökte hans hjerta, de sorger och lidanden, som
tidigt der voro nästan hvardagsgäster, helsades vid ankomst och
bortgång med dessa ljufva, ur naturens bröst utgångna sånger,
med hvilka skogarnas sångfågel helsar den gryende dagen och
tager afsked från den sjunkande. Men i Jakob Freses sång
förnams dock ännu någonting mera och högre än i skogens
vildt flygande sångarinnas. Deri dallrade en ton, som stigande
ned från himmelen vibrerade på himlaspegeln af ett rent och
oskuldsfullt menskohjerta. Denna känsla af själens innerligaste
förening med naturen jemte känslan af andens samband med
Gud utgör grundtonen för Freses sång, och det är denna sam-
mansmältning af skaldens lif i naturen och hans lif i Gudi, som
låter hans lyra ljuda såsom den renaste efterklang af det folks
väsende, ur hvilket han utgått. Nöden lär att bedja, heter det;
och aldrig har nödens undervisning i bön blifvit allvarligare in-
skärpt i ett folks sinne än i finnarnes under det stora nordiska
kriget. Också bad man mycket i detta land på den tiden.
Väl sammansmälte de bedjandes antal år för år allt mera. Det
ena hundratusentalet af befolkningen efter det andra bortvräk-
tes från de lefvandes samqväm af krigets digerdöd och de i dess
fotspår hastande farsoterna. Kyrkornas dörrar slogos nu mera
sällan upp, utan grodde tillsamman, medan vilda fåglar flögo
in genom de af stormen sönderbrutna fönstren för att bygga
sina bon på altaret, hvarvid ingen knäböjde mer. Och likväl
bad folket utan återvändo till fädrens Gud; men dess böner
hade till tempel skogarna, till altare stenrösen, ödebelägna klip-
por och skär. Ej under att bönen hos dem, som kämpade för
det enda, de hade i behåll, för lifvet, mången gång antog form
och uttryck af förbannelse. Till Gud, som på den tiden visade
sig strängare än gamla testamentets Jehovah, uppsändes sålunda
lofsånger, som tycktes stå i närmaste öfverensstämmelse med
de rökoffer, hvilka dag och natt från de hemlöses brinnande
gårdar stego sörjande till himlen.
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I dessa vilda utbrott af förtviflan instämde dock Freses
sång aldrig. Väl hemsöktes hans för så hårda tider icke anlagda
väsende hårdt af den hårda tiden. Kort efter Wiborgs fall
var den tjuguåriges helsa redan för alltid bruten. Ifrån 1712
ända till 1726 har han upptecknat en sällsam poetisk krönika
öfver sina år för år allt mera tilltagande och förlängda själs
och kroppslidanden. Denna vtgöres af korta qväden, författade
under hans periodiskt hvarje vår återkommande sjukdom. Hans
första sorgeqväde af detta slag är dateradt den 1 Maj och ly-
der sålunda:*)

När nu i vårens fröjd all vintrens möda stannar,
När näktergalens ljud till genljud bergen manar,
När dagen bäst blir lång, — då blir min glädje kort:
Min sorg den flyttar till. när andras flyttar bort.

I löfbeklädda träd, som i er fägring grönska!
I hugnens af det väl, som andra sig tillönska:
Dens glädje öks, som ej sin glädje lärt förstå,
Den glädjen älska vet, den viker glädjen frå.

Dock dårligt är, att jag så tidigt börjar klaga,
Jag tar väl oket an; jag kysser Herrans aga:
Min ungdoms tuktan blir mig ålderdomens pris;
Om något göra kan, gör motgång mannen vis.

Nu. Himmel, styrk mitt hopp och stöd mitt svaga sinne:
Förök mitt tålamod, gif tröst i hjertat inne!
Vill du, jag färdas skall; så är jag. Herre, här:
Vill da mig rätta upp: min Gud. ske ditt begär!

Och samma tema, som här anslås, varieras sedan oafbru-
tet i alla de efterföljande. Hvad som i dessa liksom i Freses
nästan alla öfriga sånger isynnerhet öfverraskar en finsk läsare,
är den öfverensstämmighet i ton och tankegång- med de i uKan-

*) Tidens skrifsätt i denna sång bland Freses „Vårbetraktelser
under en sjukdom" äfvensom i den på sidan 264 aftryckta till-
egnan är ändradt i enlighet med ortografin för öfrigt i detta verk.
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teletar" upptagna lyriska styckena. Äfven i dem ser man ju
ofta sångaren utgå ifrån en naturbetraktelse och beskrifning,
hvari uppsökes icke så mycket en bild af en liknelse med äm-
nets innehåll, utan fastmer en sympatetisk varelse, hvilken åter-
gifver den diktandes innersta mening. Jag vill ej peka, att
känslan af poetens oförmåga att fullt återgifva sin själs-stämnings
hela innehåll kan hafva någon del i denna utflykt från det in-
res verld till naturens. Men hufvudmotivet dertill ligger dock
onekligen i sångarens hopp att uti den lefvande naturen an-
träffa ett vänligt väsende, som redan på förhand utandas ett
genljud till det ännu icke uttalade och dock redan förnimbara,
som rör sig i skaldens hjerta. En sådan ställning af innerlig
samklang med naturen är långt skild från den symboliska upp-
fattning af henne, som så bjert framträder t. ex. i Atterboms
vackra ~Blommo

Den frågan ligger nära: hvarför kände sig ej en poet
med så starkt utpregladt finskt lynne som Frese uppmanad att
till sin sångs modersmål begagna sitt lands, hvilket han såsom
viburgens utan tvifvel ganska väl kände? Ifall han med den
undransvärda makt, hvarmed han i sina lyckligaste stunder be-
handlar den för poetiskt bruk ännu då så föga uppodlade sven-
skan, hade brutit isen för en hemlandets tungomål talande sång,
huru annorlunda skulle han ej af mången blifvit uppburen här,
om också icke förr, så åtminstone den dag, som nu är! På
denna fråga kan blott i högsta korthet svaras: att Freses veka
sinne ej var gjordt för isbrytning, såsom måhända Johan Cajani
varit det; att tiden för en sådan nationel genombrytning i all-
mänhet ännu ej var inne, och att Carl XII:s dagar allraminst
lämpade sig dertill, då fosterjordens grundval tycktes till den
grad bortryckt undan finska nationens fötter, att dess ädlaste
målsmän, dess vetandes och bildnings högsta representanter sågo
och sökte i massa ett fosterlaad bortom Finlands gränser, som
nu inneslöto en omätlig kyrkogård, men en kyrkogård med
nederramlande kyrka, hvars prester krigets profana våld derur
exkommunicerat. Aldrig har vårt land med mera krampaktig
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ifver sökt hålla sig fast vid Sverige och allt svenskt än i den.
tid, då alla band hotade att brista i stycken.

Det gör mig ondt, att den långt framskridna tiden icke
tillåter mig att ingå i en närmare redogörelse af den så genuint,
finska stämning, som så egendomligt karakteriserar Freses sång.
Då man uppfattat denna från sådan synpunkt, förundrar man
sig ej mera öfver den likgiltighet, för att icke säga det förakt,
hvarmed den svenska kritiken länge blickade förnämt ner på.
den stackars väderdrifna finska svanen. Endast den döende
skaldens landsmän, såsom den käcke latinqvädande österbott-
niske fänriken Lithou, teologie professoren Isak Björklund och
framför allt den man, som undertecknade sina verser blott med
initialerna af sitt namn, och hvilken jag skulle förmoda hafva
varit för detta professoren i historien och praktiska filosofin.
Johan Pihlman, kändes fullt vid Freses finska tonart och gjorde
hans sång ädel och full rättvisa. Den sistnämndes dom öfver
vår skald är så vacker, att jag ej kan neka mig glädjen af dess,

uppläsande:

Till Herr Sekreteraren Jacob Freae.

Det tviflas föga mer om svanens afskeds-sång,
Och att han för' sin död så ganska ljuiiigt qväder,
Att ho som hälst det hör sig öfver döden gläder;
Ty djuren längta ock att lösas af sitt tvång.
Ja, han med slikt behag, en fredsam död gör möte,
Att han ej vet sig dö, men somnar i hans sköte.
Så ock vår vittra skald, som här sitt afsked tar,
Med slik beveklighet sig döden möta bjuder,
Att ingen Inteklang så sött i örat ljuder,
Att allt i glädje rörs, som lif och anda har.
Välsignad röst! hur må jag dock din ifver prisa?
Din ton är Zions sång, och salighet din visa.

Blott till hälften känner man dock Jakob Frese, ifall man
ej följer honom äfven genom de betraktelser, i hvilka han på
prosa upptecknat sin åskådning af Gud, menniskorna och natu-
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ren. Men äfven detta kära värf måste jag lemna till ett annat
tillfälle. Jag hinner blott tillägga, att jag genom en väns osparda
forskningar kommit till visshet derom, att Jakob Freses lifs—-
gnista, som länge flämtat allt mattare och mattare, omsider
slocknade bort den 31 Augusti 1729. Men förgäfves har jag
letat efter den plats, hvari hans stoft kom till hvila. Den väg,
som ledde dit, har under tidernas lopp blifvit öfvervuxen af
glömskans ogräs intill domedagen. Blott hans enkla, flärdlösa,
kärleksfulla grafskrift- öfver sig sjelf återstår, anklagande oak-
tadt all sin menlöshet de efterlefvandes hårdsinta eller lättfärdiga
minneslöshet. Den ljuder så:

En son, den allas mor ur modrens sköte bar,
Ännu sin moders bröst i kalia grafven trycker:
Och som han henne minst med högmod trampat har,
Hon här hans trogna ben i hulda armar lycker.
Det var en lydig son, som modrens skygd begärde:
Det var en kärlig mor, fast hon sin son förtärde.

Utgifvarens anmärkning. Cygnaei minnestal öfver Jakob Frese,
hvilket i handskrift återfunnits bland hans efterlemnade papper,
har hittills icke varit tryckt, ehuru, art dumma af noten på sidan
250 talarens afsigt torde varit att offentliggöra det i Finska Veten-
skapssocietetens akter, måhända i omarbetad och utvidgad form.
Utgifvaren har ansett sig böra i Cygnaei Samlade Arbeten intaga
detta tal i det skick, det uppbevarats åt efterverlden samt har dess-
utom sammanstält ett antal strödda anteckningar rörande Frese,
hvilka anträffats upptecknade af Cygnaeus på lösa pappersblad och
hvilka synas antyda några af de synpunkter, från hvilka minnes-
tecknaren möjligen haft för afsigt- att ytterligare betrakta Jakob
Frese. Dessa aforismer följa här nedanför.

Freses öde kunde på visst sätt anses temmeligen likt
hans så högt beundrade konungs. Sverige såsom stormakt,
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hvaraf Karl XII uppburits och lyftats, sönderföll omkring ho-
nom och begrof under spillror hvad, som var åtkomligt af för-
störing, äfven så vidt det gälde hans egen storhet. — Den
verld, hvari Frese kändt sig upphöjd öfver jordens jemmer och
elände, religionens, gick under i menniskornas sinnen och hjer-
tan vid den tid, då Frese sjelf dignade ned i grafven. Och
när på ~gudaktigheten" intet värde sattes mer, hvad värde skulle
då en skald ega mer, hvars lif och anda religionen hade varit.
Hade han dock begagnat sitt finska modersmål, hvilket han utan
allt tvifvel ganska väl kände!

Hvarför blef det ej Frese gifvet att försöka återspegla
Finlands pino-historia under Carl XIT.s vilda tid? Den dikten
skulle i alla tider för finnarne bibehålla, huru den ock må ha
lyckats, ett helt annat intresse än Freses poetiska målning af
Kristi passions historia.

En mera storartad och grundlig pinos historia har intet
folk genomlefvat än finska folket under Carl XII. Till mensk-
lighetens ära måste det dock tagas alldeles för gifvet, att ett
så gränslöst lidande ej mera kan genomlefvas af finska folket.
För att bringa detta åter till den fördömelsen, skulle histo-
rien masta vältra sig tillbaka så, som hon lyckligtvis aldrig det
kan. Men sin rätt att lefva både i minnets verld och verklig-
hetens har besagde folk ståtligt dokumenterat ej blott genom
att så hedervärdt genomgå ett sådant förfärligt eldprof: men
ännu mer kanske genom att komma så pass till lifs derefter,
som det har gjort.

Vidunder, förklädda i mensklig gestalt, kunna stundom
gå vilse äfven bland de ädlaste nationer; men så rena, öfver
menskligt fina naturer som Freses anträffas väl svårligen ens
undantagsvis ibland folk, hvilka ej äro födda till en alldeles
ovanlig själsfinhet, som förädlats af den humanaste bildning.
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Frese har ju hittills förekommit oss snarare som en ande-
röst än en sångare: en ton, som flyter till oss från andra si-
dan af viken, utan att vi kunna upptäcka, ur hvilket bröst den
tonen gått fram.

Åt Frese gifver honom ännu hans känsla så full visshet,
att han ej fattar behofvet af någon annan säkerhet; den närmast
kommande tiden ställer till förståndet otaliga frågor, på hvilka
det ej förmår gifva fullgiltiga svar. Känslan gifver fredens lugn;
forskningen stridens öfverspänning, som ännu ej känner så-
rens brand.

I grunden äro ju motiverna till Bellmans melankoliska:
„Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar!" och till Freses
djupt elegi.ka dödsbetraktelser alldeles desamma. Och likväl,
huru omätligt olika äro tonarterna, som genomklinga dessa
sånger, hvilka uppstigit från samma resonnans botten.

Sjukrummets väggar begränsa i det hela taget Freses ho-
rizont. Men då och då lyftas de förmörkande gardinerna bort
af uppfriskande flägtar från Guds verld derute, och milda varma
strålar ge för en stund åter lifvets färg åt de bleka, sin för-
vissning nära föremålen, den dödsberedde skalden sjelf deri in-
beräknad.

Kanske förklarar till någon del också Freses beroende
samhällsställning den ringa respekt, mängden visade för hans
talang. Eunius, som hade ställt sig nästan utom samhället,
kunde ej med hvardagsmåttet mätas och uppskattas.

Sådana poeter som Runius och Lucidor måste, huru högt
man än beundrar deras produkter, nedsätta skaldernas anseende
i samhället.



268 Jaco Frese.

Är väl samtidens dom öfver utmärkte män af hvad slag
som helst någonting annat än ett slarfaktigt skrifvet utkast, ett
koncept, som efterverlden får lof att med oändlig möda fortfa-
rande korrigera?

Finkänslig för all poetisk skönhet såsom ögats pupill för
allt ljus, senterande det i poesin mindre lyckade med samma
säkerhet, som det rena samvetet utan tvekan fattar, hvad det
ej kan gilla, och ständigt drifven att med hela sitt varma, af-
undsfria hjerta erkänna hvarje förtjenst, framstår Atterbom utan
like ej blott i Norden utan i hela den civiliserade verlden i sin
egenskap af den sköna literaturens historieskrifvare.

Hvem minnes mer, sedan full dager råder öfver fästet, de
små ljufliga stjernor, som tjuste oss om qvällen förut!



TILL FRIHERRE

JOHAN REINHOLD MUNCKS

ÅMINNELSE.

Tal vid Akademiska Minnesfesten den 15 Dec. 1865.



De nådde ej vårt öra alldeles obekanta, dessa djupa sor-
getoner, hvilkas ljud för några ögonblick sedan dogo bort och
begrofvos under hvalfven deroppe, och af hvilka endast en dof
dallring lefver qvar i våra hjertan ännu. Vi hörde ju i denna
sal samma toner redan en gång förr, ehuru det var för mycket
länge sedan. *) Ty då hade våren nyss slagit opp sitt glänsande
öga, som såg ned på vår sorg, vänligt och löftesrikt såsom ung-
domens hopp blickar äfven på den dunklaste framtid. Men nu
är det mer än höst: det är vinter'-redan. På menniskornas
sorgmusik svarar stormens; när vi klaga öfver våra förluster,
ackompanjeras vår klagan af Finska vikens frusna böljor, som
snart skola sjunka ned i sin marmortäckta graf.

Och likväl var vår sorg i våren dystrare, än den är det
nu, då vi på en gång förnimma, huru hösten talar om död och
vintern om grafvar. Det var ett löftesbrott af lifvets vår, hvar-
öfver vi då hade att beklaga oss inför solskenet af naturens.
Nu gäller vår resignerade suck endast en ny bekräftelse af den
öfver menskligheten uppställda eviga lagen: hvad som föds, det
skall dö! Än mer. Sorgens tår klarnar till en glädjetår, när
den tanken strålar ned deröfver, att, om det ligger sanning i
det från hedenlös genljudande ordet: a ingen må prisas lycklig
förrän efter sin död", få dödlige så styrkt denna sanning som

*) Körer m* Cherubinis djupt gripande ~reqviem" afsjöngos såväl
vid den akademiska sorgedagen d. 24 Maj 1865 som vid den ifråga-
varande minnesfesten.
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den man, åt hvars minne det finska universitetets tacksamma
vördnad helgat denna stund.

Fulländadt, liksom ett ädelt konstverk af mästarens hand,
framstår ju numera för hans lands hugkomst detta ädla, varma
lif; och inga omkastningar af skiftande öden, inga pröfningar,
hårdare än mensklig svaghet förmår dem motstå, skola hafva
makt att utplåna eller ens fördunkla en enda glanspunkt deri,
än mindre kasta någon fläck på dess rena spegel. Ej högre
lycka kan beskäras mannen än att få dö med oförminskad ära,
sedan han med ära lefvat. Hvad skattkammarens bombfria hvalf
är för den rikes klenoder, är ofvanom den fridlysa grafven
minnets tillslutna tempel, som troget bevarar allt, hvad det i
sitt hägn emottagit, men derjemte förbjuder allt, som kunde
oskära den dyrbara qvarlåtenskapen, att posthumt intränga inom
sin helgedom.

Och lycklig, framför tusen sinom tusen kan den ädle bort-
gångne prisas äfven derför, att honom beskärdes gå ned till
grafven från en höjd, hvars ljus kastade den vänligaste dager
också öfver hela den långa bana, han hade fått genomvandra,
innan han hunnit dit opp. Ej ens glansen af de sista epåJetter,
hvarmed regentens nåd belönade generalens af infanteriet, baron
Muncks förtjenster, då han redan stod nära det sista målet för
sin vandring, skulle förmått mana fram i dagen de enskildta
momenterna af hans tidigare lif, så aktningsbjudande det än
hade varit genom trofast mod och samvetsgrant uppfyllda pligter.
Men då friherre Munck hade blifvit ställd, om också under an-

nan benämning, 'på samma plats, der de höge aristokraterne i
vår kulturhistorias riddarhus Rotkovius, Terserus, Gezelierne,
Mennander, Jac. Tengström stått och verkat, hägnande den finska
bildningens ögonsten, vårt lands högskola, få äfven de öden,
dem baron Munck haft gemensamma med så mången annan,
hvars sista kalla äreminne innefattas i det lakoniska epitafium:
t( afiord från rullorna,T en betydelse, som ej skulle varseblifvits,
än mindre ihågkommits hos hvardagens efemärer, hvilka gjort
sin skyldighet — och få gå.
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Det är sanningen häraf, Finlands universitet velat konsta-
tera genom den minnets fest, till hvars firande ej blott hög-
skolans män och ungdom utan äfven så många andra här stämt
möte, för hvilka de förluster, som närmast drabba oss, kännas
såsom deras egna. Och alla vända vi ovilkorligt våra blickar
till den plats här närmast midtemot, som vid hvarje universi-
tetets högtid under senaste decennium intogs af den vördnads-
värde gestalten med vintern på sin hjessa, sommaren på sina
kinder och våren i sitt hjerta, hvars godhet och gullrena öppen-
het strålade ur hans vänliga ögons välvilja. Då han för sista
gången satte sig ned der, sörjde han med oss andra tillintet-
görelsen af den rikaste framtid, som hägrat för någons blick i
denna verld. Nu drabbar honom ingen sorg mera. På den
plats, han lemnat tom, sitter sorgen öfver hans egen bortgång.

Och liksom ur minnet af hvad friherre Munk för oss alla
varit uppstiga röster, talande om tröst och försoning med sor-
gen ännu då, när vi lifligast erinra oss, hvad vi i och med ho-
nom förlorat, höjde sig ur utöfningen af hans styresmannakall
den känsla, som försoningsrik utbredde sig öfver förhållanden,
hvilkas djupaste grund snarare tyckts innebära ett hot än en
försoning. I den titel af vice kansler, han bar, låg ju en stän-
dig påminnelse derom, att män, uppammade af högskolan sjelf,
fastvuxne dervid genom sin utbildning, liksom sina lefnadsöden,
genom sitt hjerta, liksom sin intelligens, icke mera passade till
ledare af hennes angelägenheter; att biskopsstafven ej längre
förslog till styrandet af hennes lärjungar, men att dertill erfor-
drades helt andra vapen, hvilka ingen blefve frestad att miss-
tyda såsom symboler af andens styrka. Men tack vare friherre
Muncks för godhet stämda sinnelag, hans för allt ädelt öppna
hjerta, hans i lifvets högskola förvärfvade bildning: hotet, som
kunde synas ligga i den för universitetets traditioner främmande
titeln af vice kansler, fällde gevär, gifvande honor åt vetande
och humanitet. Äfven vi, som sjelfva genomlefvat de bittra
stunder, då en högskolans främste styresman på stället häftigt
ifrade emot en tacksam hågkomst af Porthan, såsom innebure
ett sådant minne glömska af sedlighet och undersåtlig pligt —
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äfven vi tro det numera vara för alla tider omöjligt, att öde-
marker af hjertlöshet, att glacierer af bristande omdömesförmåga
skulle kunna uppresa en sådan skiljomur mellan universitetets
varmaste sympatier och ledarene af dess ärender här.*) På en
af de många oförgätliga högtidsstunder, då känslan af tacksam-
het och högaktning för vår vice kansler fritt gaf sig luft, tillämpa-
des på universitetets förhållande till honom Döbelns ord till sin
läkare: t,_Ni har förstått mig, Ni, som ingen pannan 11. Och i
detta förstående, som var långt mera hjertats än hufvudets,
låg friherre Muncks högsta betydelse såsom vår styresman.
Deri låg den försonande kraften, hvilken kom oss att icke sakna
de tider, då egenskaper sådana som en Jacob Tengströms ej
ansågos umbärliga hos män, fungerande i Pehr Brahes efterträ-
dares stad och ställe.

Ingen skulle kunna tacksammare än jag erkänna, att den
humanitet såsom hvars målsman friherre Munck uppträdde ifrån
första stunden af sitt akademiska styresmannakall icke var ett

enstaka fenomen, ett undantag, liggande i strid emot den anda,
hvilken gjorde sig gällande vid ledningen af samhällets öfriga
funktioner. Den stod tvärtom i renaste harmoni med den grund-
ton, hvilken så långt Alexander den andres ädla, för allt mensk-
ligt uppvärmda vilja rådde, begynte besegra alla mot henne skor-
rande dissonanser. Och hvem skulle dessutom ej med gladaste
öfvertygelse medgifva, att i vårt land de maktegandes beteende
kunnat, hvad humanitet beträffar, redan sen längre tid tillbaka
så täfla med sina likars i hvilket europeiskt land som helst, att
frånvaron deraf hos någon enskild individ skulle uppväckt lika
mycket förvåning för kontrastens skull mot vanlig sed som obe-
hag genom den tvedrägt med civilisationens oafvisliga kraf, hvil-
ken dymedels hade blifvit uppenbarad. Onekligt är i alla fall,
att ett långt rikare mått af humana känslor och tänkesätt, än
som på hög befallning eller ens medels höga föredömen vid en

*) Det torde knappt behöfva påpekas, att ofvanstående ord
syfta på den hemska konflikt, som 1539 om hösten egde rum mellan
dåvarande vice kansler och österbottniska afdelningen.
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thronbestigning genast kunde fyllas, var af nöden för en man,
hvilken förmådde taga sitt vice kanslersembete så, som friherre
Munck tog det; icke såsom en roll, hvarur förändrade omstän-
digheter när som helst kunde föranleda honom att falla, utan
som en uppgift för lifvet, stående och fallande endast med detta.
Med ett ord: friherre Muncks humana väsende var ej ett hitte-
barn från gårdagen, funnet på händelsernas allmänna stråkväg,
och det han mera för anständighetens skull än af fri böjelse
hade adopterat i stället för att låta sin höga hästs hofvar trampa
derpå. Hela hans tidigare bana, huru aflägsen den än framgick
från det mål, dit den förde honom till slut, kan betraktas så-
som en oafbruten förberedelse till det kall, hvaråt han genom
sitt ridderliga tänkesätt, sin trofasthet och sin tro på det goda
i menskligheten gaf lika mycket anseende, som han sjelf deraf
skördade heder.

Det anförda torde låta såsom en sällsam paradox, och det
kräfver derför ännu mer en bevisning, oafvislig redan i följd
af det ljus, hon vore egnad att kasta öfver utvecklingen af fri-
herre Muncks bildning och karakter, hvars endast sista resultat
de fleste bland oss voro i tillfälle att lära känna, sedan dessa
hade nått sin fulla mognad. Det är ingalunda bristen på fakta.
för en sådan bevisning, som kommer att lemna ouppfyllda la-
kuner deri. Tvärtom är det deras mängd, som, tillbakaträngd
af de snabbt flyktande ögonblickens framfart, nödsakar mig att
åtminstone i denna stund låta de flesta bland dem ovidrörda
försvinna undan våra blickar. Hvad jag i alla fall tillåter mig
anföra, torde ändock förslå att gifva styrka åt den mening, att
friherre Munck äfven på främmande jord icke saknade väckelse
till finskt sinnelag i allmänhet och specielt till intresse för den
läroanstalt, han en dag skulle taga under sin trogna vård, samt
att han redan då lyckades göra humaniteten af sin personlighet
så gällande, att, när helst något uppdrag anförtroddes honom,
behofvet af detta värfs ledning med mer än vanlig elevation i
bildning och handlingssätt kunde anses omisskänneligen på-
pekadt.
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Bland de oförgätligaste minnen från förgångna dagar, mån-
gen af oss förvarar, är anblicken af Rob. Henr. Rehbinder vid
universitetets jubelfest för ett fjerdedels sekel sedan emottagande
filosofie doktorshatten såsom belöning för den outtröttliga trofast-
het, hvarmed han under flera decennier hade vårdat och om-
huldat Högskolans angelägenheter. På den annars så allvarliga
statsmannens anlete lekte då en alldeles ovanlig dager af belåten-
het. Det ljuset var ett återsken ur en ädel mans inre, hvilken
kände sig lycklig öfver att nu äfven personligen få fira sitt lifs
jubelfest, från hvars fröjd och höjd han ostörd af bekymmer
kunde blicka tillbaka på allt, hvad han för sitt fosterlands fram-
skridande till högre bildning hade velat och verkat. Om Finland
ännu egde ett universitet efter den tillintetgörelse, elementernas
vildhet åstadkommit, och den hvarmed, bistra tider äfven annars
stundom hotat, så hade vårt land derför att tacka grefve Reh-
binder vida mer än någon annan finsk man, ja, nästan honom
ensam bland dem alla. Och i den mannens hus hade Joh. Reinh.
Munck den oskattbara lyckan att lefva allt från sina tidigaste
ynglingaår och under en god del af sin mannaålder, upptagen
der såsom eget barn af sina nära anförvandter, Hvad han der
förnam, andades den trognaste omsorg om det finska fosterlan-
dets välfärd i allmänhet och framför allt om dess högskolas.
En lämpligare uppfostringsanstalt för en blifvande vice kansler
stod svårligen i hela vida verlden att finna.

Ingen aning kunde naturligtvis på den tiden hos friherre
Munck derom uppstå, att han af sitt öde var bestämd till ett
värf, som låg så aflägset från hans vanliga verkningskrets. Också
var den oroliga ärelystnad, som utan rast kastar fikna blickar
upp till alla upphinneliga eller oupphinneliga samhällets höjd-
punkter, redan då liksom under hela hans öfriga lefnad fullkom-
ligt främmande för honom. Till intet enda af dessa berg, dit
han efterhand upphöjdes, klättrade han opp på sidovägar. Fri-
herre Munck var äfven deruti olik Mahomet, att, om icke ber-
get sjelft kom till honom, uppsökte han det ingalunda med ex-
traordinära ansträngningar. Men en ståtlig man, som tycktes
kunna pryda hvilken upphöjd plats som helst, var han dock re-
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dan den tiden, ehuru naturligtvis på ett helt annat sätt, än vi
sedermera lärde känna honom. Den unge gardeskaptenen visade
sig såsom en i allo förnäm företeelse i ordets vackraste mening,
vare sig att han på Marsfältet gick i spetsen för sitt kompani
under kejsar Alexander den förstes ögon eller gjorde les hon-
neurs i den finske statssekreterarens salong, der hvarje lands-
man var en välkommen gäst och liksom inandades en fläkt af
sitt fäderneslands luft.

På den tiden tycktes baron Munck långt mer än seder-
mera medveten deraf, att hans ådror voro strömfåror för det
stoltaste aristokratiska blod, som någonsin runnit genom finska
hjertan: ett blod ärfdt från hans för sin lysande skönhet, men
ännu mera för sin qvinliga älsklighet af våra fäder så högt be-
undrade moder, C. F. Fleming. Men redan då tämdes det stolta
Flemingska lejonlynnet af en, närmast från samma källa härfly-
tande mensklig godhet. Och äfven om en, kanske än närmare
från fädren härstammande hetsighet stundom brusade nog häftigt
opp, framsprang denna liksom det äkta Champagnervinets upp-
brusning alltid ur ädel grund, förflyktigades hastigt likt denna
och lemnade efter sig hvarken hos honom sjelf eller vittnena
dertill något grummel, ehuru minnet deraf hos desse qvarstan-
nade såsom ett med eldskrift tecknadt: noli me tangere, på en
gång det finkänsliga och det manhaftiga sinnets protest emot
närgången framfusighet. Och sålunda förbyttes felet af det lätt
till svallning bragta blodet hos den unge finske officeren, som
kastats in i en omgifning, föga böjd ännu den tiden att på för-
hand antaga den finska nationaliteten såsom en borgen för bril-
janta egenskaper, till en förtjenst, kompletterande de öfriga, ge-
nom hvilka friherre Munck redan då gagnade sitt land långt
mer, än senare slägten velat erkänna, emedan de under för-
ändrade förhållanden ej förmå uppskatta det tillbörligt. Obe-
stridligt är ändock, att han gjorde sig väl förtjent om sitt fä-
dernesland, när han såsom en mer än vanligt framstående per-
sonlighet bland den ännu då fåtaliga förtruppen, hvilken ehuru
uti spridd ordning bildade liksom ett finskt garde i det stora
kejsargardet, tilltrotsade sig sjelf och dymedels äfven sitt land
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ett erkännande och en aktning, som der måste skapas i ett
tomrum genom individens personliga värde.

Kom så den hemska katastrof, hvilken ställde detta finska
gardes pligtkänsla på äfventyrligaste prof. Men dess män be-
stodo så manligen profvet, som endast söner af ett folk, hvilket
aaf öfvertygelse gör det rätta11

— jag citerar här kejsar Niko-
lais storartade, på en menniskoålders regerings erfarenhet grun-

dade vittnesbörd — förmå göra det. Ej en enda finne fanns
invecklad i den vidtutgrenade sammansvärjningens snara, när
denna sammandrogs för att släpa till doms, till Sibirien, till
schavotten dem alla, som spelat det förtviflade falska spelet
om Rysslands kejsarkrona. Bland konspiratörerne sjelfva hade
snart den åsigten gjort sig gällande, som en af dem uttryck-
ligen uttalade, att det varit förspilld möda, om man sökte
inleda finnarne i frestelse att befatta sig med komplotternas
svartkonst. Och likväl hade frestelsen äfven för baron Munck
kunnat vara stor, ifall någonting förmått fresta honom till steg,
som, hvart de än må hafva ledt, säkrast förde bort till förhål-
landen, hvari soldatens åt sin fana svurna ed blef en mened.
Flere af hans utmärktaste umgängesvänner bland kejsarstadens
militär, hvilka gingo sitt fall till mötes på den slippriga banan,
skulle gerna ryckt äfven honom med sig dit ner. Men äfven då
den iklädt sig vänskapens skepnad, låg i uppmaningen till förräderi
emot besvuren pligt så föga lockelse för friherre Muncks sinne,
att han sjelf skulle varit den siste att tillräkna sig motståndet
såsom förtjenst. Men såsom synnerlig lycka måste han upp-
skatta det, att, lika litet som någon hans landsman befann sig
bland de vilseledandes eller

'

vilseleddes hop, upptäcktes deri
någon enda af hans regementskamrater; och kunde detta gardes-
regemente, det Pauloffska, ensamt, skulle jag tro, berömma sig
af en sådan trofasthet utan undantag. Tilläggas må, att lika
litet som bland konspiratörerne varseblefs någon finne bland
angifvarene emot vänner och kamrater. Likväl skulle knappt
nog ens herr Kattkoff, ifall han redan på den tiden hade upp-
gjort sin teori om finnarnes opålitlighet, vågat på detta faktum
grunda några denunciationer.
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Den närmaste följden af denna orubbliga trofasthet, be-
visad af baron Muncks såväl landsmän som regemente, var lik-
väl en belöning, för honom så hemsk, att den kändes hårdare,
än det hårdaste straff kunnat drabba. En förunderlig skickelse
fogade så, att det sannolikt menniskovänligaste hjerta, som klap-
pade under någon gardeskaptens uniform, måste leda och öfver-
vaka gången af en exekution, fruktansvärd äfven för det mest
hårdnade krigaresinne. Det var det midnattliga verkställandet
af domen öfver alla desse män, beklagansvärde genom sitt
olycksöde, men dubbelt beklagansvärde, då de ej visste finna
någon annan väg till den lycka, de trodde sig kallade att skapa
åt sitt land, än förbrytelsens. Välbetänkt låter jag täckelset
denna gång ovidrördt ligga qvar öfver alla de förfärliga de-
taljer, baron Munck sjelf såsom närmaste ögonvittne meddelat.
För hans inre blick spökade dessa sorgesyner ända till hans
lefnadsafton såsom de mest fasansfulla, hans öga någonsin mött.
Att valet till detta förtroendeuppdrag, som så nära sammanhän-
ger med blad ur det inre af Rysslands historia, föll på en finne,
och att denna finne var den humane friherre Munck, är i alla
fall ett historisk moment, som länge och väl ger en mycket att
tänka.

Af ljusare vyer, som efterhand allt mera vidgades kring
friherre Muncks bana, tillbakaträngdes likväl minnet af dessa
dystra scener, framställande, huru den strängaste rätt fått gå
för — nåd. Så erhöll han mer än en gång uppdraget att i

olika guvernementer bevaka billighetens och mensklighetens
intressen, der rekryteringarnes hårda nödvändighet kunde komma
i kollision med dessa. En händelse af vigtigaste inflytande på
baron Muncks framtid —■ och såsom jag fullt och fast tror —

ej endast på denna, var, att Pauloffska regementets trohet be-
lönades genom att till chef erhålla den unge thronarfvingen, som
ungefär samma tid utnämndes till det finska universitetets nomi-
nelle högste styresman. Och redan från den tiden daterar sig
den aldrig under baron Muncks hela lefnad och ej ens derefter
slocknande ynnest, hvarmed han i alla skiften af kejsar Alexan-
der II omfattades. Det torde ej för oss blifva så lätt att ut-
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finna, hvilken annan finsk man kunnat gifva den unge fursten,
på hvars goda tanke vårt lands framtid så väsendtligen skulle
bero, en bättre föreställning om de egenskaper, dem vi gerna
tro vara de bästa hos finska folket. Det gifves nationer, mäk-
tiga genom massan af sina individer, rika på egodelar och icke
heller saknande all kultur, men som likväl svårligen kunna ut-
veckla en sådan, på sekelgammal traditionel rättskänsla och
själsadel grundad'personlighet, som den finske baronen visade
sig vara. — Och ju mer den framtidsprincip af aktning för
menniskovärde och humanitet, som af storfursten Alexander re-
presenterades vid thronen, gjorde sig gällande, desto mer ådrog
sig friherre Munck uppmärksamhet såsom en bland de framtids-
män, på hvilkas medverkan man kunde räkna. Detta erkändes
på ett för de fleste och icke minst för honom sjelf högst öfver-
raskande sätt, då han, den finske baronen. 1839 midt under de
storartade, för nationalkänslans höjande beräknade Borodino-
högtidligheterna upphöjdes till mönsterchef för Rysslands första,
mönsterregemente: det Preobraschenska. Det var det stoltaste
ögonblick i friherre Muncks lif, då han för första gången iklädd
sitt nya regementes uniform inträdde i det gamla Moskwas stora
teater och der helsad med vänligaste glädjestrålande blick af
sin höge gynnare, väckte hos hela publiken större uppmärksam-
het än sjelfva de spelande artisterne. Att den finske ädlingen
på denna sin af så många afundade chefsplats icke svek de

förhoppningar, som lyftat honom dit opp, derom tviflade lika litet
de, för hvilka sådana förhoppningar voro en styggelse, emedan
de deri ej kunde se någonting annat än ett affall från gammal
god ordning, som de andra, hvilka ansågo talangen att t,känna
tjensten 11 icke förnärmad genom ett tillägg, hvars motiv var
samvetsgrannhet och väckelse af hederskänslan hos både befälet
och soldaten. Men om det ej sällan visat sig vara för sent
med helsosamma reformers införande, tycktes detta försök med
hederskänslans sjelfstyrelse komma vid det tillfället för tidigt.
Chefen för Preobraschenska regementet hade den äran att falla
för detta experiment till sin lycka och äfven till lycka för sitt
fädernesland, till hvars båtnad veteranen under humanitetens
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fana nu kunde egna sitt återstående lif på platser, der motsat-
sen af den riktning, han såsom menniska och styresman älskade
följa, skulle känts såsom en störande anakronism.

När jag nämnt t( hederskänlans sjelfstyrelse11, har jag med
de orden betecknat grundprincipen för det system, friherre
Munck såsom chef för Finlands båda förnämsta, bildningsanstal-
ter ville göra gällande både hos äldre och yngre. Äfven för
finska kadet-kåren var denna princip ingalunda en nyhet. Redan
se'n långlig tid tillbaka hade den varit uppställd såsom högsta
norm för kadetternes lif och sed, ehuru det lagförslag, hvari
principen närmare tillämpades, under tidernas lopp på sin höjd
blifvit officielt tolererad och senast till och med nära nog fana-
tiskt antastad. Friherre Munck deremot fann dessa stadganden
om hederns oafvisliga fordringar liksom afskrifna ur sin egen
själ och upptog dem såsom sina pålitligaste medhjelpare vid
handhafvandet af sitt styre smannavärf.

Och med en mer än någonsin stadgad öfvertygels om
dessa åsigters helsosamma kraft uppträdde han omsider bland
oss såsom universitetets högste målsman på stället, fast besluten

att återflytta de spanande yttre kontrollerna till menniskornas
inre: deras samveten och pligtkänsla. Det tillkommer ej någon
af oss att fälla slutdomen öfver denna reforms resultater. Men
tröstlöst vore det, om dessa resultater kunde åberopas såsom
skäl för hela systemets ändamålsvidrighet. Det vore en oer-
sättlig förlust för tron på mensklighetens adel, ifall ett högsin-
nadt vädjande till hennes ädlaste känslor skulle medföra ett
nederlag.

Sjelf åtminstone gick friherre Munck bort ur tiden med
oförstörbar visshet om sin princips sanning. Och hvi skulle han
ej det, då han inom sitt eget hjerta i alla tider burit det aldrig
svikande vittnet, hvilket när som helst kunnat inför Gud och
menniskor aflägga ed derpå. Och ett ädelt, varmt hjerta är ju
en bland mensklighetens främsta stormakter: och i det riket
intog vår bortgångne vice-kansler en plats bland dess dignitärer.
Ingen menniska och ingen tid skall kunna jäfva det slutomdöme
öfver honom, att allt godt, som gjorde sig vid universitetet gäl-
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lande under hans styrelsetid, i honom fann den varmaste be-
fordrare och beskyddare; men deremot intet af det, som någon
gång undantagsvis timade mindre önskvärdt, ledde tillbaka till
honom såsom sin upphofsman. Måhända talar man i kommande
dagar om baronens tider såsom om en tid af ostörd lycka för
universitetet. Men redan nu är jag djerf nog att på honom an-
vända Göthe's herrliga ord om den ädlaste bland sina medtäflare,
Schiller:

Dnd hinter ihm, im wesenlosen Scheine.
Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine!

Utgifvarens anmärkning. Cygnaeus hade ämnat fortsätta sitt
minnestal öfver friherre J. R. Munck, men planen kom dock aldrig
till utförande. Den ofvanför aftryckta delen af minnestalet återfanns
i tvänne, hvarandra något olika handskrifter, af hvilka han år 1869
af trycket ntgaf den ena. I den andra, icke använda, inkompletta
handskriften ingick en episod af allmännare intresse, hvilken dock
hotade att föra talaren längre än tillfället medgaf, hvarför han ute-
slutit detta fragment, som i manuskriptet hade sin plats före den
mening på sidan 272, som börjar med orden: Men tack vare fri-
herre Muncks för godhet stämda sinnelag o. s. v. — Etgifvaren har
trott, sig böra intaga denna episod i talet äfvensom några spridda
anteckningar rörande friherre J. R. Mnnck, hvilka sannolikt i talets
fortsättning hade blifvit vidare utlagda. De följa här nedanför,

(Episod.) Visserligen var Åbo akademis förste kansler
en ganska fint bildad man; men knappt nog var det väl ändock
öfverlägsenheten i bildning framför den siste prokanslern, som
afgjorde den förstnämndes företräde. Men huru aflägse.n från
Åbo akademis lärosalar ock dennas lefnadsbana må hafva gått

fram, hade likväl äfven hans själ uppvärmts af Gustaf den tred-
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jes solskensdagar; ja, han hade i lifvet stått nära utgångspunk-
ten för detta lifgifvande sken, hvaraf också i den siste prokans-
lerns väsende strålade en reflex. En vice kansler med sådana
minnen kunde ej stanna, inses lätt. Men alla dessa minnen
hade det gemensamt med hvarandra, att de vände blicken undan
från hvardagens inskränkta föremål och gåfvo deråt en riktning
mot en mera omfattande horizont. Och sällan, kanske aldrig
förr hade finska män visat sådan lust och förmåga att gripa i
händelsernas tyglar som vid den tidpunkten, hvarom här när-
mast är fråga. Främst se vi der å ena sidan den finske histo-
riens Ilmarinen — Sprengtporten — med ansträngning af allt sitt
snilles energi och kraft smida framtidsbilden af Finlands obe-
roende ; å den andra den möderne Lemminkäinen ■— Gustaf
Mauritz Armfelt — lekande med furstinnors hjertan liksom med
med faran, förtjusande som en kärleksgud och djerf som en ti-
tan, med möda undgående Lemminkäinens öde att sönderstyckas
och bevarad för lyckan att sammangjuta åter till ett helt sitt
sönderstyckade fädernesland. Närmast vid Sveriges tron styr
, förmyndarens förmyndare", Gustaf Adolf Reuterholm land och
rike, en hemsk, gåtlik natur, en Robespierre i finsk upplaga,
som förfelade sin bestämmelse, då han undslapp att likna sin
fransyska förebild äfven genom förfärligheten af undergången.
Ocli vid samma tid skipade Mathias Calonius lag, ofelbar som
ett orakel, men sträng och bestämd som en Cato censorinus.

Hvem tänkte väl på att använda orden: ridderlig, riddcr-
lighet, hvarken i hvardagslag eller vid högtidligare tillfällen,
innan baron Munck bland oss uppträdde? Hans stora förtjenst
var bland mycket annat, att detta antiqverade talesätt sjelfmant
fick anledning till ofta återkommande tillämpning på en modern
företeelse, och vi lärde oss sålunda att fatta, hvad detta redan
mytiska ord en gång betecknat.
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För ett folk så böjdt för misstroende — jag väljer det
minst hemska uttrycket af en hemsk sak — är det oändligen
välgörande och stärkande att ansigte mot ansigte få skåda en
lefvande vederläggning af all fruktan att möta falskhet, låghet
hos sina medborgare och andra.

Hos honom lefde outplånligt detta behof, som företrädesvis
karakteriserat artisten, att för hvad han ville godt belönas med
vänligt, hjertligt erkännande från deras sida, med hvilka han
mente väl. För hans sinne var köld omöjlig. Derför kunde
han ej umbära värme af dem, med hvilka han kom i beröring.
Men ingen kunde vara tacksammare än han för hvarje yttring
af välmening.
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(Fragment)



Det är ett sorgens budskap, mig åligger att på Finska
Vetenskapssocietetens högtidsdag upprepa ånyo. Nästan oför-
svarligt torde det derför låta, om jag tillstår, att, då jag nu
tager till ordet, det ej är känslan af sorg, som öfvervägande
beherrskar min själ. Men det vore en förbrytelse emot sannin-
gen, ifall jag ville fördölja, att jag känner det icke blott såsom
en heder utan såsom en upplyftande glädje att få inskrifva till
Gabriel Reins ära några minnets ord i mina åhörares hjertan.

Ja, ändteligen efter en tid, hvilken våra bekymmer och
vårt nedstämda sinne låtit oss känna nära nog såsom en evig-
het, är det oss således tillåtet att åtminstone från denna plats
frambära några resultater af vår eftertanke och vårt vetande
utan att behöfva åberopa såsom förevändning och ursäkt för en
så stor frihet, att vår lifsyttring, frampressad af den allrådande
nöden, gifver sig luft till förmon för det eller det välgörenhets
ändamålet. Skyldigheten att göra rättvisa åt en utmärkt lands-
mans förtjenster är ej tvungen att smyga sig fram under
täckmanteln af en from afsigt att vara nyttig, liksom hvarje
annat tecken till lif nu för tiden i vårt samhälle, ifrån
barnens jollrande visor och lekar i den fria naturen allt in-
till skaldens allvarligaste sång och vetenskapsmannens djupsin-
nigaste betraktelser eller konstnärens snillrikaste fantasiska-
pelser. Jag har åter en gång rätt att begära uppmärksamhet
för mina ord, utan att någon behöfver göra sig besvär att räkna
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ut deras värde i mark och penni. Sålunda ökar den bortgångne
ännu från sin graf vår tacksamhetsskuld.

Gerna medgifves likväl, att denna skuld i alla fall var till-
räckligt stor att lätt kunna umbära en sådan tillfällig tillökning.
Ty lyckligtvis få vår tanke och känsla denna gång förflytta sig
till en graf, hvilken icke såsom så mången annan i vårt land
eller bortom dess gränser uppslukat förhoppningar, som verklig-
heten ej fått bringa till mognad, förluster, oersättliga och tröst-
iösast derför, att rika löften om en fruktbringande framtid sveko,
emedan deras gifvare sjelf ej fick upplefva den tid, då han kun-
nat med verk och gerning infria, hvad hans anlag så frikostigt
hade bebådat. Gabriel Rein var i många hänseenden en af
de lyckligaste män, vi sett verka och gå till hvila; och icke
minst lycklig i det afseendet, att honom förunnades både tid
och tillfälle att blifva ungefär allt, hvad han sjelf och andra
kunde vänta och begära. Han hörde ej till dessa meteorer,
hvilkas banor man med en af oro skakad undran följer en eller
annan stund, och som sedan försvinna utan att efter sig lemna
andra spår än några förbrunna fragmenter, som af tyngdkraften
neddragits hit eller dit mot jorden. Hans lif har icke skapat
något enda af dessa geniets mästarverk, som bländande förmå
vid sig fängsla äfven den likgiltigaste betraktares förvåning.
Men detta lif sjelft framställer sig för den uppmärksamma blic-
ken nära nog såsom ett mästerstycke af trofast arbete och sam-
vetsgrant uppfyllda pligter.

Hos de flesta folk, men isynnerhet sådana, hvilkas politi-
ska lif ännu icke höjt sig till behof af ett mera vidtomfattande
teoretiskt vetande, har vetenskapsmannen vanligen föga nog nå-
gon annan historia än sin andes, i hans skrifter nedlagda. Med
Gabriel Rein är förhållandet icke alldeles sådant, åtminstone
under det årtionde, han såsom högskolans närmaste styresman
tvangs af praktiska bestyr att inskränka sin vetenskapliga verk-
samhet till minsta möjliga mått. I den tiden sammansmälte
universitetets såväl yttre som inre öden uti mer än en punkt
ej sällan med dess rektors personliga. Men äfven då min fram-
ställning angår detta, i så många afseenden märkeliga tidskifte,
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anser jag mig böra liksom äfven i de flesta öfriga fall icke
uppsöka de specielare detaljernas gömmen, utan endast leda
uppmärksamheten till några allmänna synpunkter, från hvilka
gångstigarne till de enskilda företeelserna lättare af blicken
kunna varseblifvas. Jag kan således eftersträfva en förtjenst,
hvilken vid tillfällen, sådana som dessa, ej sjunker alltför lågt
under den största meriten: min minnesteckning kan göras så
sammanträngd, som det rika ämnet möjligen medgifver. Och
jag vågar tillåta mig denna förkortning i teckningen med desto
bättre samvete, som ett mera elastiskt utrymme för åtskilliga
här nödvändiga uteslutningar vidgar sig i en lefvernesbeskrifning,
jag eger att lemna öfver den bortgångnes oförgätlige närmaste
förman, hvilken föregick honom jemväl på den väg, dädan in-
gen mera återvänder, åtminstone till akademiska styresmanna
bekymmer.

Efter Jacob Freses födelsetid, hvarom närmare upplysning
från denna plats för första gången blifvit meddelad, söker vårt
lands literaturhistoria på en mellanrymd af mer än hundra år
förgäfves ett datum, gjordt minnesvärdt genom dylik anledning
i den nejd, der Michael Agricolas graf uti Wiborgs stads forna
domkyrka under tidernas lopp fått ryska mjölmattor till monu-
ment. Det är ingalunda det ovigtigaste anspråk, som minnet
af Gabriel Rein har på samtidens och framtidens intresse, att
efter så långt mellanskof hans literära verksamhet är den första,
hvilken i någon betydligare grad riktat finska andens rörelseka-
pital med ett tillskott, utgånget från dåvarande viborgska gu-
vernementet, det man eufemistiskt plägade kalla t -Gamla Finland 11,
troligen för att beteckna, att denna del af landet tidigast mog-
nade för sitt guvernementala öde. Fadren Carl Rein hade lik-
väl sett dagens ljus i Österbotten, denna bördigaste plantskola
för Finlands literära förmågor, ehuru han omsider hamnade till
Suikkela kapellansboställe i Jääskis socken, der hans ende son
Gabriel föddes den 20 December innevarande århundrades första
år. — Någon, som skulle ha lust att fästa sig vid de sällsamma
spiralgångar, i hvilka historien stundom rörer sig framåt, kunde
påpeka den omständigheten, att Gamla Finlands blifvande sam-
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manbindande häfdatecknare härstammade från Storkyro, samma
trakt, på hvars blodiga valplats hans födelsebygd hufvudsakligast
sönderskärs från gemenskapen med det öfriga landet.

Ehuru redan vid späd ålder beröfvad sin fader, hotades
vår Rein såsom varande prestson likväl icke af det ödet att i
egenskap af rekryt med tiden försvinna i ryska arméernas djupa
leder.*) Men de under hans barndom i hans hembygd rådande
förhållandena gåfvo i alla fall ingen anledning till den förmodan,
att han för Finlands literaturhistoria skulle en gång få den be-
tydelse, som vi redan länge så gerna tillerkänt honom. Höjd-
punkten för hans blifvande samhällsställning hade sannolikt blif-
vit en lärostol vid Wiborgs gymnasium eller ett anspråkslöst
herdekall i någon af hans hemtrakts under Justitiae Collegii i
S:t Petersburg andliga omvårdnad stående församlingar. Huru
samvetsgrannt han än skulle hafva fullgjort sina skyldigheter un-
der sådana värf, hade Finland föga vetat af hans lifs verksamhet
och lika litet sörjt öfver hans bortgång.

Ett slags literärt lif fanns visserligen i det dåvarande vi-
borgska guvernementet: det kan ej bestridas och bör icke för-
glömmas. Men lika obestridligt är, att detta lif var så litet
specifikt finskt som möjligt. Det var deremot så fullkomligt
tyskt, som en utländsk planta kunde vara det på främmande
jord; ja, nästan ännu något mer. Ty det tyska elementet hade
onekligt redan i århundraden förskaffat sig en icke ringa bety-
delse i Wiborg, hvilken, såsom Finlands enda handelsstad på
östra sidan, tidigt blifvit dominerad af detta kosmopolitiska folk,
som öfverallt äfven i vårt land och till och med uti det före-
trädesvis vesterländska Åbo hade förstått att göra sig gällande.
I början af detta sekel var dessutom uti Ryssland ännu icke
ens födt detta i våra dagar till jättedimensioner vuxna mod,
som sätter sin ära i att bortstöta den tyska stege, hvarpå jätte-
riket stigit beqvämt till en importerad civilisation. Tysk skol-
vishet hade således ostörd fått sätta sig ned på alla de guver-

*) År 1797 hade rekrytering, för hvilken guvernementet dit-
tills varit förskonadt, blifvit af kejsar Paul derstädes införd.
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nementets lärostolar, som den fann för godt att der intaga.
Och med hesagda vishet hade innästlat sig alla de tillbehör,
som i hemlandet plägade åtfölja densamma. Ännu när ynglin-
garne i Åbo redan sjöngo Franzéns herrliga studentvisa, fram-
surrade alumnerne i ofta nämnda guvernement med burschikos
patos så finkorniga kantater som: ~Ach, tvenn die lieben Ältern
"vassten der Herren Söhne grosse Noth 11, eller »Knaster, den
gelben, hat uns Apollo preparirt 11 o. m. d.

Så litet upplyftande i sedligt afseende dylika ungdomsqvä-
den voro, visade ungdomens lärare än mindre någon böjelse
att höja lärjungarnes finska sjelfmedvetande — ifall det vore
tillåtet att gifva ett sådant namn åt ett ting, ännu ofödt på den
tiden öster om Kvmmene elf. Högst karakteristiskt för denna
sida af deras verldsåsigt är den invokation, hvarmed poeten
ibland dem, den ingalunda talanglöse Thieme, begynner sitt de-
skriptiva poem, kalladt: »Finnland 11. Denna åkallelse svingar sig
nämligen till en så vågad grad af originalitet, att den utropar:
(JVluse, fliehe dies Land 11! — samma land, som poeten företagit
sig att besjunga. Rättvisan fordrar likväl det medgilvandet, att
författaren icke blifvit alltför bokstafligen bönhörd öfverallt i
sitt stycke.

Man torde således lätt kunna tänka sig förhållanden bättre
egnade än de nu antydda att dana en finsk häfdatecknare. Lik-
väl erkände kanslirådet Rein sjelf tacksammeligen i alla sina
dagar, att en bland de tyske skollärarene, Ewert benämnd, icke
litet bidragit till att lifva hans håg för historiska studier. Man-
nen hade nämligen varit skådespelare på den tiden, då Göthe
och Schiller gåfvo detta yrke en dittills aldrig skådad lyftning,
och hade från, utöfningen af sitt kall på tiljorna medfört ända
till skolrummen i Wiborg en lust och förmåga att åt historiska
gestalter gifva lif och färg. Jag vill ingalunda ifrågasätta san-
nolikheten af en dylik verkan, framkallad af denne för detta
histrions historiska meddelanden; nödgas likväl påpeka, att de
nyss omnämnda egenskaperna sällan voro de öfvervägande hvar-
ken i Reins historiska forskningar eller i hans föredrag.
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Det var en skådespelare af första ordningen på världs-
historiens scen förbehållet att mer än någon annan hos Rein
frammana driften att försöka sig såsom finsk häfdaforskare. Utan
Alexander den förstes evigt beundransvärda beslut att åter sam-
binda de stycken af vårt land, dem forna bistra skiften lösryckt
derifrån, är det mer än sannolikt, att den lusten aldrig skulle
klarnat till fullt medvetande hos honom och än mindre öfversatt
sig till verk och gerning. Kanske hafva vi finnar stundom vi-
sat oss något glömska af den betydelse, som det ryska viborg-
ska guvernementets upphöjelse till integrerande beståndsdel af
den finska organismen haft och evinnerligen skall hafva för hela
vårt land och främst för det till nytt lif återställda, så länge
afsöndrade stycket deraf. Men det gifves ett annat folk. som i
senare tider gått ännu längre i sjelfförnekelse än vi, då det för-
dömt den ädlaste handling, dess historia någonsin haft att upp-
teckna, och hvilken måste synas afundsvärd för äfven de mest
högsinta bland jordens öfriga nationer. Mari tyckes ej fatta
det djupa psykologiska behofvet af mensklig försoning hos Fin-
lands eröfrare, som sätter kronan på det verk, hvarigenom
han sökte rättfärdiga sin eröfring, hvilken annars skulle bränt
hans minne i historien såsom en skoningslös skipning af den
starkares rätt allenast. I djup okunnighet om det verkliga kul-
turförhållandet, jag nyss påpekat, tror man dessutom, att det
var en produkt af genuint slavänsk civilisation, som 1811 upp-
offrades åt inflytelsen af Nya Finlands europeiska bildning. Det
specifikt ryska elementet, som hade hunnit slå djupa rötter i
besagde trakter uppenbarade sig förnämligast i donationsförhål-
landena derstädes; och dermed laborera vi ännu i denna stund,
så det förslår för oss. Kan det då ej förslå äfven att hugsvala
alla dem, för hvilka. Alexander den förstes ädelmod och höga
politiska blick är en nagel i ögat? Aftonen före fransmännens
och de (.(.tjugo med dem förenade nationernas 11 invasion på u det
heliga ryska rikets 11 område tycktes det ingalunda så likiltigt
att emot ett folk, hvars mod man nyss förut hade pröfvat, kunna
stöda sin rygg, i det man fastade dess tillgifvenhet vid helt an-
dra hållhakar än bajonetternas spetsar.
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De spår, som det närmast framfarna seklet efter sig lem-
nat i befolkningens lynne, hade likväl äfvenledes trängt sig in
deri djupt och för långlig tid. Medan den svenska 11

lärde våra fäder på hin sidan att resonnera, hade de rörlige
karelarene — hvilkas hembygder i nära tusen år utgjort nästan
ett permanent krigsläger, hvarifrån de ständigt företagit härj-
ningståg eller tillbakaslagit dylika — vant sig att undergifvet
lyda; medan man här uppöfvade sin förmåga att kriticera för-
hållandena och deras ledare, fann man sig derborta i en ned-
stämd resignation under det bestående. En brantare kontrast
kan svårligen tänkas än den mellan dessa då mera så saktmodiga
menniskolynnen kring Wuoksens stränder och den turbulenta
elfvens oro, för hvilken sprängandet, kullstörtandet af de väl-
digaste klippor var ett lekverk blott, ocii hvars katarakter ingen
mensklig makt kunnat bringa till hvila eller underdånighet an-
norlunda än genom tillintetgörelse.

Vilja vi med ett enda ögonkast öfverskåda den divergens
både i ställning och sinnesstämning, som för sextio år tillbaka
söndrade från hvarandra innevånarene i de tvänne fragmenter,
i hvilka Finland då var sönderskuret, behöfva vi blott vända
vår blick till de olika stånd- och synpunkter, ur hvilka händel-
sernas hvälfningar på hin sidan Kymmene elf den tiden betrak-
tades i detta lands skilda hemisferer. För menniskorna i Gamla
Finland voro dessa händelser icke en jordbäfning, hvaraf allt
skakades eller bröts. Deras samveten och passioner stodo der-
under föga på spel; deras förhoppningar och förtviflan brottades
icke vid randen af ständigt öppnade nya afgrunder. Hvad som
i Sveaborg och vid Oravais gick förloradt: hvad som vid Lappo
och Wirta bro blef vunnet, hade för dem blott, betydelsen af
tilldragelser, om hvilka de antingen liknöjdt förnummo berättel-
serna eller som hos dem väckte känslor alldeles motsatta de
sensationer, af hvilka deras finska bröder dervid skakades här.
Lika lifligt som stegen af våra krigares med- och motgång åter-
ljödo i vänners och anförvandters hjertan, följde väl naturligtvis
der borta familjernas deltagande dessas, i de ryska härskarorna
förskingrade medlemmars individuela öden. Men historien vet
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icke berätta, att det viburgensiska lynnets energi skulle hafva
frammanat sådana excentriska lifsyttringar såsom de, hvilka
uppenbarade sig i Adlercreutz', Dunckers m. fl:s krigiska per-
sonligheter.

Ett drag af ofvan antydda eftergifna stämning genomgår
äfven Gabriel Reins hela lif och lefverne. Endast hans allvar-
liga rättkänslas maning kunde i fall af behof smida stål kring
hans fridfärdiga sinnelag. Han hörde till dessa naturer, som
lätt göras värnlösa vid beröringen af denna snöda verlds kanti-
gare sidor. De behöfva mötas af menniskogodhet; i vidrigt fall
skulle lifvets börda kännas dem för tung, ja förkrossande. Och
liksom Rein bättre än de fleste förtjente att icke missförstås
i sin välvilja, rönte han ock denna lycka så rikeligen som få.
Man kan tryggt säga, att i hans fridsamma väsende låg till be-
tydlig grad den kraft, som ej blott gjorde lifvet för honom lätt,
utan äfven bröt åt honom väg. Om den hårda itKampf der
Annerkennung 11, som vi andra till mera härdning bestämda va-
relser fått utkämpa, innan vi något så när kommit till heders,
har Rein sällan eller aldrig, åtminstone genom egen erfarenhet,
haft någon aning.

Att en så föga utmanande person som Rein i allmänhet
fick lefva i fred med hela verlden, kan likväl föga öfverraska
någon, som bibehållit tro derpå, att mensklig godhet ännu der
kan hafva sitt hemvist. Sällsammare kan det deremot synas,
att en man, så föga fallen för begäret att u göra lycka 11, ändock
genom mer eller mindre oväntade och af hans egna tillgöranden
alldeles oberoende konjunkturer sattes i tillfälle att blifva, hvad
han blef, och åstadkomma, hvad han verkade.

Mer än någonting annat bevisar den genomgripande inver-
kan, som återföreningen af Finlands från hvarandra lösryckta-
beståndsdelar utöfvade på Reins hela lefnadsöde, sanningen af
det sagda. För att göra meningen af det påpekade förhållandet
ännu mera handgriplig, tillåter jag mig likväl redan här på för-
hand ställa för vår blick en skuggbild från förgången tid, hvarpå
hvarken vår politiska eller kulturhistoria kan utan vemod blicka
tillbaka, men som afgjordt bidrog att bereda ljusare utsigter åt



294 Gabriel Rein.

Reins framtid. Att hans befordran till den historiska professio-
nen blef grundvalen för denna framtid, ät* så i ögonen fällande,
att det vore öfverflödigt derom erinra. Få torde deremot nu-
mera besinna, att besagda profession, som i alla fall endast ge-
nom en lyckträff, af yttre omständigheter föranledd, föll på Reins
lott, nära nog omöjligt kunnat honom beskäras, ifall den ej
blott i ålder utan äfven i talang öfverlägsne Adolf Iwar Anvids-
son behagat sätta så mycket tygel på sin lust att göra väsende
af sig, att han kunnat förlikas inom samma förhållanden, hvilka
på den tiden rådde i och öfver vårt land. Jag visade nyss på
kontrasten mellan Wuoksens karakter och menniskolynnena kring
dess stränder. En dylik motsägelse kunde lätt framhållas mel-
lan vår fridfärdige, länge på höjderna synnerligen väl inskrifne
professor i historien och den än offentligen, än anonymt utma-
nande docenten deri, hvilken man skänkte en i alla fäll oför-
tjent ära, då han upphöjdes till politisk martyr. Hur högt jag
än uppskattar fördelen deraf, att åt den dåvarande studenten,
om hvars bestämmelse hvarken han sjelf eller någon annan ännu
på den tiden ens hade en aning, rödjades plåt-, måste jag dock
anse den hafva varit för dyrt köpt medels en katastrof, som
vållade genombrytningar äfven af helt annat slag än den till
Gabriel Reins slutliga befordran.

Men dessa akademiska förhållanden, dem jag i förbigående
återkallat i minnet, erinra ändock äfven derom, att ett helt an-
nat lif väntade vid Auras strand den unge viborgensiske studen-
ten, än detta, som gifvit sig luft i utropet: „Muse fliche dies
Land!" Redan par veckor efter den 11 Okt. 1817, då han in-
skrefs i viborgska nationens matrikel, talade en yttring af sådant
lif till hans och alla andra öppna finska sinnen med en röst,
som utgått från djupet af hela nationens hjerta. Jac. Tengström,
han, den verldseriärnaste, skarpsinnigaste inhemske organisatorn
af våra nya samhällsförhållanden, hade i sin egenskap af finska
kyrkans primas ordnat jubelfesten till minne af Luthers trehun-
dra år förut påbegynta reformation. På detta neutrala om-
råde, der jordlifvets horizont hade stämt möte med himlen, kunde
,ju så tycktes det, den finska anden i friaste oberoende lefva i
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sina minnen och sitt framtidshopp. Hvem hade väl rätt att

glädjas ät reformationens seger om ej det folk, som utgifvit
strömmar af sitt hjertblod för hennes räddning från undergång?
Och när nationen erinrade sig dessa sina hjeltestrider, kunde
hon ju ock hafva rätt att känna sig såsom en icke värdelös
länk af den vesterlänska civilisationen, i hvars helgedom ingen
skulle våga begå helgerån. Det är sådana folkfester, som till
den ännu icke fullt vaknade hågen hos nationernas blifvande
häfdatecknare och skalden ropa det åtgörande: statt upp!

Det kan ej bestridas, att en sådan väckelse äfven här var
högeligen af nöden, huru stort försprång både i literärt och
andra hänseenden än storfurstendömet Finland lyckats förskaffa
sig framom det viborgska guvernementet. Efter den allt genom-
trängande skakningen, som sönderslet Finlands mer än ett hälft
årtusen gamla förbindelse med Sverige, satt till en början Sån-
gen, i detta sångens land, med sänkta vingar, rådvill eller stum.
Medan samma brytning framkallade på andra sidan Bottenviken
en ny vår af poetisk blomstring, glänsande som den närmast
föregående Gustavianska perioden och med fördjupadt innehåll,
förnams här ej ett ljud af någon högre eller djupare ton. Fran-
zén, som, gifvande sitt fädernesland förloradt. tager till flykten
derifrån, kan erbjuda oss en föreställning om ståndpunkten af
den specifikt finska fosterlandskänslan hos den tidens poetiska
sinnen. Väl hade den från Upsala ljudande romantiska stäm-

ningen funnit genklang bland det yngre slägtet; men då den
härstädes var blott en resonans af de reminiscenser från Tysk-
land, hvilka öfversatt sig till svensk fosforism, lofvade den ro-
mantiska tonarten oss icke synnerligen godt och höll ej heller
mer än den lofvat. Redan det råa, på den sterilaste ödemark
af okunnighet stoltiserande föraktet för fransyska poesin, som gri-
nade fram ur våra romantiske novisers citater af alexandrinska
verser, hade ett vådligt syskontycke med Marsyas' anspråk på
företräde framför Apollo. Hvad vi åt det romantiska hållet den
tiden skördade, derpå lemna »Ungdomsrimfrost af sonen i Örna-
skog" upplysande bevis. Såsom den *örnämligaste c,.Chorag*" för
den unga finska sångarekören ansågs likväl både vid Fyris' och
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Auras stränder Axel Gabriel Sjöström. Men isynnerhet ansåg
han sig sjelf såsom sådan. Ty ännu mer än sången represen-
terade han den impertinenta sjelfbelåtenhet, hvari vare romanti-
ker af alla slag, så underlägsne sina tyske mästare i öfrigt, om
möjligt öfverträffade desse. Mången erinrar sig väl ännu den
eminenta plats, deras filosof tillerkände sig sjelf bland verldens
ende fem äkta vise — Kristus deri inberäknad. Och ehuru
Sjöström ej gick fullt lika långt i naiv uppriktighet, såg man i
hela hans väsende utpräglad bekännelsen, att han 'icke trodde
sig stå alltför lågt under de klassiska mönster, dem han idogt
återgifvit i något böotiska öfversättningar. I sanning, när man
ställer vid sidan af Sjöströms otympliga sångmö de tidigare
svensk-finska skaldernes fint bildade, graciösa sånggudinnor,
möter oss nästan samma bistra syn, som framstår ur svalget
mellan den klassiska fornverldens undergång och medeltidens
begynnande kulturlif. Ifall det fortgått i den stil, som sökte
göra sig gällande här, då Franzén hade lemnat vår parnass öde
och tom, vore väl barbariet i denna stund mera fosterländskt
på densamma än för trehundra år tillbaka. Men såsom bärare
af den Gustavianska bildningens tradition och palladium verkade
outtröttligt det Porthanska tidehvarfvets egentlige historieskrif-
vare, Jac. Tengström; och i hans närmaste omgifning utbildade
sig både poesin och häfdateckningen på ett sätt, som berätti-
gade Finland att med glad och dristig förhoppning blicka mot sin
framtids kultur. Ett utmärktare skaldestycke än (.(Elgskyttarne 11

hade aldrig blifvit här skrifvet: och detsamma gäller, pä historie-
skrifvarens gebit, angående de båda Gezeliernes aMinnen'Z

Främmande för Tengströms personliga inflytande äfvensom
för dragningskraften, som af vårt lands senare öden utöfvades
på sinnen, i hvilka medvetandet af dessa ödens kontinuitet icke
var sönderslitet, ställde sig Rein från begynnelsen af sitt för-
fattarskap på samma ståndpunkt, der Porthan med förkärlek
och mesta framgång hade rört sig: den finska medeltidens. Och
på detta område qvarstannade Rein under hela den vigtigaste
perioden af sitt författarskap. Först mot slutet af sin bana
vände han sig, dertill stimulerad genom yttre omständigheter af
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flerahanda slag, en och annan gång till ämnen, tagna från finska
historiens nyare tider. I dessa sistnämnda skrifter visade ej
blott innehållet och behandlingen deraf, utan äfven språket,
stilen, att Rein under det halfva sekel, han tillhört universitetet,
lärt sig i mer än ett hänseende att följa med sin tid.

I begynnelsen deremot nedtrycktes hans skrifställeri af
den tredubbla packning, han medfört från sin förberedelsetid.
I arf från sina föregångare och mönster hade han fått den mi-
kroskopiska granskningslusten, hvilken hos dem alstrades af nöd-
vändigheten att med ängslig ömhet hopleta små notiser till ut-
redande af, ofta problematiska, minutiösa omständigheter. Vi-
dare besvärades Reins stil af den långtrådighet i periodbyggna-
den, hvarur tyskarnes prosa sällan förmådde slita sig lös ännu
på den tiden, då deras språk var tongifvande vid viborgska gu-
vernementets skolverk, ehuru Lessing redan långt förut hade upp-
ställt oöfverträffliga prof på möjligheten att annorlunda behandla
hans modersmål. Och sluteligen var han bunden af det latinska tun-
gomålets tunga rustning, hvari lärdomen ännu låg insnärjd vid
Finlands universitet, då Rein först uppträdde i dess kateder,
och ur hvars tvång äfven han sedermera sjelf bröt sig lös i sitt
intresseväckande arbete: ttßiskop Thomas och Finland i hans
tid 11. Såsom profstycke på Reins historiska stil ännu i den ti-
den, må här påpekas den vidtsträfvande, kring Östersjöns alla
kuster kryssande digressionen i början af nämnda märkeliga
verk, föranledd af påfven Innocentius lILs bulla till erkebiskop
Andreas i Lund, hvari ett land, Finlandia kalladt, omtalas. En
så kolossal port framför en i det hela icke vidlyftig byggnad
har knappt någon sett sedan de abderitiske arkitekternes tider.

Men them renom är allting rent. Derför fann man aldrig, åt-
minstone i skrift, någon anmärkning mot Reins skrifsätt, medan
man i detta hänseende nagelfor med andra nästan eftertryckli-
gare än deras stilistiska synder förtjent hade.

Senaste tiders arkivforskningar hafva äfven i Reins aßiskop
Thomas 11 uppdagat några misstag, visserligen icke obetydliga, men
oundvikliga ännu då, när hans arbete nedskrefs. Men hvarken
den närvarande eller någon kommande tid skall söka förringa
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den flit och samvetsgrannhet, hvarmed han ur alla då tillgängliga
tryckta källor hopsamlat upplysningar, som kunde sprida ljus
öfver de ämnen, han till behandling upptagit. Numera, sedan
tillfälle till allvarlig forskning i otryckta dokumenter stått så
mången bland oss öppet både i eget land och annorstädes, är
det lätt att upptäcka en väsendtlig brist uti Reins historiska
författarskap. Rein vände först sent sin håg till de handskrifna
historiska urkunderna. Men i de tryckta källorna deremot, hvilka
angingo Lans ämnen, egde han så säkra och vidtomfattande in-
sigter, att svårligen mycket i den vägen står att tilläggas. Och
dessutom måste den förtjensten tillräknas honom högt, att han
upptog i sina bearbetningar af finska historiska detaljer ett dit-
tills af oss föga rådfrågadt element: den kunskap, som ur ryska
skrifter kunde hemtas. Nyttan af denna förstärkning, för hvil-
ken han hade att tacka sin i ryska Finland framlefda barn-
doms- och ynglingatid, visade sig på ett anmärkningsvärdt sätt
redan i hans tidigaste arbete: „de vetere Carelia", hvari han
med utmärkt skicklighet begynte redogöra för sin hembygds ti-
digaste öden. Begynte säger jag, emedan han ännu den 13
Nov. 1830, då sjette „Parsu efter långt mellanskof — hvari
äfven förstöringen af Åbo hade intagit sin ödsliga och ödesdi-
gra plats — ventilerades, ännu icke hunnit längre än till „sec-
tio prima".

I flera bland sina senare skrifter lemnar likväl Rein strödda
tillägg till den afbrutna teckningen af hans födelsebygd. Detta
gäller till någon del äfven om hans disputation för den histo-
riska professionen, ventilerad den 15 Maj 1833. Dess titel är:
„.De loco, gvo arma Ta.vastis illaturus appulerit Birgerus
Dux. 7' Ville man döma endast efter titeln, skulle man tycka
ämnet vara nog minutiöst. Men sjelfva behandligen visar likväl,
att författaren indragit åtskilliga punkter af icke ringa betydelse
för vår medeltids historia i kretsen af sin betraktelse. Då denna
leder honom till det resultatet, att Pojo-viken och icke Kumo-elf
— såsom Porthan och Lehrberg äro böjde att antaga — var
den sannolikaste landningspunkten, torde Rein hafva gått vilse.
Öfvertygande deremot tyckes hans vederläggning vara af den
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gamla genom Messenius föranledda åsigten, att Birger Jarl vid
sin expedition landstigit i Österbotten.

Vid detta tillfälle är det likväl icke punkten, hvarifrån
Birger Jarl gick att antasta Tavasterne, utan den punkt, dit
ifrågavarande disputation ledde Reins lefnadsbana, hvilken före-
trädesvis borde fasthålla vår uppmärksamhet. Sällan har väl
vid Finlands universitet en ansökning om någon tjenst blifvit
inleninad med mindre utsigt till framgång, än Reins försök i den
vägen lofvade då.

Valstriden, som vid consistorium academicum föranleddes
genom denna ansökning, och hvad för öfrigt dit hörer, är så
betecknande för ifrågavarande tid och förhållanden, att intresset
af en återblick derpå åtminstone borde uppväga dess våda. —

Såsom nyss redan antyddes, hade den bland inhemske män,
hvilken sannolikt bäst kunnat fylla den lediga platsen, lyckats
göra sig i politiskt hänseende platt omöjlig för densamma. Tvun-
gen att bryta sig väg på en bana, der det naturliga fotfästet
var honom undanryckt, och att bortnöta sin själs spänstighet
på bemödanden att förvärfva dagligt bröd åt de sina, hado han
i alla fall icke under sin landsflykt, åtminstone ännu vid den
tiden, mäktat åstadkomma någonting i literärt hänseende, som
motsvarade den förväntan, hvartill hans eminenta förmåga tyck-
tes berättiga. Men i det stället hade på motsatt håll och äfven
i allt öfrigt den komplettaste motsats till Arwidsson, medan han
genom sitt lynne stod desto närmare Rein, en annan man ovän-
tadt uppträdt såsom sökande till den historiska professionen vid
Finlands universitet. Det var And. Joh. Sjögren, hvilken, ge-
nombrytande alla de hinder, dem armodet och tn på samhällets
nedersta lager borttappad ställning kastat i hans väg från be-
gynnelsen, med naturkraftens energi arbetat sig fram till lager-
kransen vid 1819 års promotion. Derefter hade Sjögren under
nära halftannat årtionde i S:t Petersburg vid sin flärdlösa per-
son fästat den lärda verldens uppmärksamhet genom allvarlig-
heten af sina vetenskapliga sträfvanden samt genom sin heder-
värda karakter förvärfvat sig allmännelig aktning.
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Ryska Vetenskapsakademiens önskan att vid sig fästa.
Sjögrens flitiga verksamhet föranledde honom likväl att återtaga
sin ansökning om den historiska professionen härstädes, innan
frågan ännu hade hunnit komma till ompröfning vid consisto-
rium academicum. Dermed var Rein befriad från en ganska
vådlig kompetitor. Men i Reinh. von Beckers person qvarstod
likväl en medtäflare, hvilken tycktes nära nog omöjlig att be-
segra utan mellankomsten af någon — deus ex machina. Och
en sådan ingrep verkligen i sakens gång, när stunden var
kommen.

Alltsedan 1816 hade von Becker redan innehaft adjunkts-
tjensten i historien samt derunder i icke mindre än sju års
tid ombesörjt föreläsningarna och examineringsskyldigheten, bland
annat medan professor Avellan, experimenterande på den prak-
tiska filosofins fält, sökte göra oss tillgänglige för Hegels dok-
triner. Till obestridliga tjenstemeriter kom. att von Becker
hade förvärfvat sig ett odeladt erkännande såsom författare af
den första finska grammatik, hvilken på ett utmärkt sätt mot-
svarade också strängare fordringar ställda på ett dylikt arbete.
Men äfven om denna vigtiga literära förtjenst icke kastades i
vågskålen, måste von Becker, enligt de ännu då för tiden såväl
inom som utanför universitetet rådande, traditionelt fortplantade
åsigterna anses af de fleste sjelfskrifven till den ansökta tjen-
sten, ehuru han åt det historiska hållet hvarken tidigare eller i
sin disputation: de comitatu Easeborgensl producerat någon-
ting af öfvervägande betydenhet, och högskolans år 1828 sank-
tionerade statuter uttryckligen uppställde såsom norm för be-
fordran till lärd tjenst, att afseende skulle företrädesvis fästas
vid den sökandes ådagalagda skicklighet i de ämnen, som af tjen-
sten representerades.

Det gör ett sorglustigt intryck, då man numera, efter en
med alla sina omvexlingar förgången menniskoålder, i konsistorii
protokoller betraktar, med hvilken naiv fördomsfrihet flere kon-
sistoriales halkade öfver nyssnämnda paragrafs bestämningar. I
spetsen för desse öfversittare frambröto den romantiskt-klassiske
poeten Sjöström och den filosoferande teologen Sundvall, hvilken
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sistnämnde gerna plägade finna andras tillgöranden alltför ».snil-
lelösa 11. För desse herrar och män är von Beckers öfverlägsen-
het i tjenstemeriter af en så slående kraft, att medsökandens
möjliga företräden alldeles icke löna mödan att tagas i betrak-
tande. Deras sätt att se saken tycktes icke gifva rum åt det
minsta tvifvel om sanningen af det fatalistiska ordet i Goethes
.»Faust11: c,_ve oss, att vi äro de efter kommande 11!

Med lugn oväldighet hade emellertid bibliotekarien Fredr.
Wilh. Pipping såsom ex efficio opponent bedömt de för tillfäl-
let utgifna disputationernas värde. Han ställer ingendera af
dessa skrifter särdeles högt, men gifver lika litet någondera
ett afgjordt företräde framför den andra, ehuru en och annan
bland hans kolleger trodde sig i professor Pippings utlåtande
kunna varsebli en gradmätning af de sökandes relativa meriter,
genom hvilken Reins redan nog förringade anspråk ännu ytter-
ligare nedtrycktes.

Af fjorton närvarande voterande hade endast en enda,
nämligen professoren i astronomin Argelander uttalat sig för
docenten Reins rätt att framför von Becker på första rummet
uppföras, då turen kom till universitetets d. v. rektor magnifi-
cus Erik Gabi. Melartin, hvilken, ehuru stående till Rein i gan-
ska nära skyldskapsförhållande, stärkt af sina afsigters renhet,
i alla fall visade nog moraliskt mod att med värma förfäkta sin
frändes anspråk på företräde framför sin medsökande. Arge-
lander, van som han var att med lugn betrakta äfven mera
bländande konstellationer än en adjunktur vid vårt universitet,
och dessutom genom sin födelse och tidigare vistelse i främ-
mande land försatt i tillfälle att fördomsfriare bedöma de täf-
lande personernas relativa lämplighet för den ifrågavarande tjen-
sten, hade å sin sida afgifvit ett utlåtande, hvars riktighet i
hufvudsaken torde i alla tider komma att erkännas. Det gör
ännu i dag ett särdeles angenämt intryck att midt i svallet af
de oklara och sväfvande föreställningar om både saker och per-
soner, som qvarstår fixeradt i den tidens akademiska protokoller,
få hvila ut vid detta manligt bestämda votum af Argelander
— den ende bland kämparne i valstriden d. 30 Okt. 1833,
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hvilken bär sitt hufvud upprätt efter mer än ett tredjedels se-
kel, sedan äfven Pipping omsider dukat under för årens tyngd.
— Argelander aville för ingen del frånkänna Adjunkten v. Bec-
ker den verkliga förtjenst, han i afseende å Finska språket ge-
nom utgifvande af dess för grundlighet och skarpsinnighet all-
mänt berömda grammatik i nämnde språk ådagalagt, och skulle
Prof. för dessa Adjunkten v. Beckers förtjenster äfven hafva
uppfort honom å första rummet, om han icke i Lector Rein hade
haft en i den vetenskap, hvarom nu fråga var, efter Professo-
rens tanke så öfverlägsen medsökande. Ty Prof. vore af den
tanke, att vid ett Universitet, der tillgång till skicklige lärare
ännu var så liten, som ofta .vid vårt Finska, man borde vara
betänkt att fästa en skicklig man vid Universitetet, om han ock
icke genast kunde ställas på den plats, dit hans talanger och
kunskaper egentligen kalla honom. 11

Universitetets dåvarande rektor, hvars vilja var den red-
ligaste, men tillika vanligtvis den obeslutsammaste, som någon-
sin regerat en styresmans handlingar, sökte naturligtvis stöd
för sin mening i Argelanders energiska åsigt om Reins företrä-
desrätt. Men äfven för sin egen del var Melartin likväl fullt
öfvertygad om sin svågers öfvervägande lämplighet för den ifrå-
gavarande professionen; och man hörde honom den tiden ofta
för hvar och en, som öron hade att höra't, uttrycka den beun-
dran, Reins historiska forskningsnit hade uppväckt i hans efter
sanning törstande själ. Äfven hans egenhändigt skrifna, i pro-
tokollerna förvarade votum framhåller ett ojäfäktigt vittnesbörd
om Melartins fasta öfvertygelse i detta hänseende. Emedan den
mening, som deri uttalas, blef den åtgörande ej blott för Reins
närmaste öde, utan äfven för hela hans återstående lif, torde
också detta utlåtande här försvara sin plats. Melartin yttrar
deri, att „han förenar sig så mycket hellre med Prof Argelan-
der, som icke allenast de för Universitetet allernådigast fast-
ställda Statuter, utan ock sjelfva den ursprungliga och väsendt-
liga Grundidéen af ett Universitet ovilkorligen erfordra, att,
jemte sann kunskap och skicklighet uti de stycken, som till den
lediga tjenstens bestridande höra, äfven ett lefvande intresse för
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vetenskapen och en dermed sammanhängande nitfull verksamhet,
såväl till vetenskapens ytterligare bearbetande och fullkommande,
som ock till väckande af den studerande ungdomens hog och
omtanke i afseende å samma vetenskap, böra vid besättandet
af akademiska läraretjenster afses, såvidt nemligen dessa egen-
skaper i mer eller mindre grad blifvit documenterade, och så-
ledes en redan för handen varande erfarenhet kan vara tillräcklig
till att i förr berörda afseende med nöjaktig sannolikhet be-
stämma hoppet och utsigterna för framtiden."

Man har många exempel på bättre stiliserade vota än
detta Melartins, men sällan ser man ett i alla afseenden mera
välment. Detta andragandes välmening hade dock kunnat vara
ännu långt varmare, och dess stilisering ett mästerstycke utan
att förmå åstadkomma en så mäktig verkan, som det tycktes
göra. Nära nog samtidigt konstaterades ju dylika stilprofs oför-
måga att på styrelsens höjder tillvägabringa en rubbning i den
derstädes rådande atmosferen. Förgäfves hade nämligen prof.
Linsen i ett undranvärdt vackert utlåtande förfäktat den djerfva
satsen, att Joh. Ludv. Runebergs snillegåfvor gjorde honom
skickligare att såsom akademisk adjunkt uppfatta och tolka den
grekiska literaturens skönhet än hans boklärde medsökande
Nils Abr. Gyldén. På pluraliteten af dåvarande eloqventiae
professorns kolleger verkade hans vältalighet så litet som möj-
ligt. Och universitetets ädle t. f. kansler, hvars orubbeliga prin-
cip det var att respektera den mening, som omfattades af fler-
talet i consistorium academicum, lät det äfven den gången der-
vid bero, ehuru det utan tvifvel gjorde honom ondt, att ett af
en annan professor, orientalisten Sjöstedt, vid samma tillfälle
uttaladt ord alltför bokstafligen skulle besannas. Denne, ehuru
icke heller han för egen del gjorde någonting till att förekomma
den katastrof, han förutsåg, ttkunde i öfrigt ej undgå att yttra
den tanke, att förlusten vore ganska kännbar, i fall en så este-
tiskt bildad man som Mag. Doc. Runeberg, hvilken ej all-
tid står att träffas, af bristande utsigter vore nödsakad att
lemna Universitetet.11 Och dervid blef det.
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Men så föga utsigt professorerne Argelander och Melartin
— de ende, hvilka yrkade på Reins företräde framför von Bec-
ker — skulle under vanliga förhållanden haft att göra sina me-
ningar gällande, låg uti deras personliga ställning till den makt,
hvilken i sista instansen egde att fälla utslag, löftet om en ut-

gång, hvars åstadkommande deras argumenter i annat fall högst
obetydligt kunnat tillskrifva sig.

Alltsedan den preussiska monarkins nödår adertonhundra
sex och sju hade trängt dess kungliga familj tillbaka ända till
rikets yttersta punkt, Tilsit, ihågkom Rysslands dåvarande kej-
sarinna Argelander såsom en barndoms lekkamrat. I följd deraf
såg icke heller kejsarinnans gemål i honom en hvardaglig aka-
demisk pedant, hvilken det icke tillkom att resonera. Arge-
landers frimodiga, intelligenta ord hördes tvärtom när som helst
med välbehag på högsta ort. En föga vanlig lycka för Rein var
det således, att hans intressens talan deroppe kunde föras af
en så föga vanligt qvalificerad målsman.

Men icke nog dermed: Rein egde i sin andra föresprå-
kare, Melartin, en på samma höjder ännu mera inflytelserik
motvigt emot hela det öfriga konsistoriums nedtryckande omdö-
men. Möjligen imponerade redan hans kolossala längd, hvilken,
om han skulle velat behörigen räta på sin lutande gestalt, kun-
nat täfla med sjelfva majestätets monumentala höjd, på den då
för tiden med det fasta medvetandet af sin fulla ungdomsstyrka
uppträdande monarken. Sannolikare är det likväl, att den djupa
fond af bottenärlighet, som utgjorde grunddraget i Melartins hela
väsende, framför allt talade ett väl förstådt språk till den för
trofasthet stämde herrskarens sinne. Med undran hörde man
Nikolai vid det kejserliga parets besök i universitetshuset för
sin gemål presentera högskolans i vestibulen mötande rektor
såsom — Freund Melartin 11. Såsom gåfvor af denna
höga vänskap skänktes samtidigt erkebiskopsstafven åt Melartin
sjelf och den historiska professionen åt hans skyddsling, Rein.
Tantae molis erat —

Ett ojäfaktigt bevis derpå, att långt mer än vanliga kraf-
ter varit erforderliga till att åstadkomma denna befordran, qvar-
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står för alla tider i den skrifvelse, hvarmed t. f. kansler under-
rättar konsistorium om densamma. Åberopande sin literära öf-
verlägsenhet på det historiska fältet hade naturligtvis Rein hos
universitetets höge kansler anfört besvär öfver det underordnade
förslagsrum, honom hade blifvit tilldeladt. På denna besvärsskrift
följde intet svar förr än i samma märkeliga memorial af den 19
April 1834, hvari kansler underrättar konsistorium om Reins
utnämning. Der omnämnes saken sålunda: cc sedan H. K. H.
till pröfning förehaft Consistorii utlåtande i anledning af de be-
svär Lektorn i Tyska språket Gabriel Rein anfört ——, men
H. K. H. funnit skäl icke förekomma till ändring af sagde
Förslag, hade H. K. H. detsamma den 16 innev. April oför-
ändrodt till Hans Kejserl. Majestäts Eget Höga åtgörande i
underd. öfverlemnat, hvarvid H. K. M. funnit godt till i fråga
varande profession i Nåder utnämna Lect. Rein. 11

Man ser, att grefve Rehbinder med en bestämdhet, som
hos en så lojal herre väcker förvåning, söker afböja all miss-
tanke om delaktighet i denna utnämning. Han tvår påtagligen
sina händer inför samtid och efterverld. Hvem hade då gjort
saken i trots ej blott af konsistorii, utan äfven t. f. kanslers
motstånd? Utan allt tvifvel t ,unser Freund Melartin 11, som den
gången öfversatt sitt vanliga dubitativa talesätt: „_här borde nå-
gonting göras 11 till energisk handling.

Förunderlig var väl tillgången vid Reins upphöjelse på sin
akademiska lärostol. Men långt förunderligare var ändock, att
han fick sätta sig ned der i godan ro och oantastad till sin
medborgerliga heder bland ett folk så färdigt som vårt att taga

sin missunsamhet såsom uttryck af rättskänsla, sin uppbrusande
harm såsom fullgiltigt bevis derpå, att man bättre än andra vet,
huru sakerna egentligen bort sig förhålla. Att det likväl fanns
åtminstone en, som tog Reins befordran ej blott såsom kränk-
ning af sin bättre rätt, utan som personlig bitter förolämpning
är lättare att fatta, än motsatsen vore det. Denna förbittrade
känsla hårdnade hos mannen till ett lifsvilkor, hvarmed endast
döden slutligen fick makt. Ifall någonting annat hade förmåt*.
blidka den, ehuru blott passiva, ändock så intensiva förbittrin-
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gen, skulle väl den ädla upprättelse för nederlaget såsom histo-
ricus, hvilken efter ett nära fjerdedels förgånget sekel erbjöds
finska grammatikens egentlige fader, bort åstadkomma försoning.
Den för Math. Castrén inrättade finska lärostolen stod sorgligt
tom; och hela landets blick vände sig till Elias Lönnrot såsom
den värdigaste att intaga platsen. Men Lönnrot, ledd af samma
finkänslighet, hvars högsta yttring fört hans hand till att upp-
teckna Kalevala och Kanteletar, förklarade, att han aldrig skulle
stänga den finska lärostolen för Reinh. von Becker, ifall denne
funne för godt att derpå sätta sig ned. Anbudet begagnades
icke. Redan den omständigheten, att den forne trätobrodren,
med hvilken von Becker hade föresatt sig att hela sitt lif ige-
nom gå parallelt, höll då för tiden i sin hand rektorsspiran,
skulle varit tillräcklig att från det konsistoriela bordet bort-
skrämma samme man, som fordom hade känt det såsom hår-
daste kränkning att derifrån bortvisas.

Reins sinnelag, ehuru i detta fall om möjligt ännu mera
försonligt stämdt än annars, var och förblef ct ett solsken, slösadt
bort på klippan 11. Men på intet annat håll möttes det af oge-
nomträngeligt motstånd. Tvärtom omfattades den nye professorn,
ehuru han hade hunnit sitt mål, formelt på lyckligtvis åtmin-
stone inom den akademiska verlden i detta land så föga banade
stigar, ifrån begynnelsen med en välvilja, hvarom våra dagars
så märkeligen skärpta kritiska förmåga knappt borde kunna
göra sig en föreställning. Att den pluralitet bland Reins em-
betsbröder, hvilken med all makt motsatt sig hans befordran,
icke stötte tillbaka kamraten, som på en annan väg än den af
henne planerade trängt sig i dess krets, kan väl ej förundra
någon, då man besinnar den underdånighet för all mensklig öfver-
het, som derstädes gjorde sig gällande. Förunderligare kan det der-
emot vid första påseende tyckas, att ungdomen, hvars lefver i följd
af naturens sällsamma ordning vanligtvis plägar lättare sättas i glöd-
ning, än fallet är med samma kroppsdel en menniskoålder senare,
ej det ringaste kände sig frestad att taga parti emot den, hvars
parti lyckan så eftertryckligt hade tagit. Denna för Rein så gynn-
samma stämning hos den tidens yngre generation var i det hela
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taget icke partilös, utan snarare ganska partisk; men i samma
riktning som lyckan sjelf visat sig vara det för honom. Ehuru
ej begåfvad med de egenskaper, hvarmed de utvalde individerne
omotståndligt hänföra massorna att följa sig, ingaf han hos alla
det förtroende, som icke tillåter tomrum att uppstå kring en
menniska. Man förstod, att, om också Rein icke var ämnad att
i främsta ledet bryta väg åt dem, som ville framåt, var han
ännu mindre gjord att blifva efter, der andra togo sina steg till
ett bättre. Man kunde på den tiden knappt nog tala om en
opinion, som skulle gjort sig allmänt gällande inom universite-
tet. Ännu mindre hade en sådan opinion, såsom sedermera blef
fallet, vuxit till en makt, hvilken mer eller mindre beherrskade
opinionerna i hela landet. Men åtminstone instinktmessigt kände
likväl mången då redan, att det system af godtycklig despotism,
som do inflytelserikaste medlemmarne i consistorium academicum
sökte — och ofta nog lyckades per fas et nefas - utöfva,
blef, ju längre det led, allt mera olideligt, huru mycket än sys-
temet tycktes tempereradt genom den humanitet, hvilken utmärkte
mer än en bland desse lärde småtyranner i deras normala till-
stånd. Såsom typ för hela slaget bör främst ihågkommas professor
Hällström. En mera intressant personifikation af vetenskapen än
han kunde väl föga nog något lärdt samfund uppvisa. Under sin
första lefnadsperiod hade han tillhört Gustaf den tredjes liffulla,
hurtiga tidehvarf. Men till man mognade han, medan Gustaf
Adolfs afmätta, metodiska regim sökte återställa jemvigten i hans,
af franska revolutionens skakningar ännu ytterligare stimulerade
undersåters sinnen. Den harmoniska yttre bildning, som på ett
så intagande sätt utmärkte denna öfvergångsgeneration, i hvilken
de olika tidselementerna hade sammansmultit till åtminstone sken-
bart mättad enhet, gjorde äfven hos Hällström ungefär samma
intryck som den vackra vattenspegeln närmast ofvanom en bråd-
störtande kaskad. Hans unga års uppbrusande lynne låg kuf-
vadt af en erfarenhet, som lärt, att sådant var rådligt och nyt-
tigt ; af en vilja, hvars beslut gjort sig till lag. Men liksom de
tjusande fioltoner, dem Hällström med mästarehand lockat fram
i sin ungdom, sedermera lågo bortsomnade, såsom om de aldrig
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varit väckta till lif, hade äfven den dragningskraft, han fordom
utöfvat på så mången, förbytt sig till stel respekt för den oöf-
träffligt noggranne vetenskapsmannnen, den så nitiske läraren,

att han ej ens unnade sig frihet från sin föreläsningsskyldighet
dagen efter sin bröllopsqväll — den andra likvisst, han firade.
Man kände sig något beklämd i närheten af alla dessa fullkom-
ligheters innehafvare, äfven då han med fint behag visade en
vänlighet. Det var liksom man känt på sig. att denna urbani-
tet kunde kasta om till sin bittraste motsats. Och att så verk-
ligen stundom skedde, bevisas bland annat af den orubbeliga,
minst sagdt, vis inertiae, hvarmed Hällström ända till sin sista
lifspust spjernade emot den mäktigt begåfvade mans framgång,
hvilken omsider blef Hällströms efterträdare, ehuru nära ett de-
cennium senare, än det kunnat och bort ske. Det är måhända
möjli -it, att Hällström hörde till de ytterst få undantagen, hvilka
gjort sig så oumbärliga för den profession, de mer än en men-
niskoålder innehaft, att hvarken år, som skridit långt öfver den
gränslinie, universitetets statuter uppdraga för lärareverksamhe-
ten dervid, eller en försliten helsa få gälla såsom tillräcklig
uppmaning att frivilligt anticipcra den hvila, hvartill dödens
ultima ratio förr eller senare omotsägligt tvingar äfven den
segaste vilja. Men nekas borde det väl icke, att den kallblo-
dighet, hvarmed Hällström såg en Joh. Jac. Nervänder med
förtviflad ansträngning kämpa för de sinas och sin egen bergning
och om utrymme för sitt behof af verksamhet, kunde jemföras
med ~ett bombfritt hvalf, som står ensamt qvar i den förbrända
staden 11, med »klippan i ett haf11, men isynnerhet med „sinnes-
lugnet på en graf 1".

Det låg verkeligen någonting beslägtadt med vissa afarter
af hjeltemod uti dessa, till sina yttre åthäfvor så humane her-
rars ihärdighet att ända till det möjligas sista gräns låta ett-
föremål för misshag känna tyngden af deras tillintetgörande hand.
Ledsammast af allt var, att ett oblidt öde ställde så till, att
offren för dessa patriarkaliska kraftyttringar utan undantag ut-
valdes bland vetandets löftesrikaste, i följd af sina naturgåfvor
mest utvalde ämnesvenner. Man kan knappt erinra sig någon
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enda mer än vanligt rikt begåfvad yngre akademisk medborgare
från de tiderna, som ej tvangs af den paternela myndigheten att
umgälda sin af naturen undantagsvis förunnade förmånsrätt med
en mer eller mindre extrajudiciel näpst. Och denna kunde steg-

ras ända till tjugufyra dygns vatten och bröd — ehuruväl fritt
val lemnades delinqventen att, ifall han hade råd dertill, försona
sitt brott med en motsvarande, ehuru isynnerhet för en docent,
som ej uppbar en enda styfvers inkomst, rätt betydlig plikt.
Men brottet måste väl äfven hafva varit i samma proportion för-
färligt? spörjer den om missgerningens beskaffenhet okunnige.
Utan tvifvel: ty detta brott bestod deri, att en bland de aka-
demiska afdelningarnes kuratorer ansåg sig hafva giltiga skäl
att afsäga sig denna sin befattning. Förgätas bör i alla fall

icke, att såsom synnerligen aggraverande omständighet kom der-
till, att ifrågavarande förbrytare var Joh. Vilh. Snellman. Man
vet numera rätt väl, huru helsosamt det var, att Snellman fann
och beslöt sig att begagna de utvägar, på hvilka han undslapp
denna skandalösa svältkur. Men hvad man deremot ej kan så
noga veta, är det, hurudan effVkt det skulle hafva gjort på de
herrar vederbörandes samveten, hvilka utan barmhertighet ville
drifva sin hårdnackade opponent till det yttersta, ifall de der-
uti lyckats ännu fullständigare, än fallet blef.

Det var en slump, men såg på den tiden ut såsom en
princip, att både äldre och yngre män af Nervatiders, Snellmans
och Runebergs sort måste finna sin öfverlägsenhet i naturgåfvor
ständigt behandlad såsom en vid högskolan förbjuden lyxartikel,
hvars i ögonen fallande företeelser borde stäfjas genom att vid
hvarje sig erbjudande tillfälle så mycket som möjligt trängas till-
baka i skuggan. Och till denna ödets nyckfulla lek visade sig
såsom motstycke det fenomenet, att de allra torftigaste kontra-
ster mot allt, hvad snille hette, knappt kunde misslyckas, då de
erbjödo sig att fungera såsom skuggor, när helst de ljusare borde
qväsas. Framför allt erbjöd bortgifvandet af de tvänne fattiga
».understöden åt unga litteratörer 11

— de enda af det slaget,
universitetet på den tiden hade att disponera om — det tack-
nämligaste tillfälle att skänka den andeliga fattigdomen veder-
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börlig hyllning. På dessa fält firade det konsistoriela godtycket
sina mest uppsluppna bacchanalier. Rikskunnig blef isynnerhet
den omstörtning, hvarigenom en viss kuriös teolog voterades
till understödet och Runeberg ej blott från detta, utan från hela
universitetet, emedan han sålunda beröfvades den sista möjlig-
heten att dervid qvarstanna. Det länder den hedervärde Me-
lartin till evinnerlig berömmelse, att han utsatte denna malätna
godbit af de akademiska fädernes smak för en uppfriskande
vindpust af hela landets åtlöje och förargelse. Den djerft ut-
manande skandalen måste framkalla en reaktion, som bjöd: hit,
men icke längre! Ett årtionde derefter voro slika skandaler
föga sannolika; men när tjugu år hade förgått, voro de rent af
omöjliga. Ty då hade den nya epok, som vid den tiden, när
Rein till professor utnämndes, mer och mer begynte gry, alla-
redan hunnit upplysa dem, hvilka hade ett ord med i det aka-
demiska laget, derom, att, ifall man lyckades upptäcka folk med
öfverlägsna egenskaper vid universitetet, skulle det varit det
sämsta bruk man af upptäckten kunnat göra, ifall det folket
visats på porten.

Skulle en tidsbilds sannfärdighet kunna ifrågasättas redan
på den grund, att densamma aldrig förr offentligen framhållits,

då vore det illa bestäldt med anspråken på trohet, hvarmed
dessa bidrag till teckningen af de förhållanden, inom hvilka och
mot hvilka professor Rein egde att verka, här för första - gån-
gen utan förbehåll och ».broderier11

— för att låna ett ord af
Hamlet — blifvit hembjudna åt samtidens och efterverldens
granskande blickar. Det är den fasta öfvertygelsen om sannin-
gen af det sagda, som föranledt mig att uttala henne. För
öfrigt kan hon ju så lätt kontrolleras. Ännu qvarstå ofvan den
finska, jorden hundratals män, hvilkas ungdom såg det här i
minnet återkallade jemte mycket annat dylikt, utan att deras
sinnen uppfylldes med bitterhet emot godtyckets så sjelfrådige
verkställare. Det förunderligaste af allt förunderligt på den ti-
den var verkligen den menlösa auktoritetstro, som förmådde oss
att qvarstanna på våra platser såsom åskådare af det myckna,
som gjorde oss ondt, och att icke sätta oss kritiskt till doms
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öfver dem, hvilka så litet skonade hvarken vår rättskänsla eller
öfriga känslor. Ej ens den famösa universela kapprocksvisita-
tionen, hvarvid en högskolans rektor nedlät sig till handtlangare
åt subalterna polisbetjenter, var tillräcklig att qväfva den pietet,
hvarmed studenterne traditionelt blickade opp till honom, som
ej fann det under sin värdighet att stiga ett så godt stycke
nedanom denna. Och likväl voro vi af besagda mönstring bragta
till den grad af förtviflan, att vi styft funderade på att i massa
taga våra Matsar från högskolan. Måhända erinrar sig ännu
en eller annan bland den tidens olyckskamrater det energiskt
lakoniska svaret, gifvet på vederbörandes fråga, hvilka de voro,
som hyste ett så desperat beslut: t,vi skola framlägga student-

katalogen ! 11 Och ändå voro vi icke på långt när så vreda mot
den, hvilken fungerade såsom vår nesas exekutor, som man se-
dermera så ofta visat sig af hundrafaldt mindre hjertgripande
anledningar.

När man från den kritiska ståndpunkt, hvartill finska fol-
kets sjelfmedvetande numera arbetat sig opp, blickar tillbaka
på tiden, då den nye professorn i historien tillträdde sin verk-
samhet, frågar man sig med häpnad: erkände de herrar och
män, hvilka hufvudsakligast gjorde universitetets historia, platt
icke hvarken den allmänt sociala eller kulturhistorien såsom nå-
got slags makt i menskligheten? Sjelfva madame de Sévigné,
som skröt med att historien hos henne uppväckte vämjelse, eme-
dan de dumheter, vi göra i dag, i morgon blifva historia, trodde
ju således ändock på historiens oundvikliga tillkommelse. Men
de, hvilka i den finska universitetsstaden närmast ingrepo i
högskolans inre öden, tycktes gå ut från den riktiga grundsat-
sen, att en barnkammare kan och bör ingen historia hafva.
Felet låg endast i tillämpningen, då man såsom en sådan kam-
mare med dess tillbehör betraktade och behandlade universite-
tets institutioner och förhållanden — att icke ens tala om den
respektiva personalen.

Vid sidan af denna brist på respekt för historien såsom
ofelbart stundande domaremakt, gick föraktet för historien i
hennes egenskap af vorden verkställande makt under förgångna
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tider. Äfven i sistnämnda hänseende hann man nog långt: så
långt att det obestridligt faktiska stundom knappt borde kunna
anses uppnå det möjligas gräns. Tänkte väl de, hvilka åsam-
kade sig ansvaret för dylika handlingar, med den eländiga Du
Barry: apres nous le déluge; eller tänkte de dervid alls intet ?

När man besinnar, att det var män, begåfvade med icke hvar-
dagliga intellektuela förmögenheter, hvilka gjorde sakerna, må-
ste man väl vara böjd att antaga det förra alternativet; men
betänker man, huru dessa saker gjordes, — ja, då vet man ej
mer, hvad man derom skall tänka!

Efter alla de revolutionära experimenter, man sedermera
fått se anställda med universitetets gamla 11, kunde väl
de inskärningar i deras hull, som på den tiden företogos, tyckas
såsom en af skicklig operatör verkställd åderlåtning till före-
kommande af öfverflödig blodfullhet. Men i den tiden, som nu

sysselsätter oss, både var och syntes saken helt annorlunda.
Man hade då ännu icke varit frestad att bära händer på någon-
ting annat än de akademiska nationernas yta: deras namn. Ty
genom 1828 års statuter var denna med universitcternas egen
daning sammanvuxna, på historisk grund hvilande benämning
förbytt till en rubrik, som ej mera antydde ett inom sig slutet
helt, utan tvärtom dess motsats: någonting sönderbrustet. Men
äfven afdelningen, eller som professor Hällström älskade att ut-
trycka sig: fördelningen, hade allt ännu ej blott räddat sin inre
organisation; den geografiska basis, hvarpå den städse förnyade
sitt lifselement, var, på några få modifikationer när, ungefär
densamma, som vid universitetets stiftelse från de särskilda pro-
vinsernas territoriala bestämningar hade lånat sina egna. Den
väsendtligaste förändringen, som under tidernas förlopp i dessa
hänseenden hade gjort sig gällande, bestod deri, att de akade-
miska nationer, hvilka ifrån begynnelsen fått en öfvervägande
betydelse genom deras centrala läge närmast den ursprungliga
universitetsstaden, den aboensiska och borealiska, — den au-

straliska var redan absorberad af den sistnämnda — smånin-

gom förlorat sin framstående plats i allt annat afseende utom
det lokala, och slutligen äfven denna. Deremot hade den vi-
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burgensiska, men framför allt den österbottniska, ju längre det
led, allt mera stigit ej blott i mängden af sina »nationister 11,
utan ock genom den intensiva betydelse, hvartill de arbetat sig
opp. Till stärkande af dessa nationers anseende hade den om-
ständigheten icke minst bidragit, att de hvardera ovanligt länge
åtnjutit äran att såsom sina inspektörer vörda högskolans mest
frejdade lärare, Calonius och Porthan, hvilka båda med ensidig-
heten af sina energiska karakterer befrämjat sina närmaste lands-
mäns intressen och de under deras hägn stående föreningarnes
reputation. För öfrigt hade väl den österbottniska, nationen
mer än en gång i sina hembygder varit af krig och örlig hem-
sökt nära till tillintetgörelse och stundom nödgats i massa söka
sin tillflykt på andra sidan sin egen vik, vid Fyris' stränder.
Men politiskt hade den nationen aldrig känt sig genomskuren af
fiendens svärd, så att hennes åtskilda lemmar blifvit ryckta un-

der olika potentaters väldigheter.
Olyckligare hade, såsom redan tidigare påpekades, den vi-

burgensiska nationen sett sitt ödes lotter falla. Men ehuru det
territorium, som gifvit henne namn, och hvarifrån hon hufvud-
sakligast rekryterat sig, stycke för stycke bortslets från allt,
hvilket hade gjort det till en del af ett helt, öfverlefde likväl
benämningen ».viborgska nationen 11 med rörande ihärdighet för-
hållanden, som i verkligheten ej mera funnos till. Detta namn,
som betecknade på en gång en endast alltför obestridlig sorg

och en högst problematisk förhoppning, dog ej ens då bort, när
kejsar Paul, ledd af sitt med det Holsteinska fursteblodet ärfda
hat mot Sverige, förbjöd sina viburgensiske undersåter att vid

den finska akademien än vidare befolka den nation, åt hvilken
deras fäder gifvit namn. Detta påbud var ett visserligen strängt,
men clerjemte mycket radikalt botemedel, genom hvilket afkom-
lingarne grundligt skulle kureras från sympatierna för allt det,
som under flera sekel hade gjort de gamle karelarene till sven-
skar och finnar. Förbudet blef lyckligtvis ej långvarigt; och
isynnerhet efter återföreningen 1811 fungerade viborgska natio-
nen vid Åbo akademi som den pulsåder, genom hvilken ett
eemensamt lif de så länge från hvarandra skilda lemmarne emel-
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lan på naturenligaste sätt förmedlades. Liksom den sjelfrådiga
Wuoksen ej kan slippa att vara ett barn af Saima, måste alla med-
lemmar af besagda nation, hvarhelst än deras vagga må hafva stått,
erkänna sig såsom söner af samma folk och således såsom bröder.

Denna omständighet är af allra största vigt för uppfattan-
det af den katastrofs rätta betydelse, jag anser mig böra teckna
här, ej så mycket derför, att samma kris berörde Rein mer än
de fleste andra, utan af det skäl, att derifrån kastas en, om
också hemsk, likväl skarp belysning öfver den ända till frivo-
litet gående fördomsfrihet, hvarmed man då för tiden, styrd af
ögonblickets godtyckliga infall lekte med institutioner, icke gjorda
att lekas med, utan som tvärtom bordt kunna injaga respekt
åtminstone hos män, hvilka sjelfva i dessas hägn fått sin ut-
veckling, och sedermera haft äran emottaga såsom bevis på för-
troende skyldigheten att vårda desammas rättigheter och intres-
sen. Den österbottniska och viborgska afdelningens dåvarande
inspektörers sätt att se och behandla sakerna hade halkat bort
på stigar, från hvilka de åsigter, som hyllades af den öfverdå-
diga svenska frihetstidens söner, Porthan och Calonius, alldeles
förlorades ur sigte. Österbottningen Hällström följde dock en-
dast passivt med den revolutionära rörelsen, medan den
viburgensen 11 Ursin — det var hans eget favorituttryck — utgjorde
den framdrifvande kraften. Åtminstone tillhör äran af initiativet
afgjordt den sistnämnde.

Och liksom äran af auktorsskapet till det bedröfliga in-
trigstycket odelad tillhör besagde uredlige viburgens," kunde in-
gen med honom täfia i förtjensten om pjesens mise-en scéne
och alla öfriga egenskaper, hvilka utmärka en mer än vanligt
rutinerad regissör. Ehuru det var första gången han veterligen
försökte sig i större stil åt detta håll, utvecklade han nu redan
derutinnan en virtuositet, som lofvade någonting betydande för
framtiden, ifall tillfällena till öfning voro något så när gynn-
samma. Och det blef sörjdt derför, att sådana, tillfällen icke
saknades.

Men så öfverlägsen än den redlige viburgensens skicklighet
visade sig för operationer af i fråga varande slag, skulle väl ej
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ens hon varit tillräcklig att framkalla den åsyftade och verke-
ligen åstadkomna effekten, ifall professor Ursin ej hade haft
lyckan att vända sig till medhjelpare, som med beundransvärd
beredvillighet iklädde sig delaktigheten i och ansvaret för den
odelade viburgensiska afdelningens siste inspektörs — hämdeplan.
Ty oaktadt nära fyra decenniers vintrar ligga kylande mellan
det hetsiga utbrottet af klyfningsprojektet och denna stund, kan
en, hvilken — lyckligtvis — blott som ett af de många offren
tog den lifligaste del i de experimenter, han enligt sin pligt mot
sanning och universitetets häfder nu omtalar, omöjligen annor-
lunda beteckna saken.

Både lifvets allvar och lifvets lek finna ej sällan behag i att
ställa vid hvarandras sida motsatser, dem beskaffenheten af deras
lynne framkastat liksom till bevis på naturens outtömliga för-
måga att alstra olikheter. Sålunda hade en slik ödets fyndig-
het roat sig med att vid samma afdelning, hvars roder Ursin
med utsökt skicklighet styrde till hennes undergång, anvisa så-
som hennes kurator plats åt Rein, hvilken uppbjöd alla de kraf-
ter, dem han hemtade ur sin kärlek till födelsebygden och sitt
allvarliga historiska sinne, till att demonstrera hårdheten af
denna midt under djupaste fred vågade statskupp, som sönder-
skar, hvad äfven den vildaste yttre fejd lemnat oantastadt. Re-
dan här stodo gent emot hvarandra ehuru ännu under ostörda
personliga vänskapsförhållanden desse två män, hvilka mer och
mer, hvad det led, skulle representera tvänne ganska skiljaktiga
tidstendenser: Ursin den framfarna akademiska konsiderations-
lösheten, drifven till en spets, som måste förslöas eller brista;
Rein en sinnesriktning vid högskolan, hvars humanitet uppen-
barade sig icke så mycket i höfliga utvärtes åthäfvor, som i
aktningsfullt erkännande af billighet och rätt såväl, då det an-
gick person som när det gällde sak. Äfven den vibur-
gensen 11 par préférence intog månget både äldre och yngre sinne
ännu på den tiden genom smidigheten i umgängessätt, utbildad
under en flitig medicinsk praktik, genom fryntlig gästvänlighet
och liberal fördragsamhet med andras meningar, åtminstone så
länge dessa icke hade olyckan att råka i strid med hans
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egna favoritfunderingar. En måttstock för Ursins öfverseende
tolerans i sistnämnda hänseende framhölls till åhörarenes syn-
nerliga uppbyggelse under hvarje disputationsakt inom afdelnin-
gen, hvarvid inspektor i egen person presiderade. Detta mått
visade sig i och med den klassiska fras, som städse utöfvade
sin försonande verkan, då ordföranden genom en slutreplik gjorde
slag i saken, och lydde: recte qvidem habet prestuntissimus
dominus opponens, sed etiam recte habet dominus respondens.

Det borde lika litet väcka förvåning, att en lärd, som har
till dagligt bruk en sådan fras, högaktar sig sjelf såsom klassisk
auktoritet i latinet — att detta verkeligen var fallet med pro-
fessor Ursin skall snart omtalas — som att en så medgörlig
dialektiker tror sig kunna vänta en dylik beskedlighet hos andra.
Det enda, som dervid tyckes kunna framkalla någon förundran,
vore väl, att samma person, som har alldeles ingenting emot,
att alla andra mena detsamma som hon sjelf, känner lust att
låta afvikande meningar umgäldas med en näpst, som stigande
långt öfver de motsägandes hufvuden träffar föremål, hvilka bordt
qvarstå lika oantastpliga för alla. Men detta sätt att gå till väga
hörde ju till den tidens akademiska tecken.

Ett i och för sig sjelft ringa men likväl slående bevis
derpå, att Ursin redan ifrån begynnelsen, då han efter Melartin,
som afsagt sig förtroendet, i Åbo hedrades med viborgska natio-
nens val till inspektor, icke rätt tilltrodde sig att på öfverty-
gelsens väg kunna leda sinnena, dit han ville, och att han der-
för önskade anlita andra tjenliga medel, må här finna en plats.
I de stadgar, som af tjugu dertill utsedde medlemmar af natio-
nen under hans ordförandeskap utarbetades ej långt före den
allmänna förstöringen genom Åbo brand, ingick bland annat den
sällsamma, efter nu rådande åsigter omöjliga bestämningen, att
inspektor kunde medels åtta röster söka göra sin mening gäl-
lande, då skriftlig votering egde rum, hvarjemte kurator hugna-
des med hälften så många. Ehuru utrustad med detta massiva
medel att få sin vilja fram, lyckades inspektor icke bättre än,
att, då han för första gången efter universitetets flyttning till
Helsingfors ville sätta ut all den styrka, hvarmed de åtta rösterna
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beväpnat honom, han vid experimentet kom afgjordt till korta.
Han önskade nämligen till den af honom särdeles högt värde-
rade seniorsvärdigheten upphjelpa en civis, som genom sin be-
skedlighet och påpasslighet hade mer än någon annan gjort sig
förtjent af inspektörs aktning och välvilja, hvaremot hans kam-
rater voro nog förstockade att icke anse dessa älskvärda egen-
skaper såsom de lämpligaste stegen för den såväl af honom sjelf
som af hans gynnare åsyftade upphöjelsen. Följden af denna
skiljaktighet i åsigter blef den, att vår seniorskandidat icke
lyckades hopsamla mer än ett enda votum, vår Herre vete hvar-
ifrån det må ha kommit, utom inspektörs samtliga åtta röster
och kurators lika odelade fyra. Och för alla tider var och för-
biet pretendenten utstruken från seniorsrullorna. Men »den red-
lige viburgensen, 11 ehuru hans anlete sken med sin vanliga oför-
änderliga glans, gömde minnet af nederlaget granueligen i sitt
hjerta; och, när tiden var mogen, drabbades den numera sä kal-
lade viborgska afdelningen af samma öde, hvarmed inför Salo-
mos domstol den oäkta modren ville förstöra det barn, hon icke
kunde få helt i sitt våld.

1832 års promotions sommardagar hade längesedan blek-

nat bort och höstens mörknade allt mer. Då samlades vibur-
genserne en qväll i universitetets nuvarande filosofiska lärosal,
vill jag minnas. Det var fråga om några ändringar i de dittills
gällande stadgarne. Isynnerhet hade obelåtenheten tagit sin rikt-
ning emot den af inspektor så varmt omfattade seniorsinstitu-
tionen. Professor Ursin ansåg sig böra försvara med eftertryck
afdelningens dåvarande och blifvande veteraner mot den förmo-
dade misstanken, att de voro ».lejde spejarell. c,Lejde spejare
äro de icke, 1" menade han, »ty hvem skulle hafva lejt dem" etc?
Huru mycket han än anförde till att vederlägga den endast af
honom sjelf uppfunna hypotesen, hittade han ej på det argu-
mentet, som mer än alla andra skulle hafva tagit skruf i ung-
domens sinnen. Han frågade ej, huru det vore tänkbart, att,
då de sjelfva, oaktadt hans egna åtta röster, hade valet fritt
bland hundra kamrater, man skulle få ihop ett sällskap eller
ens en enda nog lumpen att låta sig till spejare lejas? Men
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lika litet som han vände sig till de ungas hederskänsla, använde
han såsom medel att åstadkomma eftergifvenhet den kraftyttring,
han behöll i bakhåll till bestraffande af de motspänstige. Han
lät på intet vis förstå, att hans vara eller icke-vara såsom
afdelningens inspektor hängde på samma tråd, som upprätthöll
eller fällde senioratet inom densamma. Och likväl var sinnes-
stämningen sådan, att man ej ogerna hade sett afdelningens in-
tressen fortfarande omhuldade af samma person, hvars allmän-
neligen kända smeknamn nogsamt karakteriserade den ömhet,
inan tilltrodde honom. Och sannolikt skulle denna lycka i nöd-
fall hafva blifvit gäldad medels offret af oppositionen mot desse
seniorer, dem man önskade blifva qvitt, alldeles icke, emedan
man i dem misstänkte ~lejde spejare"', utan derför, att en vak-
nande demokratisk jemnlikhetslust ej rätt ville förlikas med de-
ras, visserligen endast formela företrädesrätt. Men då inspektor
lät platt intet förljuda om den hotande närmaste förlusten och
ännu mindre om den förödelsens styggelse, som skulle blifva den
aflägsnare följden af afdelningens djerfhet att mucka, qvarstodo
de allra fleste käckt på sin motsägelses kant. Drifven då redan
af den passion att försvara förlorade saker, som följt honom hela
lifvet igenom, öfvervann den, som talar detta, betänkligheten af
att liksom plädera pro domo och röstade för bibehållandet af
den för flertalet misshagliga distinktionen. Att han. oaktadt den
förnämliga bundsförvandt, åt hvilken han skänkt sitt bistånd i
klämman, skulle blifva grundeligen öfverröstad, derpå var han
på förhand lika beredd som någon. Men hvad hvarken han
eller någon annan kunde drömma om, var den, att vår omröst-
ning skulle bära i sitt sköte de åskor, som genast urladdade
sig i inspektörs förklaring, att han under sådana omständigheter
icke ansåg sig längre böra qvarstanna i detta förhållande, hvari
han dittills stått till afdelningen. Denna förklaring afgafs med
sådan manhaftighet, att ej ens det lättaste spår af känsla för-
rådde en saknad, som i en stund af dylik skilsmessa varit lätt
begriplig, eller en förbittring, hvars röjande hos en man, hvil-
ken redan drifvit situationen så långt och var betänkt uppå att
drifva den till det yttersta, nästan skulle hafva tagit sig ut som
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en gärd åt — ärligheten. Vår välvilliga förhoppning, att han
ännu kunde återkomma till den vänliga sinnesstämning, hvilken
vi icke trodde oss hafva förverkat, tillbakavisades med en be-
stämdhet, som minst skulle hafva anstått en halfgud. Och vår
vordne inspektor aflägsnade sig från oss ungefär så, som man
går bort från ett af lågorna härjadt hus, der inan bott på hyra,
och hvarifrån man räddat alla sina tillhörigheter.

För att den nu berättade, såsom bidrag till kännedom af
dåvarande akademiska lif högeligen upplysande tilldragelsen
måtte till sin sanna beskaffenhet kunna bedömas, anser jag mig
böra tillägga några få ord. Med full sakkännedom af alla hit-
hörande förhållanden och vädjande till deras bekräftelse, hvilka
ännu bevara ifrån vår gemensamma ungdomstid en dylik, kan
jag bedyra, att uti ifrågavarande fall ej den aflägsnaste skymt
af sådana intriger, som någon gång annars framkallat brytningar
inom universitetets kretsar och som för män af ära äro lika
omöjliga att inlåta sig i, som odrägliga att uthärda, berättigade
professor Ursin till de steg, han tog från den viborgska afdel-
ningen och de, mått han i sammanhang dermed vidtog mot den-
samma.

Såsom någonting karakteristiskt för sinnelaget hos den ti-
dens ungdom förtjenar kanske omnämnas, att vi, i stället för
att harmas öfver den ohejdade missaktning, inspektor hade lagt
i dagen för afdelningens sjelfbestämningsrätt inom gränser, hvilka
ingalunda gåfvo rum åt kollisioner hvarken med sedlighetens
eller hans prerogativer, kände en ilning af beundran för den
abdikerandes karlavulenhet att behandla våra anspråk en ca-
naille. Först när det spordes, att han lyckats tubba univer-
sitetets både rektor och konsistorium till en styckningsprocess,
som tycktes oss skrida ett godt stycke öfver mensklighetens rå-
märken, begynte vi halfhögt uttala ett harmblandadt: divide ac
impera '■ Att viborgska afdelningen förlorade mycket på kuppen,
det är otvifvelaktigt, Tvetydigare synes det deremot, huruvida
den vinning, Ursin skördade af sin gordiska knutbragd, upp-
vägde den derur härflytande mistningen. Hans erfarenhet skulle
då gått utom den öfriga mensklighetens. Ty af hämndens njut-
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ning har ännu ingen menniska blifvit gjord verkligt lycklig.
Förgätas bör likväl icke, att den anklagelse emot afdelningen,
som af Ursin i sjelfförnekande och elegisk tonart uttalades uti
till konsistorium den 17 November 1832 inlemnadt memorial,
till en början framkallade ganska olikartade genljud, allt efter
resonansbottnens stämning för eller mot memorialförfattaren i
hans kollegers sinnen. Från ett och annat håll sparades icke
temmeligen bittra piller. Men af andra händer förgylldes dessa
så, att de nästan sågo ut som gyllene frukter framlagda på ett
altare. Isynnerhet utmärkte sig professor Linsen i sådant fili-
gramsarbete. Han slutar ett längre vältaligt andragande med
följande panegyriska utrop: ~Professor Ursin bör således, efter
min tanke, ej afsäga sig inspektoratet. Han begår .derigenom en
orättvisa mot sig sjelf: hans humana tänkesätt, hans lynnes fog-
lighet och lämpa, hans kärlek till allt, som skickar sig, gör
honom passande att vara inspektor. Han begår ock en orättvisa
mot de ynglingar, hvilkas sedlighetsvård han nu öfverger: han
gör dem då den hårda beskyllning att hafva misskännt honom,
och det göra de, vid Gud, icke. 11

Oaktadt professor Linsens edeligen bestyrkta vittnesbörd,
befarar jag ändå, i stöd af sedermera vunnen erfarenhet, att
viburgenserne icke hade rätt reda på deras vordne inspektörs
verkliga karakter. Men då vitsordet egentligen åsyftar att in-
tyga, det afdelningens medlemmar ingalunda förnekat det vän-
liga tänkesätt, de emot sin styresman hyst, kommer det onekli-
gen sanningen ganska nära. För öfrigt lydde afsägelseakten
sålunda: ».Sedan den tid allaredan är förbi, då jag hoppades
kunna verka något väsenteligen godt inom viborgska afdelningen,
har jag ansett min pligt fordra att lemna rum för någon lyck-
ligare ledare än jag är, och har derför den 7 innevarande Nov.
afsagt mig Inspectoratet för nämnda afdelning, hvilket jag här-
medelst får Herr Rector och Ampl. Consist. Acad. ödmjukast
underrätta.11

Det antyddes redan, att detta konfidentiela meddelande in-
galunda lernnades utan skiftande kommentarier. Det märkeli-
gaste, dessa innehölio, var otvifveiaktigt frågan, huruvida det
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■stod viburgensernes inspektor fritt att efter eget för godt fin-
nande öfvergifva de i hans vård anförtrodde skyddslingarne.
Eftertryckligast motsades detta af den konsistorii ledamot, som
närmast kunde taga åt sig Ursins fina vink om Cinågon lyckli-
gare ledare.'- Det protesterande andragandet nedlade sin kraf-
tigaste trumf i följande slutord: ahvarutom professoren icke heller
kunde förbise den härvid förekommande betänkliga omständighet,
-att, om en inspektor för en afdelning erkännes hafva rätt att,
enär han så för godt finner, skilja sig från den befattning han i
sådan egenskap innehafver, så skulle i och med detsamma rät-
tigheten för en afdelning att efter behag aflägsua en inspektor
likaledes vara erkänd.''-

Jag vågar icke afgöra, huruvida denna slutledning fullt
öfverensstämde med logikens strängaste fordringar; men desto
bättre kan det fattas, att densamma hårdhändt stötte på en
sträng, som lättare än någon annan kunde i det dåvarande kon-
sistoriums själ försättas i dallring*. Men så mäktiga ting kunde
den i alla fall icke åstadkomma, att den skulle föranledt ett
beslut, som inskränkte Ursins rättighet att efter eget välbehag
nyttja sin frihet i sitt förhållande till viborgska afdelningen. På
underliga tankar måste man i alla fall både nu och i allan fram-
tid föras, då man jemför denna eftergifna beskedlighet emot en
sjelfrådig inspektor med den fanatiska ihärdighet, hvarmed man
några år senare, nära nog med knifven på strupen, ansatte en
stackars docent, hvilken förklarade sig förhindrad att ytterligare
åtaga sig en kuratorsbefattning, den han redan förut under ett
par års tid hade behörigen skött. — —

Verkningarna af den viburgensiske ex-inspektorns onåd
hade ej tålamod att länge låta vänta på sig. Och dä äfven den
vildaste akademiska vresighet på den tiden icke gerna bortfällde
åtminstone ett sken af metod, indrogos österbottningarne, ändock
de ingen skuld hade uti den viburgensiska konflikten, i samma
fördömelse. Ett nästan hemskt intryck gör ännu i dag denna
metod, då den qvarligger såsom täckmantel öfver de verkliga
motiverna till sönderstycknings-förslaget. Och intryckets vidrig-
het fördjupas ännu mera deraf, att detta system af argan list
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blifvit satt i munnen på den ärligaste bland alla själar, univer-
sitetets dåvarande rektor magnificus.

Ursins energiska vilja hade nämligen fått sådan makt med
Melartins lätt böjliga, att denne behandlade tesen angående
klyfningen icke såsom en tillfälligtvis påkallad respondens, utan
som hade han sjelf dertill varit auktor. Och i känslan af sin
svaghet all, retade han opp sig till en vresighet mot hvarje
olika tanke i saken, den der lika litet stämde öfverens med
hans naturliga godmodighet såsom menniska och — prest som
med hans nuvarande tillfälliga akademiska värdighet.

Vid konsistorii sammanträde den 1 December 1832 fram-
lade rektor, sedan Ursins rättighet att afsäga sig inspektoratet
var erkänd, delningsförslaget icke såsom ett honom utifrån på-
trugadt, utan liksom hade det varit ett foster af hans egna,
trägna omsorger om den studerande ungdomens bästa. Det mo-
tiverades i följande ordalag: aI afseende till svårigheten af en-
närmare tillsyn öfver en till antalet allt för talrik afdelning och
möjligheten för dess medlemmar att af de öfningar, som inom
afdelningarne lemnas, kunna draga behörig fördel, såsom ock
med afseende å det goda, som deraf vore att förvänta, att flere
af konsistorii ledamöter stode i ett närmare förhållande till de
studerande, hemställde han, med anledning af paragraf 104 i
kejserl. universitetets statuter, deri det allmänna inseendet öfver
afdelningarne är konsistorium ålagdt, om icke de tvänne talrikaste
afdelningarne vid universitetet, nemligen den viborgska och öster-
bottniska, hvardera lämpligen kunde fördelas i tvenne, och an-
talet af de individer, af hvilka en afdelning högst finge utgöras,
derjemte närmare bestämmas, i hvilket afseende Herr Rector
föreslog, att klyfning af en afdelning i allmänhet endast i det
fall borde för sig gå, att antalet af dess medlemmar redan i
längre tid öfverskjutit femtio.11

I den böneskrift, hvarmed österbottningarne,
af den djupa oro, som ryktet om en tillämnad delning af öster-
bottniska afdelningen hos dem väckt,"- uppvaktade sine aakade-
miske Fäder,11 sade de bland mycket annat, förtjent af att be-
hjertas, sig aåsyfta, att i den vågskål, hvarmed deras akademi-
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ske Fäder i och med denna fråga vägde vårt fosterlands kom-
mande öden, äfven lägga känslans röst, som ofta låter förnimma
sig mera sanut profetiskt än det kallt beräknande förståndet. 11

Ville de österbottniske sönerne, såsom det tyckes, medels denna
tirad förebrå besagde ~.Fädei", att de alltför ensidigt låtit styra
sig af j-det kallt beräknande förståndet, 11 så kunde väl ingen
förebråelse mera oförskyldt mot desse riktas. Om på någonting
får användas ett bland fransmännens favorit-talesätt: brillerpar
son absence, torde det böra medgifvas, att detta gäller om alla
slag af förstånd, men isynnerhet adet kallt beräknande 11, då den
olycksdigra, frågan om de tvänne afdelningarnes styckning inför
konsistorium afhandlades. Åtminstone i hithörande protokoller
finnes ej mer än på sin höjd ett enda ord bevaradt, hvilket
tillkännager, att ''• skulle besinnat vådan af den vålds-
bragd, man redde sig att beså, dertill ledd af en i sin ofelbar-
hetsnyck sårad person. Ej en aning om de konflikter, dem man
med godtycklig sjelfviskhet går att frammana, och som en gång
frammanade måste allt vidare alstra sig sjelfva, liksom arfsynden,
röjer sig i diskussionen angående den högvigtiga frågan. Men
i det hela kan man knappt nog tala om diskussion der, hvarest
all öfverläggning inskränkes till att -.utse vissa Committerade
till beredande af denna delning. 11 Blott en bland desse kom-
mitterade, professor Lagus, ~var af den tanke, att de i fråga
komna afdelningarne borde i saken höras, i enlighet med hvad
jemväl förut varit vanligt i frågor af dylik beskaffenhet." Denne
tanke antydde, att åtminstone historiens rätt ännu i Consisto-
rium Academicum hade att räkna på ett votum, som i nödfall
kunde föra dess talan. Det var nog litet, men det var likväl
allt, som bestods åt clet hållet för den gången. — — — —

Utgifvarens anmärkning. Ungefär så långt som hit sträcker sig
det fragment af Cygnaei minnestal öfver Gabriel Pein, som ännu
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finnes i behåll såväl i konsept som ock i korrekturafdrag, ty arbe-
tet var redan för pressen färdigt i fyra ark, då tillfälliga omständig-
heter vållade afbrott i nedskrifvandet af talet. Endast en oafslutad
mening följer efter det ofvanstående. Utgifvaren har dock ansett

sig böra meddela detta icke obetydande fragment, som, så godt sig
nu mera göra låter, kompletterar Finska Vetenskapssocietetens sam-
ling af minnestal öfver sina bortgångne ledamöter.

Cygnaeus har, äfven i fråga om Gabriel Rein, gjort spridda
anteckningar, som sammanstälda ungefär torde anses angifVa huf-
vudpunkterna af den icke nedskrifna delen af föredraget. Äfven
dessa torde icke sakna intresse samt följa här nedanför jemte några,
af Cygnaeus upptecknade rader ur det tal, han höll vid jordfästnin-
gen af Reins stoft äfvensom början af en ofullbordad dikt med öf-
verskrift „Gabriel Rein".

Rein vände sig till bearbetningen af Finlands älsta histo-
ria: der mötte honom den gemensamma grunden, på hvilken
de sedermera från hvarandra slitna delarne af fäderneslandet
lefvat och lidit tillsamman.

Han är väl den ende, som hittills haft en klar öfversigt
af fäderneslandets historia i hela dess vidd.

Reins liksom hans historiske föregångares främsta bemödan-
den gingo i allmänhet ut på att utreda sanningen — ej, så-
som så ofta annorstädes varit och är förhållandet, att säga san-
ningen åt vederbörande, än på det ena hållet, än på det
andra.

Att Rein fick professionen var förunderligt; men långt
förunderligare i alla fall, att han fick behålla sin medborgeliga
heder okränkt.

Rein var den egentlige skaparen af finsk statistik.

Redan som lärare och ännu mera såsom högskolans rek-
tor bidrog Rein till att framkalla detta på humanitet byggda
vänliga förhållande emellan universitetets lärare och lärjungar,
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hvars motstycke, så vidt mig är bekant, i lika hög grad svårli-
gen i hela vår verldsdel låter sig upptäcka. Hans flärdlöshet
motstod, såsom ingen annan skulle det kunna, den frestelse till
öfvermod, som lockande uppstiger från hvarje plats, der makt-
fullkomlighet tager ut sina steg.

Det var ej ett Neptuniskt quos ego!
Sista spåren af penalismen, hvilken, ett arf från medelti-

den, fortfarit att tyrannisera den akademiska medborgaren, för-
svunno spårlöst.

Kunde man ej med skäl påstå, att först med Rein den
nya tiden satte sig på universitetets rektorsstol?

Man kan ej säga, att han stod öfver de stridande par-
tierna, snarare mellan dem — utan att krossas.

I striderna vid konsistorii-bordet stod Rein utan undantag
på den liberalare sidan.

Hans hofsamma medgöriighet försonade, hans rättrådighet
verkade lugnande.

Man skulle nästan tycka, att det icke kan räknas Rein
till förtjenst, att han dömde såsom menniska och historiker lugnt
och opartiskt; detta kostade ju honom ingen inre strid, ingen
uppoffring af förut fattade meningar. Hans lynne var stämdt för
partilöshet.

Sitt historiska sinne ådagalade Rein äfven genom den rätt-
visa, han förstod att göra åt grefve Bergs förtjenster om detta
land, hvilken man vanligen här bedömde med styrkan af en
följetonists omdöme och ett orakels anspråkslöshet.

Rein var utan passioner.
Desse neutrale, som följa med strömmen, hvarthän den

än må styra sin kosa, de hafva det beqvämt; de stöta sig ej
med någon. Men strömmen sjelf har det icke lika lätt: under
sitt lopp kan den icke undvika att skära in här och der, hvar-
est man helst velat vara i fred; den öfversvämmar ej sällan
sänka platser, som sålunda störas i den konservativa åtrån att
hägna sin gamla gyttja. Strömmen låter ej reglera sin framfart
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efter den kloka kalkylens beräkningar. Strömmens lynne hade
ingenting gemensamt, med Gabriel Reins själsdisposition. Denna
återspeglades desto bättre af den fridfulla källan.

Reins försvar af J. V. Snellman.
Reins ställning till finska språkfrågan.
Vi hafva nog hufvudbry med två språk till modersmål.

Rein besvärades af minst tre; man kunde till och med säga
fyra, då latinet, hvilket länge var hans literära kommunikations-
medel, tages med i beräkningen.

Säg mig, med hvem du umgås, och jag säger dig, hvem
du är.

Redligheten, som är hvar mans pligt, kan bli en dygd,
då den under svåra förhållanden osvikligen håller sig vid makt.

Allt sällsyntare skola dessa flärd- och anspråkslösa, god-
modiga karakterer blifva ibland oss.

Det torde kunna tagas för afgjordt, att Reins namn var
kändt, så vidt vårt lands sig sträcker, mer än någon annans
bland dem, som gälla såsom målsmän för Finlands kultur. Blott
Elias Lönnrots kan deri mäta sig med Reins.

(Ur Cygnaei tal vid Gabriel .Reins jordfästning..)
________ var åter på slutet af sin bana liksom vid dess tidi-

gare skede en af dessa arbetets heroer, hvilka frivilligt taga på
sig en större börda deraf än äfven den obilligaste tvångsherre
eller arbetsgifvare kunde pålägga sina lejda handtlangare.

Hans sista offentligen uttalade sträfvan var en maning till
finska folket att hägna och hedra våra minnesmärken. Vi hafva
med denna graf i qväll invigt ett nytt sådant, som ej får, ej
skall någonsin missaktas och vanvårdas. Den finska naturen
räcker nu åt den grafven sina vackraste kransar och hvälfver
omkring den allt mera tätnande, skyddande hvalf. Dessa kran-
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sar skola väl nedfalla vissnade och hvalfven sönderbrytas af
höstens stormar. Men grafven sjelf skall hedras af minneskran-
sar, icke vanskliga såsom de, hvilka af naturens ombytliga hand
skänkas och tagas åter, utan bundna af vänliga tacksamma hjer-
tan. Och en vård. ■ —

Sådana mäns minne är för nationerna en skörd, öfver
hvilken de vexlande årens tider förlorat sin förstöringskraft.

Om den mans bortgång, som hunnit fylla sitt mått, talar
hans land ej med tårar i rösten.

Gabriel Rein.
(Fragment.)

Som åkerbrukaren insomnar sött.
När han hunnit sin teg att skära,
Gick Du till ro, då Du kände Dig trött
Att längre den bördan bära,
Du burit från ungdoms-morgonens dar
Och lika idogt då ännu bar,
När aftonens skuggor förlängdes.

Du var en fridens man, men ett mod
Du egde dock mer än de fleste:
I arbetets hjeltemod Du ju stod
Uti samma led med de bäste.
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Det var år 1847. Högsommaren i norden var ej blott
inne; den nalkades redan sin öfvergång till höst. På fästet
tände sig Augusti-stjernorna, som bleknat bort för midnattssolen,
en efter annan åter, och blickade vänligt ned på den ståtliga
Angermanelfvens stränder, hvilka ännu hade bevarat sin sommar-
grönska. Der var det friskt; men på samma stränder satt en
af ålder nedböjd nian. Hans lefnads höst var långt framskriden
redan. I den lutande hyddan hade likväl brunnit ett af de
herrligaste ljus, som någonsin lyst i nordanlanden; så rent, så
varmt som man både der och annorstädes sällan det sport.

Ännu hade det ljuset ej slocknat; men det var tärdt detta bröst,
hvarur så mycken glädje, så mycken hugsvalelse hade spridt sig
kring land och rike. Det var förhärjadt-, men der funnos qvar
oaser, och på dessa lefde som förr kärlek, godhet och äfven
sångens gåfva.

Och den gamle älskade äfven nu såsom förut ljusets vackra
oskyldiga barn, blommorna, ehura han ej mera kunde höja sin
blick upp till dem. Men kärleksfulla händer planterade den
vackraste bland dessa vid hans fötter. Han tycktes då slumra
in, och när han vaknade hade han diktat till den sköna blom-
man en sång. Tacksamheten var en bland de känslor, som af
inga öden kunde plånas ut ur Frans Michael Franzéns hjerta.
Äfven nu doftade hon ur sången mot blomman, om hvilken
det hette:

Likt en engels fläkt din vällukt sprids till mitt läger,
Och jag känner ej mer plågan, som störde min sömn
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Den blomman har vissnat längesedan; -men de blommor,
som utgått från Franzéns ande, de lefva qvar i odödlig fägring
doftande ljufligt och skola så dofta för slägte efter slägte. Fran-
zén var tacksam för äfven den sista blomman, som ställd vid
hans fot gladde hans blick; skulle vi ej vara tacksamma för de
tusentals andens blomster, han efterlemnat åt det folk, som gaf
honom lifvets värme? Det är denna tacksamhet, som i dag sam-
lat oss på detta rum för att vårda hans minne, hvilket kommer
att mätas af sekel. Det första seklet har nu gått till ända,
och vi stå här såsom vakter, att det ej må öfvergå till ett
annat, utan att hans folk egnat deråt en skyldig minnesgärd.

Jag har fått det ärofulla, för mig oändligt dyrbara upp-
draget att tolka de känslor, som lifva ej allenast denna försam-
ling, utan ock utgöra ett föreningsband mellan oss och så många
andra, hvilka jemte oss tro sig uppfylla en helig pligt, då de
söka gifva uttryck åt sin erkänsla för det myckna vackra, ädla,
goda, Franzén rastlöst skänkt ej blott den långa följden af sina
samtida, utan ock en obegränsad efterverld.

Vi veta alla, att Frans Michaél Franzén såg ljuset högt
uppe i mörko' lande uti norden. Deri ligger för oss en kär
påminnelse ej blott om den segerrika strid, vårt folk kämpar
emot naturens motspänstiga makter, utan fastmer om den ädlare
seger, som vunnits och fortfarande vinnes öfver de tryckande
hindren inom andens sferer. Franzén sjelf förundrade sig ofta
deröfver, att sångens gåfva kunnat alstras i hans själ uti dessa
öde trakter, der hans första steg skredo fram mellan tjärtunnor
och andra dylika impedimenter. För mig förekommer likväl
denna sak helt naturlig under de omständigheter, i hvilka han
föddes och växte upp. Om det gifves en känsla, som bestäm-
dast, oföränderligast uttalar sig i Franzéns skaldeskap från be-
gynnelsen, så är det kärleken till familjen, till hemmet. Jag
vill i detta hänseende här åberopa hans underbart hjertliga hels-
ning till ade hemmavarande"1, hvari ingen bortglömmes, ej ens
»nordens näktergalx', hvilken sålunda får sin plats bland familje-
minnena :
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„Knäpp då, goda! sorgligt på din zittra
Ömma! sjung af dina qvädens tal
Någon hjertlig sång: och sakta qvittra
Efter dem, du nordens näktergal :

Du, som anar om dens nöd, som lider,
Med din ljufva klagan: du, som satt
På vår flaggstångs spets i långa tider
Och sjöng bort för mig så mången natt."

Vi måste väl alla medgifva, att, om det gifves ett före-
träde, som med skäl kan väcka afund hos den ena menniskan
mot den andra, så är det dennas lycka att ega ett godt, kär-
leksfullt, varmt hem; och denna lycka åtnjöt Franzén från sin
spädaste barndom i rikligaste mått. Det är ett konstateradt
faktum, att kärleken till det sköna hos honom växte upp ur
kärleken till hans sköna, madonnalika moder. Ur en renare
källa har aldrig en poetisk själ blifvit väckt till sin bestämmelse.

Redan dessa förhållanden torde förslå att förklara, huru-
ledes de poetiska elementerna i den unge Franzéns omgifning
förmådde ej blott motverka tjärtunnornas prosaiska inflytelse,
utan äfven bestämma grundtonen och riktningen af all hans
diktan och traktan. Men äfven utanför hemmets stuga medver-
kade andra momenter till stegringen af gossens poetiska känsla.
Den natur, som utbredde sig omkring honom, var visserligen
ödslig och vild, men storartad var den derjemte. Då man ser
hans egenhändiga anteckningar om resan till Kajana, dess våd-
liga, halsbrytande forsfärder, som tycktes kasta båten emot klip-
porna för att ohjelpligen krossas, ehuru den genom en pilsnabb-
vändning ändock räddas, begriper man ganska väl, huru denna
stora sympati för nordens natur kunde ej allenast alstras, utan
också outplånligt fortlefva i Franzéns själ. Att denna förtro-
liga bekantskap med en skarpt utpräglad natur skärpt hans sinne
för uppfattningen och skildringen deraf, är utom allt tvifvel.
Också har han derur upptagit otaliga motiver i många bland
sina skaldestycken. Isynnerhet har Franzén tecknat vinterland-
skap oftare och med större förkärlek än någon annan skald: hans
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aCarl och Emeli" t. ex. hvilar helt och hållet på snöbetäckt
grund. Men så har också föga nog någon annan poet varit i
tillfälle, ja tvungen att så grundligen som Franzén studera en
natur, som ej var att leka med, ehuru hon i dikten kunde kläda
sig uti tjusande färger.

Förlorad skulle likväl Franzén sannolikt varit för sången,
om till dessa inflytanden ej hade kommit ännu ett annat: det
af akademin, såsom högskolan på den tiden kallades. Omot-
ståndligt lockade hon honom från tjärtunnor, forsfärder och vilda
vintrar, ehuru äfven från det varma hemmet till Auras jemfö-
relsevis sydligare stränder. Der satt då Porthan och lärde.
Fäst som han var med många själssträngar vid Österbotten, sam-
lade han framfor allt dess ynglingar kring sin lärostol. Ett
blidt öde fogade dessutom så, att han var examinator på filo-
sofiska fakultetens vägnar, då den unge Franzén sökte vinna in-
träde vid akademin. Och efter slutad pröfning betecknade Por-
than den trettonårige examinanden såsom ett blifvande lumen
reipublicae litterariae, ett ljus för den lärda republiken. Äfven
i denna siareblick, kastad mot framtiden, röjde sig samma klar-
synthet, som så ofta uppenbarades vid Porthans forskningar i
i förgångna tiders dunkel. Men aldrig har väl hans profetia
blifvit så besannad som den angående Franzéns kommande be-
tydelse för literaturen. Att så skedde, derför hade Franzén och
fäderneslandet att tacka Porthan sjelf mer än någon annan död-
lig. I längre tid fann ynglingen ett hem i sin fäderlige väns
hus, och Porthan omfattade ända till sin dödsstund med oförän-
derlig välvilja den småningom namnkunnig vordne skalden, hvil-
ken under brydsamma tider varit nära att blifva sin rätta, högre
bestämmelse otrogen och afvika från den af hans genius utsta-
kade banan. Mer än en gång hade den unge studenten råkat i
frestelse att ryckas bort derifrån. Sa förhöll det sig isynner-
het efter hans faders död, då han, ehuru sjelf ännu behöfvande
stöd, höll på att kasta sig in på praktiska värf för att kunna
blifva ett stöd för sin mor och sina syskon ännu yngre än han
sjelf. Men Porthan, vetenskapen, sången höllo emot; han åter-
vände till högskolan, der han på ett Ivsanue sätt vann laser-
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kransen vid en ålder, då ganska få med heder dit vinna till-
träde. Utaf tvifvel kändes det ljuft för den sjuttonårige ma-
gistern, då denna lager under lärares och kamraters vänliga,
bifall slingrade sig kring hans lockar: största glädje skänkte den
honom likväl derigenom, att han sålunda prydd kunde emottaga,
sin moders välsignelse, hvilken han då och alltid uppskattade
såsom en bland sina goda englar, hägnande hans lefnadslycka.
Ännu på sjelfva promotionsdagen ryckte han sig lös från dennas
festliga gamman och skyndade att uppsöka sin mor, som för
tillfället uppehöll sig i Stockholm.

Jag har med rörelse omnämnt denna omständighet, eme-
dan den karakteriserar icke så litet den blifvande skalden och
hans personlighet ännu mera. Sådana ungdoms karakteristiker,
så vackra de än må vara, hemfalla väl oftast åt glömskan, när
de angå menniskor, hvilka ej hafva att åberopa andra anspråk
på framtidens hågkomst. Men, när de uppbäras af en i öfrigt
minnesvärd lefnad, fortlefva de, liksom äfven den lägre ställda
grenen, då den utgör en del af en stark, högväxt stam.

Skulle Franzén ej tillkämpat sig andra segrar än sin la-
gerkröning vid sjutton års ålder och hade han ej haft något
annat värn att ställa mot glömskans makt än sin sonliga öm-
het, sannerligen hvarken vi eller andra då firat minnet af hans
födelse såsom ett för vårt land epokgörande moment. Men ti-
digt som Franzéns öfriga intellektuela förmögenheter gjorde sig
äfven sångens gåfva gällande i hans ande och framträdde genast

från begynnelsen med en lätthet och klarhet i formen, som an-
nars sällan bebådar en varaktigare halt i det poetiska innehål-
let. Och redan då hade om de Franzénska sångerna kunnat
sägas detsamma, som Tegnér långt derefter om dem sjöng:

Din sång var ny, var ingen lik, blott sig.

Dessa ord af Tegnér uttala den mening, som blifvit allmänt
hyst, allt sedan man begynte göra för sig klar beskaffenheten af
Franzéns dikter. Och ingalunda är det jag, som har lust att
bestrida vigten af dessa dikters originalitet. Men jag kan lik-
väl ej bortvisa den tanken, att vi finnar hafva en viss rättighet
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att göra någon invändning emot allmängiltigheten af påståendet:
, tvar ingen lik11. Ingen torde väl vilja påstå, att dessa sånger,
så rena, enkla och flärdlösa, röja genljud af en tids poesi, som
visserligen var mycket rik på mäktiga andeliga krafter, men nästan,
ännu rikare på deklamation och andra egenskaper, alldeles mot-
satta den Franzenska sångmöns. Men, ehuru det kan låta så-
som en paradox, är det för mig klart, att på en gång helt nära
och långt aflägsen från Franzéns hem flöt en diktens källa,
hvarur en åder runnit samman med Franzéns poetiska skaplynne.
Att den genuint finska dikten röjer en omisskännelig likhet med
Franzéns tidigare sånger, är icke svårt att bevisa. Svårigheten
ligger endast i lösningen af frågan: på hvad väg har denna för-
vandtskap uppstått? Mer än en förklaringsgrund erbjuder sig
likväl. Franzén har sjelf uppgifvit, att hans farfar under den
stora ofredens tider öfvergifvit sin födelsebygd, det sångrika
Karelen, och sökt en tillflykt under Sveriges spira i Finlands
yttersta vrå norrom Bottenhafvet — en familje-tradition, som
måhända utöfvade något inflytande, då sonsonens själ slets vid
det svåra valet af fädernesland. Äfven hans moders förfäder
hade haft sin hembygd i vårt lands östra nejder. I Franzéns
ungdom egde ännu ingen — ej ens Porthan undantagen, huru
mycket han än intresserade sig för sitt lands folkpoesi — på
långt när en sådan öfversigt af finnarnes rikedom i detta hän-
seende, som numera erbjudes hvar man i Lönnrots
tar"' 1. Finska språket var i alla fall Franzéns modersmål, i
hvarje bemärkelse af ordet, under hans tidigare lefnadsår. Och
hvem vill väl bestrida möjligheten, att gossen från sin moders
läppar och hjerta insupit en fläkt af sina förfäders skaldelynne.
Det vissa är i detta fall, att samma ande, som ingifvit de namn-
löse sångarene i Karelen deras sånger, arbetat- sig in i Fran-
zéns själ och stämt dess strängar. Samma känslans innerlighet,
uppenbarande sig i vexelsånger mellan glädje och sorg, samma
flärdlöshet, parad med ljuft behag, röja ofta den omisskänneliga
slägtskapen mellan sångarene, hvilka sjungit konstlöst såsom fog-
larne i deras skogar, och den på bildningens högsta höjder dik-
tande, de gustavianska skaldernas skyddsling.
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Det måste hafva varit en förunderlig poetisk tid, den
gustavianska, både hvad produktionskraft och uppfattningsför-
måga af det producerade beträffar, då denna förmåga räckte till
att förtjusas på engång af Leopold och Bellman och ändå för-
slog att hålla sinnena öppna redan för den Franzénska lyrans
första toner. Man har sagt mycket ondt liksom mycket godt
om besagde tid. Hållande den snilleblixtrande vågskålen i sin
poetiska hand, har kanske Tegnér rättvist deråt utmätt både
pris och tadel, då han menar:

Det låg ett skimmer öfver Gustafs dagar,
Fantastiskt, utländskt, flärdfullt, om du vill:
Men det var sol deri; och hur du klagar.
Hvar stodo vi, om de ej funnits till?

Man har likväl trott, att detta skimmer föga räckt till
att belysa äfven det aflägsna Finland. Jag för min del har al-
drig betviflat, att våra fäder fingo se åtminstone en skymt deraf.
Redan anblicken af de mäns yttre personlighet, hvilka varit
barn af den gustavianska tiden, öfvertygade derom. Hvem kunde
se ej blott Franzén sjelf, utan t. ex. den veridsvane Jac. Teng-
ström, den fint bildade Hällström och Gustaf Gadolin, hvilken,
liksom Tengström, hade misstagit sig om sin rätta kallelse, då
han sträfvade till Zions höjder i stället för att fördjupa sig i
diplomatins labyrinter: hvem kunde väl se dessa män utan att
medgifva. att, hvarhelst de skulle uppträ dt i den lärda verlden,
ingen hade tagit dem för gengångare från kung Orres tider?
Såsom bevis derpå. att deras konstbeskyddande konungs sträf-
vanden att framkalla ett t,_menskligt njutet lif" ej heller här va-
rit- alldeles förspillda, må anföras, att nästan alla de nämnda
lärde herrarne älskade musiken, och att mer än en bland dem
uppträdde såsom virtuos deri.

Men stod stegringen af den poetiska alstringskraften hos
de bildade klasserna uti vårt land i normalt förhållande till den
lyftning af de intellektuela krafterna för öfrigt, som härstädes
gjorde sig gällande under den tredje Gustafs tider? Det är
denna fråga, hvilken nu närmast vid sig fäster vår uppmärksam-
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het: och jag tvekar ej att obetingadt besvara densamma jåkande.
Äfven om man ej vill taga med i beräkningen Kellgren, som
vid Auras stränder ej blott idkade grundliga studier och be-
lönades med lager både för dessa studier och sin lyras första
toner, höjde en talrikare kör af konstnärligt bildade poeter,
än som någonsin förr här sports, på den tiden sin stämma.
Utom Franzén och Choraeus, som tidigt åt sig eröfrade en var-
aktig poetisk reputation, visade Tengström genom sina djerfva

—■ för en prelat nästan för djerfva — humoristiska qväden och
Clewberg genom sina spakare sånger, att det berodde endast
på dem sjelfva, om de, tvingande sina praktiska bestyr till efter-
gifter af tid, ville åt sig bereda ett utvidgadt skalderykte. Och
utom de nämnde, hade icke så få andra vunnit sina samtidas
sympatier, kanske beundran, ej blott genom sina afsigters ren-
het att illustrera både familje- och andra högtidligheter med
verser, utan äfven genom den poetiska ådra, som tacksamheten
ansåg åt dessa bereda en långvarig grönska. Och när en kom-
mande tid omsider bryter det insegel, hvarmed Consistorium
Academicum — äfven jag hade äran deltaga i det naiva be-
slutet — utestängde allmänhetens nyfikenhet från sällskapet

11 förhandlingar, ho vet, hvilka alltför länge skrinlagda
poetiska skatter då stråla mot den sena efterverldens dagsljus
och återgifva glans åt det något förbleknade, gustavianska
skimret.

Att den poetiska produktionskraften i Finland på senare
tider visat sig betydligt intensivare än under ifrågavarande
period, är i alla fall ett obestridligt faktum. Men en förun-
derlig olikhet röjer sig likväl i de vigter, med hvilka man då
och nu mera mätt betydelsen af poetiska alster. Medan under
den gustavianska åldern och närmast derefter en tjuguårig yng-
ling genom några små lyriska stycken lyckades tillkämpa sig
äran af en namnkunnig man, af hvilken landet hade rätt att
vänta sig allt, kunde nu för tiden en nybegynnande poet lätte-
ligen från vederbörandes sida ådraga sig misstanken, att han
icke duger till någonting alls.
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Man kan lätta fatta, att, medan den förstnämnda sinnes-
stämningen var rådande hos publiken, en Thorild förmådde upp-
skrufva sig till deii beundrande extas för de första raderna af
sitt poem: LLPassionernall, hvilken gjutit en ovansklig nimbus
af löjlighet kring hans fåfänga. Men svårare är det att begripa,
att en yngling under den berusande doften af ett bifall lika
sällspordt som allmänt kunde bibehålla den blygsamhet, som då
och allt fortfarande utmärkte Franzén och karakteriserades så-
som Jungfrulig''-. Det kan tagas för afgjordt, att denna, nästan
till öfverdrift gående och likväl så okonstlade blygsamhet gjorde
menniskorna ännu benägnare att icke pruta på erkännandet af
hans förtjenst. Ty Franzéns modesti hade ändock ett helt an-
nat lynne af upprigtighet än, som belopp sig på uttrycken af
denna dygd hos de fleste bland hans samtida poeter, hvilka
plägade så förklenligt omtala sin skaldiska förmåga, att de med
skäl skulle ansett det för oförskämdt, ifall läsarene tagit dem
på orden.

Lika litet som Franzéns sjelfkänsla verkade det växande
berömmet på grundlynnet af hans poesi. Och ehuru han för-
stod hennes uppgift öch lösningen deraf på ett sätt som ingen
annan skald, hvars tungomål var det svenska, förstods han lätt
af alla. Han diktade såsom naturen diktar sjelf; och vare sig,
att hans känslor andades glädje eller vemod, återspeglade dikten
dem lika troget. Och sången tog dem genast på sina vingar,
förde dem vida omkring, och öfverallt sjöngos Franzéns visor

ur varma hjertan.
Tidigt bröto de sig väg äfven utom hans fosterbygds

gränser. De öfversändes till Sverige och ställdes der under
Kellgrens beskydd, hvilken redan genom Clewberg var gjord
uppmärksam på dem. I bättre vård hade främlingarne från
Auras strand ej kunnat hamna vid Mälarens. Det är mer än
sannolikt, att Kellgren hade fasthållit vänliga ungdomsminnen
från den tid, då han idkade allvarliga studier vid Åbo akademi,
hvadan den poetiska påhelsningen derifrån redan i och för sig
sjelf ej kunde för honom vara okar. Men dertill kom en annan
omständighet, som ännu kraftigare medverkade till samma re-
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sultat. Kellgrens rastlöst arbetande progressistiska natur hade,
medan han redan nalkades sitt slut, drifvit honom att uppstämma
tonarter, hvilka ej saknade en viss förvandtskap med dem, som
genast från början klingade ur Franzéns unga lyra. Det säk-
raste beviset derpå, att Kellgren sjelf kände och erkände detta
syskontycke, erbjudes af den reservation, hvarmed han den 19
Sept. 1793 i sin vidt frejdade tidning, a Stockholms Posten," in-
förde sin nye skaldebroders odödligt sköna: a Menniskans anlete11.
Det heter nämligen: t!Det originalsköna i bildnings- och känslo-
sätt, i uttryck, i versernas gång ock klang, som visar sig i detta
och några andra af samma hand oss tillsända poemer, torde
göra tillfyllest att för kännares ögon röja stamp. In af ett nytt
snille, som går att skänka vår skaldekonst en ny skörd. Men
allas blickar äro icke så skarpsynta; och kända författare
skulle mot sin vilja misstänkas för en förtjenst, som de allenast
velat önska sig. Af sådana skäl täckes auktor icke misstycka
don frihet man tagit sig, att till hälften blotta ett blygsamt
namn, som icke för tidigt kan mötas af allmänhetens uppmun-
trande aktning."

Den signatur, hvarmed Kellgren underskref såväl det
nämnda stycket som de tvänne andra kort derefter i tidningen
införda poemerna af Franzén — „Till Selma" och „Den gamla
knekten" — en signatur, som Franzén sjelf adopterade, var väl
något vådlig, ty den bestod i bokstafven F och n med ett
streck emellan. Men med glad förvåning ser man den man, som
länge hade varit, älskad såsom sitt lands främste skald, erkänna
i den finske nykomlingen en medtäflare, till hvars verser Kell-
gren sjelf önskade vara författare. Och med ännu varmare be-
undran erinras man om den stränge kritikerns hjertliga välvilja,
hvarmed han söker göra hela sin mäktiga auktoritet gällande
för att påskynda don stund, då den unge poeten skulle ttmötas
af allmänhetens uppmuntrande bifall."

Det måste för öfrigt medgifvas, att Kellgren aldrig haft sä
mycken anledning som vid denna tidpunkt att behjerta, huru
godt det dock gör hvar menniska att mötas af menniskogodhet.
Han hade ej sällan handhaft sin kritiska spira med en onvålds-
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herrskares eftertryck. Men den tid var nu kommen, som före-
satte sig att bryta sönder alla slags spiror. Frisinnad som Kell-
gren var i hela sin själs grundstämning, hade äfven han liksom
så månget annat snille förhoppningsfullt helsat den nye dagens
morgon. Men ju längre dagen hunnit skrida fram, desto qval-
migare begynte dess sken kännas både nära och fjerran. Äfven
i Sveriges glada hufvudstad började lidelserna att svalla allt
högre, så att det förfärliga inträffade, att man bland andra
folknöjen stälde till ett lönnmord mot den präktigaste bland
konungar. Och samma bränningar, som brusade öfver politikens
strömdrag, stormade äfven öfver literaturens. I den tiden upp-
reste sig äfven en Titan, Thorild benämnd. Han trodde sig
kallad att förbättra verlden. Men på denna liksom på honom
sjelf misslyckades experimentet. Och snart låg han på knä för
sin egen bild, med ena handen utkastande blixtar af det dråpe-
ligaste snille åt alla väderstreck, under det han med den andra
öfverhöljde med smuts sina motståndare, dem han kort förut
begjutit med det äckligaste smicker. Hjertat blöder i en ännu
i dag, då man erinras om det vilda raseri, hvarmed ej blott
mästaren sjelf, utan hans lumpna vapendragare, Per Enebom o.
s. v., hemsökte ~behagens skald" ännu på sjelfva hans dödsbädd.

När man besinnar dessa förhållanden, inser man lättare,
hvad intryck ett så fromt och flärdlöst skaldeväsende som Fran-
zéns skulle göra ej blott på den finkänslige Kellgren utan på
alla ädlare sinnen i hela Sverige. Der man förtjustes af Fred-
mans epistlar, af de vulkaniska utbrotten af Thorilds passioner,
af nidvisor af alla slag, der väckte ZMenniskans anlete 11 en åt-

minstone lika hög förtjusning, ehuru af helt annat slag. Vid
betraktelsen häraf tränger sig en fråga ovilkorligen på den fin-
ske åskådaren. Var det endast en slumpens meningslösa lek
eller en skickelse af djupaste innehåll, som vållade, att vid bör-
jan, medlet och slutet af det adertonde århundradet, medan
Sverige slets af de häftigaste skakningar, uppenbarade sig der-
städes tre finska sångfoglar, så lika hvarandra i tonart och lynne,
som mo de hade flugit ut ur samma bo, så olika det mesta,
hvaraf de möttes, som om de blifvit kastade på en främmande
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planet. Man tanke sig den fromme Jacob Frese i tumultet,
väckt af det nattliga skottet mot hans beundrade hjelte i Fre-
drikshalls löpgrafvar; af den dynastiska slitningen om det af
fienden sönderslitna landet; af det rusiga skränet från Runii
bacchantiska sångmö, den högsta representanten af Sveriges då-
varande poesi. Man tanke sig vidare den älskvärdaste bland
grefvar, Creutz, midt på salutorget för de åt den mest beta-
lande hemfallna partierna, hvilka segrande skickade sina mot-
ståndares koryféer till schavotten och besegrade sågo sina egna
följa företrädarenas blodiga spår dit opp. Man tanke sig slut-
ligen den milde Franzén, uppstämmande sina sånger i Sverige
under den nyss antydda situationen.

Hvad, som vid tanken på allt detta främst väcker vår för-
våning, är väl det fenomenet, att dessa sångfoglar, så föga tjen-
liga till uttryck för den stämning, som rådde i de förhållanden,
dit de kastades, likväl möttes med det välvilligaste erkännande.
Men förvåningen stegras ännu mer, när man besinnar, att den
fromme Frese hade känt de vilda lågorna af Carl den tolftes
krig bränna sina hälar; att den älskvärde Creutz' ungdomsmin-
nen tyngdes af 1741 års krigs namnlösa elände, och att den
milde Franzéns unga hjerta hade andats in en luft bemängd
med Anjala förbundets hemska förbittring. Förunderligen besan-
nas på dessa tre finska skaldenaturer den fromma läran: dem
renom är allting rent!

Den tid var ännu icke kommen, då Franzén gjorde likhe-
ten mellan sitt eget öde och sina tvänne skaldiske föregångares
fullständig genom att säga sin fosterbygd farväl. Tvärtom stu-
derade han ännu denna under den yppersta ledning, en finsk
yngling någonsin egt. Porthan, som under sommarferierna ge-

nomreste landet, anställande de noggrannaste etnografiska och
geografiska o. s. v. forskningar, lade till de många bevis på
faderlig godhet mot den unge Franzén äfven det att medtaga
honom på dessa lärorika färder. Ynglingens håg manade honom
likväl att, äfven personligen genombrytande sin hembygds trånga
horisont, utsträcka kosan till Europas stora kulturländer. På
den tiden voro ännu sådana resor från våra nejder mycket ovan-
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liga, och mången, som här älskade bildning och upplysning,
blickade emot dessa pilgrimsfärder såsom emot afundsvärda lef-
nadsmål, men blickade vanligtvis ditåt förgäfves. Porthans out-
trötteliga omsorger om Franzéns bästa öfvervunno dock för ho-
nom de vägstängande svårigheterna. År 1795 om våren för-
sattes han i tillfälle att företaga sin resa i sällskap med en
annan ung man, hvars namn sedermera genom hans dotter blif-
vit mera verldskunnigt än någon i detta land född personlighets.
Reskamraten var nämligen Fredrika Bremers blifvande fader.

Att denna resa skulle lända den unge finske skalden till
stor båtnad, behöfver väl ej framhållas. Redan den ungdomliga,
dityrambiska fröjd, hvarmed han anträdde sin resa, var en till-
sats på vanlig lefnadslycka, hvarmed en Åbo magister ganska
sällan fick göra personlig bekantskap. Hans blick skärptes,
hans synkrets vidgades och det så mycket mer, som han redan
tidigt vant sig att med snillets öga i förening med hjertats in-
tuition, bryta väg åt rin ande bortom rummets och stundens
trängsel. Det märkvärdigaste, oförgätligaste bevis derpå är väl
det försoningsarbete, han tidigare, än någon annan vågade påbe-
gynna, sträfvande att med diktens ideala medel nedbryta en af
de hårdaste, onaturligaste skiljomurar, som någonsin söndrat
två nära blodsförvandter från hvarandra. Franzén lade grunden
till sitt ädla försoningsverk genom sin redan före den utländska
resan författade sång: sånggudinan till den Danska, 1"

och fortsatte det med stigande kraft sedermera i C] Svea till
Dana 11 o. s. v. Det länder till mensklighetens heder, att dessa
fridsrop från de tusen sjöarnes land på det vänligaste besvara-
des ifrån de hundrade öarnes stränder; och det skänkte den
unge finske resanden en stor tillfredsställelse, att han på dessa
möttes af Danmarks utmärktaste, högt bildade litcratörer såsom
en kär och väntad gäst. På ort och ställe lärde han ock känna
Danmarks storsinnade minister, Bernsdorf, hvilken skalden se-
dermera med djup beundran omnämnde i det skaldestycke, som
af denna resa närmast framkallades.

Vid det på den tiden vidtfrejdade universitetet i Göttin-
gen, der tysk lärdom och brittisk energi hade stämt möte, be-
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redde Porthans literära förbindelser med flera bland dess cele-
briteter, t. ex. Heyne, åt skyddslingen ett beredvilligt emottagande.

Det var likväl först då, när Franzén kom i beröring med
de svallvågor, den stora franska revolutionen hade vräkt omkring
sig äfven bortom landets gränser, som det märkeligaste skedet
af hans färd vidtog. Och den unge vandringsmannen varseblef
hvad, som mötte honom, med den säkra observationsförmåga, att
mycket och mångt af det anmärkta kunde åberopas såsom stöd
åt historien sjelf, liksom å andra sidan denna bekräftar sannin-
gen af den resandes varseblifvanden. Väl hade de vildaste ut-
brotten af revolutionens feberparoxysm lagt sig, och det i Paris
nyss utgjutna blodet hade torkat med den förunderliga hastighet,
hvarmed Seinens stränder alltid förmått uppsuga äfven de stri-
daste blodsströmmar. Men trots det skenbara lugnet under di-
rektoriets femmannavälde fanns likväl i menniskornas sinnen en
oro, en skakning, som tycktes än engång besanna det från forn-
tiden om Gallerne af Caesar utslungade profetiska ordet: de
kunna fördraga hvarken friheten eller träldomen, — nec liber-
tatem nec servitutem pati!

Den franska revolutionen hade tagit ut sina första jätte-
steg mot höjden af menniskoslägtets lycksalighet och frihet på
samma tid, då den sjuttonårige kandidaten skördade sitt första
segerpris på fosterbygdens parnass. Den, som också varit ung
en gång, har väl ej så alldeles svårt att fatta, huruledes samma
hägringar, som tjusat den åldrige Messiassångarens sinne, kunde
hringa den finske skaldeynglingens hjerta att klappa med ojem-
nare slag. Ett genljud af dessa känslosvallningar gaf sig luft i
den sång, hvarmed Franzén, veterligen den ende finne, hvilken
utkorat ett sådant föremål för sina skaldiska utgjutelser, upp-
vaktade „la Liberté Francaise", tillkännagifvande derjemte
sanningsenligt, att hyllningen uppstämdes af en „voisin des La-
pons." Också gjorde kantatens oskuldsfulla innehåll skäl för
sin hyperboreiska extraktion. Med älskvärdaste naiveté låter
poeten den franska friheten veta, huru förvånad han är att
anträffa midt ibland alla parisiska herrligheter den Frihet, som
trifves i kojor bland isarne på våra berg. Likväl ställer han
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till friheten den frågan: amåsto man se dig på ruiner?" Han
finner olikheten mellan den lappska friheten och den fransyska
bestå deri, att den förra är oskyldig som våra hjordars mjölk,
medan den senare visar sig vara brusande såsom det franska
vinet. Sångens sista strofer innehålla kraftiga uppmaningar till
friheten att rädas a den farliga skatt11

Que le luxe cupide trouve

JSnfenté sous son aile d'or.

Denna uppmaning uttalar en berättigad farhåga för Frank-
rikes framtid, ehuru mindre i alla fäll under frihetstiden än un-
der despotismens. Men då skalden utropar:

Mats plus que tes maux de la guerre
Crains du repos les doux appas;

uppstod väl hos honom ingen aning derom, huru öfverflödig far-
hågan för ett slöseri med fredslugn var år 1795; och ännu
mindre kunde han väl drömma om, att en episod af de krig,
han ansåg mindre fruktansvärda än freden, skulle medföra den
katastrof för hans fosterbygd, på hvars möjlighet såväl han sjelf
som hans mästare Porthan ej utan hjertängslan kunde tänka.

Det egentligen varaktiga intrycket af sin i Frankrike
vunna såväl yttre, som inre erfarenhet har Franzén bundit vid
sin dikt: a Julie de S:t Julien, eller Frihetsbilden; ■■ symboliserad
historia. Deri uttalar skalden på det bestämdaste, att den fri-
het, han förefann i Frankrike, ingalunda motsvarade det ideal,
som hade föresväfvat honom; men att friheten deremot praktiskt
realiserade sig i Norden, framför allt i Norges manhaftiga byg-
der. Denna hänvisning på Norges betydelse erinrar omisskänne-
ligen derom, att den vackra diktens fullbordan tillhör en senare
tid. Men lika ögonskenligt är, att sjelfva idén och upprännin-
gen dertill datera sig från tiden för de gripande studier, skal-
den hade idkat på sjelfva skådeplatsen för den fruktansvärdaste
tragedi, verldshistorien någonsin utspolat.

Ifrågavarande dikt förtjenar att läsas af alla; men isyn-
nerhet af dem, som låtit inbilla sig, att den Franzénska sång-
möns vingar sönderbrötos och blåstes bort under skaldens färd
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öfver Ålands haf 1811 om hösten. Många af de egenskaper,
hvilka ej haft tillräckligt utrymme i skaldens tidigare smärre
stycken, framträda i aJulie de S:t Julien 11 på vidgad lokal: så
skaldens föga vanliga förmåga att berätta och att åskådliggöra
berättelsens gestalter och öfriga föremål. Dessa fördelar äro
ingalunda gäldade med uppoffringar af de företräden, hvilka ut-
märkte ungdomsdikterna. Äfven här anträffas samma älskeliga
familjepietet, som städse hade utgjort ett grunddrag i Franzéns
hela skaldeskap, samma lätthet och behag att behandla språket
och versen: en färdighet, hvilken ju längre han lefde, förvand-
laae nästan allt, hvad han kände och tänkte, till vers.

Må det tillåtas mig att redan här ur denna dikt anföra
ett ställe, ehuru den bevisning, som deri innehålles, först senare
får sin rätta plats. Den af samvetsqval svårt ansatte Remy sä-
ger detta åt norrmannen Fjellman:

~Spörj dia- sjelf, om det var lofligt gjordt,
Då du beslöt, hvad du bekant för mig,
Att öfverge den ban, der tidigt ställd
Af den Försyn, som ledde fram din ungdom,
Du re'n var nyttig för ditt land och aktad ;

Ej blott din plats du ville öfverge,
Men sjelfva landet, dina fäders land,
Och alla ömma, dyra band försaka,
Hvarmed du fäst från barndomen ditt hjerta.
Med fosterlandet du förlorar allt
Hvad skönt och stort är bundet vid dess språk
Och vid dess häfder, vid dess dyra minnen.".

Vore detta slungadt af en annan hand emot Franzén, skulle
det låta förfärligt. Men då det är skrifvet ur Franzéns eget
hjerta, öfverröstas sjelfanklagelsen af försoningen; och det klin-
gar sublimt. Detsamma gäller ehuru ur annan synpunkt äfven
om den eldiga beskrifningen afKöpenhamns brand, hvaraf Fran-
zén hade den olyckan — eller lyckan — att mötas vid sin an-
komst dit. Man begriper lätt, att detta fruktansvärda skådespel
skulle bränna sig djupt in i skaldens sinne. Också hemtar han
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ännu långt senare färger derur vid målningen af Tillys mord-
brandsbragder i Magdeburg under trettioåriga kriget.

Om också Franzén under sin stora resa ej haft Porthan
vid sin sida, hade han likväl honom troget för ögonen och un-
derrättade skriftligen flitigt sin vän och välgörare om hvad han
under färden förnummit. Och lika litet förlorade denne sin
skyddsling ur sigte. Hufvudsakligen genom Porthans bemedling
utnämndes den unge docenten, hvilken under sin resa sökt in-
hemta grundliga insigter i biblioteksväsendet, till vårdare af den
inrättning, som städse legat och allt fortfarande låg Porthan
allra närmast om hjertat: akademins bibliotek. Och äfven i
Sverige omhuldades Franzén, framför allt af Svenska Akademien,
med en ynnest och bevågenhet, som väl ej öfvergingo skaldens
förtjenst, men ändock hans djerfvaste förhoppningar. Så till-
delade hon honom tidigt det Lundbladska priset med följande
uttryck, som högeligen ökade betydelsen deraf: mä-
sterliga skaldestycken äro kända och lästa af hela allmänheten.
De bära snillets, känslans och ömhetens stämpel och äga en ännu
sällsyntare förtjenst, att vara origiuale. 11

Det var således icke Kellgren ensam, utan äfven sjelfva
Svenska Akademien, som fann den Franzénska diktens origina-
litet i hög grad prisvärd. Och snart kom ett tillfälle, som på
fullt allvar skulle pröfva och bekräfta, huru uppriktigt detta tal
var menadt från Svenska Akademiens sida.

Vid den tiden voro vi finnar särdeles rika på landsmän,
som visade god lust att taga Sveriges öden om händer. Bland
desse var Gustaf Adolf Reuterholm — förmyndarens förmyndare
— såsom han af maliseii benämndes, onekligen den originellaste,
ehuru han, då man närmare studerat hans karakter, företer sig
såsom en skuggbild af Robespierre, den der endast saknat sitt
rätta element för att fullt realisera de medfödda hälft komiska,
hälft högtidliga anlagen. Bland andra förtjenster, som Reuter-
holm tillerkände sig sjelf, voro äfven de vittra och literära.
Och ehuru Svenska Akademien, hvars ledamöter med skäl an-
sågos bevara ett tacksamt minne af dess stiftare, var en nagel
i ögat för ögonblickets enväldige, skulle likväl Reuterholm icke
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aktat för rof att se sina meriter erkända af mästarene i
och smak. 11 Men då desse ej låtsade förstå piken och icke in-
rymde honom en plats på en bland de aderton stolarne, fann
Reuterholm skäligt att öfvertyga de vittre herrarne derom, att
han obestridligt egde åtminstone makt. Upphofsmannen till
den så liberalt klingande tryckfrihetsförordningen suspenderade
Svenska Akademien på grund deraf, att hennes senast invalde
ledamot Silfverstolpes inträdestal befunnits för samhället vådligt.

Ehuru Gustaf den tredjes son aldrig gjorde sig misstänkt
för att hysa och gynna alltför frisinnade åsigter, återgaf han
dock genast, då han sjelf tillträdde regeringen, lif och rörelse
åt sin faders älsklingsskapelse. Och i glädjen öfver sin åter-
nppståndelse utsatte Akademien såsom sitt första prisämne i
skaldekonst en lofsång öfver en bland Gustaf den tredjes ädlaste,
snillrikaste män och vänner, grefve Gustaf Philip Creutz. Detta
ämne var liksom enkom uppkastadt för Creutz' landsmans och
själafrändes, Franzéns ande. Och han diktade också deröfver
en af de herrligaste sånger, som någonsin blifvit på svenskt
tungomål författade. Man har bittert klandrat Akademiens för-
farande vid bedömmandet af denna dikt. För min del finner
jag, med undantag af sjelfva sången, ingenting mera förvånande
än den fördomsfrihet, hvarmed Akademien, hvars närmaste pligt
ändock uppfattades vara vården om svenska literaturens rykt
och ans, med den högsta belöning, som stod till hennes disposi-
tion, uppmuntrade det i literär mening mest revolutionära poem,
som kunde ställas under hennes pröfning. Detta skaldestyckes
domare hade ju utan undantag fostrats till en helt annan upp-
fattning af skaldekonstens väsende och blifvit stora i en utöf-
ning deraf, så olik till sina resultater sången öfver grefve Creutz,
som de präktigaste springbrunnar i Versailles' park äro "VVuoxens
så fria och likväl af naturnödvändighet bestämda katarakter.
Vi böra erinra oss, att Kellgren, af hvilken man snarast kunnat
vänta en gynsam stämning till Franzénska sången, redan hade
för alltid nedlagt sin kritiska spira. Flere bland Svenska Aka-
demiens återstående skalder voro visserligen verkliga skalder i
ganska hög mening. Men äfven de ypperste sökte sin originc-
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litet i att så troget som möjligt imitera Pope och Voltaire och
att inlägga i det alexandrinska versmåttet all den retoriska dekla-
mation, hvars möjlighet ifrån begynnelsen deri förefunnits. Då
trädde inför deras vittra areopag Franzéns sång öfver grefve
Creutz: på en gång produkt af en „voisin des Laponsf hvil-
ken obekymrad om den konventionela regimen skapar med ge-

niets maktfullkomlighet både innehåll och form, och af en poet,

som aockså varit i Arkadien" och der inhemtat allt, hvad grati-
erna sjelfva erbjödo älskligast och ljufvast, utan att likväl be-
höfva förlägga diktens hvarken ämne eller skådeplats till Atis'
och Camiilas eller Dafnes fosterbygder. Jag anser mig böra
uttryckligen framhålla denna sistnämnda omständighet, emedan
i acklimatiscringen af dikten på fosterländsk grund onekligen
ligger ett framsteg.

Huru förtjusta vi må vara af sådana verser hos grefve
Creutz som:

„Jag drack af Lethes våg och kunde dig ej glömma !"

erinra vi oss likväl med häpnad den kraft i uttryck, den eld
i rytmen, som på en gång gifver lif och behag åt Franzéns sång
öfver Creutz. Det vore högst lärorikt att anställa jemförelse
mellan denna dikt och t. ex. Leopolds tragedi Oden, hvari öf-
verallt möter oss ett djerft patos och ett sträfvande — ej säl-
lan lyckadt — att i diktionen gjuta högsta möjliga energi. Jag
tillåter mig att i minnet återkalla början af sången öfver Creutz,
betraktad ur denna synpunkt:

~Ingen Erato på Thules fjellar
Gratierna bod till dans. Der klang
I dess stormbebodda hällar
Ingen Lesbisk sång. Blott Rota sprang
Tjutande kring heden; och i spåren
Döden flög från rad till rad.
Barden stod på klippors brant, och håren
På hans hjessa reste sig. Han qvad:
Såsom nordanvinden skarpa
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Stormade hans ljud: och på den harpa.
Der hans djerfva finger lopp,
Stänktes blod af slagna kämpars tropp."

Så hänförda af beundran för dessa och dylika ställen i sången
öfver grefve Creutz vi ock må vara, fordrar likväl billigheten,
att vi icke bryta stafven öfver män, som stående på planen af
den tidens bildning icke kunde förlika sig med den djerfva ge-
nombrytningen deraf, som den unge finske skalden tillåtit sig
att våga. Det strängaste uttryck af detta ogillande innehålles i
ett af Beskow meddeladt bref från Kellgrens efterträdare i
Svenska Akademien Stenhammar till Leopold. Deri heter det:
aMå man kalla mig skuggrädd, det tillhör svagheten och all li-
ten förmåga, men de der ytterligt djerfva, alldeles öfverspända
försöken alldeles förskräcka mig. En kraft, som för att visa
sig, behöfver ett så ovanligt bemödande, förekommer mig alltid
misstänkt. Visserligen är det för Akademien en fägnad att be-
löna, men jag är viss, att hon tillika inser vådan af att upp-
muntra ett slag, som hon ej kan gilla. Ponera ock, att Franzén
vore auktorn, så är han ej mer auktorn till c,_Menniskans anlete."
Jag understår mig visst ej att jäfva Svenska Akademiens dom,
huru den ock må utfalla, men det torde tillåtas mig, att under
förtroendet af en enskild brefvexling yttra min fruktan och mina
betänkligheter."

När man ser så skrämmande farhågor yttras inom sjelfva
Akademiens sköte af en Kellgrens lärjunge, c..sjelf begåfvad med
en fin känsla, smak och omdöme,** känner man sig ännu mera
uppmanad att göra rättvisa åt Akademiens pluralitet, som oak-
tadt alla betänkligheter, äfven den ej kunde afvärja, likväl egde
tillräckligt både omdöme och mod att bespara Akademien skan-
dalen att hafva underkänt det mest poetiska stycke — knappt
Tegnérs 11 undantaget — som någonsin blifvit underkastadt
dess ompröfning.

Huru samvetsgrannt Akademien dervid gick tillväga, visar
sig äfven i hennes val af de tre granskare, hvilka närmast
skulle afgifva utlåtande öfver prisskriften. Ty de buro namnen:
Gyllenborg, Oxenstjerna och Leopold. En poet, som ej låter
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sig nöja med sådana domare, huru skiljaktiga än deras teoreti-
ska åsigter må vara från hans egna, kan nu för tiden vända sig
hvart han behagar, säker att ingenstädes utsättas för tre dylika
granskare.

Det är särdeles intressant att med den ypperliga ledning,
som von Beskow i en bilaga till sitt t.Minne-" afLeopold erbju-
der, följa gången af den kritik, hvari Akademien söker förlika
fordringarne af de pligter, hvilka ålågo henne såsom vårdarinna
af den svenska vitterhetens traditionela sed, med den uppmun-
tran, hvarpå det banbrytande poetiska snillet hade anspråk.
Och det är obestridligt, att kritiken den gången åstadkom något,
som sällan kan sägas till dess beröm: dess föreslagna förändrin-
gar voro nästan utan undantag förbättringar. Den hufvudsakli-
gaste anmärkningen gällde ofullständigheten af den skildring,
hvarmed sångens hjelte var karakteriserad, emedan nästan endast
hans poetiska förtjenster deri voro framhållna. Det kan ej för-
undra oss, att Franzéns saktmodiga sinne fogade sig efter den
vördnadsbjudande auktoritetens mening, såvidt denna ej råkade
i alltför stark strid med hans poetiska samvetes protest. Sna-
rare kunde man känna sig angenämt öfverraskad, då man finner
skalden med ett: hit, men icke längre! stå på sig till skygd
för ställen i poemet, hvilka syntes Akademien betänkliga. Att
Franzén i alla fall fästat behörigt afseende vid de mot hans
stycke gjorda anmärkningarna, bevisas nogsamt deraf, att de ur-
sprungliga stroferna ökades med mer än en tredjedel, till det
mesta framkallad genom den akademiska kritikens påtryckning.
Och om det oaktadt det någongång tycktes auktor för hårdt att
åt den prosaiska sanningen uppoffra glansen af en endast till
hälften sann lysande bild, hjelpte man sig genom en kompromiss i
form af en från båda parternas sida undertecknad bemedlande
not. Så t. ex. då skalden hade expedierat Dalins betydelse för
den svenska literaturen och kulturhistorien sålunda:

„Ville än naturen sin förmåga
Visa inom vinterns zon
I Dalin: hvad var hans snilles låga?
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Blott en lusteld vid Lovisas thron,
Blott att roa hennes tärnor
Flög den opp i solar och i stjernor,
Med ett lekande behag,
Flygtigt tända för en bröllopsdag."

Det måste väl medgifvas, att det för hvilken skald som
helst, den der lyckats upptända ett så briljant fyrverkeri som det
i de citerade verserna afbrända, skulle känts påkostande att
inställa hela herrligheten endast på den grund, att denna ej
hade att bjuda på alldeles verkliga solar och stjernor. Då slapp
Franzén för mycket bättre köp, när han blott behöfde under-
teckna Akademiens berättigade anmärkning, att besagde strof
aicke gör nog rättvisa åt Dalin 11 etc.

Den ofta så bittert förorättade Leopold tillhör i alla fall
förnämligast äran att hafva befriat samtid och efterverld från
nödvändigheten att uttala en dylik reservation emot Svenska
Akademiens dom öfver Franzéns odödligt sköna sång. Det är
öfvertygelsen, att författaren röjde t,_ett snille mäktigt att, genom
dess rika bildningsgåfva, en dag gifva åt svenska vitterheten
en ny grad af upphöjning, 11 som inger Leopold mod att oaktadt
alla både sina egna och sina kollegers skrupler tillerkänna
högsta priset åt Franzén och göra sin mening gällande äfven
hos de andre. Huru vågadt detta resultat likväl tycktes, bevisas
bäst af det tillägg, hvilket bevaras i utlåtandet, som å Akademiens
vägnar af Leopold uppsattes, och hvari skälen för och emot det
högsta prisets beviljande på guldvigt vägas. Men när engång
beslutet härom var fattadt, visade Leopold äfven nu, att han
var den man, som

„Ville ädelt-, kunde hvad han ville."

Präktigt föredrog han Franzéns ståtliga sång på högtids-
dagen och öfverlemnade i Akademiens namn priset åt den unge
skalden, som för första gången uppträdde personligen inför den
svenska hufvudstadens allmänhet. Leopolds helsning erkännes
hafva varit den vackraste, som någonsin tilldelats en pristagare.
Och ännu i dag kan man ej utan beundran och rörelse läsa
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detta då mästerligen uttalade mästerstycke både af vältalighet
och human välvilja. Det måste kännas ljuft för finska hjertan
att förnimma dessa ord, som nedstigande från den då varande
svenska vitterhetens högsta höjder, uppsökte den blygsammaste
bland skalder för att lyfta honom till den plats af allmänt er-
kännande, dit hans snille banat honom väg. Jag kan derför
ej neka mig lyckan att i minnet återkalla de ädla orden:

ctDet land, som skänkt Creutz åt Sverige och vitterheten,
har ej upphört att alstra berömda snillen. Ifrån ämnet för
denna nyss afhörda sång, intill författaren deraf, har man seft
dem, i en fortskyndad följd, antingen der uppstiga eller derifrån
utgå, för att i smakens tempel, eller minnets, intaga, bredvid
hvarandra, alltid lika utmärkta rum.

Ifrån den aflägsna strand, der er besjungne hjeltes röst
först låtit höra sig, har, med lika lätthet som hans, er stämma
flugit öfver hafvet, och med samma behagens makt tillryckt sig
hufvudstadens uppmärksamhet. Man har sett uppstå i vår vitter-
het skapelser af ett nytt slag, alster af naturens lyckligaste
enfald. Det har varit nu en tafla ur sagoåldern, i hela
sanningen af sin fornenkla målningsart; nu en romantisk sor-
gescen; nu åter enkla drag af hjertat och lefnaden, ett löje af
oskulden, en tår af medlidandet, ett joller af barnaglädjen,
likasom fattade i flygten och hindrade att försvinna. Åt ett i
början halfgömdt namn, småningom närmare upptäckt af gissnin-
gen, men alltid åt blott ett namn hafva de flesta af edra läsare
hittills egnat deras aktning och deras förbindelser. Genom den
nya lager, som nu fästes vid detta namn, uppfylles i dag deras
återstående önskan, och den röst, som tycktes vilja blott bö-
ras, förvandlas ändtligcn till ett för ögat synligt föremål.

I den lysande samling af hof och stad, inför hvilken ni
här framträder att belönas med det pris, hvarom ni täflat, be-
gynn med att åtnjuta det ej ringare pris, som möter er i en
åskådande allmänhets deltagande, bland hvilken få hjertan lära
finnas, obevekta af edra sånger, få minnen, som ej af dem för-
vara något lifligt eller rörande drag. Det är skönt, säger en
romersk skald, att vara, ett förtjentföremål för den allmänna
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uppmärksamheten och att höra hviska* omkring sig: det är
han! För er är detta ögonblick en sann erfarenhet deraf:
för akademien en smickrande fastställelse på rättvisan af den
belöning, som jag har den äran att i hennes namn tillställa er. 11

Ärofull som en prisbelöning, vunnen af det poetiska snil-
let i Olympias lunder, var denna den tjugufemårige finske skal-
dens lagerkröniiig. Och dess betydelse för oss förringas inga-
lunda genom den aktningsfulla hyllning, talaren hembär åt Creutz'
och Franzéns gemensamma fädernesland, hvilket Leopold, motta-
gande intryck, dem han utpräglade i sin _,Oden", lärt känna
vid sin beundrade konungslige väns sida under 1788 års krig.
Den uppmuntran, Franzén så högtidligt erhöll, tycktes böra för-
slå åtminstone såsom maning till rask fortgång på den så djerft
beträdda banan; för mången skulle den varit mer än tillräcklig
att framkalla känslor af stolthet, kanske af fåfänga. Men in-
genting dylikt egde rum i Franzéns själ. Det är en psykolo-
gisk företeelse, måhända utan like, att denna sä framgångsrika
pristäflan, i stället för sjelffortroende, hos honom alstrade till
en början tvekan och ej långt derefter en misströstan om skaldisk
förmåga, som hotade att beröfva vitterheten alla vidare produkter
af denna både extensivt och intensivt outtömmeliga poetiska fond.
Såsom rätta orsaken till denna om- och nedstämning i sin lyra
har Franzén sjelf uppgifvit sina studier i den af hans mästare
Porthan nästan afskydda kantiska doktrinen: studier, hvilka för-
flyttningen från bibliotekarietjensten till lärostolen för historie
och praktisk filosofi gjorde nödvändiga. Ehuru jag ej vill för-
neka sannolikheten af, att dessa motiver medverkat till att göra
Franzén för någon tid tveksam angående sin högsta kallelse i
lifvet, förmodar jag likväl, att andra inflytanden, till hvilka den
kritiska filosofin var mycket oskyldig, närmast vållat denna
rubbning af Franzéns tro på sin rätta bestämmelse. Det synes
mig mer än sannolikt, att de många betänkligheter, som af Sven-
ska Akademiens samtliga ledamöter yttrades angående flera ut-
trycks öfverdådiga djerfhet i sången öfver Creutz förskräckt den
finkänsliga skalden nästan lika mycket, som Stenhammar bekän-
ner sig deraf förfärad. Några rader i ett bref från Franzén
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till Leopold, dateradt aßosgård vid Borgå d. 21 Aug. 1798, 11'
styrka mig i denna förmodan. Det heter nämligen der: aJag
har sjelf känt råheten af många uttryck, tyngden af mången rad,
men hvarken förmått eller hunnit rätta hvad jag funnit felak-
tigt 11. — Till dessa af den akademiska kritiken väckta bekym-
mer angående formens otymplighet kommo tvifvelsmål, isynner-
het framkallade af samma Stenhammar, om det lämpligaste inne-
hållet för poetisk behandling. Den i sedligt hänseende välmenta,,
men ur poetisk synpunkt platta läran, att den didaktiska dikten
var den enda skalden fullt värdiga, fick plötsligt makt med pris-
tagaren för sången öfver Creutz. Och under inflytelsen af en
sådan sinnesstämning skref Franzén ett filosoferande bref om
t,menniskans ändamål 11 samt insände detsamma till Svenska Aka-
demien, med den framgång, att hon dervid fäste en högst ringa
uppmärksamhet, utmärkande endast ett ställe, som innehöll en
allegori. Efter denna katastrof hade stycket i sin helhet för
Franzén förlorat sin rätt att existera; och blott det af Akade-
mien godkända fragmentet räddades under benämningen: Troll-
slottet.

Under ifvern att chikanera Svenska Akademien för det
hon hade tvekat att gifva bort sitt högsta pris åt ett skalde-
stycke, som stormade emot alla hennes traditionela principer,
har man knappt förmärkt hennes stränghet mot en produkt,
hvari hon kunnat se ett alster af samma principer. Än mindre
har man ur denna stränghet dragit några slutsatser angående
den förtviflade resignation, som hotade att för alltid tränga
Franzén bort från en bana, hvilken han så segerrikt hade be-
trädt. Tappande en länk ur bevisningens kedja, famlade man
efter gissningar, der skäl lågo nära till hands. En poet af
annat lynne än Franzén skulle skaffat sig upprättelse för sitt
styckes lidna nederlag genom att taga Svenska Akademien i
upptuktelse och njutit af sin egen öfverlägsenhet, i det han
neddragit än den ena ledamoten än den andra till exemplarisk
afstraffning. Men en sådan kraftyttring öfverensstämde så litet
med Franzéns natur, att han tvärtom kände sitt poetiska sjelf-
förtroende träffadt i hjertat och befarade med ångest att ut-
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sätta sig för det hån, hvaråt skrala poeter hemfalla, ifall han
vågade taga ut ett steg längre på en stråt, der han genast från
begynnelsen mötts af mera ära än, som fallit på mången ut-
märkt skalds lott vid vägens slut.

Det synes otroligt och är likväl fullt bevisligt, att vid i
fråga varande tidpunkt en dylik misströstan hade fått makt med
författaren af ~Menniskans anlete.11 En tillfällig omständighet
gjorde denna nedstämning ännu mera tryckande. Franzéns ung-
domsvän doktor Rutström — ,-som hos andra kände såren, utom
dem af skämtets pil 11

— hade berättat, att Leopold ernat den
finska skalden a den utmärkta hedern af ett bref på vers. 11

a Se'n den tiden", skrifver Franzén derom till Leopold, tihar jag
plågats af ett otåligt hopp att se denna heder mer verklig an
många andra smickrande drömbilder, som flugit förbi min dår-
aktiga inbildning." Men då det versifierade brefvet lät allt vi-
dare vänta på sig, ehuru Rutström försäkrat, att han hört ver-
serna af Leopold sjelf läsas, nedstämmes Franzéns sinne ända
derhän, att han utbrister i följande tröstlösa ord: .-äfven en
fullkomlig fördömelse, kommen från en sådan domares bord,
skulle jag bära med tåligt, men nedslaget mod. Den skulle
kanske vara välgörande för mig; den skulle styrka den tanke,
som mer och mer, ehuru nästan för sent uppkommen, begynner
mogna hos mig: att jag bör använda min tid på yrken mer läm-
pade efter min kraft och min kallelse än vitterheten. Att lemna
hennes förförande stig, blir i alla fall för mig en snar och nöd-
vändig pligt, sedan min syssla bestämt mig för en annan ban. 1"

Aldrig har en grundligare vederläggning af Rosensteins
med afseende på Lehnberg uttalade sats: ;tDet är omöjligt att
ega så mycken förtjenst som han, utan att sjelf veta deraf,'
blifvit genomförd som af Franzén på den tiden.

På dessa melankoliska utgjutelser svarar Leopold, jemte
det han tillsände Franzén de efterlängtade verserna: ctVid läs-
ningen af talet om Svenska drottningar,11 högsinnadt och varmt

uppmuntrande. Då en främmande nu efter några och sjuttio
förgångna år ej utan rörelse kan läsa detta bref, fattar
man lätt, att Franzén emottog detta äfvensom det åtföl-
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jande poemet -Jiflig rörd öfver den vänskap och godhet de in-
nehöllo. 11 En djup blick i Franzéns innersta dåvarande sinnes-
stämning erbjuder slutet af hans svar, dateradt den 11 Juli
1799. -.-.Jag har aldrig syftat åt någon stor ära i vitterheten.
Så dåraktig har jag icke varit. Men jag har fasat för det öde
att råka i Eneboms och Bjuggs klass. Jag vet ingenting förakt-
ligare, än en ogrundad inbillning om poetisk skicklighet, eller
rättare ingenting olyckligare, än att vara ett mål för allas
åtlöje. Blott jag slipper denna olycka, önskar jag ingen högre
belöning. Men tyvärr, det ges ingen medelplats för medelmåt-
tan. Är det då under, att jag ej kan öfvervinna all oro, och
om jag önskar, att jag aldrig kastat mig på en så farlig ban ?

Jag skall dock icke säga att jag öfverger poesin; jag kan det
icke; beklagligtvis är det hon, som öfverger mig."

Höjden af Franzéns poetiska äregirighet vid adertonde
århundradets slut inskränker sig således till den önskan, att han
icke måtte räka i Eneboms och Bjuggs klass. Man häpnar
mera öfver detta öfvermått af ohycklad blygsamhet, än man
någonsin kan häpna öfver den uppriktigaste oförskämdhet.

Så sorglig, ända till hemskhet, än denna ytterliga ned-
stämning af ett stort snilles sjelfkänsla måste tyckas, ligger deri
likväl liksom en aning om de inskränkta omdömen, man isyn-
nerhet i hans fädernebygd skulle fälla angående de senare pe-
rioderna af Franzéns poetiska verksamhet. Och det ser ut,
såsom hade han haft en förkänning, att en tid skulle stunda, då
Tegnér med allt skäl kunde påstå : c:den stora allmänheten har
ingen föreställning om, hvilken skald hon i Franzén eger." Men
i de dagar, då misströstan hårdast angrep skaldens själ, var kär-
leken till hans sång ännu så liflig, att man fäste sig vid dess
förstummande såsom vid en offentlig olycka. Det varmaste ut-
tryck åt denna känsla gafs genom en af de ädlaste män, hvilka
hade öfverlefvat det Gustavianska tidehvarfvet, hvars glans han,
oaktadt all sin flärdlöshet och sitt fornromerska allvar, hade bi-
dragit att förhöja: grefve F. G. Gyllenborg. Denna grefves
manhaftiga hjerta älskade Franzén, alltsedan han suttit till
doms öfver sången, som förherrligade hans t; tvillingsstj ernås 11,
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grefve Creutz' minne. Det gick honom tungt till sinnes, när
det förspordes, att skalden var nära att låta sin herrliga lyra
halka ur sin i förtid förtröttade hand. Och den gamle poeten
gaf i posten" luft åt sina välvilliga känslor på ett
sätt, som gjorde uteblifvandet af ett tacksamt svar från den un-
ges sida alldeles omöjligt.

Liksom den gamle grekiske tragikern genom att uppläsa
ett herrligt skaldestycke vederlade sina söners ohemula beskyll-
ning, att han ej mera mäktade sköta sina angelägenheter, så ve-
derlade Franzén i ett förträffligt skaldebref till sin greflige vän
och gynnare sin egen ängsliga misstanke, att hans poetiska ge-
nius redan hade svikit honom. Och likväl framkallar han i
sjelfva denna vederläggning åter samma skrämmande bilder,
hvilka han i sitt bref till Leopold framhållit såsom jagande ho-
nom bort från skaldekonstens utöfning. Han sjunger:

Jag fann med. skräck till konstens tempel
Den uppgång, ack! så lång och svår,
Som genom tjusande exempel
Förledt min ungdoms djerfva spår,
Jag fann att der dess fjellstig går
Man måste stiga eller stupa.
Att ryktets branter äro djupa
Och skilja med en slipprig stråt
Berömmet och föraktet åt;
Att äran sjelf ur smickrets slöja
Åt fåfängan ironiskt ler
Och att ett hånskratt smärtar mer,
Än tusen bifallsrop förnöja.

Skrämmande bjuda väl dess bilder tystnad:

Dock när Apollos egen svan

Med qvittret af sin himlastämma
Mig bär ett lyckligt förebud:
Bör väl en olycksfogels ljud,
Bör väl en stormig sky mig skrämma?



358 Frans Michaél Franzén.

Skall jag ej än, ehuru tung
Min svaghet finner snillets lyra,
En sång ur skuggan äfventyra.
När Gyllenborg mig säger: sjung!

Härmed hvarken säger eller menar Franzén, att han åter
måste sjunga liksom på höggreflig befallning. Hur menskligt
skönt han uppfattar sin ställning till sin högättade poetiske
korrespondent, bevisar väl hela detta qväde, men framför allt
ändock dess älskeliga slut, hvari Franzén bemöter Gyllenborgs
förebråelse, att han blifvit glömd af Creutz' sångare. Detta slut
lyder sålunda:

Nej, mot en troget tacksam barm,
Alltse'n din vänskap krönt min lycka,
Jag tryckt och skall i döden trycka
Den hand du räckte mig så varm.

Dock jo, jag fruktar att dig glömma:
Jag glömmer ståten af ditt namn,
Och denna glans, som kring din hamn
Odödlighetens strålar tömma.
Jag mins i dig blott menniskan,
Den enkle, gode, ädle man,
Med dygdens gråhår kring sin panna,
Och ger ditt skaldebref det svar.
Som om jag såge der en far
Sin son med blödigt hjerta banna.

Konsten att skrifva skaldebref tyckes i allmänhet numera
vara en förlorad. Men konsten att författa dylika skrifvelser
som den här åberopade af Franzén till Gyllenborg har i alla
tider och hos alla folk varit ytterst sällspord, ehuru de, hvilka
yfvas öfver medvetandet att icke befatta sig med sådana trivia-
liteter som tillfällighetsp>oesier, lätt inbilla sig. att det är in-
gen konst alls att åstadkomma slikt. Gerna kan också medgif-
vas, att färdigheten att skrifva hvad som helst om hvem som helst
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är lika litet en poetisk, som talangen att pryda plank och por-
tar med figurer får anses såsom bevis på förmåga att åstad-
komma någonting betydande i genremålning. Men med Franzéns
tillfällighetspoesi är förhållandet ett helt annat. Å ena sidan
bestyrker han såsom ganska få andra skalder sanningen af den
satsen, att all lyrik i grunden är —■ tillfällighetspoesi. Och på
-den andra adlar han äfven de stycken, hvilka tillhöra denna
skaldeart i vanligaste mening, på ett sätt, ■ som lyfter dem upp i
jemnbredd med det yppersta, den lyriska dikten kan åstadkomma.
Ej sällan röjer en genom yttre tillfälligheter hos Franzén fram-
kallad sång en förening af alla de egenskaper, hvilka endast
hos stora skalder anträffas: en ljus blick in i betydelsen af dik-
tens föremål; en varm känsla, som smälter fram vigten äfven
af det skenbart mindre betydande; en kraftig tanke, hvilken åt
känslan gifver en fasthet, förhindrande henne att förflyktigas i
töckniga dimmbilder, liksom den grönskande strandens konturer
hinda den blåa svallande böljans formlöshet. Framför allt är
det den outtömmeliga källan af erkänsam godhet, som öfvergju-
ter dessa foster af ögonblickets vänliga stämning med en glans,
hvilken värmer lika mycket som den tjusar. Lätt förstår man,
att ett så hjerta" som Franzéns ej skulle förmå sätta den
toma inbillningen om sin skaldiska oförmåga emot den gamla
skaldebrodrens fasta, manliga maning: sjung! Men med ledning
af tanken på Franzéns senare öden anar man derjemte, att i
den unge finske poetens löfte att in i döden trycka den svenske
skaldeveteranens hand, röjes liksom en förkänning af dragnings-
kraften, som låg i Svenska Akademiens kallelse: kom hit och in-
tag den stol, hvilken står tom, sedan Gyllenborg lemnat den!

Men huru än Franzéns yttre öden skiftade, qvarstodo de
sedliga grundvalarne för hans väsende orubbeligt der. Och på
dem hvilade troget äfven minnet af den födelsebygd, som han ej
mera hade full rätt att betrakta såsom sitt fädernesland. Det
hände sig, att i det land, han hade föredragit framför denna,
man tillfälligtvis upphöjde på hurraropens munväder till skyarna
frihetsmartyren och riddaren af skandalen från Packartorget,
Crusenstolpe, medan man mycket ovarsamt nedkastade i smutsen
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den åldrige, vördnadsvärde statsmannen Mathias Rosenblads för-
tjenster med thy åtföljande goda namn och rykte. Denna hård-
händta framfart emot Tacksamheten och den rena
Sanningen 11 gick Franzén mycket tungt till hjertat. Från sin
ungdomstid erinrade han sig, huru tacksamt isynnerhet Finlands
presterskap erkände, att heder och anständighet genom Rosen-
blad efterträdde i skötandet af de ecklesiastiska ärenderna den
nästan för mycket fördomsfria Schröderheimska regimen härut-
innan. Och Franzén lät af sin kärlek till de nyss nämnda tre
dygderna locka sig att i en sång från ..Aura till Svea" på-
minna det sistnämnda om hvilken karl det hutlade med i sin
gamle Mathias. Illa bekom denna Auras opåkallade inblandning
i Sveas inre angelägenhet den förstnämndas ädle poetiske ombud.
Han, som åtminstone i Sverige fått lefva oantastad, så länge
det gällde endast poetiska intressen, ansågs nu hafva öfverskri-
dit sin befogenhet, då han vågat uttala sin mening om Rättvi-
sans, Tacksamhetens och den rena Sanningens fordringar. Den
store skalden, som äfven medels det misshagliga qvädet bevisat
sin rätt att fortfarande tala sitt skaldiska modersmål, erinrades
derom, att ct tystnadens ålder 11 allaredan för honom inträdt. Han
svarade äfven nu med verser på denna anmaning, så motsatt
den fyratio år förut från Gyllenborg emottagna. De äro vackra,
men vackra med den underbara fägring, då kundernas ännu icke
affallna blad med mångskiftande färger nästan spöklikt härma
Hesperiens lustgårdar:

..Ja. ålderdomen brv*ter rösten.
Och vårens sång med våren dör,
Dock qvittrar fogeln än om hösten.
Då han till flykt sig färdig gör.

Och gerna må vi honom höra
Med sena, om än matta ljud
Den blomtid oss till minnes föra,
Då han naturen sjöng som brud.
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Om för den gamle skaldeyran
Är med sitt sköna spel förbi,
Han dock vid hjertat lägger lyran,
Att det må ljuda än deri. — — —

Men tystna'ns ålder för poeten
Må komma snart. När kommer den
För Rättvisan och Tacksamheten
Och för den rena Sanningen?

De ha en röst, som ej förqväfves
Af tidens eller hafvets dån:
Om den i landet höjs förgäfves,
Så skall den ropa utifrån." —■

Min beundran för Franzéns storhet i den ofta ringa aktade
tillfällighetsdikten har förledt tanken att skynda långt bortom
framställningens regelrätta gång. Ännu hafva vi ju ej hört ho-
nom afsäga sig rättigheten och pligten att vara Auras sångare.
Långsamt som sorgebudet i den antika tragedin skrider man till
att i minnet bestämdt återkalla den afsägelsen, ehuru hågkom-
sten deraf tränger sig tillbaka på alla de stigar, på hvilka frestel-
sen att öfvergifva fosterjorden tyckes hafva smugit sig in skal-
dens lättrörda hjerta

Så smärtsamt än, detta minne är och förblir, kan Finland
likväl dröja vid detsamma med stolt tillfredsställelse. Så vidt
det af vårt land berodde, gafs ingen anledning åt Franzén att
sönderslita de band, med hvilka han dervid var fästad af natu-
ren. Äfven här hade han från begynnelsen blifvit mött af ett
så varmt erkännande, en ung skald någonsin kan önska sig, och
som så sällan faller på hans lott förrän efter hård kamp och strid.
Såsom få dödlige hade han också här blifvit omhuldad af alla
dem, på hvilka hans yttre lefnadslycka kunde bero. Och äfven
för hans hjertas lycka hade den ömmaste kärlek sörjt, tills den
qväfdes af en hand, mot hvilken ej ens kärleken har tillräcklig
styrka. Men oundvikligt såsom dödens makt hvälfde sig mot
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Finland det öde, som Franzén sjelf liksom hans mästare Por-
than och så mången annan i detta land med stigande oro hade
förutsett. Ett nytt Alexanderssvärd sönderhögg ett band långt
fastare än den gamla tiGordiska knuten: 11 föreningsbandet mellan
Sverige och Finland, på hvilket mer än ett hälft årtusendes
stormar hade ryckt förgäfves. Huru många tecken än må be-
båda dylika krisers annalkande, träffa de likväl mer eller mindre
hårdt alla dem, hvilka ej liksom Porthan hunnit höja grafvens
sköld emot stöten. Så slår ju jordbäfningen med förfäran äfven
dem, som bygt sina hyddor vid vulkanens branter och bordt
blifva förtroliga med dess utbrott.

Svårast drabbas af dylika politiska jordstötar dessa finkäns-
liga sinnen, hvilkas politiska synvidd inskränker sig till att med
hjertats blick fixera, hvad gammal tro och ingångna förbindelser
påbjuda. mitt fädernesland 111l 11 suckade den åldrige bi-
skopen i Borgå, då han från sitt fönster såg Finlands ständer
tåga förbi för att hylla eröfraren af landet såsom sin monark:
och hans hjerta brast några dagar efter den synen. Franzéns
hjerta, som var af samma sort, men ungt ännu, brast väl ej.
Men det led mycket, slitet af de kollisioner, i hvilka det för-
gångnas, det närvarandes och det kommandes pligter råkat här
under striden om sin bättre rätt. Handlingens män med Jacob
Tengström och Mathias Calonius i spetsen tvekade ej att ställa
sig der, hvarest de trodde sig bäst kunna gagna det land, som
de visste vara deras fädernesland. Äfven en mindre lätt väckt
äregirighet kände sig drifven att hålla sig fram under förhållan-
den, som åt hvarje kapacitet erbjödo en verkningskrets högt
ofvanom hans tidigare djerfvaste drömmar. Men på ingen af
dessa, med revolutionär ifver nydanade platser fanns något rum,
der Franzén kunnat lära sig att glömma det gamla och att till-
börligen lefva sig in i det nya. Hemskt liksom hade det för-
följt en skeppsbruten, svallade nu det haf, som så länge förenat
de båda länderna, mellan hvilka han egde träffa valet af sitt
fädernesland, sedan han märkte, att samma haf skilde dem åt.
Hvad, som berättades om kejsar Alexanders personlighet och
hans storsinnade afsigter med Finlands framtid, förmildrade lik-
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väl det hårda intryck, som hans sätt att taga vårt lands öden i
sin hand hade gjort. Man var ej van att se eröfringar utföras
från det hållet med tjusningens makt. Sedan Alexander öppnat
(-riksdagen 11

— så kallades den officielt af dåvarande general-
guvernören Sprengtporten — i Borgå, anlände han till Åbo den
1 April. Han kom, såg och segrade. Is}*nnerhet följande dag
utvecklade Finlands storfurste ett orubbeligt tålamod och den
mest hänförande älskvärdhet. vid trappan till den för
honom uppställda thronen, täcktes H. M. afhöra ett Latinskt
tal, som hölls af Prof. Wallenius, samt Fransyska verser, som
af Prof. Franzén upplästes". — — Om aftonen bevistade Kej-
saren en af borgerskapet tillställd bal: t,der H. M. behagade
dansa med fruntimmer af alla stånd, och för öfrigt genom sin
popularitet intog allas hjertan. 11 Den tidens sägner veta ingen-
ting förtälja derom, huruvida den fint bildade fursten hade fäst
någon uppmärksamhet vid det vågade i borgerskapets påfund
att utvälja till först mötande tolk för deras undersåtliga kän-
slor en äreport, bildad efter Titi triumfbåge i Rom, hvilken så-
som bekant framställer de bedröfliga följderna af Jerusalems
jemmerliga förstöring. Inskriften, som denna Åbo borgerskaps
förpost vid Nylands tull bar, intygade i alla fall nogsamt oskul-
der i detsammas välmening. Ty den lydde:

Åt Alexandar I,
Hvars härar landet vunno,
Hvars mildhet folket vann.

Att dåvarande eloqventiae- professorn firar det höga besö-
ket med hela ståten af romarspråkets rika fraseologi, förundrar
oss nu lefvande lika litet, som att borgarskapet för samma
ändamåls skull drager försorg om Titi romerska kolonners för-
flyttning till Nylands tull. Men efter vårt nuvarande sätt att
se saken fatta vi icke rätt nödvändigheten af, att sångaren

„a la liberté Francaise" skulle med fransyska verser ackompag-
nera sin klassiske embetsbroders panegyrik. Det kan tagas för
alldeles afgjordt, att de fem regementen, hvilka, paraderande
från den nämnda tullporten till landshöfdingehuset, gåfvo ett
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yttre uttryck åt den intågandes oemotståndlighet, icke det rin-
gaste bidrogo att inspirera skalden; och det behöfver väl knappt
sägas, att den ädla tonart, hvari poemet befinnes hållet, var
honom fullt värdig. Sedan Calonii program midt under brin-
nande krig bevisat, huru föga farligt ens ett trotsigt språk var
inför den mäktige fienden, kan det knappt tillräknas Franzén
såsom öfvervägande förtjenst, att han förde den finska högsko-
lans talan inför den ädelmodige segraren såsom det egnade en
ibland vårt folks högsta intelligenta makter. För öfrigt stannar

man gerna vid den öfvertygelsen, att hufvudmotivet till skaldens
expektoration var behofvet att ((ined några ord lägga på Alexan-
ders hjerta, hvad Finlands folk af honom väntade, 11

— såsom
den bland Franzéns minnestecknare, hvilken i lifstiden stod ho-
nom närmast, det förmodar. Isynnerhet bestyrkes denna för-
modan genom styckets sista strof, hvilken i skaldens egen orda-
granna öfversättning lyder sålunda:

..Emottagande blott folkets hjerta, gläds du att återgifva här,
Adelmodige eröfrare, landets lagar och frihet:
Och såsom under Gustaf, så vill det under Alexander
Förtjena sin sällhet genom sin trohet".

Att den finske professorn i historien och moralen icke
skulle göra sig skyldig till den lågheten och enfaldigheten att
inför Finlands herrskare sedan i går förglömma dess furstar
under århundraden: ade store, de rättvise konungar, Carlar och
Gustafver, och de ädle Scandinaver', förstås af sig sjelft. Men
ingenting i poemet antyder ännu,-att den milde eröfraren skulle
hafva gjort Finland för trångt för den milde skalden. Ochjjlikväl
är det mer än sannolikt, att Franzén, medan han författade fran-
syska verser till Rysslands kejsare, önskade taga plats på ett ställe,
der af all literatur sådana poemer sist kunde komma i fråga.

Detta ställe var Svenska Akademien.
Då jag har nämnt Svenska Akademien, har jag påpekat

den magnet, som mäktigast drog Franzéns själ från fädernejor-
den; den hamn, der han önskade finna en tillflykt för sitt
skeppsbrutna öde. Denna vittra institution hade till alla de
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tidigare bevisen på erkännande välvilja, med hvilka hon såväl
i sin helhet som genom enskilda medlemmar ihågkommit den
finske skalden, lagt det största, som stod i hennes förmåga.
Den 5 Maj 1808, en tidpunkt, då vår krigshistorias hemskaste
minne kastade en skugga öfver en bland hennes vackraste dag-
rar, valde Svenska Akademien i framlidne grefve Gustaf Fred-
rik Gyllenborgs ställe Frans Michaél Franzén.

Det är skönt att se mensklighetens, bildningens, snillets
snöhvita fana i Svenska Akademiens hand midt igenom eröfrings-
krigets flammor fläkta bort molnen från den sorgsne finske sån-
garens panna. Men huru mycken hugsvalelse än detta val måste
skänka honom, låg i detsamma för den utvalde nödvändigheten
af ett val, mot hvilket valet mellan lif och död stundom kunde
synas nära nog en lek. För Franzén såsom ledamot af
Svenska Akademien var egenskapen af svensk medborgare ett

vilkor, som af ingen annan qvalifikation kunde ersättas. Efter
Svenska Akademiens tolkning af folkrätten var denna egenskap hos
hennes nyvalde ledamot obestridlig ännu den 5 Maj 1808. Men den,
som skulle, vilja af hennes val draga den slutsatsen, att hon
hoppades på en lång framtid i Finland för Franzén såsom svensk
medborgare, torde icke så litet misstaga sig. Deremot är det
ganska sannolikt, att man tog för afgjordt, att den nye akade-
mikern skulle betrakta den erbjudna stolen såsom en räddnings-
planka, pä hvilken han i värsta fall kunde hvila ut efter alla
såväl yttre som inre stormar. Och då man väl ej kunde undgå
att finna denna stol nästan för ideel, betraktad såsom substrat
för en mensklig existens, lugnade man sig sannolikt vid tanken
derpå, att åt presten Franzén ■— han hade redan 1803 ingått
i prestaståndet — kunde beredas en ställning, hvars solida
grund återställde jemnvigteii med akademikerns alltför luftiga
ekonomiska situation.

Redan i Franzéns yngre år hade hans svenska gynnare
och vänner mer än en gång erbjudit sig att åt honom bereda
en plats, der han under den åt utmärkte literatörer ej sällan
beviljade titeln af (-.konungens handsekreterare 11, kunnat njuta
af alla de bildningsmedel och det sällskapslifvets behag, Gustaf
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den tredjes lif hade förhöjt i hans hufvudstad och hans död ej
kunnat taga med honom i grafven. Oaktadt skaldens ungdom
hade detta perspektiv inåt hofvets salar för honom ingenting
frestande, ehuru hans samvete den tiden ännu ej egt rätt att
göra några invändningar emot utbytet af hans hemvist från Fin-
lands hufvudstad till Sveriges. Och då skulle ej heller skal-
dens fädernejord ansett sig hafva giltigt skäl att i sådan
flyttning se en rubbning af de rötter, med hvilka hans kän-
slor bordt vara dervid fastade.

Men då efter en betänketid, hvars plåga hade blifvit ut-
sträckt till flera år, Franzén gick att intaga den ädle svenske
sångarens plats, hvars maning förr hade återfört hans hand till
den öfvergifna lyran, tog han ett steg, som äfven hans tillgif-
naste beundrare åtminstone bland senare finska generationer
helst skulle sett outtaget. Vare sig att deri ligger ett stegradt
uttryck af välvilja eller af saknad: märkvärdigt är det i alla
fall, att, medan man sällan hört någon klagan öfver sådana
förluster, som tillskyndades vårt land, då så öfverlägsne män som
Adlercreutz. Wetterstedt, "Wirzén, Skogman och den till kropp
och själ finske Poppius undandrogo fädernejorden sina för den-
samma oumbärliga krafter, har på länge knappt nog någon här
erinrat sig Franzéns hädanfärd från Finland utan att framkasta
mer eller mindre vemodsfullt frågan: hvarför gjorde han oss
detta? Onekligt ligger i den frågan ett erkännande deraf, att
man hos en stor skald väntar sig finna ett större stycke hjerta
för den bit af jordklotet, man kallar fädernesland, än hos dem,
hvilka känna sig stora på annat vis.

Svårigheten att besvara den uppkastade frågan röjer sig
äfven deri, att man sökt svaret dels i en nästan tillfällig slump,
dels i mystérer, hvilkas slöja man ej vill eller kan vidröra. För
min del känner jag ej till eller rättare sagdt tror jag ej på
djupet af dessa mystérer. Men emedan Franzéns lefverne aldrig
förr blifvit ur finsk synpunkt behandladt i detalj, och således
ej heller lifsfrågan af hans öfverflyttning till Sverige behörigen
utredd, anser jag mig böra till de spridda antydningar, jag re-
dan i ämnet framkastat, ännu vidfoga några tillägg.
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Den dag, som nu är, skulle man knappt anse det för möj-
ligt, att en man med Franzéns sinnelag och betydelse för sitt
folk kunde utan trängande nöd och utan synnerlig båtnad för
nationen lösrycka alla de band, med hvilka lifvet sammanfogat
hans väsende med fosterjorden. Ju bättre han uppfyllt sina
pligter mot denna, och ju bestämdare landet erkänner sin skuld
till honom, dess mindre har han rätt att betrakta sig såsom en
fristående figur i universum, som kan byta sitt läge såsom den
mångskiftande månen. Samma opinion, som upphöjer honom
öfver mängden, håller honom långt mera fast, än den obetydli-
gaste individ känner sig bunden af de förhållanden, i hvilka den
lefvat och haft sin rörelse. Sådan är, tror jag, nu den allmänna
meningens herravälde. Den energiske Poppius skulle ej hafva i
våra dagar nog dristighet, den blygsamme Franzén icke nog
sjelfförnekelse att i trots af landets allmänna opinion tro sig
kunna göra sitt fädernesland flyttbart som en väderdrifven ö af
lianer.

Men fanns då icke på den tiden redan i detta land en
sjelfkänsla, som visste, att, om en varelse icke varit för god att
här födas, han ej heller var för god att här dö? Och om en
sådan känsla fanns här, vågade ej en allmän opinion sjunga ut
i den tredskandes öron den fromma läran: uti ditt land du bli
och bo!

Hvad den förra frågan beträffar, låter den ej enkelt be-
svara sig med ett ja eller nej: svaret beror på sidan, hvarifrån
man betraktar saken. Att en specifik finsk sjelfkänsla då redan
fanns till, är obestridligt. Stegrad till sin högsta potens, stod
den utanför ofvannämnda äreport i generalguvernören Sprengt-
portens person, hvilken omgifven af idel landsmän helsade kej-
saren välkommen, medan hans generaler, uttrycket är lånadt från
berättelsen i aÅbo tidningar 11, fingo vänta emellan äreporten och.
stadsporten. Men Sprengtportens finska sjelfkänsla var ännu
mera revolutionär och mot Sverige fiendtlig än finsk och kunde
derför icke utöfva någon tillbakahållande verkan på män af
Franzéns lynne. En annan finsk sjelfkänsla hade väl också
småningom arbetat sig in mot djupet af finnarnes sinnen. Den
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var hufvudsakligast af literär karakter och hade i Porthan haft
sin främste representant. Hos de allra fleste förliktes denna ten-
dens ännu då ganska godt med tacksamheten mot det folk, hvil-
ket hos finnarne väckt begreppet om och behofvet af en högre
kultur, och till hvilket man i stunder, när denna kultur tycktes
hotad, blickade upp såsom till ett stöd, ett värn för densamma.
Om någon, hörde Franzén till denna sort af proto-feniiomaner;
och en sådan lutning hos den tidens finskhet stängde ju ej vä-
gen för en poets flyttning härifrån öfver Ålands skiljande vatten.

Men för att återkomma till frågan, huruvida icke redan
då i detta land höjde sig en allmän mening, som kunnat göra
äfven ett sinne, långt mera egnadt än Franzéns att förnämt till-
bakavisa hennes invändningar, något generadt: så kan tillvaron
■af en sådan opinion, åtminstone så vidt det gäller i fråga va-
rande fall, högeligen betviflas. De sekelgamla, ständigt för-
nyade flyttningarne från den finska kusten till den svenska och
tvärtom hade längesedan för åskådningen visat dem såsom en
naturnödvändighet, liknande flyttfoglarnes förändring af bostad.
Att plötsligt för dem lägga hinder af hvad slag det än må hafva
varit, skulle ansetts såsom en försmak af det våld, hvilket mån-
gen ansåg icke oförenligt med karakteren af det nya väldet.
Franzéns emigration skulle icke med välbehag ses på allra hög-
sta ort, det kunde man föreställa sig. Men sådan är menniskor-
nas natur, att den sannolika risken vid ett företag ökar deras
sympatier för den vågande.

Här har varit fråga om dem, som döma endast efter sitt
tycke, icke efter sin känsla. Desse sistnämnde, slägt och vän-
ner, sörjde naturligtvis uppriktigast öfver mistningen af ej blott
en utmärkt landsman, utan en dyrbar personlighet. Men när
till Svenska Akademiens ofvannämnda val kom Franzéns utnäm-
ning till kyrkoherde i Kumla pastorat, tyckte mången åtminstone
bland hans beslutsammare vänner, att, då ett steg tillbaka nu-

mera var en omöjlighet, ett raskt steg framåt var det enda sät-
tet att göra pinan kort. Karakteristiskt nog, försäkrade Fran-
zén sjelf officiell, att hela flyttningen åstadkommits aaf tillfälliga
omständigheter och individuella förbindelser." I grunden ansåg
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väl Franzén allt sammans, i enlighet med sin kristeliga tro och
förtröstan, såsom ett verk af Försynens skickelse. Ty på dess
ledning trodde han fullt och fast i lifvets alla skiften och lät
sig af denna sin tro styras. Ett hittills icke allmännare kändt
bevis derpå tillåter jag mig att här åberopa. Då Franzén hade
förlorat sin förträffliga andra maka, beslöt han att söka ersätt-
ning genom att erbjuda sin hand åt sin forne reskamrats redan
vidt frejdade dotter, Fredrika Bremer. Enklingen var den tiden
kyrkoherde i Clara församling och önskade att bereda sig till

det vigtiga steget, han ämnade taga, genom att förrätta guds-
tjensten i dess kyrka. Återkommen till sin invid kyrkan belägna
bostad, slog han upp sin bibel, der hans ögon genast stötte på
ett språk, som uttalade det vådliga af att en gammal man fäster
sig vid en ung qvinna. Och dermed var domen fälld öfver det
enligt våra profana tycken förunderligen lämpliga partiet. — Ho
vet, hvilket bibelspråk gaf orakelsvaret tjugu år förut angående
lämpligheten att låta Rutström på Franzéns vägnar söka Kumla
pastorat? I dessa frågor stå vi vanlige dödlige sväfvande ofvan
jordfast grund i en sfer, der mannens vilja föryttrat sin rätt att
bestämma mannens handling.

På till hälften traditionelt paradisisk grund ställer sig en
annan fråga, som ehuru ytterst vigtig för utredandet af moti-
verna, hvilka bestämde Franzén att göra sig till svensk i den
mening, att han ej mera kunde anse sig såsom finne, hittills al-
drig blifvit bringad till tals. Hvarför har ingen vågat uttala den
mening, att den fru, han hade emottagit såsom testamente af
sin vän Choraeus, sannolikt utöfvat någon del af sin tjusnings-
makt på det för henne så naturliga försöket att göra sitt eget
fädernesland äfven till sin makes och deras barns? Blott en
känslolös råhet skulle kunna ifrågasätta hennes rätt att sålunda
se saken; och då man besinnar den obegränsade hängifvenhet
för familjen, hvilken vi veta var ett grundelement i hela Fran-
zéns väsende, inser man lätt, i hvilken sista instans det åtgö-
rande utslaget i denna lifsfråga fälldes. Den, som ej begriper,
hvarför Franzén sjelf icke följde salig Adams exempel, då denne
anklagade sin Eva, förtjenar ej heller att begripa det. Men mån-
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gen klagovisa öfver Franzéns frivilliga landsflykt skulle man san-
nolikt nedstämt till en mildare tonart, ifall man tagit i beräk-
ning den ((individuella förbindelse, 11 som förenade honom med
Sofia Christina Wester, född i Westmanland och der egande tal-
rika anförvandter. Är det väl oss, hvilka beklagat, att Fran-
zén öfvergaf sitt hemland, som det tillkommer att anklaga hans
hustru, för det hon ej ställde sig i vägen, dä en hedrande kal-
lelse erbjöd hennes make tillfälle att föra henne till närmaste
grannskapet af hennes födelsebygd? Hon hade vunnit och lyck-
liggjort tvänne ädla finska sångarhjertan. Det ena af dem hvi-
lade redan ut under den enkla stenen på Solna kyrkogård. Dö-
dens maning förenade sig sålunda med lifvets att kalla den
älskeliga qvinnan tillbaka till Mälarens stränder.

Någon gång har den tanken trängt sig fram till mig:
månne ej den finkänsliga damen stundom kände sig ännu mera
besvärad än sjelfva hennes man af det ogenerade sätt, hvarpå
vi finnar föra vår vänskap till torgs, när vi råka i farten att
dermed slå oss lösa. Tidigare anmärktes väl, att den Gusta-
vianska tiden icke heller här förfelat sin verkan att göra nienni-
skorna något mera till ett animal sociale än vanligt. Men icke
skulle det ändock förundra mig, om vid erbjudet val af dagligt
umgänge antingen med sådana oöfverträffeliga mönster af urba-
nitet som Leopold, Rosenstein, Oxenstjerna å ena sidan, och å
den andra sådana klassiska praktexemplar som J. F. Wallenius
o. s. v., företrädet något lutade till förmon för de förstnämnde.
En liten historiett från de lärde herrarnes lif i Åbo den tiden
skall närmare påpeka, hvartåt vår anmärkning syftar. 1807
års prestmöte var församiadt, och bland andra värf, som ålåg
stiftets presterskap, var äfven det att bevittna den nya kyrko-
gårdens vid Skanstull invigning. Till talare vid denna ceremoni
utsågs den man, som mer än någon annan i detta land hade
vinnlagt sig om praktisk utöfuing af den oratoriska aktionen,
hvars teoretiska studium Porthan jemte så mycket annat sökt
befordra vid universitetet. Denne vältalare var seminarii pre-
fekten Lauraeus, fader till Finlands förste utmärkte målare
Alexander Lauraeus. Talet gjorde en gripande verkan, och
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väckte allmän beundran. Samma dag om qvällen hade Franzén
till sig inbjudit ganska många af dem, hvilka beundrat Lauraei
oratoriska talang på kyrkogården och värden tolkade varmt och
hjertligt allas tacksamhet mot den beundrade. Det var mer än
polyhistorn Wallenius mäktade smälta. Han framdrog ur sin
ficka en broschyr, tilläggande med en ironi af icke allra mil-
daste slag, att det beundrade talet var ej blott redan tryckt,
men, hvad som förekom ännu kuriösare, äfven hållet långt innan
Lauraei åhörare tingo tillfälle att beundra detsamma. Sådant
hade verkligen varit fallet någon tid förut i en svensk landsort.
Men det kunde nästan tyckas, som om menniskoslägtet knappt
förtjenade att utmärka sig genom sin talekonst, ifall det ej fun-
nes åtminstone några, hvilka ej ens skulle hafva hjerta att till-
foga ((Sin oväns hund" en sådan skandal, som epilogen efter
kyrkogårds invigningen i Åbo åsyftade.

På lek kunde väl en eller annan bland Franzéns närmaste
vänner bete sig på ett sätt, som bordt gifva anledning till upp-
finning af det visa ordet: Gud bevare oss för våra vänner etc,
ifall det ej hade varit inventcradt långt förr, än finnarne be-
gynte briljera med sina ordspråk. Men när det gällde att be-
visa Franzén en verklig vänskapstjenst, då stodo de solidariskt
såsom en man för att befrämja hans bästa. Jag känner mig
lycklig öfver att kunna offentliggöra ett dokument, som länder
universitetet vid Auras strand till synnerlig heder och bevisar,
att Franzén ända till slutet kunde här påräkna sina landsmäns
aktningsfulla bistånd äfven i sådana fall, då de minst sagdt icke
gagnade sina personliga intressen genom att göra Franzéns till
sina egna.

Det är ur Consistorii Academici protokoll, fördt i Åbo
den 28 Juni 1811, jag gjort följande utdrag. Skriften är ställd
till universitetets dåvarande kansler Speransky och röjer omiss-
känneligen prokansler Jac. Tengströms både vilja och hand.

Till en början omnämnes, att. genom samma dag till Con-
sistorium Academicum iugifven skrift, professoren Franzén gif-
vit Consistorium tillkänna, huruledes han blifvit kallad till kyrko-
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herde embetet i Kumla och Halsbergs församlingar af Streng-
näs stift,

..i anseende hvartill Professoren uti bifogad till H. K M. ställd
underdånig ansökan med åberopande af 10 paragr. i 1809 års Freds
Tractat anhållit om Allernådigaste tillstånd, att till Sverige vid slu-
tet af denna sommar öfverflytta, och den honom därstädes anviste
tjenst emottaga. Och som till denna nya tjenstgörings anträdande
samt löns åtnjutande dervid tiden icke förrän d. 1 Maji 1812 för
Prof. ingår, har Prof. tillika begärt att intill dess blifva af Kejser-
lig Nåd bibehållen vid sin än innehafvande Professors lön, och hans
akademiska syssla emellertid få af någon bland Academiens adjunc-
ter bestridas, i sammanhang med hvilket allt Professoren munteligen
anmält- sin önskan och sitt hopp att i dessa sina petita med Consi-
storii förord understödjas."

Det inses lätt, att dessa petita hade sina kinkiga sidor.
Redan den omständigheten, att konsistorium måste anmäla en
af sina yppersta celebriteters afgång till ett land. som icke hade
synnerlig anledning att vänta sig någonting godt från det här
hållet, var betänklig nog. Men att emigranten derjemte skulle
rekommenderas till erhållande af kejserliga ynnestbevis, gjorde
det ingalunda behagligare för konsistorium att härvid uppträda
såsom medlare. Men akademin hade den tiden ännu lyckan att
till högsta styresman på stället ega en genom klokhet och verlds-
vana ganska öfverlägsen man, hvilken derjemte för sin landsman
•— i österbottnisk mening — hyste den uppriktigaste vänskap
och den aktning, som en man af snille väcker hos en annan
sådan. Fortsättningen bär de omisskänneligaste spår af allt
detta. Der heter det nämligen:

j.beträffande förra delen af Professorens hemställan, så-, ehuru
Consistorium visserligen icke utan liliig och smärtande saknad ser
ryckas ur sitt sköte en Man, som icke blott på snillets, lärdomens
och talentens, utan ock på hjertats och de medborgerliga dygdernas
sida sig alltid utmärkt och till hvars oförtrutna och gagneliga bi-
träde vid den Akademiska ungdomens undervisning Consistorium
redan länge och med innerlig tillfredställelse varit vittne, kan likväl
Consistorium för sin del icke sätta sig emot ett beslut, som, enligt
Professorens egen uppriktiga försäkran, verkadt blott af tillfälliga
omständigheter och individuella förbindelser, synes utgöra en af de
länkar i händelsernas kedja, genom hvilka menniskan ofta utan egen
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föresats eller åtgärd föres till mötet- af nya och okända, endast af
Försynens blick förut sedda, öden".

Derefter upptar konsistorium till ompröfning Franzéns an-
hållan att äfven under några månaders vistelse i Sverige få upp-
bära ända till den första Maj 1812 sin professors lön. Alla
möjliga omständigheter, som tala för beviljandet af denna begä-
ran, framdragas ; och det bevisas, att under vanliga omständig-
heter frågan vore ganska lätt besvarad. Derefter tillägges.

att casus i närvarande fall och med den. som nu skall till-
träda ett- embete i Sverige, icke mera är densamma, är något, som
visserligen icke kan Consistorii uppmärksamhet undfalla, men då
hade saken icke heller behöft sättas i fråga, eller underkastas någ*on
annans åtgörande än Lagens. Nu beror den hel och hållen af Mo-
narkens Nåd: och på den har Akademien sjelf alltför rika och dyr-
bara bevis, för att icke våga äfven vid detta tillfälle påräkna den.
Hon gör det med desto större både skäl och tillförsigt, som det gagn
Franzén vid detta lärosäte spridt, ännu länge skall fortfara efter
det hans sånggudinna i hans födelsebygd redan förstummats, och
hans röst i dessa nejder icke mera höres; och som Alexanders fri-
kostighet, lik den. som utmärkte Catharina, icke tvekat, att med
pensioner och nådetecken stundom ihågkommajemväl utländske Lärde".

Den, som kan göra sig en föreställning, hvilken styf kor-
poration vårt Consistorium Academicum är eller åtminstone va-
rit under den gamla goda tiden, måste förvånas öfver den ut-
omordentliga mjukhet, som röjer sig i dess bemödande att göra
vägen för Franzéns petition så jemn och utan stötestenar som
i mensklig förmåga stod. Och när man dessutom besinnar, att
nästan hvarenda ledamots hufvud i ett sådant konsistorium är
tillräckligt klyftigt att hafva i de flesta särskildta fall sin egen
mening, varseblir man med desto större förundran den enhet,
i hvilken allas vilja att prisa och upphöja Franzéns förtjenster
sammanflyter. Det är visst sant, att våra academici ytterst säl-
lan haft tillfälle att uppgöra en sådan embetsbroders meritför-
teckning ; men lika sant är ändock, att Consistorium Academicum
aldrig så enhälligt och hjertligt gjort storartad rättvisa åt nå-
gon dess ledamot som åt Franzén den 28 Juni 1811. Heder
och tack nu och i all framtid vare desse sista officiela tolkar
af hela finska folkets tacksamhet-! Följande initialer beteckna
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dem: JT. GB. CC. Jac. B. MC. CNH. JG. JFW. AJL.
Joh. B. GP.

I förbigående må här påpekas en omständighet, som histo-
rien numera utredt till full visshet, men hvilken på den tiden,
då den Franzénska frågan ventilerades i konsistorium, syntes,
oaktadt de våldsamma omkastningar, vid hvilka man var så van,
svårlöst såsom ett problem, hemtadt från Uppenbarelseboken.
Då den i fråga varande petitionen af Speransky frambärs till
Majestätet, upptogs den sannolikt med ett sinneslugn, som skulle
besparat konsistorium mycket bekymmer, ifall det kunnat göra
sig en föreställning derom. Så förunderligen hade vinden vändt
sig i de högre politiska regionerna, att detta Sverige, som nyss
förut blifvit sargadt ända in i hjertat, numera icke sågs alls
med oblida ögon. Ja, så betydligt hade det stigit i värde, att
dess vänskap i nödfall skulle blifvit köpt med långt svårare
offer, än afståcndet af en finsk poet medförde, ehuru han kunde
skrifva fransyska verser. Gustaf Mauritz Armfelt, som om hö-
sten 1812 ilade till mötet i Abo mellan kejsar Alexander och
den dåvarande kompassen för Sveriges vilja, visste om Rysslands
offerberedvillighet emot Sverige långt mera än vi. Men bättre
än Armfelt kände en annan finne. Tavast benämd, som hurtigt
och med otrolig framgång intrigerade hos turkarne emot desses
gamle vän Frankrike och till förmon för deras argaste fiender,
ryssarne, huru föga man i Sverige var böjd att spela känslo-
politik med Finland. Tavast var icke ett geni, som Armfelt
var det: men insåg ganska väl, att Sveriges öden leddes nu af
en t,ny Pharao, som icke kände Joseph11. Sveriges framtidspo-
litik önskade hädanefter se för ombytes skull sin sol uppgå i

vester. Det var ett tycke, som åtminstone tills vidare minst
hotade med kollisioner på den ryska astronomins fält.

Dessa några ord angående Sveriges förändrade ställning
till sin arffiende hafva blifvit yttrade här endast för att beteckna
situationen i allmänhet och ingalunda i afsigt att derur söka
förklara det gynnsamma svar, hvarmed Franzéns anhållan krön-
tes. Såväl kejsar Alexander som Speransky, hvilken ännu då
intog en betydande plats såsom Rysslands främste borgerlige
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framtidsman, hade från begynnelsen ställt sig på europeisk fot
i deras förhållande till Finlands universitet; och vid den tiden
hade ingen rubbning i detta förhållande ännu egt rum. I över-
ensstämmelse härmed inhemtades ur Speranskys svar, af den 17
Aug. 1811, jemte bilagd afskrift af H. K. Majestäts till kansler
aflåtna skrifvelse af d. 9 i samma månad, att H. M. bifallit
Franzéns ansökning om afsked från dess innehafda professors
syssla samt om tillstånd att genast till Sverige öfverflytta, L,_kvar-
jemte H. K. M. till belöning för Professors nit och de tjenster
han bevisat Akademien i nåder tillåtit Professoren att intill den
1 Maj 1812 få sin hittills innehafda Professors lön till godo

njuta".
Den första och, det måste medgifvas, i poetiskt hänseende

afgjordt vigtigaste perioden af Franzéns lefnad var härmed af-
slutad. Kanske med någon förkänsla deraf, men sannolikt huf-
vudsakligast för att qvarlemna en kär afskedsgåfva åt den hem-
bygd, Franzén gick att öfvergifva, samlade han sina skaldestyc-
ken i upplagan af år 1810, den dyrbaraste profana bok, som
dittills någonsin sett dagens ljus i detta land. Ehuru det lig-
ger den vildaste öfverdrift i påståendet, att allt, hvad Franzén
derefter poetiskt producerat, icke allenast jemfördt med dessa
hans tidigare dikter, utan absolut, vore af ringa betydelse, skall
i alla fall den tid aldrig stunda, som förmår leda i bevis, att
denna, qvantitativt icke vidlyftiga volym ej utvidgat mensklig-
hetens poetiska område. Det är en liten verld i sammandrag,
hvari så mycket af det, som gör menniskolifvet ljuft och älske-
ligt, fått rum. men der äfven lifvets djupaste allvar funnit ut-

rymme. Endast det fula, det Inmpna har ingen plats i den
Franzénska poetiska verlden sig anvisad. Förunderligast af allt
är likväl den utomordentliga enkelheten af de motiver, skalden
i allmänhet begagnat; — sången öfver Creutz gör i visst hän-
seende ett djerft undantag från denna regel. Och oaktadt all
denna enkelhet, hvilken frihet från den sökta naiveteten, som
koketterar i oskuldens dufvodrägt inför ett slägte, ingenting min-
dre än oskyldigt, genom Amadis-romanernas kompakta massor
ända in i de söta, smånätta Gessnerska idyllerna!
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Och oaktadt de Franzénska visornas enkelhet, hvilken
mångfald i tonart och innehåll! Så nära de stå hvarandra, är
det dock ett godt stycke från det sprittande „Champagne vinet 11,
de tjusande ((tre Behagen" till den dystra -(Myrtenkronan 11, den
hemska ((Bröllopsdagen". Men så långt än himlen är från jor-
den, närma de sig dock ofta hvarandra förunderligen i Franzéns
poesi; och en symbolik, ej sällan djupsinnig som den grekiska
och genuint finska, men alltid religiöst kristlig, låter det gu-
domliga herrligt skina genom den jordiska bilden.

Må det vara äfven mig tillåtet att uti en bild samman-
fatta mångfalden och rikedomen af de sånger, dem den flyende
svanen testamenterade åt sitt saknande fosterland. Denna bild
erbjuder sig vid en blick på dessa stora kyrkobåtar, som öfver
våra djupa och ändock så klara fjärdar bära en enkelt, men lik-
väl högtidsklädd skara dit, der klockornas silfvertoner inbjuda
till den väntande gudstjensten. Under färden blickar den kyrk-
farande ungdomen gladeligen omkring sig mot de grönskande,
blommiga stränderna, hvilka liksom återspegla friskheten och
blomstren i de ungas sinnen. Ilar man förbi något genom sorg

eller glädje minnesvärdt ställe, flyttas på berättande läppar säg-
nerna derom till reskamrater åt båtens besättning. Det kan
väl också hända, att de yngre bland den i grunden så allvarligt
sinnade skaran uppstämma en munter sång, ehuru aldrig af den
sorten, för hvilken kyrkomurarna skulle behöfva rodna. Men
när den fromma skaran nalkats dessa, ser man än den ena
gruppen än den andra eller också enskilda varelser djupt rörda
stanna vid, kanske knäböja på kära hädangångnas grafvar, lik-
som förberedande sig sålunda att inträda i helgedomen, der dock
kosans egentliga mål väntat alla.

Jemte den varma religiösa känslan, ljuder den mildaste
humanitet i många toner genom Franzéns sånger. Jag kan ej
afhålla mig ifrån att åberopa några exempel äfven åt detta håll.
Bland ((berättande dikter11 finnes följande älskeliga stycke upp-
taget, under benämningen: En händelse i Athen:
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En liten fågel flög förskräckt för gladans möte,
Och till en domstol på ett torg
Sin häpna tillflykt tog i sjelfva domarns sköte.
Han såg en ödmjuk bön, nan säg en tålig sorg.
Och menlösheten sjelf i kräkets ögon blicka:
Han kände i sin hand det lilla hjertat picka,
Och klämde det med skratt, tills det ej rördes med.
~Bort!" ropte hela folkets skara.
„Bort" skrek de vises nämnd,

„Barbar från domstoln ner,
Ej en gång bödel får du vara'.

I sammanhang med det sagda måste jag* ännu i minnet
återkalla en sång af Franzén, hvars make jag i ingen mig be-
kant literatur anträffat. Det är hans redan för sjuttioett år till-
baka författade, evigt unga studentvisa. Beklagligtvis har denna
herrliga sång längesedan förklingat för åtskilligas öron, hvilka
visst ej skulle förlora någonting uppå att öppna för dess ma-
ning ej blott dessa organer, utan isynnerhet själ och hjerta,
Det länder de österbottniska studenterna, för hvilkas fäder denna
visa närmast diktades, till stor heder, att de efter universitetets
förflyttning till Helsingfors ej blott ombesörjde en ny upplaga
af sången, utan såsom en ädel välkomstgåfva öfverräckte den-
samma åt de nya kamrater, som de i sitt samfund upptogo.

Det märkvärdigaste af allt i denna visa är väl, att stu-
dentlifvet, hvari den unge akademiske medborgaren inträder,
betraktas mindre såsom ett splitter nytt lefnadsstadium än som
en omedelbar fortsättning af lifvet i hemmet, inom familjen. Af
denna uppfattning härrör det, att hela den didaktiska tendens,
som genomtränger visan, hvilar på en sedolära, hvars principer
stödja sig på de grundvalar, hvilka uppbära menniskornas hus
och hem. Så heter det:

Drick vid en högtid ett glas eller par,
För att glädjas, ej blott för att dricka.

Drick, som du drucke, om munskänken var
Din i brudstolen rodnande flicka.
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Må hon, må denna drömda bild
Af en oskyldig maka,

Din känslas eld, som flammar vild,
Med blygsamhet bevaka:

Att på din kind, då du plötsligen röjd,
Som en julklapp bland syskonen hamnar,

Fngdomens rosor må lefva till fröjd
För din mor, som dig forskande famnar.

Visans slut, betraktadt ur samma synpunkt, som den på-
pekade, är lika varmt och skönt. Jag vill likväl icke upprepa
det här, emedan sådant i bästa fall kunde vara öfverflödigt och
i värsta utan ändamål. Denna senare farhåga ingifves mig af
tanken derpå, att författaren till studentvisan knappt hade varit
i tio års tid skild från Auras strand, då, i följd af en från ut-
rikes ort inpraktiserad rå sed, man käckt försyndade sig emot
en bland visans kardinalreglor, som bjöd:

„Ej i gränder sök mandomens heder!

och dymedels med knölpåken i hand jagade undan den anda,
Franzén med finaste takt hade sökt binda vid hvarje rad af
sin sång.

Ingen kunde vara oskyldigare än Franzén till dessa otymp-
liga utbrott af den tyska romanticismen på våra stränder. Men,
så vidt jag förstår, har han på sitt samvete att hafva gifvit en
besagda romanticism nära stående sak en vändning, som lindri-
gast sagdt förekommer sällsam. Bland Franzéns tidigare dikter
fanns det en, kallad aßiddar S:t GöranI'', hvilken på sin tid ådrog
sig uppmärksamhet såsom en bland skaldens yppersta. Denna
framgång kan föga väcka vår förundran, när vi taga i beräkning
å ena sidan styckets förtjenster såsom dikt11 och å
den andra tidens böjelse att persifflerande behandla dylika äm-
nen. Det förunderliga ligger deri, att Franzén nedlät sig att,
hyllande denna tendens, gäckas med en tradition, så nära sam-
manvuxen med folkens religiösa känsla. Hvilket präktigt motiv
likväl fanns i denna legend till allvarlig behandling, har ännu
på senare tider författaren till Hjort 11 segrande bevisat.
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Samma år Franzén medels den första, epok görande sam-
lingen af sina skaldestycken tog afsked af den bygd, der dessa
liksom han sjelf hade uppvuxit, skänktes honom lyckan att
trycka lagerkransen på, de ynglingars hufvuden, till hvilkas mog-
nad för denna ära han vid slutet af sin lärarebana hade bidra-
git. Bland de lagerkrönte fanns en, hvilken förträffligt förstod
att uppskatta sin promotors höga betydelse för Finlands kultur-
historia och som genom utmärkta verk i denna riktning seder-
mera bevisade, att ganska mycket ännu åt det hållet stod att
uträttas med de tillgångar, som i eget land och framför allt i
universitetets bibliotek kunde sammanletas. Jag fäster synnerlig
vigt vid denna omständighet äfven derför, att Joh. Jac. Teng-
ströms literära verksamhet lägger för öppen dag, att bristen på
historiska källor här hemma icke särdeles bidrog till att jaga
Franzén i landsflykt. Det kan visst medgifvas, att af de trettio-
tre minnen, han i egenskap af Svenska Akademiens ständige
sekreterare författade, skulle endast ganska få blifvit skrifna i
Åbo; men att det nära nog bästa bland dem alla, Porthans, kun-
nat åtminstone skrifvas och sannolikt äfven uppläsas i detta
land, vill väl ingen bestrida.

Denna fråga banar lätt vägen till en ännu långt allmän-
nare. Hvad förlorade Finland egentligen på Franzéns så bittert
öfverklagade flyttning till Sverige? Denna förlust torde hufvud-
sakligast bestått deri, att en personligen högaktning bjudande
akademisk lärare rycktes från sin bildande, humaniserande verk-
samhet härstädes. Men jag befarar, att den riktning, som hans
andes arbete tog i Sverige och hvilken äfven här skulle varit

af oberäknelig betydelse, hade till stor del uteblifvit, ifall Fran-
zén qvarstannat i Finland. Man föreställer sig väl lätt, att
biskop Tengström kunnat hafva en v-pperlig medarbetare i sin
vän Franzén vid de omfattande ansträngningarne att förbättra
de vid gudstjensten och den religiösa undervisningen begagnade
böckerna på hvartdera språket i detta land. Franzéns herrliga
psalmer, som redan allena vore tillräckliga att försäkra eii skald
om ett odödligt rykte, hans förträffliga cvangeliiboks-förslag kunna
nog gifva anledning till den förmodan, att han, qvarstannande i
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sitt hemland, hade åstadkommit något lika godt eller måhända
någonting ännu bättre. Men man förbiser under sådana reson-
nemanger en omständighet, hvilken vid bedömandet af dessa sa-
ker är af alldeles åtgörande vigt. Ingen bestrider väl, att Fran-
zén redan under sin vistelse i födelsebygden var ej blott menni-
ska, utan också prest. Men att han först efter sin bosättning
uti Sverige blifvit det senare i egentligaste mening, har Franzén
sjelf bestämdt intygat. Om hans uppfattning häraf lemna föl-
jande utdrag ur hans egenhändiga anteckningar tillräckliga vin-
kar. l:Jag hade ingått i prestaståndet och tillträdt Pemars
prebendc pastorat. Vid min inträdes predikan kom jag af mig
och måste upptaga konceptet, hvilket gjorde stort uppseende på
en ort, der alla predikningar uttalades ur minnet. Denna mot-
gång fällde mitt mod, hvartill kom den svårighet, som mötte mig
i språket, på hvilket jag skulle predika, nämligen det finska,
som jag väl från barndomen lärt att tala, men hvarpå jag ej
öfvat mig att tänka och författa, 11

Af Franzéns samtida har jag likväl hört, att han någon
gång predikade äfven efter sitt första misslyckade försök, men
att församlingen tyckte, att han predikade för mycket — blom-
mor. Kanske var detta predikosätt ungefär det samma, som
Tegnér sedermera definierade sålunda: aom englarne predikade,
skulle de predika så som Franzén. 11 Men i den tiden, då det
för honom gällde att på fullt allvar och hufvudsakligast egna
sig åt det- presterliga kallet, oroades han mycket af den betänk-
ligheten, att han förut ehuru prestvigd föga deltagit i prester-
liga befattningar. Han anmärker likväl sjelf: adå jag ock be-
tänkte den heliga förbindelse, jag redan genom min prestvigning
iklädt mig utan att svara deremot, hoppades jag finna det mera
tillfredsställande att i sjelfva verket blifva, hvad jag förut en-
dast till namnet varit. 11 Denna tillfredsställelse vann den fromme,
nitiske själasörjaren under utöfningen af sina presterliga pligter
sjelf i hög grad; och alla de, hvilka voro i tillfälle att följa
med deltagande blick Franzén inom hans nya verkningskretsar
på det andeliga gebitet, kände sin vördnad och kärlek ännu
mera dervid stegrade. Franzén var en af dessa varma själar,
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dem man endast alltför sällan möter i menniskolifvet, hvilka
göra det varmt omkring sig, hvarthän de må vända sig, och som
tycka sig hafva uträttat knappt något i det värf, de sig åtagit,
ifall de ej bjudit till att deri uträtta allt, hvad i deras förmåga
stått. Och likväl var ingenting så främmande för Franzéns na-
tur som braskandet, brådskandet hos de oroliga figurer, hvilka
inbilla sig vara kallade att hålla jordens axel i rörelse. Fran-
zén sj-ntes lugn och fridfull, liksom om han varit fullt öfverty-
gad, att verlden kunde hjelpa sig fram honom förutan, också i
stunder, då maktpåliggande värf lågo honom om hjertat. Och
likväl var och förblef han alla sina dagar tillräckligt poet, att
någon gång flamma upp i vrede, liksom dessa präktiga norrsken,
om hvilka man icke rätt vet, huru allvarligt menad deras
vrede är.

Då Franzén i September 1811 med hela sin omvårdnad
drog hädan för alltid från sina fäders land, var man här så ni-
tiskt sysselsatt med att organisera, reglementera och administrera,
att man knappt märkte, huru ödslig den finska parnassen var
vorden. Ingen enda sångfågel, hvars stämma, kunde tilltrotsa
sig beundran och hängifvenhet, spordes då mera i våra bygder.
I bakgrunden knäppte universitetets på en gång mest komiska
och bålaste personlighet, ((kanslirådet, 11 då och då på de få
strängarne af sin sträfva lyra. Ehuru i allt den komplettaste
motsats till Franzén, hyste han, tror jag nästan, så uppriktig-
vänskap för den varmhjertade skalden, som en af sjelfbeundran
uppfvld varelse det förmådde. Allt, hvad af poetisk förmåga
fanns hos J. F. Wallenius, samlade han i de verser, i hvilka
han på egna och andras vägnar sade Franzén farväl. De inne-
hålla verkligt lyckade ställen och äro i alla fall de bästa, som
de af poesins genius, i och med Franzén, öfvergifne då kunde
åstadkomma. Och till tröst och ersättning glänste ej ens ännu
det skaldiska framtids perspektivet af Axel Gabr. Sjöströms föga
harmoniskt stämda strängaspel, som aderton år efter Franzéns
utvandring skänkte oss ((Taflor af vådeiden i Åbo 11. Den, som
skådat dessa taflor och bränt sin fot på deras originaler, det
gamla Åbos ruiner, har ej svårt att göra sig en föreställning om,
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hvad den finska vitterhetens fält och denna vitterhet sjelf blif-
vit, sedan Gustaf Philip Creutz' sångare följt exemplet af sångens
föremål.

Qvantum mutatus ab illo!

Att poesins finska område ej var hela verldens, visade sig
på ett särdeles glädjande sätt för Franzén, när han på ort och
ställe kom i tillfälle att åter taga närmare kännedom om de li-
terära förhållandena i Sverige. Till en del gällde väl redan då
om dessa, hvad Leopold något senare i ett bref till Tegnér ytt-
rar : ((det är nu som man kan tala om en förgången sångarverld,
ty i sanning kan jag ej betrakta vår forna vitterhet annorlunda
än som en försunken stad, hvaraf blott en och annan af tornspet-
sarne ännu sticka fram ofvan jord 11. Men likväl voro ännu icke
alla de, hvilka höjt sig såsom torn i den Gustavianska vitter-
hetens tempelgårdar, tt lefvande begrafne", såsom Leopold påstår
om sig sjelf, och än mindre voro de alla verkeligen hädangångne.
Dessutom intogo de snillen, hvilka framträdde såsom sjelfskrifne
medlare mellan det äldre skaldeslägtet och det. som komma
skulle, ganska märkbart platserna, till hvilka de voro bestämde.
Desse öfvergångsskalder buro namnen Geijer, Tegnér, Wallin,
Ling: namn, som efterhand förvärfvade sig en klang af inga
andra svenska skaldenamns öfverröstad och ljudande högre än
de fleste andres. Bland de nämnde intog Franzén ett framstå-
ende rum. Representanterne af den nyklassiska riktningen i
svenska literaturen räknade honom numera helt och hållet till
de sina och sågo i honom ett stöd emot det ciyngre slägte, som
reste sig med sorl ur sina dalars natt och stormade 11 mot de
qvarstående koryféerna af det „Gustavianska tidehvarfvet och de
snillets fanor, under hvilka de kämpat. Äfven de unga bild-
stormarene kände sig dragne till Franzén med innerligare sympa-
tier än till någon annan bland sine skaldiske företrädare. Hvad
betydelse, de sjelfve förmådde förvärfva sig i sitt lands literatur,
kunde väl ingen ännu då med bestämdhet förutsäga. Endast
det var klart, att de hade ingenting emot att så snart som möj-
ligt betyda nästan mer än det möjliga. Framtiden tillhörde i
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alla fall dem. En poetisk luft omgaf dem obestridligt, ehuru den
var inpregnerad äfven af elementer, långt ifrån poetiska.

Vid sin ankomst till Sverige stannade Franzén med de
sina i Stockholm förbidande den dag, då han fingo tillträda
sitt pastorat. Sveriges hufvudstad genomströmmades på den ti-
den af ovanlig liflighet, med olika strömdrag dit buren från
liera håll. Isynnerhet sökte Svenska Akademien att uppenbara,
det hon hvarken var lefvande begrafven eller död, utan tvärtom
egde lifskraft nog att meddela äfven åt andra. Ett märkvärdigt
bevis på *denna tendens röjde sig i hennes vid årsdagen 1811
framkastade prisfråga: -J!vilka äro medlen att hos ett folk väcka
och underhålla Patriotism och en rätt nationlig anda? 11 en fråga,
som på ett utmärkt sätt besvarades af grefve Ad. Göran Mörner.
Akademien hade likväl en lycklig tillfällighet att tacka derför,
att det nämnda året erhöll en oförgätlig märkvärdighet i hen-
nes annaler. Under dess förlopp uppträdde nämligen i skygd
af hennes egid a de tre vittre teologie doktorerne", hvilka se-
dermera utgjorde Akademiens yppersta prydnad. Joh. Olof
"Wallin tog den 29 Maj sitt inträde efter grefve Gyldenstolpe;
Frans Michaél Franzén gjorde sammaledes d. 27 November, ta-
lande till åminnelse af grefve Gustaf Fredrik Gyllenborg; och
den 20 December, allt samma år, emottog Esaias Tegnér Aka-
demiens stora pris för sitt mäktigt upplyftande skaldestycke:
((Svea 11, hvari poeten på förhand besvarar Akademiens ofvan-
nämnda fråga skönare än sjelfve Tyrtaeus skulle förmått det.

Jag tror mig icke böra lemna det oomnämndt, att utom
Franzén ännu tvänne andra finnar år 1811 genom Svenska Aka-
demiens tillgöranden påkallade ehuru på olika sätt allmänhetens
uppmärksamhet. Saken tyckes för kuriös, att icke kunna göra
anspråk äfven på vår. Sveriges konung, på den tiden Carl
XIII, hade haft den njutningen att för andra gången stänga Aka-
demiens dörr för sin gamle rival och ovän Gust. Mauritz Arm-
felt; denna gång ej på grund af påstådt riksförräderi, utan eme-
dan Armfelt att vara svensk undersåte 11. I hans ställe
valdes till ledamot friherre Gustaf af Wetterstedt, den tiden
endast hofkansler, men begåfvad med håg och lyftning att stiga
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uppåt, så långt embetsmannabanan räckte. Armfelt, som san-
nolikt icke skulle underlåtit att hålla ett loftal öfver L,notre
Apollona. såsom han plägade kalla den af honom så högt be-
undrade Leopold, tyckte väl, att ett sådant öfver hans företrä-
dare, salig rektor Johan Murberg, ej var särdeles lockande.
Det vissa är åtminstone, att inträdestalet uteblef. Denna för-
summelse godtgjordes omsider af Wetterstedt den 16 December.
Minnestalet var i allmänhet värdigt, stundom vackert. Men af
den i Wasa födde blifvande statsmannen, som också fick vara
med på mötet i Åbo, väntar nian förgäfves ett vänligt saknadens
ord sändt åt födelsebygden.

Desto djupare, innerligare darrade denna saknadens stämma
i Franzéns inträdestal. Fjorton år hade förgått, sedan han på
sitt lifs stoltaste dag stod i samma praktsal som nu för att med
ett sinne ej tyngdt af sorg än mindre af förebråelse emottaga
en af allas nästan häpna beunaran honom gerna unnad belöning
för den högsta produkt, hvartill hans poetiska kraft någonsin
stegrade sig. Mycket hade sedan den tiden undergått förändrin-
gar, om hvilka ingen siareförmåga då ännu kunnat göra sig en
föreställning. I stort representerades denna förvandling af tvänne
bland Franzéns åhörare den dåvarande kr, nprinsen och hertigen
af Södermanland. Och i visst hänseende betecknade Franzéns
egen situation icke stort mindre bestämdt, att åtskilligt i Sveri-
ges förhållanden nu var något annorlunda än år 1797. Jag kan
ej undgå att med några utdrag ur inträdestalet bestyrka Fran-
zéns allvarliga uppfattning af den strid, som försiggått inom
hans själ i följd af de striders resultater, hvilka blodade hans
fädernejord.

Vändande sig till Akademiens ledamöter, säger talaren:
((Det var eder röst, som först lugnade mig med den tanken, att
det ges ett samband, som svärdet ej upplöser, som förenar äfven
de aflägsnaste stater och verldsdelar genom språk och skrift;
men snart erinrade mig om vitterheteiis och medborgerlighetens
oskiljaktiga sammanhang; och ur det plågsamma, kanske brotts-
liga tillstånd, att lefva med kroppen i en stat och med själen
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i en annan, ledde mig öfver hafvet till en ny utsigt för mina
pligter och öden11.

Derefter fortfar han sålunda: (-.lbland de olyckor, som ho-
pat sig på det tidehvarf, i hvilket vi lefva, är förlusten af egen-
dom, embete och andra yttre fördelar, ja af sjelfva lifvet, ett
mindre ondt, kan hända, än detta andeliga lidande i hjertan,
som våldsamt slitas ifrån hvarandra, och från ett gemensamt
band af pligter och rättigheter, önskningar och bemödanden, för
hvilka den enhet söndras, som utgör lifvet, styrkan och sällhe-
ten af det vi kalla Fädernesland, hos hvilka sjelfva de samhäl-
liga känslor och medborgerliga tänkesätt, som, näst Religionens
oändliga föremål, äro de högsta och ädlaste af menniskolifvet,
bringa? i en inbördes strid, som förvittrar och mattar, och slut-
ligen kanske dödar dem alla. — Äfven den, som å en lägre
ställning afgör blott sin egen och de sinas välfärd, kan icke,
utan en strid inom sig sjelf, som lemnar sår i hans hjerta, be-
stämma sig för endera af tvenne lika kära, lika dyrbara hälfter
af ett styckadt Fädernesland; dragen på ena sidan åt den bygd,
der han först såg ljuset och himmeln och våren och skörden, åt
•de grafvar, der hans fäder hvila, åt de hyddor, der han saknas af
blodsförvandter och ungdomsvänner, åt den krets, der han arbe-
tat, åt det hem, der han njutit hela den gladare hälften af men-
niskoåldern; och på den andra sidan hänförd af den urgamla,
oaktadt alla skiften alltid lagbundna Regering, som icke blott
skyddat hans yttre varelse, utan ock fostrat den inre, och lärt
honom att känna en menniskas och medborgares värde!" o. s. v.

(,_Den strand jag öfvcrgifvit, och de föremål för min kär-
lek, jag der lemnat, må som oftast kalla min tanke öfver hafvet
och stundom locka en tår ur mitt öga. Men, i det jag tröstar
mig öfver deras öde under en Regering, som gör allt hvad en
främmande kan göra, för att tillfredsställa ett barn, som han
ryckt gråtande ur sina föräldrars sköte ; skall jagll etc. — ,_(Be-
trakten mig, miiie Herrar, icke såsom den ringa person, här
framställt sig för edra ögon, utan såsom en ibland lemningarne
af den tacksamma nation, som, i sex och ett hälft århundraden



Frans Michaél Franzén.386

broderligen förent med Svear och Göthar, aldrig skall glömma

det beskydd och den uppfostran, hon af dem njutit 11.
Det der är ej oratoriska blomster, talaren kastar efter sig

till en strand, han obetänksamt öfvergifvit, liksom veka händer
med näsduken sätta luften i rörelse vid liknande tillfällen. Orden
komma så varma från hjertats djup, som skulle de åtföljas af
blödande stycken derur. Det är sannolikt, att akademiens le-
damöter åtminstone förläto Franzén, om han af behofvet att i
minnet återkalla en förlust, som närmast drabbat honom person-
ligen, lät vänta på uttrycken för den sorg, han så lifligt delade
med dem, hvilka kallat honom till tolk för densamma. För oss

äro dessa expektorationer angående den tvedrägt, hvaraf Fran-
zéns själ slets ännu, sedan steget, som ohjelpligen skilde honom

från födelsebygden, var uttaget, af den högsta betydelse, och
detta ej endast i psykologiskt hänseende. — Märkeligt är att

se, huru Franzéns trogna återblickar åt Finland vända ditåt äf-
ven Akademiens direktörs, då han besvarar talet. Silfverstolpe

påminner nämligen om Franzéns (.värdiga landsmäns, Porthans
kärlek för den fria upplysningen och Calonii outsläckeliga med-
borgerlighet11.

Jag förmodar, att hvarje finne gerna lyssnar till dessa ut-

tryck af välvilja för vårt land på den tiden i Sveriges hufvud-
stad. För ingen kunna de dock vara angenämare att ihågkomma

än för den, som så ofta med grämelse erinrat sig den vilda
bitterhet, hvarmed politiskt hat på samma tid ända in i döden
förföljde en af erkänsla äfven från svensk sida högt förtjent

man: generalen Hans Henrik Gripenberg. Med förtviflan af en

ärans man i hågen tänkte han ej på tacksamhet hvarken från

det hållet eller något annat. Men rättvisa, den oblidkeligaste

rättvisa kräfde han för att kunna lyfta opp henne såsom sköld
emot en ilskefull smädelse, som nedsläpat hans rykte dit, der
hans hjeltemod ej kunde erbjuda något värn mer. Men åt den
tappre mannen nedkastade man en — nåd, som sjelf inrymde
en kloak af ärekränkande förolämpning. Då brast den gamle
krigarens hjerta och lades till hvila helt nära den plats, der
man åt hans högst uppsatte vederdeloman reste det|med trofast-
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betens symbol stoltiserande monumentet. Blott poesin, som ofta
har ett hjerta, der politiken bjuder på jern och brons, sökte
äfven nu att hela, hvad en karrikatyr af lagens hammare kros-
sat och förvridit. Den hederlige, ofta nog lika smädeligt som
Gripenberg sjelf misshandlade Wallmark egnade i ett skalde-
stycke, hvari han besjöng Finlands hjeltehär, fyra rader åt Gri-
penbergs ära. Poeten jemförde i dessa den finska arméns be-
fälhafvare vackert och ädelt med Filopoimen, »den siste Greken 11.
Dessa fyra rader blefvo på högvederbörlig befallning utstrukna.
Och det såg länge ut, som om samma makt räckt till att ut-
plåna sanningen ur sjelfva historien om den sista finska härens
sista öden. Och så länge låg denna sanning begrafven under
täckelset af grof smädelse, som gaf sig ut att bära patriotismens
högtidsdrägt, att när hon omsider äskade ljud, man icke tyck-
tes fatta, hvarför hon måste tala med harmens stämma, då hon
talte ur ett finskt hjerta.

Då Franzén i sitt inträdestal omnämnde sina landsmäns
bestörtning öfver att ase endast äran räddad af tapperheten och
segren", visste han väl föga derom, huru i hans närmaste grann-
skap de tappre segrarenes ära skandalöst kränktes i deras be-
fälhafvares person; och det stod i alla fall icke uti hans makt
att hela med sin godhet, hvad ett lössläppt raseri slet sönder.

Medan denna hemska politiska tragedi utspelades i Stock-
holm, producerade Franzén i sitt fridfulla Kumla den ljufligaste
patriarkaliska idyll genom sitt lif och förhållanden. Hurudant
detta lif skulle blifva, karakteriserades redan af det första in-
trädet i det nya hemmet, sådant det af Franzén sjelf beskrifves.
((Mina barn begynte straxt dansa omkring det präktiga kastanje-

trädet, som stod midt på gården och nyss slagit ut några af sina
stora hvita blommor. Ett mörkt åskmoln hade sväfvat öfver
nejden, då vi nalkades prestgården; det var skingradt och him-
melen klar, då vi inträdde. 11

Representerade det dystra åskmolnet hågkomsten af den
öfvergifna födelsebygden ? Måhända. Men en så skrämmande
uppsyn bibehöll detta minne ej länge. Det klädde sig mer och
mer i de vackra färgerna af en regnbåge, som efter ovädret bin-
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der ihop tvänne stränder, mellan hvilka fjärdens böljor svalla.
Franzén hade väl ej hemtat med sig mull från sin födelsebygd,
ej vatten från dess strömmar. Men det, som för den kärleks-
fulle familjefadren städse var det dyrbaraste, hustru och barn,
omgaf honom äfven i hans nya fridsälla hemvist. En prestgård,
der kristlig fromhet så stämt möte med human bildning och kär-
lek till snillevärf, som i kyrkoherdens i Kumla bostad på den
tiden, har väl Norden ganska sällan skådat. Den fatala tvedrägt
i ett skaldebröst, hvartill man här varit vittne, dä en poet för-
dömt såsom hednisk den konst, han sjelf fortfor att idka. kunde
i ett så harmoniskt sinne som Franzéns aldrig uppstå. Väl
hyste hans samvetsgrannhet stundom betänkligheter angående lämp-
ligheten af poetisk författarskap för det presterliga kallet och
en längre framskriden ålder. Men hans tvekan gällde då skalde-
arterna, aldrig sjelfva skaldekonsten. Och i beundransvärd grad
bibehöll han ända in i sin senaste ålderdom den gåfvau, hvilken
näst den produktiva poetiska kraften hos eii skald är den högsta
och som oftast gör honom lyckligare än hans författarskap. Jag
menar förmågan att med lika varm känsla som klar insigt upp-
fatta ett skaldestyckes förtjenster så väl till innehåll som form;
jag menar ett ädelt, välmenande sinnes önskan, ja, behof att
göra rättvisa åt verk, i hvilka deras upphofsmän ingjutit det
bästa, de ur sin ande förmått frambefalla. Jag har aldrig an-
träffat någon, hos hvilken jag kunnat erkänna en öfverlägsenhet
i dessa- hänseenden ofvanom Franzéns. Såsom en motsägelse
emot detta påstående kunde väl anföras ett yttrande af Fran-
zén, som förekommer i ett bref från honom, skrifvet under hans
vistelse i Paris. -,_De fransyska tragedierna göra icke på mig
det intryck, som jag hade väntat. Det är för mycken deklama-
tion i dem och mera vältalighet än poesi." I hufvudsaken har
Franzén fullkomligt rätt i detta sitt omdöme. Men likväl böra
inskränkande anmärkningar göras emot detsamma. Det deklamato-
riska, som naturligtvis måste förefinnas i högstämdare dramatiska
produkter, utgångna från den mest oratoriska bland moderna verl-
dens nationer, stegrades på den tiden, då Franzén var i tillfälle
att lyssna till ropen från franska scenen, i otrolig grad. Den
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vigtigaste omständigheten härvid är likväl den, att franska tra-
gedin ännu icke dä hade uppenbarat sig lifslefvande som för oss
i Racbels person. Derom kan intet tvifvel ega rum, att om
Franzén hade haft den lyckan att se henne icke spela, utan
lefva opp som Athalie och Phédre, skulle han glömt, att dessa
damer deklamerade franska alexandriner, och nästan trott, att
de talade sitt modersmål. Huruväl han likväl på senare tid
hunnit förlika sig med detta versmått, bevisade den förtjusning,
hvarmed man hörde honom beundra Victor Hugos ((Hernani, 1"

medan vi här hemma uppfostrades till att i detta stycke endast
se ett (Skralt lappverk." Denna Franzéns håg och lust att
glädja sig åt förtjensten af poetiska verk, i hvilka andra kände
sig lycklige af att upptäcka idel fel och brister, ådrog honom
stundom stränga tillrättavisningar från deras sida, hvilka togo
för afgjordt, att en literär produkt måste göras för sina fels,

och ingalunda för sin merits skull. Så räknade man honom hö-
geligen till last, att han tillåtit sig berömma i ((Allmän Littera-
turtidning 11 som utkom i början af detta århundrade uti Åbo,
ett poem af Leopold, som besjöng det föregående seklets slut.
Det måste väl medgifvas, att berömmet hade kunnat tåla vid nå-
gon afprutning. Men så sörjde ((den nya skolan" i Sverige för,
att de mest afskräckande exempel på motsatsen uppställdes.
Hvad denna nya skolas skriföfningar åt detta håll uträttade, sö-
ker sin like och finner det knappast. Och likväl upprepas på
alla tiders och folkslags kritiska domstolar motstycken till den
((händelse i Athen," som ofvanför citerades. En väsendtlig olik-
het mellan den , thändelsen" och de kritiska bragder, som med
hårda, grofva händer utfördes i ((Polyfem 11 och ((Fosforns 11 etc,
visar sig likväl omisskänneligen. Medan den atheniensiska do-
marens kraftyttring är riktad emot ett stackars kräk, hvars ruin

icke drager någon med i fallet, rusa fosforisterne vildt emot sitt
lands literära heroer och, förminskande sålunda fäderneslandets
andliga makt, göra på sitt vis, hvad rikets utvärtes fiender nyss
förut hade gjort i materielt hänseende. Förglömmas bör i alla
fall icke, att den nya skolans vresiga kämpar viljelöst stretade
i en Nemesis' hand, hvilken bestraffade de gamle herrarne, för
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det de i styrkans dagar sargat ej blott så arga bestar som Per
Enebom, utan ock så oförargeliga figurer som Bjugg, Bager o. s. v.

Om de unge literäre insurgenterne ej sällan gingo nog
långt i sin obillighet, låg detta slags framåtskridande icke egent-
ligen i deras afsigter. Men de visste blott icke alltid rätt, hvad
de gjorde. Ett vackert bevis derpå, att de icke ansågo rättvi-
san alldeles obehöflig vid fällandet af kritiska domar, afgifves
af den synnerliga pietet, hvarmed de städse bemötte Franzén.
Denna extrajudicieia* behandling föranledde en så sällsam pole-
mik, att man ej lätt finner någonting dermed jemförligt. Det
torde ej vara obekant, att artisterne i allmänhet — och poe-
terne göra ingalunda ett undantag från regeln — kunna kon-
sumera ansenliga qvantiteter af rättvist beröm och ej störas i
appetiten ens af någon öfverdrift derutinnan. Derföre tar sig
Franzéns protest mot det rökverk, man till hans ära upptändt,
ut såsom ett fenomen från en annan planet. År 1820 lättar
han nämligen sitt hjerta uti (.Svensk Litteratur-tidning 11 på föl-
jande sätt: ((Under den föreställningen, att jag offentligen fram-
trädde i Svensk Litteratur-tidning, väckes hos mig minnet af den
harm och förödmjukelse, jag mer än en gång lifligt och bittert
känt, att der finna mitt namn med ett otidigt beröm utan någon
anledning framstäldt vid tillfällen, då i de mest förolämpande ut-

tryck skugga blifvit kastad dels på ett samfund, hvaraf jag har den
äran att vara ledamot — och som jag har att tacka icke endast
för min litterära lycka, utan ock för den att vara Svensk —

dels på personer, hvilka jag af hela mitt hjerta högaktar och
Värderar, och med hvilka, till en del. jag varit och är lycklig
nog att stå i nära förbindelse af vänskap och tillgifvenhet. Detta
missöde har också träffat mig i recensionen öfver fru Lenngren,
hvilken dock, äfven utan denna orsak, skulle väckt hela min
förtrytelse genom det sätt, hvarpå icke så mycket hennes skrif-
ter, som hennes person der blifvit bedömd.11

— Så orubbelig
var emellertid den nya skolans tillgifvenhet och respekt för
Franzén, att icke ens detta hans tappra försök att förmå henne
till samma bitterhet mot honom som den, hvarmed hon hemsökte
hans vänner, åstadkom, hvad det åsyftade. Vänligt besvarande
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uppmaningen, bad man Franzén först bevisa, att han blifvit
öfverhopad med o,otidigt beröm, 11 sen ville man närmare fundera
på saken.

Det är otvifvelaktigt, att Franzéns milda, vördnadsbjudande
personlighet icke så litet bidrog till att lysa frid öfver hans
sångmös tempellunder. Sjelfva den konsiderationslöse Hammar-
skjöld, hos hvilken fosforismens framfusighet kulminerade, hade
försyn att i dem helgerånande göra inbrott. Och skaldens yrke,
på hvilket poeterues personlighet ej sällan råkat kasta skuggor,
tycktes adladt genom den ädle finske representanten deraf i Sve-
rige. Bland Franzéns anspråk på erkännande och tacksamhet från
vår sida ställer jag mycket högt det anseende och den aktning,
som från hans namn fortfarande strålade öfver hans födelsebygd.
Sjelf förglömde han aldrig, hvad han hade denna att tacka för.
Glömsk af den sjelfanklagelse, som deri ligger, och döfvande
dymedels sitt samvetes qval, njuter emigranten vanligtvis af att
nedsätta förhållandena i det land, han beröfvat stödet af sin
vilja och förmåga. Men ingen har hört Franzén någonsin uttala
ett ondt ord om Finland och menniskorna deri. Emedan jag
fäster en oändligt hög betydelse vid detta, med fullaste öfver-
tygelse uttalade vitsord, uppmanar jag hvem det vara må, som
tror sig kunna det vederlägga, att öfverbevisa mig om att hafva
vittnat falskt. När helst, han det kunde, bevisade Franzén med
verk och gerning, huru fast minnet af hans födelsebygd hade
grott i hans hjerta. Så gaf han sin först födda dotter, kanske
Jsordens skönaste qvinna, till äkta åt sonen af en bland sina
forna universitetskamrater. Den värma och det mod, hvarmed
den annars så fredälskande mannan såsom ledamot af presta-
ståndet under 1823 års riksdag tog under sitt hägn den i Verm-
lands skogar borttappade grenen af finska folket, förtjenar en
oförgätlig tacksamhet och beundran. På den tiden uppträdde
nämligen C. A. Gottlimd med sin lifvakt af tolf gossar, hopsam-
lade i dessa skogar för att sjelfva civiliseras och sedermera
kunna hemföra frön till bildning i sin hembygds ödemarker,
hvilka deraf voro högeligen i behof. Allestädes gifves det folk,
som tro sig kunna hindra händelserna att hafva händt genom att
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förneka och bestrida dem. Till sådana händelser, hvilka man
menar sig kunna tillintetgöra medels negation, hörer den ovän-
liga, ej sällan rent af fiendtliga behandling, hvarmed man ända
till den ifrågavarande tiden gjorde intrång i de vermländska fin-
narnes rättighet att räknas bland menniskor. Ännu långt der-
efter kallade vermländingen Geijer desse finnar i verser, i hvilka
han uppmanar sina landsmän att icke låta dem svälta ihjel un-
der ett hungersår: ttett nära halfvildt slägte. 11 Det sorgligaste
af allt var, att ortens presterskap tycktes mena, att detta cthalf-
vilda 11 naturtillstånd var det för sådana varelser enda lämpliga..
Gottlunds uppträdande till deras försvar väckte visserligen icke
så ringa sensation, men till föga båtnad för den sak, han för-
fäktade. Då antog sig den fromme kyrkoherden i Kumla, en-
dast understödd af en annan finne, hvilken äfvenledes såsom
ledamot af prestaståndet bevistade riksdagen, de värnlöses sak
på ett sätt, som innebar löftet om den lyckligare framtid, hvil-
ken sedermera för dem randats. Sannolikt för första och enda
gången i sitt lif väckte Franzén vid detta tillfälle genom sin
energiska, ehuru rent kristliga ifver ej blott förundran, utan på
flera håll förtrytelse. Men i de ödemarker, der han på andens
område fortsatte Olof Trätäljas civiliserande verk, har Franzén åt-
minstone till någon del godtgjort mot finnar, hvad han under
senare hälften af sitt lif måste försumma att uträtta i sina fä-
ders bygder. Och redan denna omständighet gifver en förkla-
ring åt — öfver hade jag så när sagt — Franzéns frivilliga
landsflykt.

Då Franzén gjorde de arme vermländske skogsmenniskor-
nas sak till sin egen, var utan tvifvel hans varma finska hjerta
deras första sakdrifvare. Men resten utfördes af hans prester-
liga kall och allmänneliga menniskokärlek. Under tidernas lopp
framkallades likväl en annan lifsyttring hos Franzén, hvarvid
han af sina minnen förflyttades från början till slut på sitt
hemlands botten. Då lefde han om hela sin studenttid och den
första perioden af sin verksamhet såsom akademisk lärare. En
dag, sådan vi nu fira den till Franzéns egen åminnelse, instun-
dade på hundra års afstånd från Henr. Gabr. Porthans födelse-
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dag. Skulle väl han, hvilken tacksamt emottog den hugsvalelse,
minsta blomma beskärde honom, förgäta 1839 om hösten sin
omätliga tacksamhetsskuld till den, på hvars graf han om våren
1804 hade sjungit:

Han är ej mer vår vän, vår far,
Vårt ljus. vårt stöd, vår ära;
Men hans namn till sena da'r
Sanningen skall bära."

Mycket, som kunde tyckas alldeles omöjligt, egde väl rum
i anledning af den dag, på hvilken Porthan hundra år förut
hade blifvit född. Men det allra omöjligaste inträffade likväl
icke. Sorgen, att Franzén icke skulle hafva hedrat den dagen,
fördystrar ej vår kulturhistoria. Och beredvilligheten, hvarmed
Svenska Akademien gick äfven i detta hänseende hans önsknin-
gar till möte, förringar ingalunda den värma och kärlek, hvar-
med Franzén framkallade för åskådningen ledarens af sin ung-
dom bild och för tanken dennes minne.

Den särdeles vackra minnespenningen, som Svenska Aka-
demien lät pregla för år 1839, hade till föremål Henr. Gabr.
Porthan, med en ur Claudianus tagen storartad omskrift: uno
sub pectore cuncta vetustas. Sin högsta betydelse fick likväl
denna minnesgärd genom en af Franzén meddelad lefnadsteckning.
Han hade väl då redan upphört att vara Svenska Akademiens
sekreterare, men kunde ej, innan han upphörde att lefva, upp-
höra att vara den, som bättre än någon annan förmådde åter-
gifva Porthans lefnadsbild. Porthan åtnjöt sålunda den dubbla
äran att af sina båda yppersta lärjungar skildras: af Joh. Jac
Tengström på latin, medan intrycken ännu bibehöllo lifvets fulla
värme och färg; af Frans Michaél Franzén, sedan mer än ett
tredjedels århundrade hade hunnit pröfva och bekräfta dessa
intrycks sannfärdighet, men derjemte på vissa håll förvirra och
förvrida dem ända derhän, att samma sekularminne, som så äro-
fullt firades i Sverige, framkallade vid det universitet, hvars he-
der Porthan hade varit, en så ohederlig skamfläck, att den blott
af ärestoden, hvilken sedermera af finska nationen restes till
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hans åminnelse, kunde fnllkomligt utplånas. Likväl var den
första anledningen till den oförgätliga skandalen vacker och
hedervärd. Och enligt hvad det berättades mig af en man,
hvars ord förtjente det högsta förtroende, skall den ömkeliga
sammansvärjningen emot den österbottniska afdelningens tiller-
nade minnesfest likväl hafva föranledt en åtgärd lika värdig
universitetets dåvarande tjenstförrättande kansler, som de på stäl-
let styrandes beteende anstod dem. Grefve Rehbinder hade
nämligen skriftligen uttryckt sitt ogillande deraf, att högskolan
uraktlåtit firandet af en mans minne, hvilken ej blott hon sjelf,
utan hela vårt land hade så oändligen mycket att tacka för,
och som ihågkoms äfven bortom Finlands gränser.

Då Franzén det följande året skänkte våra stränder gläd-
jen af sitt besök, voro lyckligtvis dessa hemska mot fosterlandets
historia reaktionära stormlöpningar allaredan öfvervunna liksom
November-mörkret af den herrliga högsommarsolen. Hvad än den
gamle skalden må hafva varseblifvit här, var det åtminstone ej
en vederläggning af hans försäkran, t ,_att Porthans från far till son
och sonsson förvarade namn ännu i dag var en sporre till all-
varligt bemödande om grundliga insigter och finsk medborger-
lighet, finskt fösterlandsnit, finskt lif i den varma känslan af det
egna och sköna i nationens språk och skaldeskap, sagor och myter. 11

Till den vördnadsvärde .jubelmagisterns möte, på hvars
ankomst man så gerna hade trott, ehuru full visshet derom först
sent nådde oss, hade hans unge blifvande promotionskamrater,
åtföljde af talrika skaror annan ungdom, tågat utom staden.
Det var en af dessa tjusande sommarqvällar, dem vår natur
stundom består oss till ersättning lör allt det mörker och den
köld, hvarmed vi så länge måste låta oss nöja. Och varma,
klara såsom den aftonen voro de väntandes sinnen, och bland
desse stodo icke så få, hvilka ej blott för ögonblicket repre-
senterade finska folkets sinnesstämning, utan som voro kallade
att gifva riktning åt detta lands tänkesätt och öden. Mathias
Castrén, som väl till och med i våra dagar torde erkännas hafva
varit en icke dålig finne, var synnerligen lifvad af den önskan,
att vi skulle vederbörligen emottaga den svenska biskopen. Den
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kloke Fabian Langenskjöld, hvilken ganska väl kände, i hvad
våda den person hade råkat, som misstänktes att kort förut
hafva inledt österbottningarne i frestelse att fira en fest till den
((Svenska professorn" Porthans ära, visade sig det oafitadt sär-
deles nitisk att verka för samma ändamål som den raske Ma-
thias. Desse båda sedermera så notable vordne män hafva lik-
som föremålet för vår hyllning och många andra bland dem, som
framburo hyllningen, redan vandrat bort på helt andra vägar,
än vi alla gingo då. Men hur gamla vi återstående må hafva
blifvit eller blifva må, går dock liksom en uppfriskande ilning
af ungdom genom våra hjertan vid tanken på mötet mellan denna
från vestern kommande, vackra personifikation af det förflutnas
traditioner och den ungdomliga skaran, hvilken, representerande
framtidens hopp, bortglömde för stunden, att denna ej alltid
kunde blifva rosenröd som aftonhimlen. Och omsider kom det
ögonblick, då den väntande skaran fick öppna sina leder för
att sluta i sin krets den ädle, kärleksfulle, store sångarvetera-
nen. Ingen mindes i den stunden, att han, liksom de andra
sångfaglarne, kom från främmande land; ingen tänkte derpå, att
han hade dröjt borta mycket längre än dessa. För att liksom
sammanknyta den sönderslitna akademiska traditionen, uppma-
nades österbottningames dåvarande kurator att helsa bland oss
välkommen Franzén, hvars befattning såsom styresman för des-
se s fäder hade varit det sista föreningsbandet mellan honom
och det finska universitetet. Och tolken af allas känslor sade,
(-att vi icke emottogo studentvisans skald såsom en för oss
främmande, utan tvärtom såsom en af våra äldste liksom käraste
vänner och bekante. Vid vår vagga sjöngo våra mödrar vackra,
ljufva sånger, och när vårt medvetande klarnade, förnummo vi,
att det hade varit Frans Michaél Franzén, som lärt Finlands
mödrar att sjunga dessa sånger. Och från den tiden växte vi
med kärlek till den höge sångaren i hågen, och samma kärlek
förde oss nu i hans väg".

Till firandet af den stora jubelfesten hade universitetet in-
bjudit hela vårt land. Och många voro de, som hörsammade
kallelsen, ej blott inom Finlands gränser utan äfven långt utan-
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för dem. Märkvärdigt var det att se, huru också främlingar
täflade med våra landsmän att betyga sin vördnad för den fint
bildade, humane skalden, hvars personliga älskvärdhet ingaf
ökadt förtroende till hvad de hört om älskligheten af hans sån-
ger. Det försonliga i Franzéns väsende utöfvade äfven nu på
alla dem, hvilka nalkades honom, samma försonande verkan som
vanligt, hvadan en verskunnig person, hvilken jemte åtskillige
andra literatörer af olika nationaliteter hade haft äran deltaga
i ett gästabud, -tillstäldt för den frejdade jubelmagistern, tog sig
anledning teckna på ett minnesblad följande rader:

..Fridfull i ett ögonblick förente
Du. hvad sekler skilt i blodig strid".

Eii omständighet, som, ehuru hastigt den ilade förbi, gjorde
ett- outplånligt intryck på alla dem, hvilka dertill voro vittnen,
anser jag mig böra omnämna från sjelfva promotionsakten. Ju-
belmagistern Franzén hade redan emottagit den krans, som hans
dotterdotter åt honom bundit och återvändande till sin plats
tryckt handen på en bland sina promotionskamrater: sin dotter-
son. Då strömmade plötsligen från ett bland det höga kyrko-
hvalfvets fönster en flod af ljus öfver hans anlete och blixtrade
liksom tungor af eld på hans biskopskors. Det var en anblick
af frid och försoning, hvars like ingen, som varsnade detta fe-
nomen, trodde sig hafva skådat förr. Det var liksom hade äf-
ven Finlands natur, hvilken skalden så kärleksfullt besjungit,
velat förena sig om den absolution, menniskorna, ehuru han öf-
vergifvit sina fäders land, tilldelat honom för hans hjertas ren-
hets skull, och emedan han mycket älskat hade.

Försynens underbara skickelse hade likväl så ledt hans
lefnadsstig, att han på sin ålderdom hamnade tillbaka högt opp
i norden, hvarifrån han var kommen. Alla strömmar runno
från den nya hembygd, der grafven väntade honom, liksom för
att emottaga deras helsning, dem Franzén i sin ungdom sett
rinna i den nejd, der hans vagga hade stått. Hvart han vände
sig, var det liksom hade han hört ett eko af de forsars brus,
hvilka tjusat och förfärat hans barndom. De vatten, de elfvar,
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i hvilka historien till slut utstakat skiljande gränser, förenade
tvärtom, enligt naturens ordning liksom ifrån begynnelsen, de
håda stränderna. Samma midnattssol utgöt sin underbara glans
öfver dem hvardera, liksom samma blodröda norrsken färgade
bådas snöfält.

Och samma kärlek värmde ännu skaldens hjerta lika som,
då han i sin ungdom, prisbelönt för sången öfver Creutz och
hastande till sin moders hem, i Norrlands vitternätter diktade
sin: ((afton i Lappland 11. Den önskan Franzén låter Carl uttala
sålunda:

~0! måtte jag med biblisk anda nära

Hos dessa herdar tron på himlens helga lära"

var det nu hans pligt och åstundan att sjelf sätta i verket. Och
han gjorde det med ett nit, som ålderdomen ej kunde afkyla,
äfven när lifskrafterna begynte brista. Här fick han- ej sällan
tillfälle att åter tala det modersmål, han i sin barndom lärt.
Här uppsökte Norrlands biskop äfven sådana trakter, på hvilka
en öfverherdes blick ej på åttatio år eller till och med aldrig
förr fallit. För alla hade hans rika kristliga erfarenhet råd,
för alla hans fromma godhet tröst. Men denna godhet var ej
svaghetens, som dagtingar med det onda.

Det gränsar till det otroliga och tyckes öfversiiga måttet
af menskliga krafter, att en af åren och tilltagande krämpor
nedtyngd man, hvilken tagit på fullt allvar ett af möda och an-
svar så besväradt kall som biskopsembetet, ännu bibehåller tid
och förmåga till en literär verksamhet, den der qvantitativt sna-
rare stegras än förminskas, livad det lider på tiden. Men slaget
af de ämnen, inom hvilket denna produktivitet till det mesta rö-
rer sig, äfvensom den oförlikneliga lätthet, hvarmed Franzén
beherrskade svenska språkets poetiska former, förklara möjlig-
heten af en alstringskraft, högst ovanlig äfven hos en rikt be-
gåfvad ungdom. Hans författarskap finner allt mer och mer
sina motiver på samma fält, der hans tankar lefva och kämpa:
den kristna trons och lärans heliga områden. Kämpar säger jag,
huru sällsamt det än må låta, när det gäller den frommaste
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bland fromme. Men det är just hans fromhet, som gifver honom
ingen ro, då han ser sådant angripet, hvilket han anser såsom
en samvetspligt att försvara. Men huru höst och kraftigt han
må höja den kristliga trons fana. han bär i första ledet af den
ecclesia militans. med hvilken han står och faller, upphör hans
fromhet ej ens i stridens ifver att vara sant kristlig. Och lika
litet nedtrampas spåren af den humana bildning, som finnas så
djupt intryckta i hvarje produkt af Franzéns ande, hvilken tid
och hvad ämne densamma må tillhöra. Vid tanken på dessa
företräden hos den Franzénska fromma polemiken, förnyas min-
net af det obehag, som de ohöfviska uttrycken af vår inhemska
fromhets missnöje med den åldrige skaldens sätt att förfäkta
kristendomens sak väckte ibland oss.

Det allvarliga strängaspelet, biskopen i Hernösand stämde
för religiösa toner, bortträngde likväl ej den verldsligare lyran,
ehuru skalden, då han vidrörde de strängar, på hvilka han så
länge med mästarhand hade spelat, någon gång ställde till sig
den frågan, huruvida detta spel ((borde anses otillbörligt i det
stånd och det stift, hvartill författaren hörde? 11

Det var en verklig lycka, att Franzén icke lät afskräcka
sig genom slika betänkligheter ifrån utöfningen af ett kall, hvari
för honom (-tystnadens ålder" aldrig inbröt. Vi hafva denna
oafbrutna poetiska ihärdighet att tacka för bekantskapen med
ännu en ny sida af Franzéns elastiska skaldeskap: den drama-
tiska. Det är väl sant, att af de tvänne dramatiska stycken,
som utgingo från detta aNorrland, hvilket blifvit för Franzén,
hvad Finland fordom var," hade det ena, åtminstone såsom utkast,
redan spirat opp på finsk jord. Men för sin fulländning hade
äfven (-Mordet på Eljarås 11 Norrland att tacka. Det andra, skå-
despelet -(Audiensen eller Lappskan i Kungsträdgården 11 fann
både sitt ämne och sitt utförande i den högsta norden och på
skaldens höga ålderdom.

Franzéns afgjorda poetiska förtjenster äro så stora, att det
vore den mest umbärliga bland öfverloppsgerningar, om tacksam-
het och beundran skulle förleda oss att vilja tillskrifva honom
företräden, på hvilka han ej har giltiga anspråk. Men om det
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ock måste erkännas, att Franzéns dramatiska skaldeskap icke
ensamt skulle förmått förskaffa honom den höga plats, han bland
nordens poeter intager, så förringas hans meriter ingalunda ge-
nom detta tillskott. Tvärtom återfinner man äfven här flera
bland de egenskaper, i hvilka nian älskar de vackraste sidor af
hans poesi i allmänhet. Med förunderlig konseqvens har den
ömhet för familjebanden, som vanligen sprider värma i denna
poesi, gjort sig så gällande i hvartdera stycket, att den snart
sagdt erbjuder grunden, hvarpå de båda hvila. Redan denna
vekhjertade, sentimentala ömhet, som i (-Mordet på Eljarås11 har
sin mest utpreglade representant i drottning Ingierd, tyckes an-
tyda, att så rikt begåfvad än Franzén i många hänseenden var
äfven åt det dramatiska hållet, han likväl icke var gjord för
den tragiska poetens fruktansvärda yrke i högsta mening. Viken,
hur djup den än må vara, och huru än dess vanligen glittrande
böljor må stundom fåras af väderilar, kan likväl ingen känning
hafva af de orkaner, som gräfva sig in ända ned till oceanens
djupaste djup och röra ihop fästets molnmassor och hafvets sky-
höga vågor, så att man knappt mera kan skilja åt dem från
hvarandra. Den djupa viken, som återspeglar ej blott himmelen
och gröna stränder, utan ock klippornas trotsiga branter, erbju-
der en bild af gränserna för Franzéns skaldekraft i dramatiskt
hänseende. Men oceanen, som i stormens stund blottställer sina
hemskaste afgrunder, är en spegel, hvari Ingierd, lika litet som
aMenniskans anlete", känner igen sig.

Om jag ej alltför mycket misstager mig, torde det andra
dramatiska stycket ((Audiensen 11 kunna i sitt slag göra anspråk
på högre betydelse än (-Mordet på Eljarås 11 i sitt. Ehuru Fran-
zén kallat det a skådespel", sväfvar deröfver en ton af behaglig
glädtighet, som öppnar ett perspektiv åt Gustaf den tredjes da-
gar, i kretsar lyftade en smula öfver de brokiga, i hvilka den
Fredmanska verlden med så lefnadslustigt dödsförakt rörer sig.
Med en känsla påminnande om den, som af den milda Augusti-
qvällen hos oss väckes, varseblifva vi, huru i den åldrige skal-
dens själ de vänliga minnena från hans ungdomstid stämt möte
med den glada friden i hans patriarkaliska herdatjäll. Genom
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den lifuppfyllda tidsmålningen andas en flägt af fin urbanitet,
som ej tillåter det komiska sjunka till låghet och som höjer
uttrycken i ett samtal angående temmeligen hvardagliga ämnen
till skönhet. Bland mycket annat, som i detta hänseende för-
tjente att ihågkommas, erinrar jag endast om den spirituela
sjette scenen i fjerde akten mellan tvänne af det tidehvarfvets
snillrikaste män, konungen och Elis Schröderheim. Det lär ej
vara på modet, att vår tid utbildar så fint och qvickt folk.
Och det länder utan tvifvel tidens komediförfattare till stor

lättnad. En vanlig mensklig förmåga skulle ju ej räcka till
att på en gång teckna sådane aristokrater, som vi ha för ögonen,
•och dem, hvilka Franzéns fantasi med lätthet förde fram ur de-
ras grafvar på scenen, sådane han sett dem lifslefvande röra
sig på — verldsteatern. Mr

En fråga lika intressant som svår att besvara vore den, huru
Franzéns »Lappskan i Kungsträdgården 1" skulle ta sig ut på den
teater, som ej är, men enligt Shakespeares ord betyder verlden.
Bland alla vågstycken, för hvilka poeten kan utsätta sitt snille-
foster, är väl vådligast det att kasta pjesen på tiljorna, der
slumpens roder styr det mellan brämimgarne af alla slag på
sjelfva scenen å ena sidan, och a den andra en publik, som
möjligen vet för litet i öfrigt, men känner sig för mycket såsom
herre öfver styckets lif och död. Dessa af slumpens makt re-
gerade hemisferer sammanbindas genom en tredje potens, be-
nämnd kritik, vanligen på det originela viset, att kritiken lig-
gande pä knä för allmänheten oaktadt denna generade ställ-
ning ändock förmår åtkomma med foten allt, som uppträder
på teatern, styckets auktor naturligtvis deri inberäknad.

Det torde ej behöfva anmärkas, att dylika krafter ej äro
ämnade hvarken att fälla eller upphöja ett sådant skådespel som
Franzéns (-Lappskan i Kungsträdgården". Och i allmänhet vore
det grymt att utsätta en poet, som tror, att ttett hånskratt så-
rar mer, än tusen bifallsrop förnöja," för en representation midt
emellan Capitolium och den Tarpejiska klippan. Men jag är
ändock viss derpå, att teatrar och åskådare hafva funnits och
till och med finnas ännu i våra dagar, hvilka icke skulle utsätta
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ifrågavarande skådespel för någon lifsfarlighet. Och lika säker
är jag derom, att det skulle lända den scen och den publik, som
visste hedra pjeser, födda af så rikt snille och fostrade af så
mycken bildning, till ännu högre ära, än skalden kunde deraf
skörda.

Om också ett erkännande af Franzéns förtjenster såsom
dramatisk skald icke fallit på hans lott, har han likväl ifrån
den tidiga början till det sena slutet af sin författarebana varit
bedömd nästan utan afbrott med en godhet och välvilja, hvarpå
literaturhistorien knappt nog känner något motstycke. Göthe
har i en mild stund sagt, att om all den godhet, som ligger
förborgad i menniskaus hjerta, skulle på en gång strömma ut
derur, blefve jorden åtminstone någon tid förvandlad till ett
paradis. Måhända har det aldrig funnits någon dödlig, hvilken
i lika hög grad som Franzén egt i sin makt den talisman, som
erfordras till att frambefalla en sådan öfversvämning af mensk-
lig godhet. Han har blifvit besjungen af en mycket stor mängd
skalder, både stora och små. Men deruti hafva de alla varit
hvarandra lika, att de såsom hyllningsgärd framburit ur sina
hjertan det allra varmaste, de haft att komma med; och mån-
gen bland dem har i dessa sina försök lyckats bättre än vanligt.
Högst märkvärdigt är det att se, huru hos de mest olika tän-
kande literatörer all partiskhet, bitterhet löstes opp inför lju-
set af denna rena försonande ande. Kanske det allra vack-
raste bland det myckna vackra, som tillgifvenheten och vördna-
den för Franzén manat fram i dagen, är den forne fosforist-
chefen Atterboms dedikation framför tredje delen af hans (-Sven-
ska Siare och Skalder. 11 Det heter der bland annat: ((Lyckli-
gast må den visa ålderdom prisas, när dess verldsåskådning är
sanifäldt Andaktens och Diktens. Den liknar då det ensamma,
med snö och is betäckta, men öfverst i evig blomning sommar-
krönta fjäll, som bar Armidas trollslott: blott med den åtskill-
nad att slottet, vid annalkandet, befinnes vara ett Sions-tempel,
i hvars oafbrutna sånger, ljudande skärast under qvällens skym-
ning och nattens stjernor, allt, hvad jorden har skönt, renas
genom allt, hvad jorden har heligt. 11
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Atterbom slutar sin herrliga dedikation, hvilken jag al-
drig kan utan djupaste rörelse återläsa, med dessa ord: ((Fa-
der! Finlands sista, ovärderliga skänk till det gamla moder-rike,
ur hvars minne det aldrig kan utplånas! — Om någon uppspa-
nar dessa blad, sedan den hand, som tecknat dem, sönderfallit
till stoft; •—- —måde då berätta, huru man i din sista sam-
tid, liksom i din första, erkände din oinskränkta rätt till Sve-
riges beundrande tacksamhet och kärlek."

Lika gripande som försoningsrika ljuda dessa sköna ord!
Det är den nya skolans redan sjelf gammal vordne banerförare,
som vördnadsfullt sänker denna fana, han med så mycket buller
och bång i sin ungdom bar; sänker den för patriarken bland
nordens skalder, hvilken tidigare än någon annan hade uppträdt
såsom banbrytare för en ny djupare, innerligare tonart i de
svenska sjungande folkens vitterhet. Aldrig har en stor, ge-

nomgripande revolutionär makt uppträdt så anspråklöst och frid-
färdigt som Franzéns poetiska reform. Hans teser voro Men-
niskans anlete 11 och aDen gamle knekten ;•■ hans krigsförklaring
sången öfver Creutz. Och han mottager segerpriset ur deras
hand, hvilka han öfvervunnit, och lägger det tacksamt och
vördnadsfullt ned för deras fötter. Ehuru i ganska hög
grad mäktig att handtera satirens uddhvassa vapen, har han
aldrig vändt dessa emot någon broder i skaldeyrket, hvarken
stor eller liten; men väl har han i alla sina dagar ur sitt varma,
rika hjertas öfverflöd låtit utgå uppmuntran och välvilligt råd,
der andras meningar tyckts åsyfta endast att framkalla harm och
förtviflan.

Derför, så mångsidigt än Franzéns författarearbete varit,
undslapp han både tidigare och när det led mot slutet att
befatta sig åtminstone med ett slag deraf. Med slösaktig hand
hade han utstrött bland allmänheten sin andes produkter och
derefter med en omsorg, som gick ofta till öfverdrift, sökt att
af estetiska grunder förbättra dessa. Men inga blad behöfde
han efterleta, dem antingen moralisk fulhet hade sölat eller
harm och bitterhet svärtat. Mot de tusende, som haft Franzén
kär, uppträdde ingen, hvilken trodde sig hafva skäl att förbittra
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den fromme öfverherdens sista stunder med klagan öfver liden orätt-
visa. Fridfull och kärleksrik som han lefvat och omgifven af
den huldaste ömhet drog han sin sista suck, då det led till
midnatt den 14 Augusti 1847. Man anmärkte, att samma ögon-
blick ringdes till sabbat, och älskade att deri se en symbolisk
mening. Det var liksom hade tornklockans ljud inbjudit hans
frigjorda ande till den gudstjenst, hvartill hela hans lif varit
en förberedelse. Grafven har ingen makt att afkyla sådana
känslor, som de varit, dem Franzéns lif hade upptändt i oräk-
neliga hjertan. Tvärtom tycktes smärtan öfver den visserligen
ej oväntade men ändock djupt gripande förlusten om möjligt
stegra kraften af de uttryck, som tolkade de efterlefvandes sorg.
Och likväl drabbades Sverige i den tiden slag på slag af de
smärtsammaste literära förluster, som det någonsin hade lidit
allt sedan Kellgrens tidiga bortgång. Det var liksom hade en
vådeldsbrand härjat den Svenska Parnassen. Och jemförelse-
vis rik, såsom få nationers det varit, hade denna uppburit sina
stolta lagerträd. Men öfver den Gustavianska snilleväxtlighetens
aska ströddes nu gång efter gång deras stoft, som jemte Fran-
zén hade segerrikt bevisat, att den poetiska alstringskraften icke
var utdöd med Oxenstjerna och Leopold. Jemt femtio år efter
den dag, då Franzén med priset för sången öfver Creutz hade
emottagit bekräftelsen derpå, att han erkändes såsom en skald
af det icke hvardagliga slaget, ålåg det professor Samuel Grubbe
att för den Svenska Akademien anmäla om den tredje stora
förlusten, som under samma år hade drabbat henne. Den väl-
dige Geijer fanns ej mer, och äfven odalmannens snillrike för-
fattare var borta. Men, ehuru Grubbe hade så många sorge-
budskap att på en gång framföra, minskades ej den värma och
styrka, hvarmed han tolkade sorgen öfver Akademiens mång-
årige sekreterares bortgång. Ännu förträffligare skedde detta
genom Bernhard Elis Malmström, som intog Franzéns plats i
Svenska Akademien, den 18 December 1850. Malmströms in-
trädestal är ett mästerstycke, som söker sin like i Sveriges este-
tiska literatur. En systematisk öfversigt af Franzéns hela för-
fattareverksamhet, hvaraf endast spridda drag kunnat här medde-
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las, ersätter rikeligen i Malmströms tal detta föredrags brister
åt det hållet.

Jag uppfyller en för min vänskap dyrbar pligt, då jag slut-
ligen omnämner det åminnelsetal, hvari vår varmhjertade lands-
man G. H. Mellin gaf uttryck åt sin tacksamhet mot sin foster-
fader Frans Michaél Franzén vid minnesfesten i ((Litteratursäll-
skapet 11 i Stockholm den 28 November 1847. Mellin, som från
sin faders prestgård i Revolaks medfört minnet af det ärofulla
slag, hvilket 1808 kring densamma levererades, uppväxte uti
Franzéns hus först i Kumla och sedermera i Stockholm och ut-
bildade sig der till en bland Sveriges ypperste novellförfattare.
På samvetsgrannheten liksom på sakkännedomen af hans lef-
nadsteckning kan man fullt lita.

Och äfven den teckningen lemnar en ny bekräftelse derpå,
att menskligheten i Franzén egt och — genom minnet evigt
eger en af sina ädlaste gestalter. Mången har väl haft lika
högt snille som han, och andra egde väl ej mindre ädelhet i
karakteren än Franzén. Men hvar finner man en så harmonisk
sammangjutning af det snille och den karakter, som i honom
voro oupplösligt förenade? Ej utan skäl har således det finska
folket uppstått såsom en man till att tacksamt hedra hans
minne.

Jag tillåter mig att sluta detta föredrag med ett infall af
min inbillning. Ifall någon främling händelsevis finge kännedom
om Franzéns personlighet och skriftställareverksamhet; och om
han för öfrigt ej kände något angående Finland, så skulle han
få rätt underliga föreställningar om oss. Han skulle ju komma
på den tanken, att vi äro det välvilligaste, menlösaste och from-
maste folk, som någonsin existerat, och derjemte ett af de snill-
rikaste. Jag öfverlemnar åt det ärade herrskap, inför hvilket
jag talat, att afgöra, huruvida ett sådant omdöme vore fullt be-
rättigadt. För oss är det en klar sak, att, i hvilket fall som
helst, det ej skulle förminska Franzéns förtjenster om sitt land
och folk.
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Sid. 3. „M.inne af Rabbe Fabian Gustaf Wrede" ingick i ströskrif-
ten ~Höstispiggarna," tryckt i Stockholm 1841. - Minnes-
teckningen åtföljdes af en i Stockholm af A. Hårdh utförd
litografi efter ett af den finske konstnären G. W. Finnberg
i olja mäladt porträtt af friherre Rabbe Wrede. Ehuru
väl det längre förord, dateradt: Skokloster den 16 Augusti
1841, hvarmed Oygnesus inleder nämnde „Ströskrift" icke
i sin helhet lämpar sig att ingå i den bortgångnes „Sam-
lade Arbeten", anser utgifvaren sig dock här böra meddela
efterföljande utdrag ur detsamma, hänförande sig närmast
till Finnbergs porträtt af Rabbe Wrede:

((Sannt är det väl, att skaldekonsten är en aglad konst 11.
Men den är derjemte den allvarligaste, som finnes.
Det voro derför illa, om den tron skulle få allmänt
öfverhand, att det lif, som arbetar uti den djupa sor-
gen, saknar allt lif, all friskhet och borde stötas ut
bortom skaldekonstens landamären. Måtte det varda
oss förlåtet, att vi ett helt litet ögonblick skulle tycka
illa vara deröfver för vår enskilda del, ifall vi redan
derför vore nödsakade känna oss expatrierade från sån-
gens lunder, emedan vi lärt känna, hvad sorgen har
att säga. Dock denna fördrifning betyder ju hardt
nära mindre än intet. Tusen gånger värre vore det
dock, om all verklig finsk poesi skulle i anledning
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deraf vara nödsakad att (,_maka åt sig.ll Ty såsom den
sjelf sjunger:

Dess harpa är af sorgen danad.

Likväl skulle den ej sakna godt sällskap. Gif
rum! Gif rum! åt den långa raden af flyktingar. Joh
börjar tåget, icke afslutadt ens af Byron och Stag-
nelius.

Då jag nämnt detta skydrag af sorg, hvilket
sväfvar öfver all genuin finsk skaldekonst, erinrar jag
mig med vemodig glädje den enda förtjenst, som ingen
skall förmå beröfva åtminsone ett stycke tillhörande
min skrift. Den har tillfälligtvis gifvit anledning till
att upplifva hågkomsten af en man föga känd, medan
han lefde, och sedermera fullkomligt borttappad från
menniskornas minne med den raskhet, som endast vår
brådskande tid förmått röja uti konsten att glömma,
stundom äfven när det gällt det förträffligaste. Jag
menar den konstnär, ur hvars mästarehand taflan flutit,
hvarefter det porträtt är taget, som pryder häftet. Lik-
som för att symboliskt beteckna ej blott den mans
öde, hvars i jordiska band fångade själ mästaren fästat
vid duken, vardt taflan, ehuru djerfva de drag äro,
som skynda deröfver — ej fulländad. Äfven af konst-
närens eget lif framställer den ofulländade bilden — en
bild. Det var så hans art; han kunde ej hjelpa det.
Af konstnärernes älsta styfbroder, nöden, som så ofta
undanhållit de yngres arfvedel af det jordiskt goda,
trycktes han ned i stoftet, kunde ej ur dess dy höja
upp till fri, himmelsk luft de elementer till hcrrlighet,
som arbetade uti hans inre. Ett djupt gående lynne bi-
drog inifrån till rask förstöring.

Man har med mer eller mindre skäl räknat fin-
narne till de folk, bland hvilka heroismen vore hemfödd.
Åtminstone i ett röjer sig grundligt detta hjeltemod.
När de en gång vändt sig krossande emot sitt eget
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inre, sluta de sällan förr, än intet återstår mera att för-
störa. Till dessa hjeltelynnen hörde äfven den ifrågava-
rande tystlåtne, slutne, lättsnäste mannen. — Taflan, som
framkallat dessa reflexioner, hänger nu, sedd af ytterst få,
på ödslig ort långt bort i Tavastland. Men häng upp den
uti någon af mellersta eller södra Europas höga furste-
salar och teckna derunder på försök namnet Rembrandt!
Och si! Tusendes blickar skola hänryckta hvila derpå
utan att kunna rycka sig lösa. — När jag talade derom,
att endast geniet kunde gifva oförgängligt lif åt Wredes
minne, tänkte jag på Finnberg. Det vore besynnerligt,
om det icke skulle hafva lyckats honom, så långt be-
greppet af oförgänglighet låter förena sig med en bit
lärftssvepuing. Det vissa är, att man gripes af ovil-
korlig rysning, när man varsnar, huru hans tafla lefver
— ehuru begåfvad med så litet af lifvets vilkor. —

Jag vet ej mera, huru månget år förgått, sedan jag en
mörk höstqväll hamnade på någon af Finlands kuster,
som bära grofva perlband af klippor kring sina ut-
sträckta armar. Följande den stråt, hvarpå Runeberg
sedermera visat vägen i sin ~färd från Åbo 11, hade jag
hunnit ett stycke, då framspringande gnistor eldigt
vinkade till en hydda, mycket låg, mycket nedlutad uu-
der bördan af sitt mossbetyngda tak, hvaröfver liksom
medlidsamt böjde sig ett par hälft förvissnade träd,
troligen årsbarn med sjelfva kojan. Då talade en röst
från sandmon*) derom, att målaren Finnberg, hvilken
konstförståndige herrar i staden brukade till att för-
sköna träfötter vid kakelugnarne och mera dylikt, ut-
gått ur denna hydda. Målarens gamla moder dvaldes
ensam, tärd af nöd, der ännu. — Det var Sveriges
hufvudstad, som sedermera med tillslutiia ögon såg
sonen duka under för en dylik, rysligt stegrad. Äfven
till honom hade likväl Rabbe Wrede dessförinnan, så

*) Pargas malm.
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vidt det stod i hans förmåga, sträckt sin varma, rid-
derliga, vänfasta hand, ehuru, såsom mer än en gång
annars — förgäfves.ll

Sid. 12. Öfver gymnasii förkofran vakade — — dess dåvarande
styresman —

—. Sedermera erkebiskop E. G. Melartin var
under åren 1810—1814 skolinspektör öfver alla läroverk i
Wiborgska guvernementet.

Sid. 28. sin vackra gåfva" —
—. Frih. "VVrede hade testa-

menterat en stor del af sitt betydliga bibliotek till savo-
laks-karelska studentafdelningen.

Sid. 32. — — tecknarinnan af Axel Lövensterns ädla gestalt. —

Hjelten i svenska författarinnan, friherrinnan Knorrings
på sin tid äfven i Finland välbekanta roman: ..Axel".

Sid. 33. Tal efter Pehr Ad. von Bonsdorffs jordfästning — Detta
tal utkom särskildt tryckt år 1839 samt beledsagades af
Cygnaeus med personalier öfver den aflidne samt förteck-
ning öfver hans vetenskapliga skrifter, äfvensom af nedan-
stående anmärkningar till texten, nämligen till:

Sid. 38. Stans företrädare i embetet .

Gadolin åtnjöt bland annat utmärkel-
sen af en ärofull kallelse till Göttingen — och då för
tiden var Göttingen ännu icke sådant, som man unge-
fär en menniskoålder senare lyckats göra detta lärosäte.
Såsom ytterligare bevis på den aktning, man för prof.
Gadolin utomlands hyst, vilja vi anföra ett yttrande, ta-
get från Phosphoros för 1810: Likväl är ett Univer-
sitet afundsvärdt, hvars Index praelectionum hedras
af sådana namn, som Calonius, Gadolin och Fran-
zén."

Sid. 38. Bet var samma lust, som någon tid förut drifvit Pehr
Kalm — — ■—

med denne utmärkte naturforskare,
Linnés och Franklins vän, torde väl hos hvarje finsk
läsare kunna tagas för afgjord. Skulle vi likväl röna
det missödet att i denna förutsättning misstaga oss,
hänvisa vi till pag. 228 o. f. af J. J. Tengströms för-
träffeliga bok: Chronologiska förteckningar o. s. v.,
der nödtorftig upplysning i ämnet står att vinna."
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Sid. 38. — dem våra landsmän .

aÄfven nu anse vi det för en oartighet att icke
hos läsaren förutsätta kännedomen derom, att aTrätäljas
yxa gick igen,ll uti finnarnes och svenskarnes händer
flerestädes i de nordligare trakterna af Nord-Ameri-
kanska Förenta Staterna under den store Gustaf Adolfs
tider, tidigare än någon annan mensklig makt angripit
årsbarnen med sjelfva verlden, skogarne, af hvilka dessa
nejder höljdes. 11

Sid. 40. Och si! När han derifrån nedsteg — — —.

låg skulden härtill mindre hos Calo-
nius än i omständigheterna. Han utgjorde, såsom be-
kant, ensam på den tiden juridiska fakulteten vid uni-
versitetet i Åbo. Och att vänta ett hälft sekel eller
något mindre på äran att befodras till sjelfva Calonii
efterträdare tyckes vara mera begärdt, än som af vanlig
uppoffringsförmåga kan fordras. En sådan ära skulle
temmeligen ha närmat sig den, hvarom den gamle knek-
ten sjunger:

usel är den ära

Med svält en stjerna bära.

Likgiltig var väl Calonius icke för önskan, att hans
lärarekall skulle efter honom lemnas i värdiga händer.
Vi hafva oss bestämdt bekant, att han på olika tider
sökte fästa åtminstone tvänne män vid universitetet,
för att de till hans efterträdare måtte bilda sig. Den
ena af dessa åtnjöt märkeligt nog den lyckan att äfven
af Porthan uppmanas till lika ändamål med afseende på
lärostolen i vältaligheten. Med sann faderlig välvilja
omfattades han af Porthan, som till och med upptog
honom i sitt eget hus. Men vrånga intriger, i synner-
het af en sedermera mera beryktad än berömd person-
lighet, förbittrade tidigt hans vistelse vid universitetet
och drefvo honom bort från den högskola, för hvilken
hans herrliga naturgåfvor kunnat göra honom till en
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prydnad, och hvarvid hans namn måhända fått en helt
annan betydelse, än han kastad på annan bana, och der
mer än en gång hemsökt af tragiskt öde, åt det kunde
vinna. Hans, åtminstone i vårt land, sällsynta vältalig-
het förklingade slutligen i en ödebelägen landskyrka,
visserligen icke utan djupt gripande verkningar, dock
inskränktare och olika dem, han från en akademisk
kateder troligen åstadkommit. För sannolikheten af
denna förmodan våga vi åberopa yttranden af Jacob
Tengström, Franzén och andra samtida män, hvilkas
omdömen icke torde kunna jäfvas. Vi veta ej visst, om
det skall anses såsom en skyldighet för oss att blygas
för uppgifvandet af den ifrågavarande mannens namn.
I denna lyckliga okunnighet vedervåga vi det i alla fall.
Det var: Johan Henric Cygnaeus.ll*)

Sid. 51. Och likväl, om vi kasta blicken tillbaka — .

~Läsaren erinre sig bland annat ännu i tider föl-
jande på Gustaf Adolfs de vansinniga hexprocesserna,
de fanatiska förföljelserna emot den snillrike Isak
Laurbeck (se härom den rörande, mästerliga fram-
ställningen i Gezelii den yngres Minne) o. s. v.
och prise sin lycka att få lefva under blidare för-
hållanden."

Sid. 53. Tal hållet vid Porthans minnesfest — — den 9 Novem-
ber 1839.

Första gången tryckt år 1841 i „Höstispiggarna";
sedermera i utdrag i „Litterär Tidskrift" för den 15 Sep-
tember 1864.

Sid. 67. — — Och dog på Åbo stads f. d. fattighus —. Cygnseus
hade ursprungligen bortlemnat beteckningen f. d. framför
ordet fattighus, såsom det hus rätteligen bör benämnas, der
Porthan vid slutet af sin lefnad förhyrde sig bostad.

Sid. 73. Porthans störste lärjunge sjöng: —

F. M. Franzén i sin år 1804 diktade sång till minne
af den bortgångne läraren.

*) En farbroder till Fredr. Cygnreus och död 1814 så-
som kvrkoherde i Rantasalmi.
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Sid. 75. Några ord i anledning af underrättelsen om Joh. Sobert
Tengströms bortgång — —. Första gången tryckt år 1853 i
andra häftet af „Afhandlingar i populära ämnen." Filosofie
doktor Robert Tengström, docens i filosofin, afled i Paris
den 13 November 1847.

Sid. 95. Johan Jacob Nervänder. Minnestalet utkom särskildt tryckt
år 1848 under titel: „Johan Jacob Nervänder, tecknad af
Fredr. Cygnseus." I en not, som beledsagar talet, yttrar
Cygnseus bland annat:

t,_Af denna teckning hade förf. äran uppläsa några
fragmenter i universitetets solennitetssal, den 17 sistl.
April. Detta förhållande anföres såsom förklaring för
den retoriska form, afhandlingen stundom iklädt sig. —

Man hade ämnat vidfoga några anmärkningar. Den
vidd, hvartill denna teckning äfven dem förutan redan
vuxit, förbjuder dock dess ytterligare utsträckning.
Också torde ej anmärkningar från andra håll uteblifva;
de göra möjligen förfs egna än mer umbärliga. Han
hade dessutom önskat rikta sitt arbete med ett bihang,
innehållande en kronologisk öfversigt af Nervänders
lefnadsmomonter. Äfven från detta beslut har han af
nyss åberopade skäl afstått. Också var det aldrig förf:s
mening att med siffror beteckna Nervänders värde, utan
endast att, så vidt det stod i hans förmåga, fasthålla
de sväfvande, flyktiga minnen, dem endast en lefvande
kan gripa i flykten. Andra skola väl äfven afhjelpa
rikeligen denna brist på tal i talet.11

Sid. 116. — — från en af hvars aflågsnaste klippor den biltoge
mannen — —. Myhrbtrg vistades sex år som kommendant
på den vestindiska ön Saint Barthélémy, lydande då samt
länge derefter under svenska kronan.

Sid. 132. Men desto hastigare och skoningslösare möttes de af denne
(dödens) engel — —. Grefve Gustaf Aminoft, andre expe-
ditions sekreterare i Kejsarens kansli för Finland, afled
den 28 Oktober 1838 i Venedig; friherre Uno von Troil,
minister resident vid Ottomanniska Porten, dog den 9 April
1839 i Konstantinopel.

Sid. 133. — — och till hvars orsak nästan ingen — utom han sjelf
och ännu en annan — anade —.
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Nervänder hade redan som student, utan att verlden
egde kunskap derom, ingått äktenskaplig förbindelse, känd
endast af få personer, bland hvilka Fredr. Cygnaeus och
J. L. Runeberg.

Sid, 148. fyra bland de ytterst få finnar — —. Den här omta-
lade finske turisten, som grep till rodret, var d. v. adjunkten
i teoretisk och praktisk medicin Sten Edvard Sjöman, död
den 30 Aug. 1843 i Nagu. Hvem den landsman var, som sedan
stupade i Kaukasien, torde ej med fullkomlig säkerhet kunna
nppgifvas. Som säkert kan antagas, att Cygnseus med „den
fjerde," hvars förlust för Finland säges ega betydelse, syf-
tar på Joh. Jak. Nordström, som ännu år 1818, då min-
nestalet hölls, kastade. ~längtande blickar tillbaka*' till sitt
hemland.

Sid. 197. Vid Mathias Alexander Castréns jordfästning den 12 Maj
1852. Ingick i det år 1853 tryckta andra häftet af „Af-
iiandlingar i populära ämnen" samt beledsagades af en not,
hvari Cygnaeus säger, att dessa ~minnesord blefvo samman-
skrifna pä icke stort längre tid, än som erfordras till deras
genomögnande. I denna omständighet ligger väl, å ena
sidan, en ursäkt för teckningens brister och ofullständig-
het, men, å den andra, äfven en uppmaning till försök
att förbättra densamma. Förf. har dock ej trott sig böra
bära bänder derpå, emedan utkastet förvarar de första
varma uttrycken af en oförgänglig sorg och tillika röjer
hans sträfvande att tillkämpa sig och andra försoning med
den bittraste förlust, vår fosterländska litteratur någonsin
lidit: och detta redan i stunder, då andra ansågo sig be-
rättigade att öfverlemna sig åt hejdlös förtviflan. Förf.
lefver dock i det hopp, att när detta rika, stora, ehuru
tidigt förbleknade lif hunnit fullständigare, äii hittills va-
rit möjligt, lefva opp i och med Castréns efterlemnade
skritters framträdande i dagen, det skall vara honom för-
unnadt, att. om också endast i miniatyr, återgifva dragen
af den kolossala bild, den oförgätlige finske mannen upprest
åt sig sjelf i sina egna verk."

Sid. 211. Tal vid akademiska sorgefesten den 27 April 1855. Utkom
samtidigt och under samma titel, såsom akademiskt tryck-
alster.

Sid. 235. Herman Kellgren. Denna biografi utkom i tryck först år
1871 i broschyren ~Drag ur våra kulturförhållanden", ehuru
den skrefs redan i Juni 1858. Anledningen till minnes-
teckningens uppkomst var en anhållan från orientalisten,
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professor A. F. Stenzler i Breslau om biografiska data rö-
rande Herman Kellgren, hvilken anhållan Cygnaeus vänli-
gen erbjöd sig att tillmötesgå. Minnesteckningen blef äf-
ven tillstäld prof. Stenzler: hvilket, bruk denne gjort deraf,
har utgifvaren sig ej bekant. — Ehuru uppsatsen således
icke kan hänföras till Cygnaei ..tal," har ntgifvaren dock
bland dem upptagit denna lefnadsteckning, då lämpligare
plats i öfriga delar af Cygnsei arbeten ej kunnat beredas
densamma.

Sid. 249. Minnestal öfver Jacob Frese. Se utgifvarens anmärkning,
sidan 265 i detta band.

Sid. 265. — — att jag genom en väns osparda forskningar kommit
till visshet derom, att Jacob Freses lifsgnista — — slock-
nade bort den 31 Augusti 1729. I bref från Stockholm af
den 16 april 1858 underrättades Cygneeus om Freses döds-
dag af magister Aug. Schauman, som efter i dervarande
arkiver med biträde af svenska vänner anstälda ifriga forsk-
ningar lyckades från kongl. kammarkollegii arkiv- erhålla
fullt tillförlitlig upplysning i frågan.

Sid. 269. Till Johan Reinhold Muncks åminnelse. Se utgifvarens an-
märkning sidan 281. Den år 1869 utgifna delen af minnes-
talet bar på titelbladet tillägget „Förra häftet" och beledsa-
gades af nedanstående tillegnan.

ttÅt de Herrar Promoti, hvilka, ehuru för-
gäfves, önskade emottaga lagerkransen ur min hand den
31 Maj 1864, samt de Herrar Promovendi, som lika
fruktlöst uttalat samma önskan för snart instundande
31 Maj 1869, egnas dessa blad, tecknande ett ädelt,
oss alla vördnadsvärdt minne, tacksamt och vänligen af
Författaren. 11

Den emotsedda inkomsten af häftet var afsedd att
tillfalla „den värd, som en gång kommer att uppresas af
Finska folkets sentida erkänsla åt Pehr Brahes höga minne."
Broschyren erhöll dock endast ringa spridning.

Sid 285. Minnestal öfver Gabriel Eein. Se utgifvarens anmärkning,
sidan 323.

Sid. 329. Teckningar ur Frans Michael Franzéns lefnad . Min-
nesskriften utkom af trycket år 1872 eller samma år sjelfva
talet hölls samt efterföljdes af en af Cygnasus den 9 Maj
daterad not af följande lydelse:
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„En anmärkning, hvars öfverflödighet endast kan
öfverträffas af dess oumbärlighet, måste här söka sig
plats. Redan den första blicken på denna lilla boks
volym inlägger protest emot titelbladets utsago. Ett
föredrag af denna vidd kan ej hållas utom vid högst
fanatiska tillfällen. Men å andra sidan kunde man ej
underlåta att påpeka utgångspunkten för den skrift,
som nu öfverlemnas åt allmänheten.

Så vidt jag kunde erinra mig efter det improvi-
serade talet och med anledning af de stenografiska an-
teckningar, jag funnit i tidningarne, skulle jag tro, att
ej mycket af det, som talades, saknas i trycket. Fre-
stelsen att bibehålla, så långt möjligen lät sig göra,
både uttrycken och innehållet oförändrade var ganska
lockande. Hvad än kunde vinnas genom de betydliga
tilläggen af detaljer, ersatte svårligen styrkan af den
koncentration, som bröts af den långsträckta utvidgnin-
gen. Men då det gjorda numera ej gifver rum för
någon förbättring, återstår endast hoppet,-att mina vän-
liga åhörare måtte öfverflytta helst något af sin stora
välvilja äfven till de obenägnaste läsare."

Sid. 373. Följande initialer beteckna dem: JT. GB. CC. Jac. B. MC.
CNH. JG. JFW. AJL. Joh. B. GP.

Dessa initialer beteckna följande konsistorii ledamö-
ter, nämligen: Jacob Tengström, Gabriel Bonsdorff, Chri-
stian Cavander, Jac. Bonsdorff, Matthias Calonius, Carl
Niclas Hellenius, Johan Gadolin, Johan Fredrik Wallenius,
Anders Johan Lagus, Johan Bonsdorff samt Gabriel Pa-
lander.

Sid. 377. Beklagligtvis har denna herrliga sång längesedan förklin-
gat — — —. Denna Cygnaei erinran härom förmådde öster-
bottniska studentafdelningen att kort derpå låta taga en
ny upplaga af Franzéns studentvisa för att derat tillställa
hvarje i afdelningen inträdande yngling ett exemplar som
välkomsthelsning, sålunda upplifvande den gamla sedan
från universitetets första tider i Helsingfors.
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. . 211
Herman Kellgren 235
Minnestal öfver Jacob Frese. (Den 29 April 1858) 249
Till friherre Johan Reinhold Muncks åminnelse. (Den 15 De-

cember 1865) 269
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ari 1872) 329
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FREDR. CYGN-EI

SAMLADE ARBETEN
utgifvas i häften om fem ark. Utgifningen skall fortgå regel-

bundet, dock så att icke flera än omkring tio häften årligen

lemna trycket. Subskriptionspriset är beräknadt så lågt som

möjligt eller till 1 mark 25 penni per häfte. Subskription, som

är bindande för hela verket, emottages hos alla bokhandlare i

landet.

Nu utkomna delar af arbetet äro följande:
Historiska arbeten: I. 1—4 hft. II. 1-5 hft.

Literatiir-historiska och Blandade arheten: I. 1—5 hft. II. 1—5 hft.

G. W. Edlund, E. Nervänder,
Förläggare Redaktör
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