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Minä Herrar och Damer. I en recension af kalen-
dern Necken yttrades för några år sedän, i en då mycket
ansedd tidning, atl den Svenska poesin i Finland icke vi-
dare hade någon fraintid, atl hvarje rad soin i vitterhet nu-

mera på delta språk skulle hos oss författas, vore skrifven
förgäfves och ulan ändamål. Hvad den klandrade kalender-

poesin beträffar, eger delta omdöme sin fulla riktighet, men

förgängligheten af delta slags vitterhetsstycken slår i ringa
sammanhang med språket, hvarpå de äro skrifna. Men se-

dän denna oblida spådom ultalades, sågo Fänrik Ståls sägner
dagen, och den hänryckning och beundran de framkallat,
icke mindre vester än Öster om Bottniska viken, bevisa att

Svensk skaldekonst ännu förmår utveckla mången skön blom-

ma, äfven i vårt land. Dock, må man hurli ringa som helst

anslå den framtid hon går tili möte inom vara bygder, att

den Svenska poesin hos oss haft en forntid af djupt om-

kring sig gripande inflytelse, det kan icke bestridas. Knappt
äro tjugo år förlidna, sedän man hos oss med glad öfver-
raskning helsade den sköna blomsterkrans af inhemska san-
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ger, dessa dunkla guda- och hjelteminnen, dessa folksån-
gens enkla osmyckade alster, som nu utgöra vår stolthet och

vår fröjd, emedan de låta oss känna att äfven vi äro en

nation. Men ända tili dess nämnda poetiska minnen af län-

gesedan hädangångna slägten framdrogos i ljuset, ända dit-

tills kände och älskade Finland ingen annan vitterhet, än den
Svenska. Hvad sora diktades vester ora hafvet, spridde sig,
ora det hade sannt poetiskt värde, med största lätthet, äfven
tili de aflägsnåste delar af vårt land. Med hvilkcn förtjus-

ning blof icke, tili exernpel, Frithiofs saga emoltagen hos oss.

Från Auras böljor tili de fjerran stränderne af Saima, från
Finska vikens skär tili Kajanas mörka skogar, öfverallt upp-
repades den sköna dikten af lusende munnar, trängde den
tili lusende hjertan. Nu har förhfdlandet onekligen ändrat

sig; omständigheter, hvilkas närrnare utveckling icke kan
blifva ämne för delta föredrag, hafva inskränkt och motver-
kat den Svenska vitterhetens utbredning i Finland. Men just
denna vitterhets historiska betydelse för vårt land, dess in-
flytande på vår bildning och kultur, torde rättvisa ett försök,
att flyktigt teckna dess äldsta öden inom Suomis bygder

serdeles i hvad mån en eller annan af vara landsmän bi-

dragit tili dess utveckling och förädling, innan den hunnit
aflägga sitt barndomstycke.

777". ;;

Den anmärkning är ofta gjord, att reformationen, så
välgörande i sinä slutliga resullater, tili en början utöfvade

en afgjordt skadlig inverkan på vitterhet och skön konst.
Samma företeelse visade sig äfven i den Skandinaviska nor-
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den. Så länge den nya ISrans välde ännu icke slod på sfl-

ker gruiid, så länge kunde de första reformalorerne blott
med ett slags instinktartad motvilja, ett bestämdt misslroende,
betrakta skaldens friare uppfattning af Kivet ooh dess för-
hSllörideni Tidens stränga renlärighet såg häruli blott en
fördömlig lättsinnighet, ett syndigt fasthängande vid verlden

oeh döss villan Den sorgliga öfvertygelse, en af vårt lands

lyckligaste lyriker så svårmodigt ultalar, att skalden äiidå
alltid är en hedning i sitt hjerta, denna öfvertygelse var då
ällinäni antagen ooh hyllad. Den enda poesi, som icke af

lidehvarfvets anda slämplades såsom fåfänglig, var den and-

liga, ooh denna var Sfven den enda, som i början lät för-

nimma sig i fromma toner. Försl .sedän en hundräårig, ostörd
besittning* någol hunnit minska stfdngheten i åsigter, begynte

ftfven Verldsbg Skaldekonst ånyo**att värderas.* Dess anor i
Sverige uppgå' tili förra hälften af sjuttonde århundradot; i
Finland förnmttmos dess första*, brutna ljud kort efter grun-

O

dandet af‘Akademien i Åbo. * i

Mod 'denna tiltdrägelse begynner ett nylt tidskifle i vårt
larfds kullurhiswrie. Ufarfinädt genöm en. följd af förslörande
krigj gettoni l förtryck af sjelfmyndigal embetgmän, hvilkWl re u

geringett var ’ föF Svag bch för aflägsen att förekorhmareller
b^straffa 1, 'erbjbd ' Finland vid deilna tidptmkt en : dysler ooh
beiMlflig*Aaö». 1 De högre undervisnipgsanstalter den katbolskä
MttArkiö Aiåde gruhdaty vofo ■lnlirßgwa i; , dngä nya hade trädt
i* dehaS! > stäbe. I lähdetä elementår lamrerk kun de emiäsi

ett ytterst krtajyphiindig undervisning i-igrånderhe af de i6mw-
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bärligaste kunskaper meddelas. Ganska ia kunde fullfölja

sinä studier i Upsala, ännu färre voro i tillfälle att besöka

Universilelerne i Tyskland och Holland. Under sådana oblida

förhållanden var en inhemsk högskola ulan tvifvel den mest

välgörande gåfva, som kunde skänkas fosterbygden. Om än

verkan af densamma icke genast kunde märkas, om djup
okunnighet, grof vidskepelse och råa seder ännu under några
tiotal af år voro alltför vanliga företeelser, så var likväl en

gnista tänd,{ som småningom blef tili låga och spridde ljus

öfver hela Suomis land.

Det nya lärosätet hade knappt trädl i verfcsamhet, in-

nan håg och sinne för sangen uppenbarade sig bland de unge

män, som der sökte sin bildning. Den förste som försökte

sig som skald på stränderna af Aura var likväl tili börden

Svensk, som flertalet af akademiens försla studenter. Det

var nemligen Jakob Persson Chronander. Ryktbar som det

Finska Universitetels förste vittre författare, bar hän denna

omständighet helt och hållet alt tacka för sin ära, ty genom

värdet af hans poetiska skapelser har denna ingenting vun-

nit. Yäl äro de tvenne dramatiska styckena Surge eller Flit

och Oflitighets skådespel, sarat Bele Snack, dem hän utgaf
af trycket, mycket eftersökta, men delta har en annan grund,
än deras inre förtjenst; de höra nemligen tili den Finska

tryckpressens aldra största bibliografiska rariteter. Detkunde
tyckas som borde man ej för strängt tillämpa kritikens la-

gar vid deras bedömmande, emedan de ingenting annat äro

än tillfällighetsstycken. Surge är nemligen uppfördt tili fi-
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rande af högtidligheterne vid den andra magisterpromotionen

i Åbo, det andra stycket åter, då en af Finlands myndigaste
O

Q

och rikaste män, Presidenten i Åbo Hofrätt, Riksradet Jöns

Kurck tili Laukko ingick i sitt tredje äktenskap.

Rimmare af ännu vida ringare hait än Ghronander voro

professoren i Åbo Daniel Achrelius och Olof Wexionius den

yngre, som utgåfvo sinä poetiska alster under titlar, hvilkas

löjliga och osmakliga innehåll fullkomligt förslå att visa huru

obetydliga författarnes skaldegåfvor voro. Detsamma gäller

om Michael Renners andliga poemer. Vida märkbarare an-
O

lag att dikta röjde den från Sverige tili professor i Åbo be-

fordrade Torsten Rudeen, och isynnerhet Johan Paulinus,
mera känd under namnet Lillienstedt, hvilket hän, upphöjd
i adligt, slutligen i grefligt stånd, hade antagit. Denna poe-

tiska anda röjer sig särdeles i några roindre lyriska sånger,
af hvilka de flesta finnas tili endast i handskrift. Tiden med-

gifver icke nu att uppläsa ett och annat af de verkeligen
täcka stycken, dessa författare skrifvit. Mycket produktiv
var ingendera, bådas tid togs i anspråk af vigtigare värf;
Rudeen blef biskop i Sverige och Lillienstedt beträdde som

statsman en bana, hvilken vållade att en mörk skugga faller öf-

ver karakteren hos denne Finlands son, den fosterländska

hjertan gerna önskade se lika ren ooh obeflåckad, som hän

var rikt begåfvad.

Dessa förfaltares vittra skrifter, utgöra allt hvad i Fin-

land eller af Finnar blifvit frambragt i Svensk skaldekonst
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under loppet af det sjuttonde århundrhdet. Vili man kri-
tiökt bedömma nämnda, första försök i denna främmande,
tili Vårt land öfvörflyttade poesi, så kan man svårligen Skänka
dem något synöerligt loford. Ett undantag bildå likväl de
redan anförda erotiska sångerne och glada, skämtsamma vi-
sorna af Grefvei Lillienstedt och Rudeen. Här möta vi ut-

gjutelser af en- sänti och varm kansia, under det saarnia för*
fattåres större poemer i lida åf svulst, mångordighet ooh ett

falskt puthös. 1 För skalderne på sextonhundratalet låg ett

svårt hinder att besegra i sjelfva språkets ringa bildning.
Svenskan var ännu icke i besittnihg af den böjlighet, den
lämplighet för sammantättningar, den förmåga att kort och
tydligt återgifva tanken, hvilka förmåner endast ett långva-
rigt begagnande som skrifspråk kunna skänka ett tungomåb
Tidens littefrära smak, så olika vara dagars, bidrager vä-

sendtligen att göra desea skaldestycken olflsbara för oss.

Hvad som i sjuttonde sbklet gällde för höjden af elegans,
hvad som då ansågs såsoin sinnrikt och väl anbragt lärdom,
förekomraer oftast en läsare i det nittonde som det tråki-
gaste, det itaest andefattiga pedanteri; Kuru'kunde det öckså
vara annorlunda? De enda vetenskaper som då odlades voro

teologi och klåssisfc filologi. Bada hade helt och hållet stel-
nat tili blotta former, tili skal, hväri kärnan längesedan Var

förskämd. Det var det följande århundradet förbehållet att
genom nya, förvånande upptäckter gifva förSt naturVetenska-
perne ett helt annat skick, en helt annan betydelse. Föl-
jandte i dessas föredöme, kunde sedän jemväl de bfrlga befria
sig ur «uktoritetstronsdjettrar, och den föryngrihgi deigthgo1 Ulf
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möte, blef snart af välgörande inverkan på den sktfna lit—-
teraturen.

Man har antagit att de Svenska skalderne i sjuttönde
seklet företrädesvis blldade sig efter dthlienska mönster, och
den svulst och förkonstling, som så rikligen råder i de flesta
den tidens poemer, skulle då vara en rerthnisoehs af Marini

och af hans mindre snillrikå, men mfera *svassandte «och -pråi
liga efterföljare. Sannt nog att deras versformer' ofta för-

råda ett tycke med Italienskans fulltoniga stansef. Dehna in*

verkan torde dock värit alltför högt uppskattad, Det svul-
stiga, det öfverspända utgjorde det utmärkande draget hos

samtidens vitterhet, i närä nog hela Europa, oeh den Franska,
hvilken man eljest raaste erkänna att först återigen hafva

härmät sig det naturliga,' hibehöll i oden ooh i tragedien alli

tid en viss oratorisk pomp , som ineddelade sig andra naj-

tioners efterbildningar af dessa skaldeslag. M;ihän da räknar

man den Franska litteraturens inflytande på den'Svenska ej
hog långt-tillbaka. Intet skäl gifves att tro den sednhros for*
fattare hafva värit obekanta med den förra, hvars glifnfe då,

tmder Ludvig XIY:s regering, hela Enrnpii. Rodari
Ächrelius och Rudeen känna åtminstöne och begagna ålexan*

drinen, detta den Franska poesicns klassiska versmåli, så
olämpligt for vår verhisdels öfriga tungomål, oeh litovöl -inu
fiirdt och för en* tid* herrskånde i flere* af'dem genom exem-

plets makt. Afven epigrammet, denna tili sin natur så om

den Franska smaken erinrandd art af poesij förekommter re-
dan*hos Rudeen och andra. M i
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Det adertonde århundradet uppgick för vårt fädernes-
land i dyster, färg och redan tidigt måste vetenskap ooh dikt
förstummas för vapneus dån. Lärosalarne stodo torna och
de ynglingar, som plägade besöka dem, svuro fanan. Några
afdelningar vid vårt Universitet hafva bevarat sinä gamla ma-

triklar ända tili vara dagar, 1 och det är märkvärdigt huru
många studenter under förra hälflen af Carl XII:s regering
ingingo i krigstjenst. Delta ombyte af stånd angifves i ma-

triklarne med några ord; stundom uppgifver en bifogad rad
hvar de stupat, ty delta blef de flestas lott. Snart drabba-
des vara bygder på ett kännbarare sätt af krigets olyckor,
då fienden inbröt och landet ödelades på det förfärligaste.

Freden, den med så många böner åkallade, fann Finland
närä nog en folktom vildmark, fattigt och förstördt. Väl he-
lades otroligt hastigt de djupa sår kriget hade slagit, handel
och jordbruk skapade en förut okänd välmåga, det under
kriget så godt som upplösta Universitetet inrättades ånyo,
vetenskapen blef hos oss delaktig af de framsteg hon gjort

i andra länder. Men skaldekonsten, som under den så kallade
frihetstiden i Sverige med snabba steg gick sin fullkomning
tili möte, tycktes sky Finlands härjade dalar. Under det halfva
århundrade, som förflöt efler freden i Nystad, skattade vårt
land tili Sveriges sköna litteratur, egentligen blott med tvenne

författare, Frese och Grefve Creutz. Bäda voro tili börden våra
landsmän, men båda lefde och diktade utomFinlands[ gränsor.

Jakob Frese, om hvars lefnadsomständigheter föga an-

nat är bekant, än att hän var hemma från Östra delen af Fin-
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landj var en af de högst få skalder Under tiden från Sfjern-
hjelm tili Dalin, hvilkas poesier man måste tillerkänna verk-

ligt värde. Hän utgaf några samlingar, dels andliga, dels

också verldsliga dikter, i Stockholm, der hän lefde som

tjensteman. De förråda en sjelfsländig skald, och i sjelfva

verket varsnar man hos Frese intet sökt, maniereradt, som

hos hans flestaj samtida. Hän har sjungit, som hans hjerta

ingifvit honom, och hans sång är derföre en trogen, ogrum-

lad bild af hans själ. De flesta och mest lyckade af hans

dikter aro af andligt innehåll, och den djupa, innerliga känsla,
som i dem uttalar sig, bildar deras mest utmärkande drag.
Slörre delen andas derjemte ett visst stilla svårmod, en re-

signerad undergifvenhet under försynens rådslag, som väl

tili en del har sin orsak deruti, att Frese, svårt hemsökt af
kroppsliga lidanden, sökte och fann en lindring för sinä plå-
gor i sangen. Hans verldsliga dikter äro i allmänhet de
andliga underlägsna; de förråda icke så säilän en viss matt-

het och alldaglighet, som ingalunda är poetisk. En för denna

tid sällsynt företeelse är hans vackra, vårdade språk och
lätta versbyggnad, egenskaper, hvaruti hän förmår uthålla
jemförelse med hvilken Svensk skald som helst, före Dalin.

Frese, var en öfvergående företeelse inom Sveriges vit-
terhet. Föga bemärkt medan hän lefde, förgäten efter sin

död, kunde hän ej utöfva något synnerligt inflytande på skal-
dekonsten. Så mycket mera skedde detta genom hans lyck-
ligare och berömdare landsman, Grefve Gustaf Filip Creutz.
Af förnäm börd, tidigt befordrad tili höga embeten, under
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närä tjugo Sr af sin kraftfullaste mannaålder sin komingS
representant vid Europas mest glänsande hof, hride Grefve
Creutz vunnit en Yidströckt verlds‘erfarehhef 6ch kömmit i
berbring,'khulit bekantskafi med samtidbns ryktbarasle‘Skal- 1

der, StätSrhän dch hjeltar. Man • voro salbdes' : berältigad tili
den fdrmbdari, att hans poesi skulle-känrta inllytande af hans
ställning i lifvef ooh återspegla-densamma. Likväf är det icke
så. Creutz- sångino är mild 1 och blygsniu,'icke prålande, ele-t
gant och kali, som -Dalina och 'aiidras; Kärleken och natu-i
ren ärb de ämnen hän med fulländadt mäSterskap målar.
Hah är den förtte Son af Finland | livflken som skald ;up-
pehbarar den idylliska riktnihg,' man sedän återfinrier, sorh

ett iltmärkahde drag hos flbre af hans I'Andsmän, hcliSöm s a
tydligt framträder hos de tvehne 1 Finland qjeniib
honom frambragt, hos Franziin o'cli liuneberg. qq

Grefve Creutz anlände tili Stockholm som en

yngliiig, beh; del dröjde icke lange, innan hans ovänligaskaf-
deånhlg blefvo bemärktä ocli erkända. Vittei'h('l,'i syrinerhet
skaldekönst, ömfattades d?i mcd summa kfirlek inom de mest

olika samhållsklasser, beh arttalcl ai' dem, hvilkä ålminstön»
som dilettanter, försökte sig i de olika slagen af densamma,
var icke ringa. Kring den berömda ofcli ofyckliga 'älaldin-
tian/ Fru Nordenflycht,'hade {riidat sig en sallskarjskrets af
sångenä Vähher',! 'man samlades ora qvällafrnö' hos heririe ;och
uppfäste der små skaldcstyeken af större ellei- mindre för-
tjchst, 1 dem man på lediga stunder ! diktat. I denria cirkel
inföfdes Creutz, oeh knöt här med en beslägliid skaldenalur,
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med Grefve Gyllenhorg, ett viinskapsband för hela lifvet.

Denna förbindelse med.'Gyllenborg och de iifriga, som ut-

gjbrde Fru Nordonflychts vittra kollori, blef af omisskänligt

inflytande på Creutz’ poetiska utbildning. Ty i detta hans

närä, förtroliga förhållande ; tili de anförda skalderne, måste
roan söka förnämsla orsaken, hvarföre äfven hän försökt att

trafla den ton, sora en öfverdrifven beundran af den Franska
poesins mästerverk, alltför ensidigt fastslällt, som den enda

riktiga. Så vida aflägsnad Creutz’ skaldenatur än var från
tidehvarfvets rådande estetiska åsigter, så böjde hän sig lik-

väl under dem, hänförd af andras inflytande och föredOme.

Hans första dikter ingingo i Vara Försök, en samling skal-

destycken, utgifna af ofvannämnda vittra sällskap, och hvaraf

snart en ny, omarbetad upplaga utkom, under naron af Vit-
terhets Arbeten. Särskildt utgaf hän Atis och Camilla, sitt

förnämsta skaldeverk, och det, hvarpå hans odödlighet egent-
ligen grundar sig. s Dermed afstadnade äfven hans poetiska

verksamhet; endast några få mindre stycken härröra från
den sednare perioden af hans lefnad.

Oaktadt således Creutz icke var någon serdeles pro-
duktiv författare, oaktadt antalet af hans dikter ; är ringa,

så kan hans inflytande på Sveriges vitterbet ingalunda miss-

kännas. Honom var den lyckan förbehållon att först af alla

hafva riktat densamma med ett större skaldestycke af verk-

ligt värde, som ännu i vara dagar med nöje kan läsas. Atis
och Camilla är en ljuf, idealisk målning af uaturens fägring,

af kärlekens välde i menniskohjertat; en tjusande dikt, der
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vackra bilder och -varma känslor uttrycka sig i ett rent och
ädelt språk. Dock hvarföre utförligare redogöra för dess

förtjenster? Hvad Creutz var, hvad hän verkade som skald,
kan hvarken skönare eller sannare tecknas än Franzen gjort
det i sin herrliga minnessång. Det kunde måhända vara ai
intresse att höra huru en annan af Sveriges största skalder
tecknar honom. Efter att i djerfva och träffande drag hafva
frarnställt Gyllenborg som skald, Ofvergår Tegner tili Creutz,
med följande ord:

Bredvid hans sida, drömmande och stilla,
Satt Creutz ooh hand på rosor utan tagg,
Och diktade om Atis ooh Camilla
En sång af vestanvind och morgondagg.

Den sangen är en dröm ur gyllne åren
Engång i lifvet af hvart hjerta drömd,
Dock ej så skön, dock ej så himlaboren;
En sång, så ljuf som lärkornas om våren,
Öm, enkel, oskuldsfull och derför är lian glömd.

Ja, Atis och Camilla är glömd, dock ej för de orsaker
Tegner anger, utan emedan dess innehåll icke mera rAtt öf-

verensstämmer med vårt tidehvarfs åsigter och fordringar
inom vitterhetens område. Med ali den innerliga, veka och

ljufva känsla som genomandas detta sköna poem, närmar det

sig tvenne riktningar af skaldekonsten, minst af alla egrtade
att göra lycka i vår tid, det sentimentala nemligen och det
beskrifvande. För det förra äro vi blefne likgiltige genom

den störtsjö af kärleksqväden, som på sednare tider öfver-
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svämmat den Svenska litleraluren. ömma qval, suckar, läng-

tan och älskarinnors hårdhet hafva tili den grad blifvit be-

sjungna, samma tankar, bilder, uttryck äro så otaliga gån-
ger upprepade, att hela den erotiska poesin rakat i miss-

aktning hos ett slägte, som blifvit utledset vid densamma.

Del känslolulla vill i vår samtids ögon gerna falla i det vek-

liga och pjunkiga. Lika afgjordt är tidens smak emot långa,
beskrifvande poemer, utan handling. Della är väl orsaken

f

hvarföre Oxenstjernas skaldestycken, Skördarne och Dagens
Stunder, numera så säilän läsas, oaktadt de ingalunda van-

liga företräden, som utmärka dem. Och just den altför enkla,
nästan ali handling saknande kompositionen af Atis och Ca-

milla har utan tvifvel bidragit att bringa delta skaldeslycke

i oförtjent glömska, oansedt dess intagande och varma na-

turskildringar, dess vackra språk och harmoniska versbyggnad.

Emedan delta poem för den slora mängden af läsare
är föga bekant, torde det intressera en eller annan att ge-

nom någol kort utdrag få ett begrepp om det intagande be-

hag, som utmärker Grefve Creutz’ skitdringar af naturen.

Tili ett exempel må tjena följande målning af morgonens an-

nalkande, hemtad ur första sangen af hans redan nänmda
skaldeslycke:

Nu börjar dagen gry och nattens magt ar ali;
Än darrar månens sken på böljans hala yta;

Men hastigt Ijusets llod från öster börjar ilyta;
De mörka skuggor fly och stjeman bleknar af;
Ren strömmur purpurn ut på himlens mörkblå haf;
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De svarta mohjens bädd förbyts i röda skyar,
Nu ljungar solen fram och verlden sig förnyar.
Den svala nattens dagg, som sig tili blomstren sänkt,
Har på de späda blad en mångd af perlor stånkt,
Det höjda ljusets glans från bergens toppar faller,
Och solens spridda guld sig blandar med kristaller.
Man himlabågens färg kring fälten stråla ser;
Hvar blomma ur sin kalk åt fjariln nektar ger.
En samlad balsam sprids, att sig med luften folanda,

, Och förs i hvirflar kring af morgonv.idirens anda.
Ren syärma luftens folk kring deras gröna hus,
Och stämma deras sång i hop med aspars sus.

Öfverallt i poemet möta stycken af lika, om icke högre skön-

het, men det inkränkta omfånget af ett föredrag, som detla,
förbjuder anfijrandet af flere.

Under det en af Finlands söner intog ett af de främsta
rummen bland Sveriges skalder, började jemvä) i vårt eget

lan.d ett nytt ooh kraftigt lif att låta förnimma sig på ve,ten-

skapens fält. Hvad som under en lång följd af år blifvit

försumrnadt, återhemtades nu med en ifver, en framgång,
sommasta, väcka beundran. Det sistförflutna seklets trenne
sednaste årtionden äro en skön, för hvarje Finne oförgfltlig
tid. De anlag, de krafter, som dittills förbisedda och för-
gätna slumrade inom nationen, vaknade tili medvetande, ut-

vecklade sköna biommor, buro ädel frukt under den lifvande

inflytelsen af tidens mildare anda och större sinne för bild-
ning. Framåtl var dagens lösen och det gick fraroåt, i trots
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af ett och annat småaktigt hinder, hvarmed man sökte hamma

kulturens friare utveckling. Som dcn främste bland de män,
hvilka med rastlöst nit sträfvade för det höga och ädla må-
let, Finlands upplysning, nämner en tacksam efterverld Hen-
rik Gabriel Porthan. Inseende behofvet af en egen organ
för dcn nya riktning hän gifvit studierna, för de fosterländska
känslor dem hän förslått framkalla hos ungdomen, begynte

hän, biträdd af några andra, utgifvandet af en tidning i
O

0Åbo. Detta blad blef af oberäkneligt inflytande pa Finlands
kultur. Den tili inhemsk häfdeforskning riktade hågen hos

det yngro slagtet vid Akademien, fick derigenom ökad styrka.
Genom en rnängd förträffliga uppsatser, hvilka ännu gifva

O

dessa gamla årgångar af Åbo Tidningar ett oskattbart värde,
gaf Porthan tillika en praklisk anvisning, huru detaljforskning

rätt skulle bedrifvas. Hans eget klara och ljusa förstånd
sade honotn nemligen hvar denna borde stanna, för att ej

äfvcntyra förlusten af sin vetenskaplighet, genom undersök-

ningar om lappri, o m föremål af ingen betydenhet.

Men icko blott för velenskapen var Finlands försla tid-

ning ett verksamt befordringsmedel, dess invcrkan sträckle
sig jemväl tili dikten. Gustaf lll:s dagnr grydde och dcn lyft-

ning skaldekonsten under, och tili en del genom deime ko-

nung vann, lät äfven förspörja sig i Finland. Dessa tiders
smak i vitterhelen har blifvit bekämpad, och det är sannt

att deras esthetiska åsigter icke längre gälla. Nu begär man

af skalden förnömligast uppfmning, inbillningskraft och en

sann kansia; då ansåg man prydlighet och elegans som hans
2
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förnämsla egenskaper. Man måste dock härvid minnas, att

så länge språket ännu ej näit sin högsta utbildning, var for-
mens skönhet svårare att åstadkomma, och måste derföre
stå i högre anseende än nu, då mången nybörjare ofla nog
gör sinä rimmerier i della hänseende oklanderliga. Om man
under den Gustavianska perioden kunde i ett elegant epi-
grarn säga någon fin artighet, något träffande skömt, ellei-
förmådde man i någon tili Svenska Akademien ingifven pris-
skrift gifva en sund, rätt handgriplig moralisk lärdom, sä
gick och gällde man hos sin samlid, som en skald af för-
tjenst. Visserligen har cftorvcrlden endast i några fä fall
kunnat dela den beundrau, de Gustavianska poelerne skör-

dade hos sin samtid. Men de represcnterade en tid af ut-

bildning, af förädling inom Sveriges vitterhet, och för alt inse
dess inverkan på densamma behöfvcr man blott jemföra dem
med deras föregängare i början af seklet.

I Stockholm hade bildat sig ett viltert sållskap, under

namnet Utile Dulci, och snart uppstod ett filial-samfund deraf
o H

i Abo, under namn af Aurora-förbundet. Medlemmarne af
detta insånde sinä vittra försök, mest epigrammer och oder,
jemle några öfversältningar, tili Åbo "Tidningar. Några poe-
sier af större omfång utkommo afven i Vitterhets Nöjen, en

samling dikter, den det Stockholmska sållskapet utgaf. Bland
deltagarne i Aurora-förbundet möta vi åter Porthan. Ty af-

ven han offrade en och annan ledig stund åt dikten, i det

hela, man måste tilistä del, med ringa framgång; lyckligare
var han i öfversättningar fran dc gamle. Vitterhets Nöjena
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bevara några sådana frän Anakreon, likväl, enligt tidens
smak, snarare parafraser än ordagranna öfversätlningar, hvilka

man ej kann frånkänna ledighet i språket och versen. Tili

samfundet hördo äfven Kellgren, som förvärfvade sig lager-

kransen vid det Finska Universitetet, hvilkct hän sedermera
som liirare i några år tillhörde.

Likveil dröjde det iinnu någon tid innan sangon vid

Aura genljöd bortom hafvets böljor. Kellgren öfverflyttade

tili Sverigo ooh det var först under denna sednaro period
af sin lefnad, som han diktade de sånger, hvilka gjorde ho-

rmin tili hela nationens älskling. Aurora-förbundet tynade af
ooh vitterhetcns alskare i Finland lyssnado mcst tili de to-

ner som Ijiido i Sverige. Vi saknade doek icke helt ooh

hållet inhemska skalder. En sadan var Nils Abraham Clew-

berg, sedermcra Friherre Edelcrantz, som förfallade, eller
om man så viii, öfversatto Svenska folksången. I skalde-
konsten försökte sig åfven framlidne erkebiskop Jacob Teng-
ström och skördade dervid ett förtjent bifall. Men båda voro

snarare vänner af vitterheten än egentliga skalder; båda
skrefvo litet, och hvad de författade, utmärkte sig mera ge-
nom den elcgans och prydlighet i formen, hvarpå deras
samtid satte så högt värdo, än genom innehållets poetiska
hali. Den redan nämnda samlingen af dikter, som bär namn
af Vittcrhets Nöjen, innehåller några styckcn af dem, alla
mera egnade alt deklameras i arislokratiens salar, än alt

sjungas i folkels hyddor.

Det var först under seklels sisla artionde, som Abo
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tidningar begynte innehålla nagra lyriska slyckcn af en ung

författare, i en dittills obekant tonart. Enkla tili sitt inne-
håll, okonstlade tili sin form, h.inryckte de genom en in-
nerlig ljufhet, en mild, rörande skönhet. Snart voro de all-
inani kända och älskade, icke blott i Finland, utan afven i
Sverige, och knappt gafs det i dessa länder något för dikten

känsligt hjerta, som icke troget gömde dem. Med deltagande
boundran efterfrågade man, hvem den unga skalden voro,
hvars första slag på lyran kunde framlocka sådana toner.

Ryktet dröjde ej att bringa svar; del nämndo ett namn, som

ingen Finne uttalar utan kärlek och stolthet. Delta namn

var Franzens.

Om denne skald har en föregåendo talare redan ordat.
Jag afbryter derföre här teckningen af Svenska poesins öden
i Finland, oeh det så mycket heklre, som ett nytt tidskifte

för densamraa begynner med Franzens uppträdandc.

Helsingfors, Finska Utteratiir-Sällskapets Tryckcri, 1849.

Impiimatur: N. A. Oyldnn.
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