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INLEDNING. 

Elias Lönnrot härstammar från fäder, hvilka led efter 
led bebott den trakt, Karis-Lojo i Nyland, som såg honom 
födas. Äldste kände stamfadern var Erik Losteen, hvilken 
som soldat deltog i pommerska fälttåget. En af dennes 
söner, Matts, skräddare till yrket, antog namnet Lönnrot 
efter en bäck, Vaahteroja, som flöt fram ej långt från hans 
hem, och hans äldste son, Fredrik Johannes, var Elias 
Lönnrots fader. Han hade ägnat sig åt faderns yrke och 
var därjämte en glad och sångkunnig man, som diktade 
visor om märkeliga händelser i socknen. f hans äktenskap 
med rusthållaredottern Ulrika Andersdotter föddes sju barn; 
det fjärde i ordningen var Elias. Kort före dennes födelse 
den 9 april 1802 hade familjen flyttat in i egen stuga på 
Paikkari torp vid stranden af Valkjärvi sjö. Men ofta var 
fattigdomen gäst i hemmet. Särskildt under 1808-9 års 
krig var nöden stor; barkbröd var en daglig föda och barnen 
sändes ut att tigga, ej blott till grannarna utan långa vägar 
från hemmet. Så kom den lille Elias både till Tammela 
och Åbo. 

Tidigt lärde Elias Lönnrot läsa och kunde snart Svibelii 
katekes utantill. Fadern ville göra honom till skräddare 
men afstod dock härifrån, och gossen sändes till Ekenäs 
pedagogi. Nu gällde det främst för pilten att lära det 
främmande undervisningsspråket, svenskan. Under svåra 
umbäranden uppehöll han sig i Ekenäs, lefde förnämligast 
af den mat han hade fört med från hemmet och gick under 
julhelgen med andra gossar omkring och sjöng i husen. 



II Inledning. 

Några riksdaler sände honom den äldste brodern, nio år 
äldre än Elias. 

Efter ett år måste han dock lämna skolan af brist 
på medel att fortsätta och återvände till hemmet, där han 
biträdde fadern vid hans arbete och på lediga stunder läste 
de böcker han korn öfver. 1815 sändes han åter i skola, 
denna gång till Åbo katedralskola. Vid inträdesexamen 
visade det sig, att han glömt svenskan i betänklig grad. 
Han blef dock mottagen och begynte ånyo kampen mot 
fattigdomen. År 1818 afbröts skolgången åter, och Lönnrot 
stannade i hemmet. Nu vann han emellertid en gynnare 
i kapellansadjunkten J. Lönnqvist, som icke blott gaf honom 
råd och ledning vid läsningen utan jämväl af sina egna 
ringa tillgångar bidrog till gossens uppehälle, så att han 
fick lof att ägna någon tid åt böckerna. På hans upp-
maning gick Lönnrot djäknegång i hem- och grannsock-
narna, och då han sålunda samlat sig sex tunnor råg, 
begaf han sig, jämväl på Lönnqvists inrådan, till Borgå 
gymnasium. 

Endast för ett halft år räckte dock de samlade medlen, 
och då någon befattning som informator ej stod till buds, 
antog Lönnrot anställning som elev vid Gustaf Bjuggs 
apotek i Tavastehus. Här stannade han i något mera än 
två år. Under denna tid torde han hafva lärt känna J. 
Judens finska skrifter och läst R. v. Beckers „Turun Viikko-
sanomia", af hvars innehåll artikeln „Väinämöisestä" skulle 
få en afgörande betydelse för Lönnrots lifsgärning. Han 
fortsatte därjämte så godt han kunde på egen hand sina. 
afbrutna studier. Snart fick han hjälp och ledning af rek-
torn vid stadens trivialskola, Henrik Longström, om hvilken 
Uno Cygnxus senare yttrade, att han var en bland de 
största pedagoger Finland haft. Denne försåg också sin 
skyddsling med nödiga betyg för studentexamen. 

En annan vän och gynnare fann Lönnrot i provinsial-
läkaren J. E. Sabelli, som sedan ofta bistod honom under 
studietiden. 

Den 10 oktober 1822 tog Elias Lönnrot studentexamen 
i Åbo och inskrefs i nyländska nationen. Härigenom kom 
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han att stå under dess inspektors, professor J. A. Törn-
grens beskydd, och två år senare erbjöds honom en 
anställning i Törngrens hus som informator för dennes 
myndling, sedermera professorn Carl Törnegren. 

Under åren 1824-28 vistades Lönnrot hos professor 
Törngren. Terminerna tillbragtes i Åbo, ferierna åter på 
Laukko, det Kurkska stamgodset i Vesilaks, som Törngren 
inköpt. 

Det har framhållits att Lönnrots skoltid, ofta afbruten 
genom en längre vistelse i hemtrakten, var ägnad att bi-
behålla sambandet mellan honom och den finskspråkiga 
bondebefolkning han tillhörde. Själf yttrade han senare 
en gång om de betingelser, som gifvit hans verksamhet 
dess riktning, till sina unga afdelningskamrater: „Jag kan 
ej tillräkna mig någon annan förtjänst än den, att jag 
invigt mitt lif åt arbetet; och orsaken hvarför jag ägnat 
mitt lif åt det finska arbetet är tydlig, då detta språk 
var det första, på hvilket jag uttryckte mina tankar och 
känslor, och emedan intresset för det finska folket vid min 
ankomst till universitetet just hade vaknat bland äldre och 
yngre". 1 själfva verket hade ju de impulser i denna rikt-
ning, som utgått från Porthan, redan burit en vacker frukt. 
A. I Sjögren, A. Poppius, C. A. Gottlund, A. I. Arwidsson 
och Z. Topelius d. ä. hade samlat sånger i olika delar af 
Finland, och språkets byggnad hade gjorts till föremål för 
studium, främst kanske tack vare dansken R. K. Rasks 
inverkan. Samma år Elias Lönnrot anlände till univer-
sitetet, utkom första häftet af Z. Topelii „Suomen kansan 
vanhoja runoja ynnä myös nykyisempiäkin" som gaf en 
väsentligen ny bild af de finska episka sångerna. 

Arwidssons förvisning samma år var dock ett hårdt 
slag för alla nationella sträfvanden, och andra omständig-
heter gjorde att de män, som jämte honom verkat för 
finskheten, ej heller under Lönnrots studietid vistades i Åbo. 
Intresset för saken uppehölls vid universitetet af Reinhold 
v. Becker, hvilkens lärjunge Elias Lönnrot blef och un der 
hvilkens presidium han den 14 februari 1827 försvarade 
sin gradualafhandling De Väinämöine priscorunz fennorum 



IV Inledning. 

numine, byggd på R. v. Beckers mytologiska anteckningar 
och runosamlingar. 

Om Lönnrots lif under Åbotiden vinna vi inga under- 
rättelser ur förhandenvarande bref. Om han lika omsorgs-
fullt som senare tog till vara sina bref, är det troligt att 
de blefvo lågornas rof vid Åbo brand den 4 och 5 sep-
tember 1827, då ej blott den återstående upplagan af De 
Väinämöine, första delen, utan jämväl den nyss färdig-
tryckta andra delen förstördes. Konceptböckerna, som äro 
så belysande för den tid de omfatta, börja först 1833. Vi 
veta att han tillhörde samma intelligenta och litterärt in-
tresserade studentkotteri, som de samtidigt med honom i 
studentmatrikeln inskrifna Runeberg och Snellman; men 
hans flitigaste korrespondenter från den närmast följande 
tiden, från år 1828 t. o. m. de första åren i Kajana, äro 
A. R. Lang, M. Höglund, J. F. Elfving m. fl. 

I det Törngrenska hemmet betraktades Lönnrot snart 
som en medlem af familjen. Fru Törngren blef honom 
en moderlig vän, som med intresse följde hans sträfvanden 
och till de aflägsna orter hans vandringar berörde sände 
välvilliga förmaningar om hälsans vård. 1 sin unga discipel 
vann han en vän för lifvet, och ännu tjugo år sedan han 
lämnat sin kondition var det goda Laukko för Lönnrot en 
fristad, där han visste sig vara välkommen och dit han 
tog sin tillflykt, då det gällde att ostördt hängifva sig åt 
arbetet. Men ovärderligt för hans utveckling var utan tvifvel 
umgänget med husfadern och den krets af framstående 
vetenskapsmän, främst naturligtvis läkare, hvilka samlades 
omkring honom. En vän till familjen och dessutom be-
fryndad med densamma var jämväl v. Becker. 

Den 11 juni 1827 blef Elias Lönnrot filosofiekandidat 
och ägnade sig därefter åt medicinen. Detta innebar dock 
ej obetingadt ett öfvergifvande af de studier han bedrifvit 
inom den filosofiska fakulteten. Möjligen påverkades han 
vid valet af lefnadsbana, utom af intrycken i Törngrens 
hus, jämväl af Z. Topelii d. ä. exempel, hvilkens vaccina-
tionsresa 1803 varit af en så stor betydelse för hans finska 
forskningar och samlingar. Till Topelii föredöme hänvisar 



Inledning. V 

Lönnrot i sin uppsats om denne i „Finlands minnesvärda 
män": „Det var förnämligast genom Topelii exempel, som 
åtskilliga andra sedermera föranleddes att genom resor och 
vandringar hos folket söka åstadkomma något dylikt". 

Våren 1828 tillbragte Elias Lönnrot ett par veckor i 
föräldrahemmet i Sammatti. Det var härifrån han den 3 
maj begaf sig ut på sin första långa vandring, skildrad i 
en handskrifven bok, som bär titeln Vandraren. Färden 
gick öfver Tavastehus, S:t Michel, Rantasalmi, Kerimäki, 
Kesälahti och Kides till Sordavala. Efter en utflykt till 
\Talarn° anträddes återfärden öfver Tohmajärvi, Ilomants, 
Taipale, Lieksa, Nurrnes, Nilsiä, Strömsdai, Kuopio, Rauta-
lampi, Laukkas, Jyväskylä, Korpilahti och Tammerfors. 
Den 4 september var han åter på Laukko. -- Den mycket 
utdragna, ej fullt naturliga stilen i början af reseberättelsen 
blir snart enkel och saklig, alldeles sådan den sedan åter-
finnes i allt hvad Lönnrot skref. Också observationernas 
art och omfattning motsvara fullkomligt hans senare in-
tressesfär och arbetsfält. 

Om hösten 1828 öppnade universitetet åter sina portar 
efter flyttningen till Helsingfors, och hit begaf sig nu 
Lönnrot för att fortsätta sina medicinska studier. Han fann 
jämväl tid att redigera och trycka de folkvisor han upp-
tecknat. Af Kantele taikka Suomen kansan sekä vanhoja 
etta nykyisemplä runoja ja lauluja utkom det första häftet 
under sommarn 1829; ännu samma år utgafs ett andra 
häfte, 1830 och 1831 ytterligare två. Hvad reseberättelsen 
Vandraren beträffar, är den att betrakta som tryckfärdig 
ända till ankomsten till Taipale. Endast interpunktionen 
saknas stundom fullständigt. Därefter följa anteckningar, 
som författaren påtagligen ansåg sig kunna komplettera 
ur minnet. I Lönnrots brefsamling finnes af boktryckaren 
Chr. L. Hjelt i Åbo ett svar på ett bref från Lönnrot, däri 
han förklarar sig beredd att trycka, eventuellt förlägga ett 
„ifrågavarande arbete".  „Jag förmodar detsamma, såsom 
innehållande beskrifning om Carelen och Savolax skall 
vara intresserande för allmänheten". — Detta uttalande 
kan ej gärna gälla något annat än den nämnda reseskildrin- 
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gen, ehuru någon tryckning ej blef af. Kantele trycktes 
hos Wasenius i Helsingfors. 

Kort efter det annons om Kanteles beramade utgif-
vande och inbjudning till prenumeration ingått i Finlands 
Allmänna Tidning, skref C. A. Gottlund ehuru obekant till 
Lönnrot ett bref, som påtagligen afsåg att inleda en litterär 
korrespondens. Svaret på detta utgör Lönnrots bref af 
den 22 september 1829 (Ii s. 90), hvarefter förbindelsen åter 
afbröts. De få bref på ett par rader från Lönnrot, hvilka 
återfinnas i den Gottlundska samlingen (Finska Fornminnes-
föreningen), och de från Gottlund i den Lönnrotska sam-
lingen äro utan betydelse. 

Ehuru Lönnrots vänner på olika sätt sökt värfva pre-
numeranter för hans Kantele, bragte honom denna publika-
tion förlust, hvilken omständighet såsom bekant blef an-
ledningen till Finska Litteratursällskapets stiftelse i februari 
1831. Dess förste sekreterare var Elias Lönnrot. Länge 
kom han dock ej att föra protokollet vid dess möten, men 
väl är det hans arbeten, som under de första decennierna 
utgöra det centrala i dess verksamhet. 

Det hade varit Elias Lönnrots afsikt att under som-
marn 1830 företaga en vandring för samlande af runor, 
men af okänd anledning fullföljdes denna plan icke. Redan 
i företalet till andra häftet af sina sånger hade Topelius 
hänvisat till Vuokkiniemi i ryska Karelen som den mest 
gifvande orten för en runosamlare. Hans egna färder hade 
visserligen aldrig utsträckts så långt, men genom gårdfari-
handlare därifrån hade han fått betydande bidrag till sina 
samlingar. Också Lönnrot hade på Laukko träffat sådana 
vandrande „arkangeliter" och förvissat sig om sångkunnig-
beten i deras hemtrakt. Kom så företalet till fjärde häftet 
af Topelii runopublikation med en ytterligare hänvisning 
till Vuokkiniemi. „Ännu samma år som man läste denna 
tydliga anvisning på Vuokkiniemi, fattades ej mycket att 
orten blifvit besökt af en runosamlare. Hvad då icke kunde 
ske, uppfylldes året därpå, då den första från vårt land 
för upptecknande af de gamla sångerna och traditionerna 
besökte Vuokkiniemi, därtill uppmanad af Topelii upp- 
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lysningar om orten." (Finlands minnesvärda män, II 
s. 355.) 

Lönnrot misstog sig, då han uppgaf att ingen finsk 
runosamlare förr varit i dessa trakter. Redan 1824 hade 
de nämligen besökts af A. J. Sjögren, som gjort en rik 
skörd, hvilken dock länge förblef gömd och okänd för 
hans landsmän. 

Emellertid begaf sig Elias Lönnrot åstad den 28 juni 
1831, och en vecka senare beslöt det unga litteratursäll-
skapet att tilldela honom ett stipendium af 100 rubel b. a. 
Färden gick genom Rautalampi, Pielavesi och Iisalmi till 
Kuusamo, och vår resenär skulle just öfverskrida gränsen, 
då han nåddes af Medicinalstyrelsens kallelse att inställa 
sig till tjänstgöring i Helsingfors för att deltaga i kampen 
emot den svåra koleraepidemi, som utbrutit. Efter tre 
veckor var han åter i Helsingfors och tjänstgjorde dels 
där, dels på landsbygden, i Sibbo, Nurmijärvi, Borgå och 
Sääksmäki socknar samt i Tavastehus. Helt försummade 
han ej heller nu sina folkloristiska studier; därom vittnar 
hans skildring af Helkafesten i Ritvala by af Sääksmäki 
socken. 

Vårterminen 1832 upptogs af arbete för licentiatgra-
den. Den 15 juni försvarade Lönnrot under Törngrens 
presidium sin afhandling Om finnarnes magiska medicin, 
ett utdrag ur ett större arbete, som han ej gaf sig tid att 
slutföra, och promoverades fem dagar senare till medicine-
doktor. 

Efter promotionshögtidligheterna reste Lönnrot jämte 
fyra andra unga läkare till Laukko. Här dröjde han till 
den 13 juli, då han tillsammans med Johan Törngren och 
J. E. Wirzén bröt upp och genomreste Teisko, Kuru, Jyväs-
kylä, Laukkas, Rautalampi, Nilsiä och Nurmes. Härifrån 
fortsattes färden till fots genom ödemarkerna till ryska 
gränsen. Nu vände kamraterna om, men Lönnrot begaf 
sig till Olonetska guvernementet, vandrade genom Kolvas
järvi, Repola, Kaskiniemi och Miinoa byar till Akonlahti. 
Härefter vände han sig genom Lentiira, Kajana, Kuopio och 
Borgå till Helsingfors, dit han anlände den 17 september. 



VIII Inledning. 

Men knappt hade han sålunda återvändt från höga 
norden, förrän han fick ställa kosan ditåt igen. Han blef 
nämligen den 26 september förordnad att i egenskap af 
extra läkare biträda provinsialläkaren i Uleåborgs distrikt. 
Här rådde en svår hungersnöd, som medförde härjande 
farsoter, nervfeber och rödsot. Kampen mot nöd och elände 
gaf nu den unge läkaren fullt arbete. 

I oktober utnämndes Lönnrot till extraordinarie läkare, 
och den 28 december 1832 fick han förordnande att be-
strida provinsial- och slottsläkaretjänsten i Kajana. Vi 
kunna antaga, att förflyttningen till denna aflägsna ort ej 
var honom alldeles ovälkommen, då ingen post hade kunnat 
gifva honom bättre tillfälle att bedrifva sitt favoritstudium 
än denna, ty Kajana ligger ej blott jämförelsevis nära de 
runorika bygderna i ryska Karelen, utan staden besöktes 
dessutom ofta, i synnerhet vid marknaderna, af bönder 
därifrån. 

Då Lönnrot anlände till sin nya vistelseort, härjade 
här samma farsoter som i Uleåborg, endast ännu häftigare, 
då fattigdomen var om möjligt större; och Lönnrot var 
ensam läkare i det vidsträckta distriktet, hänvisad endast 
till sig själf och utan medel att råda bot för det onda. 
Han kände djupt det ansvar kallet ålade honom samt led 
af isoleringen och bristen på tankeutbyte och impulser, 
och han sökte intressera sina embetsbröder i samma lands-
ända för bildandet af ett medicinskt tidningssällskap. Så-
som synes låg den tanke, som inom kort ledde till bildandet 
af Finska Läkaresällskapet, i luften. 1 bref till Keckman 
från denna tid beklagar han emellertid, att tiden ej tillåter 
honom att som han ville uppteckna runor. 

Under en ansträngande ämbetsresa till Hyrynsalmi i 
februari 1833 insjuknade Lönnrot själf i en nervfeber, som 
räckte i två månader, och såsom af brefven framgår, för-
mälde ryktet redan att han var död. Hans starka fysik 
trotsade dock sjukdomen, farsoterna aftogo småningom och 
för läkaren inträdde normala förhållanden. Men så mycket 
starkare kände han nu bristerna i sin ytliga läkareutbild-
ning. Yrket började synas honom en börda, som han 
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helst velat afkasta, om blott hans ekonomiska ställning 
tillåtit det. Förbindelsen med världen sökte han upprätt-
hålla genom liflig korrespondens med sina forna kamrater, 
hvilka han förgäfves uppmanade att komma och beskåda 
midnattssolen och sedan göra en forsfärd utför Uleå älf. 
Umgängeslifvet i Kajana, som frånsedt några subskriberade 
baler inskränkte sig till toddyaftnar, var lika tråkigt som 
oundvikligt, och Lönnrot begynte fundera på stiftandet af 
ett nykterhetssällskap. Dock framträder ingen tanke på 
att söka transport till någon annan plats, utan den 24 
juli 1833 utnämndes Lönnrot till ordinarie provinsial- och 
slottsläkare i Kajana. Detta berodde påtagligen på det 
rika utbyte för sina finska studier han lofvade sig. Redan 
under konvalescensen på våren hade han skrifvit därom till 
sina vänner, och Litteratursällskapet kom hans önskningar 
till mötes, då det erbjöd sig att förlägga en upplaga af 
alla de runor han ansåg värda att tryckas. Lönnrot antog 
anbudet med glädje, och meningen var att vid redigeringen 
samma plan skulle följas som i Kantele. Särskilda om-
ständigheter, främst antagligen den, att C. N. Keckman, 
hvars medverkan Lönnrot ej ville undvara, vid denna tid 
vistades i Sverige, bidrog till att han ej gjorde sig någon 
brådska med redigeringen. Under sommarns lopp, medan 
nya sånger upptecknades och inordnades i samlingarna, 
uppstod hos Lönnrot en ny ide, åt hvilken han gaf uttryck 
i ett bref till Keckman, nämligen att de sånger, som be-
handlade de olika hjältarna, skulle sammanslås i särskilda 
cykler, hvarjämte varianterna skulle bifogas. Han hade 
försökt använda denna metod på Lemminkäinen-runorna, 
som förbundna till ett helt upptogo två ark med 825 verser, 
utan att han behöft tillfoga ett ord. 

Samtidigt med att Lönnrot med utomordentlig ifver 
hängaf sig åt ordnandet af runosamlingarna efter denna 
nya plan, som inom sig bar fröet till ett stort epos, till 
Kalevala, gaf han sig tid till annat arbete, dikteradt af hans 
medborgerliga nit, öfversättningen af Uustafva Schartaus 
Råd under missväxtår, samt planer till en sorts „bonde-
praktika". 
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I början af september begaf sig Elias Lönnrot ut på 
en inspektionsresa, som skulle blifva af större betydelse än 
någon af hans hittills företagna runosamlingsfärder. Den 
gick öfver Paldamo, Vuokki, Hyry, Viiangi, öfver gränsen 
till Kivijärvi och Vuokkiniemi socken, målet för hans läng-
tan sedan många år. Här besökte han flere byar, bland 
hvilka Vuoninen lämnade honom en utomordentligt rik 
skörd af runor. Därefter ställdes kosan hemåt genom 
Tsenaniemi, Kivijärvi, Akonlahti och Kuhmo. Efter blott 
tre veckor var Lönnrot åter i Kajana och tog nu med 
fördubblad ifver itu med redigeringen af sångerna. 

Genom sina senaste fynd, särskildt genom de bidrag 
af långa sammanhängande episka sånger, hvilka erhållits 
af sångarena Ontrej och Waassila i Vuoninen, hade Lönn-
rot blifvit styrkt i sin föresats att sammanställa runo-
materialet till större episka dikter, och det första ämne 
han tog till behandling var sången om Väinämöinen. 

Den 1 december 1833 begynna Lönnrots dagboksan-
teckningar. De omväxla med koncept till bref och tidnings-- 
artiklar, runoanteckningar och öfversättningar. De ned-
skrefvos först dagligen, för att senare alltmera undanträngas 
af hvarjehanda koncept, då författarens tid blef mera tagen 
i anspråk. Den första tiden bära de oförtydbart vittne om 
huru tråkigt lifvet i småstaden tedde sig, något som utan 
tvifvel befordrade Lönnrots filologiska arbete. Detta upp-
tog dock aldrig hans intresse så helt, att han skulle blundat 
för det yttre lifvets företeelser. Jämsides med hans nit-
älskan för sitt folks och språks litterära minnesmärken, 
dess historia och etnografi, gick hans intresse, fördjupadt 
till en verklig ansvarskänsla, för det sociala lifvet och dess 
brister, som förmådde honom att ingripa med ord och 
handling. Erfarenheterna från småstadens sällskapslif för-
mådde honom att göra allvar af sina nykterhetssträfvanden 
och väckte hos honom tanken på behofvet af en tidskrift 
i fosterländska ämnen. 

Då och då företog Lönnrot en rekreationsresa till Uleå-
borg. Där tillbragte han också julen 1833, och återkommen 
till Kajana mottog han Finska Litteratursällskapets förnyade 
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anbud att trycka hans ännu opublicerade runor. Lönnrot 
meddelade i bref till dess ordförande, professor J. G. Linse. n, 
att han väl redigerat en samling runor om Väinämöinen, 
men ansåg att med dess utgifvande helst borde anstå till 
våren, då han hoppades under vinterns lopp kunna göra 
en ny resa till Archangelska guvernementet och därvid 
samla nya sånger. Emellertid sände han dock något senare 
sina manuskript till sällskapet, som på sammanträde den 
5 mars 1834 beslöt trycka dem i en begränsad upplaga, 
så att en ny kunde utgifvas, så snart nya samlingar gjorde 
sådant önskvärdt. 

Manuskriptet Runokokous Väintimäisestä, lämnades så 
till ett granskningsutskott. Men Lönnrot själf begaf sig 
under senare delen af april åter på en färd till andra sidan 
gränsen. Han besökte Lonka, Vuoninen, Jyvälahti, Uhtuva, 
Vuokkiniemi, Tsenaniemi, Kivijärvi och Latvajärvi. Här 
träffade han den utmärkte sångaren Arhippa, för hvilkens 
skull han redan på sin senaste färd hade tänkt besöka byn, 
en plan från hvilken han då fick afstå, emedan Arhippa 
ej var hemma. Rik var skörden, och då Lönnrot återvändt 
till fäderneslandet, dröjde han ej i Kajana, utan begaf sig 
snart till Helsingfors, där han vid ett möte af Finska 
Litteratursällskapet framlade resultatet af sina senaste forsk-
ningar och sade sig hafva företagit en ny redaktion af 
runorna, som han hoppades få färdig till midsommar- 
tiden. följd häraf beslöt sällskapet ändra sitt beslut där-
hän, att denna nya, fullständigare runosamling skulle så 
snart det blefve möjligt tryckas på sällskapets bekostnad. 

Arbetet fortskred dock ej så snabbt, som Lönnrot 
hoppats, och då hans två månaders tjänstledighet i medlet 
af juli gick ut, återvände han till Kajana med sina runor, 
hvilka ännu gåfvo honom sysselsättning för hela hösten 
och ett par månader inpå det nya året. För att få vara 
mera ostörd hade han köpt en liten lägenhet, Polvila, ett 
stycke från staden, och dit flyttade han nu sina bopålar. 
Men inspektions- och vaccinationsresor i det stora distriktet 
togo mycken tid i anspråk, synnerligast då de gärna ut-
sträcktes öfver gränsen, såsom den sista på senhösten till 
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Repola socken i Olonetska guvernementet. Lönnrot tyckes 
också tagit redaktionsarbetet med ro, därom vittna dels 
bidragen till Helsingfors Morgonblad — brefvet till Rune-
berg den 10 oktober 1834 syftar påtagligen på skildringen 
af björnfesten, tryckt i n:ris 53 55 år 1835, — dels det i 
brefvet till Höglund den 6 januari 1835 beskrifna nöjes-
lifvet. 

Den 2 mars 1835 afsändes konceptet till det stora 
epos, för hvilket han redan under höstens arbete valt 
namnet Kalevala, och blott en månad senare finna vi 
Lönnrot åter färdig att bryta upp. Ändamålet med resan 
är denna gång att effektivt motarbeta de ymnigt uppträ-
dande smittkopporna genom en allmän vaccinering på 
hvardera sidan om gränsen, men i renseln har doktorn gömt 
två böcker skrifpapper och ämnar ej återvända hem innan 
de äro fullskrifna. Kosan ställes till Kuhmo, Repola och 
Ruhajärvi prästgård, Keilovaara, Tsirkkakemi, Jyskyj ärvi, 
Uhut, Jyvälahti, Vuokkiniemi, Tsenaniemi, Kivijärvi, Kiando. 
I början af maj är han hemma igen. Kort därpå anlända 
hans föräldrar och andra medlemmar af familjen för att 
bosätta sig på Polvila, där Lönnrot ämnar inrätta ett 
mönsterjordbruk; såsom sådant har han begynt betrakta 
det i Nyland vanliga. Han vinner erkännande för sin plan 
af sin företrädare, Samuel Roos, som skrifver: „Genom att 
inrätta dugligt Landtbruk på Polvila, kommer Du att blifva 
en Fader för Landet". 

I juni mottog Lönnrot ett bref af medicinalchefen C. 
D. v. Haartman, som föreslog honom att möta i Uleåborg, 
där också v. Haartmans svärfader, F. M. Franzén skulle 
infinna sig. Vid detta sammanträffande väcktes hos Franzén 
det intresse för Kalevala, som inspirerade honom till åt-
skilliga öfversättningsförsök. Under vistelsen i Uleåborg 
öfverenskom Lönnrot med boktryckaren Barck om utgif-
vandet af månadsskriften Mehilainen. 

Efter ett kort besök i Kajana begaf sig Lönnrot i 
början af augusti på inspektionsresa till Kuusamo och 
Kiando samt vidare öfver gränsen för att se huru skydds-
kopporna verkat; och han begagnade nu såsom alltid till- 
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fället för att samla nytt runomaterial och inordna det i de 
gamla samlingarna. 

Men dessa mer eller mindre brådskande färder, delade 
mellan så olikartade uppgifter, kunde ej i längden tillfreds-
ställa Lönnrot, och vi finna af ett bref till Linsen år 1834 
att han redan då umgicks med planen på en mera om-
fattande, väl förberedd resa, uteslutande ägnad åt studiet 
af det finska språket, sång, tradition, etnografi m. m. I 
februari 1836 föreslog honom Finska Litteratursällskapet att 
på dess bekostnad företaga en sådan forskningsfärd. 

Våren och sommarn användes till förberedelse för 
den långa resan; afskedsbesök gjordes t. o. m. på så långt 
aflägsna orter som Brahestad och Uleåborg. Tjänstledighet 
beviljades för ett år, räknadt från den 1 september 1836, 
och två veckor senare begaf sig Lönnrot på väg. En mängd 
brefkoncept till särskilda personer angående olika ting vittna 
om den glädje författaren kände öfver att få taga renseln 
på ryggen och fritt styra kosan dit hågen lockade honom. 
Bref och dagboksanteckningar låta oss följa honom genom 
Uhtua, Kuusamo, Kieretti, Kovda, Kantalaks, Kola, Enare, 
Sodankylä och Kuolajärvi åter genom Kuusamo och Kianto 
till Kajana, dit han anlände i maj 1837. Ännu återstod 
af reseplanen en färd till de sydligare belägna socknarna 
på hvardera sidan om ryska gränsen. Lönnrot bröt åter 
upp i början af juni och reste först till Vuokkiniemi och 
Repola, sedan till Pielis, Ilomants, Libelits, ni. fl. karelska 
socknar samt i Savolaks ned till Willmanstrand och Savi-
taipale; återfärden skedde härs och tvärs genom båda land-
skapen. Först i november 1837 återvände han till Kajana 
med renseln full af nya ord, sånger, ordspråk m. m. 

I Kajana möter honom jobsposten att boktryckaren i 
Uleåborg ej mera ser sig i stånd att trycka Mehiläinen. 
Lönnrot säger sig ej sörja däröfver, och i själfva verket 
är det naturligt, att hans intresse främst skall vara riktadt 
på bearbetandet af det hopade materialet från den senaste 
resan, som lofvar honom full sysselsättning för flere år 
framåt. Han författar dock en läkarebok för allmogen, 
som utkommer 1839. 
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Tankarna på att lämna läkareyrket inställa sig ånyo; 
men då efter Carl Keckmans död den 9 maj 1838 Lönnrot 
uppmanas att blifva hans efterträdare som lektor i finska 
språket vid universitetet, afslår han anbudet. I ett svars-
bref till professor Lins&i. säger han sig icke vara kom-
petent, i ett till C. H. Ståhlberg framstår den ekonomiska 
frågan som den afgöraride. Lönnrot hade nämligen ej blott 
sina gamla föräldrar att sörja för; syskon och syskonbarn, 
ja äfven aflägsnare släktingar ställde anspråk på honom, 
den ende „herremannen" i släkten. Den motvilja Lönnrot 
visat mot att med sina vänner kompetera om tjänster låter 
oss ana, att kanske jämväl hänsyn för Ståhlberg spelat in. 
Det blef dock ej denne utan Gottlund, som fick tjänsten. 

Under sommarn var Lönnrot förnämligast sysselsatt 
med ordnandet af de lyriska sångerna samt andra, mindre 
arbeten. September månad tillbragtes på en inspektions-
resa, på hvilken Ståhlberg var honom följaktig och som 
ej var lönlös i litterärt hänseende. Arbetet med de lyrisk 
sångerna fördröjdes tack vare de tillskott, som ymnigt in-
flöto och som ofta gåfvo anledning till omredigering af 
redan färdigt material. En plan att fira julen i Helsingfors, 
af hvilken han lofvat sig både nytta och nöje, omintet-
gjordes genom tjänsteåligganden. Tidskriften Mehiläinen, 
som upphört att utkomma 1837, återupplifvades 1839 men 
trycktes nu i Helsingfors och tog, ehuru vännerna där, 
särskildt F. J. Rabbe och Ståhlberg, biträdde med en mängd 
praktiska angelägenheter, rätt mycken tid i anspråk för 
Lönnrot. Under våren 1839 vidtog han energiska mått 
och steg för att kunna göra ett längre besök i hufvud-
staden, och tack vare medicinalchefens förord erhöll han i 
september åter tjänstledighet på ett år. Förr än denna 
begynt, gjorde han i sällskap med Ståhlberg en ämbets-
resa, som utsträcktes till ryska Karelen och som, enligt 
ett vittnesbörd i företalet till Kanteletar, inbragte en mängd 
tillägg och varianter. 

Den 20 oktober beger sig Lönnrot på väg till Helsing-
fors. Kanteletareditionen revideras ytterligare och tryckes; 
man enas om att de finska ordspråken och gåtorna böra 



Inledning. XV 

utgifvas, och Lönnrot dryftar med de öfriga vännerna af 
det finska språket och litteraturen nya stora företag. Sedan 
de litterära produkterna af hans samlareifver nu dels redan 
utkommit, dels snart borde vara tryckfärdiga, framstår som 
den närmaste uppgiften bearbetandet af det filologiska 
materialet. En länge närd plan att åstadkomma ett full-
ständigt finskt lexikon, hvilket man hade hoppats att Keck-
man skulle utarbeta, tages nu åter upp till behandling, och 
Lönnrot förklarar sig villig att åtaga sig redigeringen, på 
villkor att han erhåller tjänstledighet „på erforderlig tid", 
såsom det heter i Finska Litteratursällskapets protokoll. 
Rabbe, lika nitisk medlem af sällskapet som trogen och 
tjänstvillig vän till Lönnrot, skrider genast till verket för 
att förskaffa honom denna ledighet, och v. Haartman ut-
lofvar sitt förord. 

Sedan han deltagit i det högtidliga firandet af uni-
versitetets 200-årsfest och aflagt ett besök på det kära 
Laukko, återvände Lönnrot till Kajana i augusti 1840. Här-
ifrån förelade han Ståhlberg planen till tidskriften Suomi, 
som begynte utkomma redan följande år. Vid höstens 
inbrott erhöll han tjänstledighet på två år och begaf sig 
genast ut att noggrant undersöka dialekterna inom landet. 
Med första slädföre inträffade i Kajana den norske språk-
forskaren, pastor N. J. Chr. V. Stockfleth för att studera 
finska under Lönnrots ledning, och på nyåret 1841 begåfvo 
sig Lönnrot och Stockfleth till Karelen. 1 februari skildes 
de åt i Ilomants; Stockfleth återvände till Lappland medan 
Lönnrot fortsatte färden österut till Petrosavodsk, där han 
stannade någon tid, sysselsatt med studier. Det var hans 
afsikt att härifrån taga vägen till Kem och Archangelsk, 
under sommarn besöka de finska stammarna i norra Ryss-
land samt på hösten öfver Kolahalfön fara till norska Lapp-
marken. Först under vintern 1842 skulle han återvända 
till Finland. Men dessa planer omintetgjordes genom en 
fatal omständighet: en misskrifning i Lönnrots pass vållade, 
att han förbjöds att fortsätta resan. Han var tvungen att 
återvända till Finland. Nu ansåg Lönnrot det vara för-
månligast att dröja hemma en tid och bearbeta det samlade 
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materialet. Öfver Sordavala, där han inträffade en af de 
första dagarna i april, reste han till Helsingfors och här-
ifrån till det gästfria Laukko, där han slog sig ned för att 
arbeta. Från denna lugna fristad sände han till Finska 
Litteratursällskapet frukterna af sin senaste verksamhet, ord-
språken, Suornen kansan sanalaskuja,, och för Suomi sin 
afhandling Om finska språkets grammatikaliska egenheter. 

På hösten bryter Lönnrot åter upp. Han reser till 
Kajana, där hans gamla föräldrar fortfarande bo på Polvila, 
ehuru stället blifvit såldt, härifrån i slutet af oktober öfver 
Uleåborg norrut. I Kemi träffar han sin reskamrat M. A. 
Castrén, och så går färden öfver Rovaniemi och Kuolajärvi 
till Enare, där man stämt möte med Stockfleth. Resenä-
rerna anlända hit tredje dag jul men måste för att träffa 
Stockfleth fara till Karasjoki i norska Lappmarken. Efter 
ett par veckor återvända de till Enare och studera här flitigt 
lapska en tid. Så fortsättes färden till Kola med många 
raster, ägnade åt dialektforskning. Från Kola bär det af 
till Kem och Archangelsk, där Lönnrot och Castrén inträffa 
den 29 maj 1842. Efter en månads arbete beger sig Lönn-
rot ner till tschuderna, Castrén skall studera de terska lap-
parnas språk. Snart inser dock Lönnrot, att den uppgift 
han förelagt sig är vidlyftigare än han tänkt. Han fram-
kastar i bref till Rabbe en antydan om förlängning af 
tjänstledigheten på ytterligare ett par år, och om han än 
förmodar att en sådan ej kan beviljas omedelbart, så är 
det dock tydligt, att de skrupler han tidigare hyst rörande 
det berättigade i de finska studiernas bedrifvande på be-
kostnad af de medicinska nu äro försvunna. 

Från Archangelsk fortsätter Lönnrot till Petrominska 
klostret vid Onega sjön, till Kargopol, Vyitegra, Ladejnoje 
Pole och Olonets. 

I oktober 1842 är han åter i Kajana och vidtager 
med sin tjänstgöring. Men han gör den nedslående upp-
täckten, att det ej mera går lika bra som förr att arbeta, 
emedan „Kajana societeten, som 1833—.34 m. m. bestod 
af 5 herrepersoner, räknar nu något öfver 20". Han känner 
sig främmande för sitt yrke, och tankarna på att öfvergå 
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till en annan verksamhet vakna åter upp. Lönnrot fun-
derar på att söka antingen pastoratet i Utsjoki eller ett 
lektorat vid gymnasiet i Viborg eller det nyinrättade i 
Kuopio. Rabbe, med hvilken han nu såsom alltid rådför 
sig, förkastar obetingadt det förra alternativet och råder 
honom att i förväntan på inrättandet af en finsk professur 
begagna sig af sin författningsenliga rätt att erhålla upp-
repad tjänstledighet, något hvartill han är säker om att 
medicinalchefen efter förmåga skall gifva sin medverkan. 
Under tiden bör Lönnrot vinnlägga sig om utgifvandet af 
finska läroböcker; en läsebok och en lärobok i aritmetik, 
hvilka föreligga i manuskript, böra genast tryckas. Lönnrot 
följer samvetsgrant sin mentors råd, och snart har han en 
Finlands historia under arbete och planlägger en skol-
grammatik. 

Emellertid är det ej så lätt att erhålla tjänstledighet, 
då bristen på vikarier är stor, och Lönnrots anhållan om 
en sådan för sommarn 1843, hvilken tid han ämnat ägna 
åt språkstudier i Estland, mötes med afslag. Han besluter 
sig nu för att söka lektoratet i grekiska vid gymnasiet i 
Kuopio och ämnar på nyåret 1844 begifva sig till Borgå 
för att speciminera, sedan han slutfört redaktionen af de 
finska gåtorna. Då kommer helt oväntadt ett meddelande 
från Rabbe, att en längre tids tjänstledighet från läkare-
sysslan står Lönnrot till buds; och utan att invänta vidare 
order inlämnar han i sin väns namn ansökan därom på 
fem år. Den 24 februari 1844 kan han meddela Lönnrot, 
att denna ansökan bifallits. 

slutet af april lämnar Lönnrot åter Kajana och beger 
sig öfver Kuopio till Helsingfors. Här dröjer han till slutet 
af juni; då reser han till Estland för att studera estniska. 
Han besöker först Reval, sedan Kusal för att träffa den 
estniske grammatikern, pastor Ahrens, samt beger sig sedan 
till Dorpat, där han blir mycket vänligt emottagen i de 
lärda kretsarna. Han fördjupar sig i studiet af det estniska 
lärda sällskapets ordsamlingar och företager därefter en 
vandring på landsbygden för undersökning af den Dorpat-
estniska dialekten. Nu är årstiden så långt framskriden, 

2 
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att återfärden måste ske öfver S:t Petersburg. Lönnrot, 
sin vana trogen, gör en del af densamma till fot.:. Det 
är sålunda först någon af årets sista dagar han inträffar i 
Helsingfors och slår upp sina bopålar på Kalliolinna, 
vännen Rabbes villa, där han alltid finner husrum. 

I början af april 1845 återvänder Lönnrot till Kajana, 
där han tillsvidare ämnar dröja, helt ägnande sig åt sitt 
stora lexikaliska arbete. Han har till sin hjälp engagerat 
D. E. D. Europxus, hvilken dels biträder honom i Kajana, 
dels sändes ut att komplettera samlingarna. 

Hela våren och sommarn fortsättes arbetet träget. 
Den 21 augusti mottager Lönnrot ett smickrande bref från 
den berömde språkforskaren, professor Hermann Brockhaus 
i Leipzig, som hos honom väcker tanken, att sedan allt 
material för ordboken blifvit samladt för någon tid slå sig 
ned i Tyskland och där utarbeta densamma, tillägnande 
och tillgodogörande sig den vetenskapliga metod han aldrig 
haft tillfälle att inhämta. Han diskuterar planen med Rabbe 
och J. W. Snellman, som sedan 1843 är anställd som rektor 
vid högre elementarskolan i Kuopio. Uppmuntrad af Jacob 
Grimms, H. Brockhaus' och andras intresse för det finska 
språket börjar man tänka på att trycka arbetet i Tyskland 
och förse det jämväl med tysk text. Man hoppas att ett 
af de stora tyska förlagen skall öfvertaga detsamma. Denna 
förhoppning går dock om intet. Tryckningskostnaderna 
visa sig vara betydligt drygare i Tyskland, Brockhaus anser 
att tyskan i lexikonet bör utbytas mot latinet, och de tyska 
förläggarena äro ej böjda för att inlåta sig på detta osäkra 
företag. „En finsk apostel" beger sig visserligen till Leipzig 
för att enligt Brockhaus' önskan undervisa honom i finska, 
nämligen Herman Kellgren, men Lönnrot fortsätter sitt 
arbete på ordboken i Kajana. Som mellanarbete har han 
en finsk krestomati, en svensk-finsk tolk samt öfversätter 
dessutom nu och då stycken ur Kanteletar till svenskan. 
Han unnar sig blott under sommarn 1846 en resa till Aava-
saksa i sällskap med J. Grot, och på senhösten, vid första 
slädföre packar han in sina böcker och papper och åker 
ned till Laukko, där han vet sig kunna arbeta i fred och 
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ro. Han undertrycker sin lust att fortsätta färden ända till 
Helsingfors, väl vetande att vännerna här alltför mycket 
skulle taga hans tid i anspråk. 

En af årets sista dagar når honom meddelandet om 
att tidskriften Saima blifvit indragen. Lönnrot tvekar ej .att 
göra J. W. Snellman den tjänst han ber om, nämligen att 
Lönnrot skall anhålla om privilegium på en ny tidskrift. 
Så litet stridslysten, så i allo en fridens man Lönnrot än är, 
låter han ej vännernas varningar afhålla sig från att träda 
i deras led, som kämpa för yttrandefriheten, och Litteratur-
bladet för allmän medborgerlig bildning utkommer från 
år 1847 i Saimas ställe. Det är ej blott till namnet Lönnrot 
tillhör redaktionen. Tidskriftens första årgång innehåller 
flere, de följande också ett par artiklar af hans hand. 

Nu meddelar Rabbe, att hela upplagan af Kalevala 
är utsåld och en ny af nöden, och Lönnrot begynner för-
arbetena för en reviderad sådan, med tillgodogörande af 
de rika samlingar han själf, Europreus och andra hemfört 
under de gångna åren. 

Hela vintern tillbringas på Laukko, och den sista 
april 1847 återvänder Lönnrot till Kajana. Planen på in-
rättandet af en finsk professur tages nu åter upp med mera 
utsikt att blifva förverkligad än senast, 1842, och Lönnrot 
uppmanar M. A. Castrén att göra sig beredd för den-
samma. Han själf säger sig icke ämna ansöka den i 
annat fall, än att hvarken v. Becker eller Castrén anmäler 
sig. Ty då anser han sig böra rädda professuren från 
att falla „i alltför ovärdiga händer", hvarmed menas Gott-
lunds. 

Med ifver och intresse bedrifves arbetet med den nya 
Kalevalaeditionen. Nya uppslag i mängd betinga en full-
ständig omredigering af stora och viktiga partier. Huru 
lockande tanken på det vänliga Laukko än är, stannar 
Lönnrot i Kajana ända till den 14 augusti 1848, då han 
bryter upp för att möjligen hinna sin bestämmelseort före 
den 18, Agapetusdagen, en festdag på Laukko, som Lönn-
rot ej ens på sina forskningsfärder i ödemarkerna glömmer 
att fira. 
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Emellertid nalkas tjänstledigheten sitt slut, och för 
den finska ordboken äro endast en del förarbeten undan-
gjorda. Lönnrot har låtit öfvertala sig att redigera den 
finska delen i en rysk-svensk-finsk ordbok, hvilket kostar 
honom mycken tid och möda. Efter moget öfvervägande 
och rådslag med Rabbe inlämnar han ansökan om förlängd 
tjänstledighet eller ock afsked med pension för att helt 
kunna ägna sig åt de allmännyttiga arbeten han har för 
händer, bland hvilka han nämner utom ordboken en finsk 
mytologi, en komparativ grammatik, behandlande finska, 
estniska, tschudiska och lappska språken, samt läroböcker. 

Lönnrot arbetar rastlöst; i december kan han säga, 
att han ej sedan sin ankomst till Laukko varit utom går-
dens område. På lediga stunder har han sammanställt ett 
häfte öfversättningar ur Kanteletar och skickar det till bok-
handlaren Öhman i Borgå att tryckas, sedan de blifvit 
genomsedda af Runeberg; han söker också förmå Öhman 
att grunda en finsk tidning och framkastar tanken på en 
förening för utgifvande af skönlitteratur på finska. 

Den 17 april 1849 är den nya Kalevalaupplagan färdig 
att afsändas, men Lönnrot stannar ännu in på andra må-
naden på Laukko, därtill föranledd af sin moderliga vänin-
nas, fru Törngrens sjukdom och död, och återvänder i 
början af juni till Kajana. 

Med året 1848 utgick Lönnrots tjänstledighet och 
hans anhållan om fortsatt sådan eller afsked mötte afslag. 
Så se vi honom åter stadd på inspektions- och vaccinations-
resor, sysselsatt med en praktik, som vuxit allt mera, då 
befolkningen småningom vant sig att besöka läkare och 
ej såsom förr tager sin tillflykt till trolldom. Med vanligt 
jämnmod upptager Lönnrot denna motgång. Lifvet i Kajana 
synes honom också mindre afskräckande, sedan han den 
13 juli 1849 gift sig med Maria Piponius från Uleåborg. 
Allt tyder på att han tänker blifva bofast här. Han åter-
köper sin gamla stadsgård och börjar bygga sig ett nytt hus. 

Nu blir den finska professuren ändtligen en verklighet, 
men Lönnrot ansöker den icke. Han är för gammal för 
att byta om lefnadssätt, för gammal att tillägna sig allt 
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det honom felas för att kunna värdigt bekläda en post 
vid universitetet. I själfva verket var uppgiften ej lockande. 
Det odiösa förbudet för tryckning af finska skrifter af annt 
innehåll än religiöst och ekonomiskt tycktes styrka ett på-
stående af Carl Törnegren, att professionen ej var „upp-
riktigt menad". Också Rabbe gillar „på sätt och vis" 
Lönnrots handlingssätt, ehuru det alltid varit hans hopp 
att en gång se Lönnrot på denna post. Han anar att 
professurens innehafvare „sannolikt aldrig kommer att smaka 
otium sapientis och blir alltid beroende af en nyck hos 
cancelleren". 

På våren 1850 födes Lönnrots ende son, Elias, på 
hösten får han sitt nya, rymliga hus färdigt och insänder 
till Finska Litteratursällskapet den nya, tillökade upplagan 
af Suomen kansan arvoituksia. Utan spår af afund eller 
ånger ser han Castrén intaga platsen som den förste pro-
fessorn i finska språket och litteraturen. Han kallar ej 
mera sin vistelseort „Sibirien" och „ödemark", men undrar, 
om ej Fabian Collan skall ångra sin flyttning från Kuopio 
till Helsingfors, där man dock ej kan föra ett så lugnt lit 
som i Kuopio. 

Ar 1852 öfvertager Lönnrot utgifningen af vecko-
bladet Oulun Viikkosanomia, en uppgift som i hög grad 
försvåras genom censurens utomordentliga kitslighet och 
höga vederbörandes skuggrädsla. 

Emellertid dukar M. A. Castrén den 7 maj 1852 
under för den tärande sjukdom, som grundlagts under 
hans på mödor och umbäranden rika forskningsfärder och 
frodats under ett ansträngande arbete för resultatens till-
godogörande. Och nu bestormas Lönnrot med böner att 
träda i hans ställe. Utom Rabbe, G. Rein och Sjögren 
skrifva till honom i samma ärende Fr. Cygnxus, M. Aki-
ander, Ståhlberg, m. fl. Lönnrot tvekar. Den 15 oktober 
1852 aflåtes en bevekande skrifvelse i studentkårens namn, 
undertecknad af tre medlemmar af hvarje nation, hvari 
Lönnrot bedes att uppoffra sin fridfulla tillbakadragenhet. 
Det är dock först sedan han erfarit, att den gamle Reinhold 
v. Becker i ingen händelse är hågad att söka professuren, 
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som han ger vika för påtryckningen och insänder sin 
ansökan. 

På våren 1853 beger sig Lönnrot till Helsingfors. 
Han försvarar den 14 maj sin afhandling Om det nord-
tschudiska språket och återvänder omedelbart till Kajana 
utan att akta på de röster, hvilka vilja hålla honom kvar 
öfver promotionen. Hans närvaro syntes så mycket mera 
befogad, som han redan nästan ansågs höra till akade-
miestaten. 

Den 21 oktober kommer utnämningen. Någon af 
årets sista dagar anländer Lönnrot till Helsingfors, åtföljd 
af hustru, moder och en liten dotter. Den gamle fadern 
hade dött för två år sedan, och äfven sonen fanns ej 
mera. Den 14 februari 1854 håller Lönnrot sin installations-
föreläsning „inför en talrik och bildad samling af båda 
könen", såsom en tidning förmäler. Ämnet är Finskans, 
estniskans och lappskans inbördes förhållande, hvilket 
professorn behandlar „med sin vanliga flärdlösa enkelhet". 
Blott tre veckor senare presiderar han vid Aug. Ahlqvists 
disputation. 

Själffallet afstannar nu Lönnrots korrespondens till 
en stor del. Många af de vänner, med hvilka han bref-
växlat, kan han nu träffa personligen så ofta han vill. 
Inga konceptböcker och endast få bref af intresse finnas 
bevarade från de följande åren. 

Lönnrot uppfyller samvetsgrant de olika skyldigheter 
ämbetet ålägger honom. Af de fyra obligatoriska vecko-
föreläsningarna behandla två regelbundet Kalevala, de två 
andra olika ämnen, först komparativ grammatik, sedan van-
ligen „finska språkets egendomliga uttryckssätt i särskilda 
ämnen", sist den finska juridiska stilen. Det åligger honom 
att så att säga skapa det finska vetenskapliga och kultur-
språket till de öfriga fakulteternas, domstolarnas, adminis-
trationens och allmänhetens tjänst, och detta gör han 
främst genom öfversättningar till finskan, dels i tidskriften 
Suomi af grekisk hexamenter, delar af 1734 års lag m. m., 
dels genom utgifvandet på finska af en flora, Suomen kas-
visto (1860), och J. Ph. Palmns Juridisk handbok. 
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Hans erfarenhet från verksamheten som läkare i det 
aflägsna, fattiga distriktet tages äfven någon gång i anspråk, 
såsom då han 1857 sändes ut till norra Savolaks och 
Karelen för att undervisa allmogen i sättet att tillreda laf-
bröd och då han två år senare utarbetar en folkskrift för 
barnadödlighetens bekämpande. 

Han var också ledamot af den kommitté, som utsågs 
att granska Cygnei förslag rörande folkskoleväsendet i 
landet (1861) och likaledes af den kommitté, som följande 
år behandlade frågan om finska språkets ställning som 
kurialspråk. 

Då Lönnrot dessutom var en faderlig vän och mentor 
för en mängd studenter, söner till vänner och bekanta 
landet rundt, hvilka anförtrotts i hans vård, genom hvilken 
ofta både penningar och förmaningar kommo de unga 
till del, så inses lätt att den fara för splittring och den 
menliga inverkan af hufvudstadslifvet på forskningsarbetet, 
som Lönnrot fruktat, var för handen i rikt mått. Också 
inskränker sig hans författareverksamhet till några upp-
satser, biografiska såsom minnestalet öfver A. J. Sjögren, 
tryckt i Finska Vetenskapssocietetens Acta, och de båda 
artiklarna om P. Korhonen och Z. Topelius d. ä. i det 
biografiska arbetet Finlands minnesvärda män, samt af-
handlingarna Om ursprunget till finnarnes Hiisi och Ober 
den Enare-Lappischen Dialekt, hvilkens innehåll är vida 
mera omfattande än titeln ger vid handen. 

Då Elias Lönnrot 1862 vid 60 års ålder anhåller om 
afsked från statens tjänst, är det ej för att i hvila och ro få 
njuta sitt otium cum dignitate, utan för att kunna ostörd 
ägna sig åt sitt forskningsarbete. 

Lifvet i hufvudstaden, det nyvaknade politiska intresset 
och de skarpa nationella konflikterna danade ej den om-
gifning han behöfde. Lynne, vana och ålder hänvisade 
honom till ett annat lefnadssätt, och efter att vid en afskeds-
fest den 15 maj 1862 hafva i ett tal sammanfattat hvad 
han tänkte rörande språk- och nationalitetsförhållandena i 
landet, skildrande den broderliga sämja, i hvilken han 
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hoppades de båda elementen skulle lefva vid hvarandras 
sida, vände han staden ryggen. 

Under hela sin professorstid, då Lönnrot under ter-
minerna var bunden vid universitetsstaden, sökte han så 
vidt möjligt tillbringa ferietiden, både vinter och sommar, 
på landet. Han hade i Haarjärvi by af Sammatti kapell 
köpt ett hemman, Niku, och detta blef nu hans hem för 
hela året. Om somrarna samlades här ute, främst i grann-
socknen Karis-Lojo, sommargäster från Helsingfors, hö-
rande till Lönnrots umgängesvänner. Om vintern företogs 
en och annan resa till hufvudstaden. Lönnrots kommis-
sionär därstädes var numera C. G. Borg, som ombetroddes 
med en mängd praktiska angelägenheter utan att dock 
någonsin erhålla den fullmakt in blanco att handla och 
afgöra, som förr varit den jämnårige vännen Rabbe för-
behållen. 

På våren 1863 utsågs Lönnrot till ledamot af den 
finska psalmbokskommitt&I, hvilken sammanträdde i Åbo. 
Där var han under en månads tid sysselsatt med gransk-
ningen af den i bruk varande psalmboken. Då den åt-
skildes, var arbetet fördeladt mellan de sex medlemmarna, 
hvilka under tre års tid, enhvar efter förmåga, skulle be-
arbeta och komplettera livad som kommit på hans anpart. 
Lönnrots religiösa sinne tilltalades i hög grad af detta 
arbete. I psalmen såg han en religiös folksång, men som 
sådana kunde han ej gilla de med förakt för finska språ-
kets lagar och dess metrik gjorda öfversättningar, hvilka 
fyllde den gamla psalmboken. Då kommittén åter samman-
trädde på hösten 1866, hade Lönnrot ej blott fullgjort sitt 
pensum, han hade låtit trycka ett häfte psalmer, och flere 
sådana publikationer utkommo ännu under de följande 
åren, dels nya öfversättningar, dels bearbetningar och imi-
tationer af äldre psalmer och religiösa folkdikter, hvilka 
kyrkan ej förr tillgodogjort sig. Sedan kommittén slutfört 
sitt arbete, utgaf Lönnrot ännu en fullständig provisorisk 
psalmbok, i hvilken det demokratiska draget, såsom det 
manifesterade sig i upptagandet af sånger af kända och 
okända folkskalder, ännu mera framträder. 
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Men psalmboksarbetet var dock blott en rekreation 
för känsla och fantasi, som afbröt det trägna sysslandet 
med den ansträngande och tålamodspröfvande uppgift Lönn-
rot förelagt sig: utarbetandet af en fullständig finsk-svensk 
ordbok. Detta verk, som han begynt på 1840-talet med 
så mycken hängifvenhet och enligt en så storartad plan, 
hade sedan skjutits åt sidan, och han hade ställt sitt rika 
material till Finska Litteratursällskapets förfogande för att 
begagnas af andra, yngre krafter. Sällskapets åtgärder 
för att åstadkomma ett fullständigt lexikon hade dock ej 
burit önskad frukt, och då Lönnrot tog afsked, beslöt han 
att främst ägna sina krafter åt detta värf. År 1866 hade 
han upptecknat alla finska ord i alfabetisk följd jämte 
fraseologi; det återstod ännu att ytterligare ordna och kom-
plettera, att anföra härledningar och sammansättningar, 
att finna de svenska betydelserna, m. m. Detta arbete, 
antog han, skulle för honom ensam taga ännu sex år i 
anspråk; fick han en medhjälpare, kunde det fullbordas 
på hälften så lång tid. En sådan fann han i A. Warelius, 
då kapellan i S:t Marie, sedermera kyrkoherde i Loimijoki. 

Ar 1868 om sommarn afled Elias Lönnrots hustru, 
Maria, efter en längre tids sjuklighet, lämnande honom 
med fyra döttrar. 

Snart är den termin förliden, inom hvilken Lönnrot 
hoppats få ordboken färdig. Men ehuru arbetet bedrefs 
med all flit, visade det sig taga mycket mera tid i anspråk, 
än beräknadt var, och åren runno bort, det ena efter det 
andra. För hembygden hade han blifvit en föresyn och 
hela socknens rådgifvare. Han grundade ett bibliotek, 
ifrade för folkskoleväsendets ordnande, lämnade läkare-
hjälp, predikade vid behof i kyrkan. Om vintern 1870 
hade han oturen att på en resa till Loimijoki bryta sitt 
ben. Han låg först en tid på Nokkola gästgifveri, sedan 
hos Warelius på Loimijoki prästgård, men icke sysslolös, 
utan flitigt arbetande, dels på psalmerna, dels på ordboken. 

Från och med år 1873 tillbringades åter vintrarna i 
Helsingfors, hufvudsakligen för att de båda yngre döttrarna 
skulle gå i skola där. De båda äldre voro redan elever 
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vid Jyväskylä lärarinneseminarium. En af dessa, Maria, 
dog redan året därpå, och äfven de båda yngsta lefde ej 
länge; endast en af döttrarna, Ida, öfverlefde fadern. 

Tiden i Helsingfors förflöt nu, säger Lönnrot i ett 
bref till vännen och arbetskamraten Warelius, nästan lika 
stilla och enformigt som hemma i Sammatti, emedan han 
för ordboksarbetets skull ej unnade sig tid att deltaga i 
sällskapslifvet. Ett välbehöfligt afbrott i arbetet och ett 
vittnesbörd om att ungdomstidens vandringslust ej kyldes 
af åldern, utgöra de resor till kända och kära trakter i 
norra delen af landet, som Lönnrot, åtföljd af dottern Ida, 
företog 1875 och 1881. 

1876 sålde Lönnrot Niku åt U. Cygnxus, sedan han 
flyttat sitt sommarhem till det tysta, ensliga Lammi. 

Första delen af Lönnrots finsk-svenska lexikon utkom 
1874. Ur inledningen må följande belysande utdrag an-
föras: 

„— — — Med ledsnad måste jag omnämna, att tiden 
icke tillåtit att för ordförrådets och fraseologins riktande 
noggrant genomgå alla under sistförflutna tider utkomna 
finska skrifter och isynnerhet den finska tidningslitteraturen, 
äfvensom att det ej stått i min makt att gifva ens de för 
handen varande samlingarne en så strängt kritisk behand-
ling, som önskligt varit. Samlingarne äro gjorda af flera, 
till en del af sådana, hvilkas modersmål varit svenskan, 
och hvilka derföre lätt kunnat förblanda det finska e- och 
ä-ljudet, till en annan del af sådana, hvilka alls icke eller 
blott ofullkomligt känt det svenska språket. Det är derföre 
möjligt, att oriktigheter stundom kunnat insmyga sig dels 
i ordens rättskrifning, dels i afseende på deras bemärkelser. 
Genom min icke alltför inskränkta kännedom af de finska 
dialekterna har jag ofta kunnat rätta det felaktiga, men i 
andra fall, då jag ej varit bestämdt öfvertygad derom, att 
något varit oriktigt, har det till kommande tiders gransk-
ning kunnat qvarstå, ty åtskilligt, som jag under en tidi-
gare period ansett vara orätt, har jag sedermera funnit 
förekomma på en eller annan ort i landet, och denna er-
farenhet har lärt mig att icke förkasta allt, om hvars riktig- 
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het jag kan hysa tvifvelsmål. Jag hade tvenne vilkor för 
mig: antingen att egna större omsorg åt kritiken, men i 
och med detsamma afstå från hoppet att under en åter-
stående äfven längre lifstid och arbetsförmåga se verket full-
bordadt, eller att ordna de för handen varande samlingarne 
på sådant sätt, det nu har skett, då jag möjligtvis kunde 
upplefva arbetets fulländning. Jag valde det senare hufvud-
sakligast af fruktan, att de dyrbara samlingarne under en 
längre tids bearbetning kunde vara åtskilliga missöden 
underkastade. Äfven på detta sätt utfördt skulle arbetet 
för mig ensam räcka i fulla åtta år, hvilken tid nu likväl 
borde kunna förkortas till hälften, sedan jag genom Litte-
ratursällskapets begifvande i vicepastoren, Mag. A. Warelius 
fått en skicklig medarbetare. 

Det som på ett märkbart sätt försvårat arbetet för 
mig, är min bristfälliga kännedom af svenska språket och 
isynnerhet dess ordförråd, hvilket just vore hufvudsaken 
för en lexikograf. I Finland brukliga svenska ord, som ej 
förekomma i Dalins Ordbok öfver Svenska Språket, men 
hvarmed de samlade finska orden ofta blifvit af deras upp-
tecknare försvenskade, har jag efter möjligheten undvikit, 
men dervid ofta varit rådvill om det rätta motsvarande 
svenska ordet. 

Detta har jag nu fått lof att anföra till någonslags 
ursäkt för arbetets mångfaldiga brister, och åtskilligt annat 
kunde tilläggas, som jag nu dock förbigår väl vetande, 
att den förnämsta orsaken ligger hos mig sjelf eller i min 
oförmåga att åstadkomma något bättre, hvarföre jag ock 
när som helst vore färdig att afstå hela arbetet åt andra 
skickligare händer, om de blott för sina många andra göro-
mål vore så lediga dertill, som jag för det närvarande är. 

l4 — — — 
Ännu sex år räckte det, innan det verk var fullbordadt, 

som mer än något annat inneslöt frukterna af Lönnrots 
hela långa lifsarbete. 

Många reminiscenser från ungdomsårens forsknings-
ifver innehöll väl också ett annat arbete, som Lönnrot af- 
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slutade samma år, nämligen redaktionen af de magiska 
sångerna, Suomen kansan inuinaisia loitsurunoja, som 
han vändt sig till, sedan psalmboksarbetet var afslutadt. 

Ännu lade dock Lönnrot ej ned sin penna. Psalmerna 
togos fram ånyo, och den del af folkdiktningen, som alltid 
varit honom kärast, de lyriska sångerna, fyllde med sitt blida 
välljud hans öra till det sista. Med domnande krafter 
arbetade han på en ny upplaga af Kanteletar. 

Allt kortare hade besöken i hufvudstaden blifvit, allt 
längre hade han dröjt på det ensliga Lammi. Det var 
också här Elias Lönnrot den 19 mars 1884, trött af år och 
mödor, samlades till sina fäder. 

Den samling af Elias Lönnrots svenska skrifter, som 
härmed utgifves, är afsedd att förfullständiga hans bild och 
hugfästa hans minne hos en vidare krets af läsare än den, 
som i forskningssyfte tagit kännedom om mera sällan lästa 
alster af hans penna. Det har därför ansetts nödigt att 
göra ett urval inom det material af växlande värde, som 
finnes spridt i tidningar, tidskrifter och andra publikationer, 
och att medtaga endast det, som på grund af innehåll och 
form kunnat anses vara af allmänt och bestående intresse. 

Ännu starkare än vid urvalet af tryckta skrifter har 
utgallringen varit, då det gällt publiceringen af otryckta 
bref och anteckningar. Sådana förefinnas i riklig mängd, 
en del i många punkter upprepande hvarandra, andra 
alltför fragmentariska för att tryckas i sitt ursprungliga 
skick. 

Utom de i samlingen intagna har Elias Lönnrot 
publicerat följande uppsatser och afhandlingar på svenska: 

1 Helsingfors Tidningar 1829 n:ris 42-47: Anmälan af Z. 
Topelii Suomen kansan vanhoja runoja. Neljäs osa. 
6 s. 4:o. 

1 Helsingfors Morgonblad 1834 n:o 45: Diminutiver i 
Finskan. 2 s. 4:o. 
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1 Suomi 1841, hft. 4, 5, 6: Om Finska Ordspråk och 
Gåtor. (Åter utgifna af E. Nervander 1887.) 58 s. 8:o. 

1841, hft. 4, 5; 1842, hft. 5: Bidrag till Finska 
Språkets Grammatik. 56 s. 8:o. 

1 Kallavesi 1846 n:o 7: Anmälan af Grunddragen till Finsk 
Formlära af Gustaf Eur&i. 2 s. 4:o. 

1 Litterturblad för allmän medborgerlig bildning 1847, 
n:o 6: Finsk litteratur: Jaako Kyröskosken Poltiessa 
kerran. Malakia Kostianterilta. 2 s. 4:o. 
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Det är möjligt att en eller annan anonym artikel 
undgått utgifvaren. Ur ofvanstående förteckning hafva ute-
lämnats kortare utdrag ur bref från Lönnrot, hvilka med-
delats i samtida tidningar, då bref och anteckningar, ut-
förligare behandlande samma ämne, aftryckts i samlingen. 

De i samlingen återgifna manuskripten ägas af föl-
jande personer och institutioner: 

Brefven till M. A. Castrén: Fru L. Castrén, Helsingfors. 
Till J. W. Snellman och C. R. Ehrström: Senator H. Snell-

man, Helsingfors. 
Till Fredrika Runeberg: J. L. Runebergs brefsamling i 

Borgå. 



XXX Inledning. 

Till I. Ilmoni, H. Kellgren, J. G. LinAn, G. Rein, A. J. 
Sjögren och en obekant person: Universitetsbiblio-
teket, Helsingfors. 

Till L. Uouzon Leduc: Fonds scandinaves de la Biblio-
theque Sainte-Genevive, Paris. 

Brefven till E. A. Törngren äro aftryckta ur E. Nervander: 
Elias Lönnrots ungdomstid på Laukko, då originalen 
gått förlorade. 

Öfriga bref samt alla koncept och anteckningar tillhöra 
Finska Litteratursällskapet. 

Med undantag af brefven till E. A. Törngren, hvilkas 
ortografi normerats af E. Nervander, äro alla skrifter åter-
gifna i ortografisk öfverensstämmelse med originalen. 

Det är mig en kär plikt att uttala min varma tack-
sägelse till de personer, som beredvilligt ställt till mitt 
förfogande sina brefsamlingar, samt till Finska Litteratur-
sällskapets herrar sekreterare och arkivarier, särskildt dr 
E. A. Tunkelo, som med aldrig svikande älskvärdhet och 
tillmötesgående gynnat mina forskningar i Finska Litteratur-
sällskapets rika samlingar. 

Jenny af Forselles. 



Bref till obekant person. 

Åbo den 28 Octob. 1823. 

Bästa Broder! 

Trenne måna'r gått till ända 
se'n jag sist dig träffade; 
trenne år bortfly, kan hända, 
förrn jag får dig åter se; 
trenne år ! ack hvilka dagar! 
icke se sin trogna vän! 
nej — med Odets milda lagar 
träffas vi i jul igen; 
då du går att sammanknyta 
tvenne hjertans ädla brand 
och en ensam lefnad byta 
till det sälla hymens band. 
Mellertid så låt oss drifva 
tiden, uti hoppet lång, 
skrif till mig, och jag skall skrifva, 
nog jag ser dig snart engång. 
Snart jag skall ett vittne blifva 
till din sällhets ökta mått, 
då Sophia går att gifva 
dig en lycklig makas lott. 

Jag borde vidare i brådskan tillägga, att jag i termin har 
gått i dansskolan för fru Gellerstedt och anmäla min önskan, 
att du då ville visa mig den vänskap, att du underrättar mig 
när du första gången blir förelyst. — Nu hinner jag ej mera 
ty jag måste gå på Schult&is privata Collegium — förblifver 
till stoftet din trogne vän 

El. Lönnrot. 
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Vandraren 
eller 

Minnen af en Resa till Fots genom Tavastland, Savolax och Karelen. 

Tavastehus d. 3 Maj 1828. 

Efter tvänne veckors betänketid, som jag sedan vår skils-
messa tillbragt hemma hos mina föräldrar och anhöriga, har jag 
ändteligen hunnit hit. Du har väl sjelf erfarit, hvad för ett pjåk 
det är att resa hemifrån. Om man också sluteligen lyckats att 
lugna föräldrarna i deras ofta ganska vidlyftiga och onödiga 
sorg om ens välfärd, så återstå nog mostrar, tanter, gudmödrar 
och andra, som skulle göra sig samvetsqval, om de läte en af-
resa i fred och lugn. Den ena vill veta, att jag omkommer 
genom drunknande och upprepar gamla historier om alla möjliga 
drunknade personer allt sedan syndafloden för att göra mig 
försiktigare derefter framträder en annan med en dröm, som 
hon natten eller också flere nätter förut haft, och hvilken nöd-
vändigt skall lämpas på mig. Än skall jag röfvas och plundras, 
än omkomma på resan, än uppätas af björnar och vargar o. s. v. 
Sluteligen hör man dussintals berättelser om en som for åt öster 
och en annan som for åt vester och ännu andra som reste åt 
andra väderstreck, och hvilka samtligen, till deras obeskrifliga 
sorg och ledsnad, aldrig derefter visat sig på sin hembygd. 
Jag är för min del temmeligen ledsen på alla drömmar och 
låter Fader Homerus, som säger att „äfven drömmarne äro af 
Gud", behålla sin tro för egen räkning. Men det är väl tid 
att kasta renseln på ryggen och låta detta ömhetsfulla collegium 
besluta hvad det behagar. 

Det var dagen för den sista i Aprill månad, som jag begaf 
mig hemifrån. Jag borde väl efter vanligt bruk nämna, huru 
den majestätiska solen befann sig vid min afresa, men kommer 
nu mera knappast ihog det. Länge omgafs jag af skogar och 
berg, der jag i min barndom stundom gick i vall, stundom med 
andra barn plockade smultron och andra bär eller ställde fällor 
och utsatte snaror för skogsfoglar. Åar, sjöar och träsk, der jag 
sittande i en gammal ekstock metade guds långa dagen. Och 
de branta backarna här och der, hvarest jag så många gånger 
om fastlagen förut ända till aftonen åkte långt lin, stora ärter 
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och feta rofvor till hela sockens behof. Ännu förekommer det 
mig, som skulle luften återskalla af de bifalls-rop, som af muntra 
kamrater rikligen utdeltes åt den, hvars kälke upphann längsta 
målet eller hvars skidor först voro utför backen. Huru tom är 
ändock icke verlden i jemförelse med den trånga krets der ens 
barndomsdagar förflöto! Och likväl hastar sig menniskan så 
lättsinnigt ifrån detta fridens tempel och hvad söker hon? Sträf-
var hon efter namn och ära? Kan hända. Men är det goda 
man uträttat derföre bättre, att tusende veta deraf, än då en 
eller också ingen känner det? Kanske leker hennes begär uppå 
rikedom och guld? Hvilken kortsynthet! Hvarje sten på hem-
bygden är en guldgrufva, då de berömda i Peru visa sig såsom 
nakna klippor. — 

Förlåt mig, att jag så länge uppehåller dig, men jag kan 
icke annorlunda. Vill du väl att jag skall flyga genom trakter, 
der hvarje träd, buske, hvarje sten, hvarje backe, der träsk, sjöar, 
berg och dälder tala till mig ett språk, som jag så väl begriper. 
Man påstår att minnet af barndomstiden följer menniskan under 
hennes lefnadslopp, men man har orätt. Minnet följer henne 
icke i verlden så mycket, att icke det mera qvarblifver och rotar 
sig på de ställen, der hon framlefde sin barndom. Eller hvar-
ifrån skall man härleda den svärmande rikedom på bilder af 
fordna dagar, som vid åsynen af de ställen, der de frambragtes, 
uppfyller ens hela själ, om icke deraf, att sjelfva minnen, som 
under årens lopp der qvarstannat, nu i förbifarten göra en flyg-
tig hellsning? Så många namn, så många äfventyr, hvilka jag 
aflägsnad hemifrån aldeles icke ihogkommit, påminner jag mig 
hastigt lika som genom ett trollslag. 

Förän jag lemnar dessa hemskogar, måste jag ännu tillägga 
några ord om ett litet flackt berg, som på orten kallas Pahan 
askele (den ondas spår). Det är vid vägen der jag nu passe-
rar och har midtuppå tvänne urgröpningar, likasom hade en 
stående karl med öfvernaturligt stora fötter sjunkit något in och 
qvarlemnat dessa spår. Kanske skulle man också anse dem för 
menniskospår, om de vore i snö eller lera, men då de äro i 
hårda stenen, så är det naturligt, att blott hin onde kunnat lemna 
dem. Också veta gamla menniskor berätta huru de tillkommit. 
I forntiden, då människorna ännu ej voro så elaka, utan lefde 
i förtrolig sämja med hvarandra, måste hin onde ofta göra en 
visit hos dem för att störa deras allt för stora treflighet. Nu 
hafva menniskorna händerna fulla af hvarandra, och den onde 
får hvila i fred. Men det var i forntiden, den onde ofta visade 
sig, och endast gamla menniskor komma honom i hog. Då 
hade i byn lefvat en medelålders bonde med hustru och barn. 
En Påskmorgon, då de skulle till kyrkan, träffade de på något 
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afstånd ifrån byn en mängd korpar, som med ett ohyggligt 
kraxande flaxade öfver dem. Hustrun ansåg detta för en olycks-
spådom och ville vända om, men mannen samtyckte ej dertill. 
Korparna äro farliga endast för de döda, sade mannen, men 
aldrig hafva de anfallit en lefvande, och i detsamma fick hästen 
en klatsch af pisken, så att han sprang dubbelt fortare. Snart 
kommo de till en strand, der vintervägen tog af öfver isen, men 
den som åktes om sommarn följde med stranden. Hustrun trodde 
isen icke vara nog stark och bad sin man åka landtvägen, men 
mannen sade : efter isen burit oss förut, så bär han oss nu också. 
Nu gaf han hästen en annan klatsch och styrde öfver isen. De 
voro redan närmare andra stranden, då isen brast och hästen 
med släde och hela lasset föll i öppna sjön. Mannen var dock 
så lycklig att snart rädda sig på iskanten, men hustrun höll sig 
fast vid slädan, som simmade i vaket. Hästen sträfvade med 
yttersta krafter till sin husbonde, och lyckades verkeligen att 
med dennes biträde blifva räddad. Nu skulle ordningen komma 
att rädda hustrun, men hon syntes ej mera till. Här stod nu 
mannen i en brydsam belägenhet, icke så för annat, men han 
hade inom sig kännt en underlig rörelse, hvarest kunde han icke 
noga uppgifva. Nog af, han trodde att någon del af hans kropp, 
som han kallade samvete och om hvilket han af presten hört 
mycket och underligt, hade råkat blifva rubbadt. För öfrigt 
brydde han sig lika litet, om detta samvete satt i hufvudet eller 
magen eller midtemellan båda. En stund stod han nu tankfull 
här, och hästen, som han höll vid grimskaftet, frustade brede-
vid honom. Sluteligen kastade han sig i slädan och åkte i sakta 
lunk till kyrkan, dit han ärnat, tröstande sig, så godt han kunde, 
öfver förlusten af sin hustru. Några illasinnade, som sedermera 
hemma hörde honom berätta om saken, skrattade väl i mjugg 
och sade, att han snart tröstat sig, då han vid den långa, half-
branta backen, som ifrån stranden förde uppför, märkt att hästen 
lunkade mycket lättare med honom ensam, än då både han och 
hustrun sutit i slädan. Ja de voro till och med, som påstodo, 
att han för att lätta hästens börda, godvilligt lemnat henne efter 
sig. De som mera allvarsamt tänkte på saken, trodde dock, att 
han omöjligt kunnat rädda både hästen och hustrun, och billi-
gade hans förkärlek för den förstnämnda af det skäl, att han för 
hästen betalt reda penningar, men för sin hustru intet. Snart 
kunde han få ny hustru och med henne nya penningar, så att 
hans förlust, betraktad af denna sida, blef en verkelig vinst. 
Aldeles så gjorde vi pojkar förut hemma med våra gamla kläder. 
När de blefvo för gamla och våra föräldrar likväl ansågo dem 
för fullgoda, refvo och skuro vi med flit dem sönder och fingo 
då vanligen nya i stället. Huru det också må hafva förhållit 
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sig med Tekola, så hette bonden, så var han efter ett halft år 
färdig att hålla bröllop. Han var redan trenne gånger förelyst 
med sin utkorade, en medelmåttigt rik och medelmåttigt gammal 
ungmö ifrån Kaukola. Bröllopet skulle firas måndagen efter 
tredje förelysningen, och allt var i ordning för högtiden. Sön-
dagsaftonen hade Tekola med några vänner, och vänner finnas 
nog vid tillstundande kalaser, pröfvat halten af bröllopsölet. 
Derefter lade han sig och insomnade som vanligt ganska tungt. 
Men midnattstiden, som jag tror, vaknade han plötsligt. Ehuru 
mörk en October natt också må vara, så tyckte han sig dock 
skönja någon, som stod vid hans säng. Han fixerade personen 
närmare, och allt efter som han ansträngde sina ögon för att 
betrakta densamma, dess klarare ställde sig föremålet för honom, 
tills han sluteligen, hvad han genast ifrån början fruktade, och 
hvad du äfven torde hafva förmodat, såg sin drunknade hustru. 
„Men gengångare igenkännas genast", lär du invända. Visser-
ligen inträffar det oftast, men jag är intet skulden dertill, att 
denne afvek ifrån den vanliga regeln. Dessutom hängde hennes 
långa hår ned öfver ansiktet och gjorde henne i början oigen-
kännlig. Vattnet rann både från håret och kläderna i rika ström-
mar och tycktes hota att öfversvämma hela rummet. Hon var 
aldeles lika, som då hon uppdrogs ifrån sjöbottnen, endast med 
den skillnad, att hon nu stod och tycktes lefva. Tekola ryste 
ovilkorligen vid anblicken af denna oväntade gäst, och en kall 
svett övertäckte hela hans kropp, så att äfven han liknade en 
utur vattnet nyss uppdragen. Hvad som sedan föreföll dem 
emellan känner jag icke, men följande dagen, då bröllopsgästerna 
samlades, fanns brudgummen icke till. Man drack och väntade, 
drack ånyo och väntade åter derpå, dock blef Tekola borta. 
Efter gammal plägsed skingrades gästerna, när ölet blifvit slut, 
i hopp att snart åter samlas, i fall brudgummen icke för alltid 
försvunnit, som dock sedermera blef högst troligt, då ingen 
någonting hvarken visste eller hörde af honom. Man uttömde 
sig i gissningar öfver hans försvinnande och många trodde som 
säkert, att fan farit af med honom, hvilken sorts enleveringar 
den tiden icke skola hafva varit så särdeles ovanliga. Denna 
förmodan besannades följande sommar, då byns vallbarn sågo 
hin onde i Lebensgrösse stå uppå det nyssnämnda berget och 
hörde honom sjunga en fröjdehymn öfver sin väl tillställda coup 
med Tekola. Barnen sprungo hem af förskräckelse och omtalte 
saken. Några äldre personer, som tyckte sig hafva nog mod 
att se fan i ansigtet, skyndade sig till stället, men den de sökte 
var redan borta, endast spåren efter honom hade qvarblifvit på 
berget till evärdelig förskräckelse för vallbarnen, som aldrig våga 
drifva hit sin boskap. Jag slutar min berättelse med det enda 
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tillägg, att efter sägen, i det rum der Tekola blef bortförd, nat-
ten efter hvarje årsdag skall hafva spökat förskräckligt, hvarföre 
dåvarande husbonden ansåg det rådligt att flytta byggningen på 
ett annat ställe och förändra hemmanets namn, på det hin onde 
måtte förvilla sig vid sin nästa Octobervisit. 

Då jag så länge qvardröjt i hemskogen, borde jag för att 
ersätta tiden flyga den öfriga vägen ända till Tavastehus. Ehuru 
mycket du också kunde önska en sådan flygt i mina bref, så 
hade den likväl i verkligheten varit långt mera välkommen för 
mig sjelf. Men som jag, oaktadt allt mitt bemödande att flyga, 
dock måste gå fot för fot, så hinner jag ej längre till natten än 
till det gyttjefulla Kaukela i Pusula, der jag hos v. Pastoren 
Höglund tillbringar äfven följande förmiddag, som regnade oupp-
hörligt. Natten var ämnad att tillbringas i Wichtis på ett bond-
hemman, der min farfars far skulle hafva varit i så nära skyld-
skap, att han ofta företagit sig den fyra mils långa resan ifrån 
Sammatti hit, för att såsom en vän och slägting hjelpa dem att 
få slut på julölet och de feta skinkorna. Som mitt emottagande 
härstädes likväl icke röjde några tecken af slägtskap, och som 
jag, huru du också må förklara det, hellre betalar min qvälls-
yard åt en fremmande än åt en slägting, så beslöt jag att ännu 
gå några fjerdedelar till och kom så till Sajaniemi Gästgifvar-
gård. Efter intagen qvällsvard af surmjölk och bröd somnade 
jag här rätt godt uppå bänken i deras boningsstuga, der man 
för tillfället lagat en bädd åt mig. „Fanns det då ingen gäst-
stuga" lärer du fråga. Åjo, men du bör ihogkomma, att jag 
var ill fots, och att en karl till fots för en gästgif vare på lan- 
det är ungefär detsamma, som en man utan pengar för en värds-
husvärd i staden. Dessutom får jag nämna till försvar för denna 
Gästgifvare, som förekom mig att vara en hjertans beskedlig 
karl, att vid samma tid som jag kom till gästgifveriet, äfven en 
resande, som åkte i en präktig, väl lakerad chaise, infann sig 
härstädes för att öfvervara natten. Han steg mycket bullrande 
in i stugan, stampade sina storstöflor i golfvet, likasom han 
ville bortskaka snön, ehuru ingen snö mera fanns på gården, 
ruskade om sig och gjorde ej den minsta min att, såsom bruk-
ligt är, hellsa. Mössan, som var af mörkbrunt skinn, tycktes 
sitta så väl på hans hufvud, att han ansåg det för en skada att 
rubba den ifrån sin fördelaktiga ställning. Hans blåa kapprock 
var under haken fastknäppt med stora silfverhakor, och ett rödt 
bälte var lindadt omkring lifvet. Han emottogs af Gästgifvaren 
mycket artigt och anvistes till gäststugan. Jag frågade af Gäst-
gifvaren, om han kände denna resande, men han sade sig icke 
hafva sett honom förut. Följande morgonen frågade Gästgifva-
ren, om jag kunde läsa skrifvet, och då jag sade mig kunna, 
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hemtade han Dagboken och bad mig underrätta honom, hvad 
anmärkningen, som den nyss afreste Herren gjort, skulle inne-
hålla. Jag tog Dagboken i hand och dechiffrerte: Rosthålar 
Sonen A . . . J  B . . . . Detta var skrifvet så långslä- 
pande, att det uppfyllde utom de andra kolumnerna älven den 
för anmärkningarne, hvarföre Gästgifvaren fruktåde att der hafva 
någon anmärkning emot sig. Jag tröstade honom snart och upp-
lyste honom om personen, hvilken jag igenkände vid namnet. 
Han är en ibland de Herrar Rusthållare och Rusthållaresöner, 
hvaraf en stor del af de socknar i Finland, som ligga närmare 
kusten, nu för tiden äro öfversvämmade. För att blifva en sådan 
herre fordras om vintern stora öfverstöflor med björnskin i kra-
gen, en blå kapprock eller pels eller också tulubb, ett bälte, 
hvars färg kan vara olika, en skinnmössa och stor sjöskumspipa, 
men om sommarn behöfves dertill blanklädersstöflor med eller 
utan galoscher, nätta, långa benkläder, en frack och väst, som 
ingalunda böra vara hemma tillverkade, ett eller ännu bättre 
tvenne fickur med lång ked och rika berlocker m. m. Men 
framför allt annat fordras dertill, att man aldeles icke skall syssel-
sätta sig med något arbete, icke tala om ämnen, som man be-
griper, icke gå i bredd med vanliga bönder eller annat arbets-
folk o. s. v. 

Man kan förarga sig högeligen, när man betänker, huru 
långt allmogen i Savolaks och Karelen ännu är under dessa i 
bildning. När man der i grå vallmansrock träffar en bonde i 
kyrkan eller ser honom i anletes svett plöja sin åker, så är man 
frestad att tro, det han lika så litet hör till den nyländska herre-
racen som Hottentotten till den Europeiska. I sin enfald åtnöjer 
han sig med den af fadren ärfda jorden och gömmer de pen-
ningar han kan hafva till öfverlopps i sin af fadren ärfda kista, 
då Herrbonden i Nyland, om han aldrig äger en fyrk, åtminstone 
skall hafva 3 å 4 hemman, eller så många som hans tid med-
ger att utöda. Jag fruktar att dessa betraktelser som du sjelf 
kan fortsätta så länge du behagar, skola synas dig enformiga 
och tråkiga, och derföre intet ett ord vidare derom för denna 
gången. Nu får du med raska steg följa mig genom Loppis, 
en ort, der fan för någon tid skall hafva trifvits mycket väl. 
Jag vet det faller sig tungt att på sådant sätt med torr mun 
flänga sin första Maj, i synnerhet som man icke kan hindra tan-
ken ifrån att göra täta excursioner till det fordna Majfältet i 
Åbo, men jag vill i afton hinna till Tavastehus. Ändock ett 
litet uppehåll på Räikälä, sista gästgifveriet vid vägen ifrån Lop-
pis till Tavastehus. Jag begär mig härifrån hållhäst, för att 
tidigare hinna till staden eller rättare, för att komma dit såsom 
en resande och icke som en vandrande gesäll. Gästgifvaren 
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svarar mig „saadaan kattoa" (vi skola se efter) och på detta 
saadan kattoa väntar jag en god halftimme och förnöjer mig med 
att betrakta, huru värdinnan ena taget efter det andra med den 
skrällande skeden inslog trådarna uti sin granna väf. Tiden gick 
tämmeligen fort, under det jag converserte med hennes döttrar, 
hvilka till att vara bondflickor sågo rätt vackra ut. Men slute-
ligen märkte jag, att den lofvade hästen icke infann sig. Jag 
bad en gosse, som var i stugan, gå och fråga efter orsaken till 
detta dröjsmål. „Gästgifvaren arbetar i öfra farstugan, ni kan 
sjelf gå", sade gossen med en ilsken min. Jag infann mig hos 
honom och frågade, om ingen häst var hemma, eller hvarföre 
man lät mig vänta så länge. „On kyllä hevoisiakin, vaikk' ei 
Kisälleille anneta" (Nog finns det hästar ehuru man inte ger åt 
Gesäller), svarade Gästgifvaren med en ton, som skulle kunnat 
förarga hvilken menniska som hellst. Jag lugnade mig likväl, 
sade att jag icke var gesäll, oppräknade alla mina vidlöftiga 
titlar såsom : Civis academicus Nylandus, Philosophiae Candida-
tus, Medicinae Studiosus, Stipendiarius publicus, och då allt 
detta icke tycktes göra någon annan verkan på honom, än att 
hans mun vid hvar ny titel öppnade sig något mera, likasom 
han velat deri uppfånga alla dessa herrligheter på en gång, så 
slöt jag med att säga, att jag var Magister. Härpå fick jag ej 
annat svar än: „sanokaa Kransille senlaisia, ehkä hän uskoisi ja 
kyydittäisi teitä" (sådant må ni säga åt Krans (en stor svart 
hund som låg på golfvet), kanske han låter öfvertala sig och 
skjutsar er). Detta hånande svar bragte mitt hjerta i sådan oord-
ning, att jag fruktade, det skulle mörbulta alla refben på vänstra 
sidan. Nästan medvetslöst hopdrog sig min högra knytnäfve 
och var redan beredd till att utföra vidare argumenter, då i det-
samma drengen, en groflemmad, axelbred karl, träffade komma 
in och hindrade mig att framföra dessa tillfälliga argumenter, 
aldeles likasom då vid en Academisk dissertation Praeses be-
hagar infalla, opponenten ofta fäller modet och säger : concedo. 
Utan att vidare inlåta mig i några, efter allt hvad jag kunde 
finna, onyttiga påståenden, gick jag harmsen och tyst till bonings-
stugan, kastade renseln på ryggen och begaf mig på vägen. 
Vid det jag gick, sade samma pojke, som redan förut förtretat 
mig, „Käydenkö magisteri lähtee" (skall magistern till fots), och 
när jag kastade ett par arga ögon på honom, märkte jag tyde-
ligen, huru alla drogo på munnen. Jag skattade mig lycklig, 
att slippa detta förtretliga ställe, och skämdes mest för de vackra 
döttrarna, i hvilkas ögon jag gerna önskat vara mera än en 
simpel gesäll. 

Solen var nu redan så lågt, som fordom i Åbo vid den 
tiden, då de tomma punschtunnorna på Majfältet manade oss 
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att tänka på hemfärden, men jag hade ännu halfannan mils väg 
till Tavastehus. Ehuru trött jag var gick jag likväl, utan att 
stanna, närmare en mil och skulle säkert vikit in på någon 
bondgård för att hvila öfver natten, om jag ej för Gästgifvarens 
skull varit ledsen på allt hvad bonde heter. Dessutom var elden 
redan utsläckt på de ställen, förbi hvilka min väg gick, och jag 
fruktade, att man kunnat lätt taga mig för en röfvare, om jag 
så der om natten bultat på deras dörr. Du bör ihogkomma, 
att byarne härstädes stundom hafva visiter af detta slags gäster. 
Skulle jag då gå till staden? Men hvem skulle der midt om 
natten herbergera mig? Jag var i verklig förlägenhet, då en 
lycklig tanke frälste mig härifrån. Jag kunde gå i barrskogen, 
som stod bredvid vägen, och der bädda för mig af granris, 
hvilket också snart var verkställdt. Men man kunde förkyla sig? 
bah! hvilade icke förr i Åbo åtskillige af hjeltarne efter det lustiga 
majkalaset på bara marken och uppstodo morgonen derpå syn-
nerligen vederqvickta. Jag påminner mig en, som hela natten 
sofvit med hufvudet på kanten af en snödrifva och om morgo-
nen icke grubblade för annat, än att han måste gå den 1/4  mils 
långa vägen till staden för att uppfriska sin lekamen med en 
droppsup. Dessa i hast gjorda jemförelser, tröttheten, sömnen, 
natten bragte mig utan lång tidspillan i skogen, och snart låg 
jag på en alnshög bädd af granris, hvarpå jag samkade till 
täcke en nästan lika qvantitet deraf. Jag vet ännu icke, om 
jag drömde eller huru det tillkom, att jag i skogen rundtomkring 
hörde ett förfärligt buller, med olika menniskoröster än ifrån ena 
och än andra sidan och hundars skällande. Skulle det varit en 
annan tid, så skulle jag icke tviflat ett ögonblick, att icke man 
anställde något varg- eller björnskall. Hundarne förfärade mig 
mest, ty skulle de hafva uppvädrat mig och väckt larm omkring 
min osäkra fristad, så hade jag säkert blifvit gripen såsom en 
röfvare. Detta larm fortfor en god timmas tid, hvarefter allt 
tystnade och jag antingen insomnade verkeligen eller upphörde 
att drömma. När jag omkr. kl. 1 vaknade, var jag så veder-
qvickt efter gårdagens marsch, att jag omöjligt kunde ånyo in-
somna. Fötterna, händerna och hela kroppen voro så utan all 
ro, att det var omöjligt att ett ögonblick hålla dem stilla. Jag 
ansåg detta för en betydelsefull vink att börja dagens vandring, 
steg således upp och började gå. Men hvarthän? Natten var 
så mörk, att jag icke såg många alnar framför mig, annars skulle 
jag väl hittat vägen, som icke var alltför långt ifrån stället, der 
jag sofvit. När man intet vet, hvart man skall gå, så äro tvenne 
vilkor öfriga: antingen att man blir stilla eller går dit näsan 
visar. Jag litade på min näsa och gick, men ehuru säker jag 
var derpå, visade hon dock galet. Att förvilla sig i en skog 
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kan hvem som hellst försöka sjelf, hvarföre jag icke bryr mig 
om att beskrifva det. Sluteligen hittade jag vägen, hvilket jag 
måste anmärka, på det du ej må tro, att jag ännu är i skogen. 
Omkr. kl. 2 var jag i Tavastehus och uppsökte Apotheket, der 
jag fordom conditionerade. Gårdsporten var icke tilläst, hvarföre 
jag obehindradt kom i farstugan till Elevernas sofrum och skulle 
begynna att knacka på deras kammardörr, då samma dörr vid 
första vidröringen uppsprang af sig sjelf. Om jag varit vid-
skeplig, hade jag kunnat tro att husets tomt, som igenkännt mig, 
gjort mig denna tjenst, men nu tänkte jag endast, att låsbom-
men icke gått tillräckligt bakom sjelfva merlan, utan stadnat 
uppå den. Föröfrigt frågade jag litet, huru jag inkom, blott jag 
kom in. Pharmaceuterna sofvo tungt och gjorde icke det rin-
gaste tecken af att vakna. Jag nästan trodde, att sömnens gud 
dragit en häftplåsterrimsa tvärs öfver deras ögonlock. Jag tog 
locket till en sopha, hvilket mot kontorsdörren var upprest, lade 
det med ändarna på tvänne stolar, för att tjena till underlag för 
bädden, som jag gjorde för mig af de i kontoret befintliga gamla 
kapprockar och andra kläder. Allt detta gjorde jag så tyst, att 
ingen i rummet vaknade. Derpå lade jag mig och sof långt uppå 
följande dagen, till Pharmaceuternas stora öfverraskning, som på 
intet sätt kunde förklara, huru och hvarifrån jag kommit. När 
jag vaknade och skulle gå till likörkammaren, dit Provisorn, mon, 
om min hellsa, bjudit mig på droppar, kände jag en besynner-
lig ömhet under fotsulorna. Jag drog stöflorna från mina fötter, 
betraktade dem från alla sidor, men de voro aldeles felfria. Du 
lär skratta öfver min enfaldighet, som kunde tillskrifva stöflorna 
någon känsla, men du bör veta att en försiktig läkare, då han 
skall utforska det onda, lemnar ingenting oundersökt. Ifrån stöf-
lorna kom jag till strumporna, hvilka utom ett litet hål på hälen 
och ett större i tåändan, äfvenledes voro i godt skick. Nu åter-
stod att undersöka sjelfva foten, som redan vid första påseendet 
fanns hafva stora blåsor under sig. Detta onda hindrar mig nu 
för några dagar att fortsätta vandringen och ger mig laga skäl, 
att åtminstone en vecka dröja i Tavastehus. Ifall du besvarar 
detta bref skall du inom kort få vidare underrättelser. — — — 1) 

Den sjette Maji begaf jag mig ifrån T:hus och kom till 
natten till Heinäkangas Gästgifveri. Att jag gerna önskade se 
unge husbonden kan du lätt föreställa dig, då du lär påminna 

1) I handskriften följer nu en kortare framställning af affärden från 
hemmet o. s. v., påtagligen ett alternativt förslag. Här anges resans 
ändamål, „att mera vidsträckt få bese sitt eget fädernesland, att lära 
känna dess språk efter de olika dialekterna, men i synnerhet att samla 
dess märkvärdiga och sköna nationalpoesis alster". 
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dig, att jag för 7 å 8 år under vår vistelse i Tavastehus ofta 
var utrest till detta landtställe. Gästgifveriet var då ännu icke 
här utan en fjerdedels mils väg längre framåt i Eteläis. Men 
detta hemman hörde då under Apoth. Bjugg, som sedermera 
bortsålde det åt den nuvarande husbondens fader. Samma unga 
husbonde var då ofta som pojke i T:hus och hvad smått han 
stundom behöfde ifrån apotheket, gaf jag åt honom ofta utan 
betalning, såsom åt egen landbonde son. Derigenom gjorde jag 
honom mig så förbunden, att r9.r jag med honom en gång för-
skref Forssells Algebra ifrån Abo, han på intet sätt lät förmå 
sig att taga betalning för denna bok.  Ännu hade jag ej 
hunnit till sängs, då en Rysk Officer äfven infann sig der och 
tog nattqvarter. Han var tämmeligen frusen och beställde en 
god brasa för sig, dervid jag språkades med honom det lilla 
jag kunde Ryska. Sedan lade jag mig och hade väl hunnit 
somna, då någon bultade häftigt uppå den kammares fönster, 
hvari Officeren låg. Jag uppvaknade vid bultandet på fönster-
posten och fick i detsamma se en gammal Gymnasii och Acade-
mie kamrat, Comminister Martin ifrån Lampis. Han hade varit 
resandes till Tavastehus, der han fått höra att jag begifvit mig 
derifrån åt Lampis till. Han förmodade, att jag skulle hvila 
öfver natten uppå Heinäkangas, och ville för den skull in för 
att träffa mig. Han erbjöd mig att få följa med sig till hans 
hem, och jag åtlydde honom gerna. Ty utom det nöje jag hade 
vid att träffa och få språka med en gammal Gymnasii och Acade-
mie kamrat, kom jag i hans schäs 3 mil längre fram. Följande 
morgon kommo vi till Prosten Appelroth, der Martin bodde. 
Efter tvänne angenämt tillbragta dagar begaf jag mig härifrån 
till Koskis och Hollola. Lampis socken erbjuder en vacker an-
blick för den resande genom sina många runda upphöjningar. 
Marken är föröfrigt mera slät och jemn, men här och der äro 
att se en myckenhet sådana upphöjningar, af hvilka några äro 
ansenligt höga och beväxta med smärre trän och buskar. Dessa 
likna stora ofanteliga tufvor, och skulle vara på sitt ställe uti 
mången större trädgård. Föröfrigt är denna Lampis socken lika 
som Koskis kapell Finlands bästa linorter. Det gröna linet, 
man köper uppå marknaderna, beskrifver sig till det mesta här-
ifrån. Jag frågade huru de bereda det, men beredningssättet 
tycktes icke innehålla något eget, som kunde ge det den för-
träfflighet, det berömmes att äga, om man icke räknar härtill 
att de efter blötningen torka sitt lin icke uppå marken, såsom 
det är vanligt annorstädes, utan hänga det upp uppå gärdsgård 
störar, bundet i små knippor. I Koskis berättade man mig, huru 
de för några år sedan blifvit bedragna uppå sin linhandel. Några 
Archangelsbönder, som ofta förut upphandlat större qvantiteter 
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lin af dem, hade åter infunnit sig der men utan penningar. 
Emot deras förskrifning uppå skulden hade åtskilliga dock lem-
nat dem lin, men sedermera hafva dessa ej visat sig här. Vid 
vägen uti Koskis, der jag gick, växte mycket Käliarhalsbuskar 
(Daphne Mesereum), som nu (d. 9 Maji) stodo i full blomma. 
I anledning af dess namn Daphne påminte jag mig fabeln om 
Apollos kärlek till nymfen Daphne. Men må det då var någon 
annan nymf, tänkte jag, i hvilken Solguden så förälskade sig? 
Är icke denna nog skön och nog värdig samma kärlek? Åt-
minstone njuter hon den ännu framför andra, och tyckes icke 
heller vara så oblid som dikten påstår. Står icke hon redan i 
sin bruddrägt, fastän Solguden ännu gör nog korta besök hos 
henne, och mera sällan blickar mot hennes purpurröda anlete? 
Nej, jag tror icke dikten om Daphnes hårdhet; huru skulle den 
eljest kunna förenas med en sådan skönhet? — — — 

Om aftonen kom jag till Hollola Prästgården. Här träf-
fade jag min gamla tentamenskamrat Mag. Lang, med hvilken 
jag hela sex förflutna åren så godt som bott tillsammans. Ehuru 
det icke var ett fullt år förlidet, sedan jag skildes från honom 
i Åbo, var det dock nog länge för att hos oss båda väcka de 
angenämaste känslor, när vi åter råkades här. Dagen derpå 
vandrade vi till hans föräldrars hus, som låg en knapp mil ifrån 
prästgården. Men som isen nyss lossat ifrån och ännu dref 
omkring i Vesijärvi sjön, öfver hvilken vi skulle fara, så hade 
vi flere svårigheter, att hitta på något landstigningsställe. Slute-
ligen komma vi dock till en udde, som var fri ifrån drifis. 

Ännu måste vi till fots kringränna en vik för att komma 
till Kaitis, så att vi voro något trötta, när vi hunno fram. Efter 
tvänne dygn, som vi tillbragte här ganska nöjsamt, begåfvo vi 
oss åter till Prästgården. Ännu hindrade oss drifisen, att hela 
vägen komma fram båtledes, hvarföre båten måste dragas öfver 
ett smalt näs, der vi ända öfver knäna vadade uti lera. När vi 
dessutom ifrån Parinpelto stranden, der vi landstego, ännu hade 
lerfulla och gyttjiga tåg att vandra igenom, förr än vi kommo 
fram till Prästgården, så var det ej underligt, att vi sågo ut som 
tvänne murmestargesäller. Som det var söndag, så måste Langen 
bege sig till kyrkan för sin tjenst skull, men jag fann för råd-
ligare, att stanna qvar uppå prästgården. Följande dagen hade 
jag dock tillfälle att bese Hollola kyrkan äfven invärtes. Golfvet 
nära altaret formeras till större delen af flera grafstenar, men 
inscriptionen uppå dem var något otydlig, för att kunna läsas. 
Jag såg dock af årtalen att de voro några omkring 200 år gamla, 
andra yngre, och tillhörde några församlingens meriterande milj-
tärspersoner och präster. Kyrkan är föröfrigt af sten och den 
sidsta stenkyrka jag uppå vandringen sett igenom Savolax och 
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Carelen. — Den 13 Maji begaf jag mig härifrån. Langen jemte 
andra härvarande vänner följde mig 3 fjerdedels mils väg till 
Hertsanala by; derifrån skulle jag sjövägen fara öfver till Pai-
mila, en knapp mils väg. Vi kommo till Hertsanala omkring 
kl. 1 e. m. Här anställde vi åt oss en afskedsmåltid, hvarefter 
jag ungefär kl. 4 begaf mig derifrån. Ännu länge stodo mina 
vänner qvar uppå ett berg. Vägen led och jag såg dem mera 
otydligt; jag vinkade ännu en gång åt dem Farväl, och befann 
mig nu åter lika som då jag tvänne veckor förut skildes från 
de hemmavarande. Afskedsstunden och skilsmessan är i all-
mänhet det mest påkostande. Jag vet icke, hvarifrån den svår-
modigheten då skall komma i sådan grad. Man glömmer allt 
annat, tanken hänger blott och bart fästad på dem, vid hvilka 
man skildes. Ofta vill man vända tillbaks och förlänga der-
igenom denna påkostande stund. Kanhända är denna skils-
messa, som gör sådana intryck här uppå oss, en förkänsla af 
den sidsta, som förestår oss, ifrån lifvet, eller kanhända vi genom 
dessa (örutgående vänjas att finna oss vid tanken uppå den 
sidsta. — — — 

Efter halfannan timmes rodd var jag på Paimila strand. 
Jag frågade af pojken som rodde, hvad han ville halva för sitt 
besvär. Han bad mig själf gifva efter min heder (antakaa iteh 
kunniastasi mitä arvaatte), hvad jag fann för skäligt, men som 
dessa hedersbetalningar icke äro alltid de bästa, så ville jag han 
skulle bestämma. Då sade han det vara vanligt, att man be-
talte dubbel skjutslega öfver sjöar, och måste jag således betala 
honom med 44 skill., ty jag träffade icke halva smärre sedlar 
i B:co assign. — Sådana här sjöfärder, tänkte jag föröfrigt, 
skulle snart uttömma min pung, kvarföre jag beslöt, att antin-
gen undvika dem helt och hållet eller förut betinga med rodd-
karlen om skjutslegan. Härifrån begaf jag mig genom Paimila 
byn åt Heinola. Namnet Paimila påminner den resande om 
den sköna braxen, här förut fångades. Det är märkvärdigt, att 
ehuru Vesijärvi sjön är ibland de större, man icke på flera stäl-
len får af denna utmärkta braxen. Förut fångades den hufvud-
sakligast uti Paimila, hvaraf dess namn, men efter vattnets fäll-
ning på dessa sednare tider, har braxen uti Vesijärvi öfvergifvit 
sina fordna tillhållsorter. Paimilaboerne få nu ganska obetyd-
ligt eller så godt som intet af denna omtalta fisken, hvaremot 
andra byar, uti hvilkas underlydande fiskvattensandelar den förut 
icke viste sig, nu till och med till afsäljnings fånga den. Fisken 
bär dock ännu namnet Paimilabraxen. Hos Befallningsman Lang 
uppå Kaitas kom jag i tillfälle att äta af denna braxen både 
som färsk och som insaltad. Som jag förut redan ätit af Kumo 
siken, så tror jag att ordspråket: „Paimilabraxen och Kumo sik 
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finnes ej uti verlden lik", verkeligen har rätt. Härifrån kom jag 
till natten till Länsmannen uti Asikkala, nämnde Mag. Langs 
broder. Andra dagen begaf jag mig derifrån till Heinola. Hela 
långa sandmon, som ligger mellan Urajärvi och Heinola, var 
beväxt med Anemone pulsatilla (Backsippor, Kangaskukkasia), 
som gaf ett behagligt utseende åt sjelfva den ljungbeväxta sand-
heden. Det första, som en resande, som anländer ifrån Tavaste-
huska sidan till Heinola staden, der fäster sig vid, är den präk-
tiga nyss uppförda trädbron. Den är i tvänne afdelningar å 
ömse sidor om en holme öfver elfven, som förenar Päijäne med 
Konninvesi, och som af några, ehuru mindre rätt, anses såsom 
början till Kymmeneelfven. Kymmene tar rättare sin början efter 
Koskenniska fallet och Konninvesi först uti Itis socken. Den 
mindre hälften af bron, öfver hvilken man först kommer till 
nämnda holme, är circa 40 steg lång, hvilande uppå tvänne 
stenkistor vid hvardera stranden, derifrån armar gå ut för att 
understödja midten. Den större hälften, omkr. 150 steg lång, 
hvilar uppå fyra väl ställda kistor, de tvänne oberäknade, som 
äro i förening med sjelfva stranden. Midt uppå bron äro å 
ömse sidor bänkar ställda för den som åstundar att sitta, och 
öfver den ena en tafla, der man läser Byggmestaren Lillqvists 
namn och uppsyningsmannens öfver arbetet, Residencefogden 
Grenmans, jemte antalet af dagsverken, som åtgått till brons 
uppsättande, hvilka hade varit 8,000. Jag saknade blott kost-
nadssumman för det hela, som äfven bordt upptas uppå taflan, 
och som efter hvad jag hörde berättas skulle hafva uppgått till 
circa 24,000 Rubel. Sjelfva holmen är beväxt med några ur-
åldriga furor, och vid stranden äro nyligen träd planterade till 
holmens vidare förskönande i framtiden. När man kommit öfver 
bron, är elfvens strand åt höger ganska brant, och uppstiger till 
en betydlig höjd, för att formera den så kallade qvambacken, 
benämnd efter den enda väderqvarn, der står. Ifrån denna backe 
har man en vidsträckt utsigt öfver staden, som med sina träd-
gårdar och breda samt raka gator ligger tätt vid nedanföre. 
Staden är medelmåttigt väl byggd. De publika byggnaderne, 
Landshöfdinge-residencet, Lazarettet o. s. v., utmärka sig icke 
på något sätt. Staden äger intet stenhus, äfven kyrkan är af 
träd. Christi himmelsfärdsdag bivistade jag i denna kyrka guds-
tjensten. Predikostolen är, hvad jag icke sett annorstädes, byggd 
vid sakristieväggen, och prästen stiger gerad ifrån sakristian, 
utan att behöfva komma till kyrkan, uppå predikostolen. Jag vet 
icke, om det var ovanan eller hvad som gjorde, att jag särdeles 
tyckte om detta placerande af predikostolen. Midt emot kyr-
kans stora dörr och gången, stod predikanten här öfver altaret 
lika aflägsnad, eller hellre, lika nära båda sidorna och förkun- 



Vandraren. 15 

nade ofvanifrån ordet. Kyrkan är föröfrigt i åttkant upptimrad, 
och, ehuru liten, ganska nätt innantill. Att man äfven kunde 
säga detsamma om dess yttre utseende, fordrades att den blefve 
målad. Nära vid kyrkan ligger stadens elementarskola, der om-
kring 40 elever, en del ifrån staden och en annan ifrån sock-
namne omkring, voro inskrifna. Gossarne läras här att läsa sin 
Cateches och Religionshistorie, att skrifva och räkna Quattuor 
Species. Närvarande Skolläraren, Stud. Gust. Hahl, har dock 
derutöfver lemnat dem af gossarne, som det åstundas, under-
visning uti Historie, Geographi, Mathematik och Latin. Detta 
är så mycket berömligare gjordt af honom, som han icke, under 
namn af privat undervisning, för denna sin möda af de ofta 
mera medellösa gossarne fordrat någon särskild betalning. Laza-
retts- och Curhus-byggnaderna ligga vid sidan af staden och 
tyckas vara tillräckliga för det mindre antal af sjuka, som här 
på orten hafva skötsel å dessa inrättningar. För det närvarande 
funnos der emellan 40 å 50 sjuka, större delen veneriska. Golf-
vet, sängarna, etc. uti sjukkamrarne vittnade om en god ord-
ning och sorgfällig eftersyn. Kosthållningen för patienterna, 
hvad maten vidkommer, lefvererades för 28 V, kop. B:co Assign. 
om dygnet för personen. Staden äger tvänne Värdshus, hvar-
med den ock tyckes vara väl besörjd. De stora trädgårdarne, 
elfven utanför staden, och barrskogen tätt vid på andra sidan 
borde göra Heinola till en treflig ort på sommaren; men gatorna, 
som icke äro stenlagda, äro rätt besvärliga för promenader i 
anseende till den fina sanden, som ligger uppå dem och vid 
blåsväder uppdrifves samt flyger omkring. Smärre städer måste 
man i allmänhet tillerkänna en viss treflighet, den man saknar 
uti större. En resande erfar detta alltid och måste medgifva 
detta. — Man kommer till en större stad, såsom aldeles obe-
kant. Visserligen sysselsätter sig här ögat med en mängd nya 
föremål; märkvärdigheter förete sig, dem man till en del hört 
omtalas, och gläder sig att nu betrakta, andra finner man, dem 
man förut ej ens hört omnämnas. Allt detta gör, att man till 
en tid befinner sig braf, men när man hunnit bese dessa märk-
värdigheter, eller tröttnat vid att betrakta dem, kommer man 
hem till sitt qvarter. Obemärkt och utan att af någon omfattas 
med mera förtrolighet eller närmare vänlighet och deltagande, 
har man vandrat omkring. Nu befinner man sig ensam ; sak-
nande sällskap och annan sysselsättning blir tiden lång, man 
gör sig resfärdig och afreser — kall och likgiltig. I smärre 
städer är förhållandet motsatt. Snart äro dess märkvärdigheter 
öfverskådade. Några timmars promenad och hvar gata, hvart 
hörn, de betydligaste hus äro åtminstone till namnet bekanta. 
Man vandrar som på sin hembygd. Öfverallt bemötes man med 
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en vänlighet och förtrolighet, likasom hade man länge uppehållit 
sig på orten. Man till och med glömmer, att man uppehåller 
sig på en fremmande ort, och när man ändteligen afreser, är 
det svårt att lemna de nya vännerna, hvars godhet, hvars väl-
vilja och artighet man har så mycket att tacka. — Den 15 begaf 
jag mig ifrån Heinola och kom till följande natten till en gam-
mal bekant och Academie kamrat, Comministern C. Hahl. Annat 
oberäknadt är jag honom förbunden för en skänk af Porthans 
Dissertt. de Poesi Fennica, de Bircarlis, de Antigua Gente Que-
norum och Lencqvists de Superstitione Veter. Fennorum, dem 
jag saknade i mitt resebibliotek. Följande dagen begaf jag mig 
härifrån. Efter 5 fjerdedels mils väg kom jag till Paaso Gård, 
som ligger vid gränsen till Savolax, såvida man till Savolax vill 
räkna hela Mäntyharju socken, som invånarne i de byar, jag 
först besökte, dock sjeifva icke tycktes göra. Vid Paaso ser 
man å ömse sidor om landsvägen några 1,000 alnar väl upp-
satt stengärde, som fäste min uppmärksamhet, då jag förut icke 
i sådan mängd sett stengärde. Jag tänkte hos mig sjelf, hvad 
otrolig möda, huru många dagsverken har icke detta kostat 
egendomens innehafvare; om det också befriar för evärdeliga 
tider de efterkommande ifrån nytt gärdningsarbete. Ännu kom 
jag ej på den tanken, som jag sedermera fick, då jag i Savo-
lax såg flere almogen tillhöriga åkerstycken i stengärde rundt-
omkring, att detta här är mycket lättare att åstadkomma än i 
sydligare provinser. Jag får framdeles snart tillfälle, att anföra 
grunden till detta påstående. Men förrän jag kommer till Savo-
lax skall jag göra några anmärkningar rörande Tavastland, dem 
jag hittills förbigått. Ofver allt i Tavastland märker man ett 
närmande, att hufvudsakligast sysselsätta sig med åkerbruket. 
Svedjebruket är väl icke glömdt och på sina ställen idkas det 
till och med betydligt, men i stället att de förr hufvudsakligast 
räknade på svedjornas osäkra och efter väderleken vacklande 
afkastning, trygga de sig nu mera uppå åkrarnes mera jämna 
och stadiga bördighet. Svedjebruket är således numera som en 
binäring, ett af förfäderna ärfdt yrke, det de svårligen helt och 
hållet vilja aflägga. Den understundom inträffande goda alkast-
ningen, svedjeländerna gifva, lockar väl också mången att för-
söka sin lycka, och erfarenheten, som visar att de rätt ofta miss-
lyckas och knappt löna arbetet, är icke lärande. Äfven här, 
som öfver allt i landet, har man i sednare tider börjat uppodla 
kärren. Utom de genast för ögat fallande fördelar, rik skörd, 
tillökning af ängsmark o. s. v., är till och med allmogen öfver-
tygad om en aflägsnare och mera inflytelserik vinst, som här-
igenom tillskyndas landet. Vårsäden, som på flera ställen förut 
ofta skadades af froster, mognar nu ofta, utan att hemsökas 
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deraf. Detta tillskrifva de sina kärrrödjningar. Äfven de nu i 
sednare tider vanliga blidare vintrar härleda de af samma orsak. 
Ifrån den beskyllningen man ofta förr gjort Tavastlänningarne, 
att i sitt hushåll icke vara nog renliga, kan man äfven i dessa 
tider svårligen frikalla dem. Visserligen ser man bondpörten, 
der bord, bänkar, stolar, matkärl o. s. v. äro mycket snygga 
och rena, men dessa ställen äro för få, för att kunna kullhäfva 
det allmänna omdömet. Pörten med skottgluggar brukas ännu 
mycket, och hela byar träffas understundom, der intet bättre hus 
finnes. På andra ställen ser man dock äfven här öfvergångar 
till ett bättre byggnadssätt. Man träffar bönder, som uppbyggt 
sig sal och kamrar, låtit rödmåla sina gårdar, hafva glasfönster 
för sina boningsstugor och mera. Tavastländska bonden är i 
allmänhet trögare till själ och kropp, än allmogen annorstädes 
i landet. För än bildning och hyfsning här skola taga öfver-
handen och den gamla råheten och huglösheten försvinna, skall 
upplysningen rundt omkring ifrån alla kanter här concentrera sina 
strålar, för att blifva verksam. Det är eljest svårt att finna grun-
den, hvarföre Tavastlänningarne i bildning blifvit efter de dju-
pare in i landet boende Savolaxare, Carelare och framför allt 
Österbottningar. Något måste man väl tillskrifva sjelfva deras 
nationallynne; men af yttre orsaker tyckas just de, som borde 
utsprida upplysning, hafva varit ett hinder för den samma. Stä-
derna vid båda ha fskusterna äro icke synnerligen långt ifrån 
dem, mest bestående af svenska inbyggare. Snart hafva de 
gjort sina stadsresor, afyttrat sina öfverflödsvaror och uppköpt 
sina förnödenheter; då återvända de och befinna sig lyckliga 
och förnöjda i sina af fädren ärfda kojor. Större vattendrag 
och segelbara floder, som om sommaren skulle uppdrifva den 
inre rörelsen, äro icke här i sådan mängd, som på andra orter. 
Sommaren tillbringa de således mest hemma, sysselsatta med 
att bruka sin jord, och några fjerdedels mils kyrkresor anses 
redan för vidlöftiga och besvärliga. Annorlunda förhåller det 
sig med Savolaxbon och Carelaren. Saimens vattendrag, Orih-
vesi, Kallasvesi, Pielisjärvi och andra sjöar i mängd, bilda af 
honom midt i landet en skicklig sjöman. Utan att länge be-
sinna sig ger han sig ut på 40, 50 å 60 mils långa resor, 
sommarn i sin båt och vintern uppå sin släda. Omständig-
heter inträffa här ofta, som uppfordra hela hans själsverksam-
het, såvida han tänker slå sig ut. Vanan förorsakar, att han 
sedan också vid mindre brydsamma saker besinnar sig snart och 
dömmer sundt. Ifrån sina resor, som upptaga en stor del af 
hans vinter, hemländer han med erfarenhet, med kännedom af 
saker, bruk och seder vidt omkring. Ungefär likaså är det 
med Österbottningen. Ännu har dock den mindre fruktbara 
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jorden tvungit denna, att sysselsätta sig med åtskilliga binärin-
gar, dem allmogen på andra orter ej vinnlaggt sig om. Om 
Österbottningen sannas alltför väl det gamla ordspråket: Kyllä 
vatsa Lappalaisen laulamaan opettaa d. ä. (den torna) magen lär 
nog Lappen att sjunga. — — — 

Icke derföre, som vore vidskepelsen mindre i Tavastland 
än i de nordligare trakterna, äro de gamla runorna här så godt 
som bortglömda. Orsaken torde vara hellre uti Tavastbons större 
tröghet, så, hvad som beträffar att författa nya, som att i min-
net bibehålla äldre runor. Ingen beryktad naturskald, så vidt 
jag känner, vet jag att uppnämna i hela Tavastland. Det enda 
prof af deras genialitet häruti, är att då och då till de nymodiga 
sveticerande visor tillskarfva någon halfstympad vers, som oftast 
förråder auctorns smaklöshet och tomhet på bättre iUer. Dessa 
så utrustade visor sjungas ganska allmänt och ligga till mönster 
för den nyuppträdande skalden, då han, intagen af något ämne, 
vill besjunga det. Ehuru dessa visor i anseende till det stym-
pade språket, som gör att versen förekommer tvungen, och de 
sökta rimsluten icke äga något synnerligt värde, äro de dock 
märkvärdiga för deras ofta nationela melodier. Nya visor af 
detta slaget få ofta förut aldeles obekanta melodier, som hos 
skalden skapas tillika med orden och hvilka oftast äro mycket 
uttrycksfulla och komma orden till hjälp. En i Nyland och 
Tavastland mycket allmän, ja till och med i Savolax och Kare-
len redan bekant visa slutar med dessa orden: „Ei tällä laulull' 
ol' yhtäkän isää, Kuin joku taitaa niin pankoon vaan lisää" d. ä. 
denna visan har ingen fader, den som kan, må tillöka den. 
Man har också synnerligen fäst sig vid dessa orden. De mest 
heterogena saker afhandlas i olika värserna, och samma ide full-
följes icke länge. Då man sällan hör dessa sjungas annorlunda 
än stympade och corrumperade, är det svårt att lemna något 
prof uppå dessa. Jag vill dock här anföra par stycken till prof 
— — En annan sort skaldestycken har man i dessa sed-
nare tider börjat att författa här: jag menar andliga pomer. Re-
dan i flere år har det äfven i Tavastland funnits af de så kal-
lade Herränneet eller Kääntyneet (uppvaknade, omvända). Man 
kan svårligen säga att dessa utgöra någon ny sect, såvida man 
fäster vid ordet sect det vanliga begreppet. De skilja sig icke 
ifrån den allmänna gudstjensten, undandraga sig icke ifrån läs-
förhören eller nattvardens begående o. s. v. Hvari de afvika 
från hopen är, att de vid lediga stunder, i synnerhet på helg-
dagarna, ofta samlas för att hålla böner och utöfva annan andakt. 
Många finnas, som genom Bibelns och andra asectiska böckers 
flitiga läsning samlat sig en märkvärdig rikedom på ord och 
talesätt, som i dessa förekomma. Dessa äro vid nämnda sarn- 
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Inankomster ofta färdiga att utan ringaste förberedelse uppträda 
för att hålla böner och predikningar, citera härvid ställen ur 
bibeln, hvarpå de grunda hvad de sagt. Hemma sysselsätta de 
sig mycket med läsning af andeliga böcker, några hafva lärt 
sig att skrifva; hvilket sednare man dock icke ensamt får tillägga 
dessa, så vida det i allmänhet länder till finska allmogens be-
röm, att många af dem lärt sig skrifkonsten. Några af dessa 
Heränneet vandra uti andra församlingar, dock, som jag har skäl 
att tro, mindre för att göra proselyter, som att lifnära sig utan 
strängare sysselsättning. De afhålla sig ifrån alla lustbarheter, 
såsom dans, kortspel, lekar och mera. Åtminstone på sina stäl-
len hafva de gjort sig en regel att gå i hemväfda kläder, icke 
bära något rödt uppå sig eller hafva annan öfverflödig prydnad. 
Guds namn nämna de icke i dagligt tal, t. ex. när man hell-
sar dem : Hyvää päivää (God dag) svara de intet gerna som 
vanligt: Almar antakoon (Gud gifve) utan: Teille myöskin 
(också åt eder) eller dylikt. Hvad man beskyller dem är, att 
de skola vara egenkära ; ett slags andeligt högmod, som de i 
anseende till deras, som de tro, rättskaffens lefverne och ny-
uppväckta tro gerna tillegna sig. Som det nästan är ett behof 
för Finnen att sjunga, och dessa Heränneet icke gerna sjunga 
några verldsliga visor, så författar man här och der ibland dem 
andliga poömer, för att med deras sjungande variera de egent-
liga psalmerna. Under sången falla de ofta i en sort enthusiasmus, 
sången afbrytes och man hör dem i stället tala fremmande språk. 
De som varit i tillfälle att härvid gifva akt uppå dem, försäkra 
att de under detta tillståndet icke äro medvetande af något yttre. 
Förgäfves har man försökt att väcka dem med brinnande pertor, 
dem man fört så nära, att hettan påtagligt bort blifva olidlig; 
de hafva icke vetat det minsta häraf eller vist det minsta tecken 
till smärta. Efter som de återkomma sig från detta tillståndet, 
visa de sig förlägna och liksom blygas, hvilket också tyckes 
bevisa, att de alldeles varit i andanom. Hvad sjelfva språket 
angår, det de sålunda tala, så skall det bestå af riktigt articule-
rade ljud, men vara obegripligt för de omkringstående; om de, 
när stundom händer, att flere på en gång falla i denna hänryck-
ning, då förstå hvarandra, vet jag icke. Några missförstådda 
ställen ur bibeln, såsom t. ex. 1 Corinth. Cap. 14, äro säkert 
grammatican och lexicon till detta språk. Gerna tro de sig sty-
ras af omedelbara högre ingifvelser. Om en gosse berättade 
man, att han uti Skriftskolan icke kunnat läsa innantill något 
och således fått afslag med varningar utaf Presten, att framdeles 
bemöda sig bättre om läsningen. På hemvägen hade han be-
rättat sitt hårda öde för en karl, som mött honom, och frågat 
huru han skulle bära sig åt. Denne hade undervist honom, att 
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gå ensam uti skogen och bedja Gud, hvilket han ock gjorde 
med sådan framgång, att han genast blef en utaf de bästa läsare. 
Om en flicka berättade man, att hon utan ringaste undervisning 
lärt sig att till och med skrifva, och författar nu mycket om-
tyckta andliga poömer. En karl, som ifrån barndomen varit 
blind, skall ifrån bibeln och psalmboken slå upp ställen, man 
derifrån citerar för honom. Detta är ett factum, jag hört af tro-
värdiga män; han skall härvid noga känna efter med fingrarne 
och nästan alltid ganska säkert träffa rätt uppå. Till hvad otro-
lig grad kan således icke känslan uppöfvas. 

Uppå sina ställen i Tavastland spinna qvinnfolket all sin 
spånad med de så kallade Puntturitalkoot, som går till på föl-
jande sätt: uti ett byalag samlas gummor och flickor till en 
utaf grannarne, spinna der uppå en eller högst par dagar hela 
årets spånad, sedan går man till den andra, och så hela byn 
om på samma sätt. På några ställen nyttjar man härvid kaffe, 
för att traktera gästerna, på andra bibehåller ännu rofhötan sin 
credit. Dessa talkoot ske om vintern; alla icke blott byns utan 
hela sockens saker tagas här under gransning och skärskådas. 
Några berätta sagor, andra sjunga och ännu andra halva andra 
upptåg för sig. Gossar samla sig ofta, för att spela hvarje-
handa puts, eller åtminstone för att höra nyheter. Andra arbe-
ten, som man äfven ofta förrättar med talko, är rågskörden, och 
stocksläpning om vintern. Dessa betraktar man som små fester. 
Man frambär de bästa anrättningar, som fås, och öl jem te bränn-
vin förtäres ymnigt. Vid sina bröllop halva de åtskilliga ceremo-
nier, hvilka dock mycket variera efter socknarna. Som en be-
synnerlighet ansåg jag, hvad jag hörde här uti Heinola kapell, 
att en fästman skall bestå sig ofta omkring 10 talemän. Det 
tyckes som vore skönheterna här alltför hårdhjertade i förhållande 
till andra orter, der man drifver samma sak med en enda, ofta 
till och med utan taleman. Uti konsten att trålla äro Tavast-
länningarne likaså mycket efter Savolaxare, som dessa i nämnda 
yrke stå efter Karelare och i synnerhet efter Österbottningar. 
Dock skola äfven i Tavastland ännu finnas några qvarlefvor af 
de gamla trollsångerna (luvut, loihtot). Den gamla plägseden, 
att om Skärthorsdagen, Pingst- och Johannisnatten gå till sko-
gen och der bränna stora lysande eldbrasor, har ännu på många 
orter bibehållit sig i Tavastland. Jag kunde ännu öka dessa 
anmärkningar, så till annat, som i anseende till dialekten på de 
orter, jag genomvandrade, men jag anser det mindre mödan 
värdt, då de dels äro förut vidrörda i andra skrifter, dels åter 
angå blott någon viss ort, och således icke äga någon allmän-
het. T. ex. hvad språket beträffar så säger man här icke såsom 
i Nyland och Åbolän tulee, menee, kotia etc. eller som i Savo- 



Vandraren. 21 

lax tuloo, mänöö, kotiin, utan tuliee, meniee, kotio, ej heller 
vedes, kodas, eller veessä, koassa, utan velessä, kolassa. 

Den 16 maji kom jag således till Mäntyharju, Finlands 
fordna Barbari. Dels för att erfara, hvad ännu kunde vara qvar 
af den fordna beryktade vildheten, dels i hopp att med båt 
komma till Mäntyharju kyrkan, gaf jag mig ifrån landsvägen 
inuti socken. Jag afvek åt höger, för att komma till Anettu, 
som ligger vid sjöstranden. Jag föreställde mig, att skogsbyarna 
skulle bestå af idel usla rökpörten med små skottgluggar till 
fönster; huru öfverraskad blef jag ej då, när jag kom till Ku-
hala, der stugan var försedd med stora glasfönster, och dess-
utom var sjeifva byggningen ganska hög. Först tänkte jag, att 
der skulle bo något herrskap, men äfven denna tanke fann jag 
oriktig, ty när jag gick in såg jag värdinnan nysta garn, och 
pigorna tvättade bordet efter bakningen. Jag frågade efter vägen 
till Anettu, man förde mig på en liten spång, som skulle föra 
till ett hemman, der jag kunde närmare undervisas. Kommen 
hit, förfrågade jag mig vidare; de förde mig uppå spången men 
gåfvo mig föröfrigt litet hopp, att kunna komma till kyrkbåten. 
Ty antingen hade den, efter deras tro, redan farit eller skulle 
man icke fara ens. De berättade derjemte att ifrån Höltä skulle 
jag säkrare kunna komma fram, ty der vore ett brudpar, som 
icke skulle fara förr än följande dagens morgon, ty brudparen 
fara här samma söndagsmorgon hemifrån, som de sammanvigas 
om dagen, vore också kyrkvägen ännu längre, än den här var 
ens. Jag begaf mig således till Höltä. Så vidlöftigt man än 
underviste mig att taga än den ena än den andra spången, så 
hade jag ändock rätt svårt att hitta fram. Slutligen kom jag 
vid solnedsättningen till Höltä Gästgifvargården, der jag frågade, 
om brudparet skulle med båt. Man svarade, att de skulle med 
häst, hvarföre jag lemnade hela den ämnade kyrkfärden. Älven 
här var välbyggdt, en rymlig stuga, sal med kammare. Gäst-
gifvaren hemtade mig qvällsvard, som jag begärde, men om 
morgonen fick jag en kopp kaffe, ehuru jag icke hade beställt. 
Vid min bortfärd frågade jag honom, hvad jag var skyldig, men 
han ville icke taga någon betalning, bad mig dessutom dröja 
till frukosten, då han skulle låtit koka färsk fisk. Då denna 
fisken dock ännu var i sjön, så kunde jag icke vänta uppå den, 
utan begaf mig. Jag kom efter några virsts väg till ett torp, 
der sonen skulle kunna något poem om Mäntyharju kyrkbygg-
naden. Jag träffade honom och upskref så detta, som par stycken 
andra runor. Hans bror, som nuredan var död, hade författat 
dem, hvarföre han synnerligen tycktes önska, att få hellst det 
förstnämnda stycket till hans åminnelse tryckt. Härifrån styrde 
jag kosan till Hirvensalmi kapell, der jag framför allt ville träffa 
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en gammal bekant, comminister Hoffren. Utan vidare uppehåll 
kom jag till Karikkamäki. Som jag derifrån landtvägen skulle 
hafva haft 1 3/4  mil till Toivola, så betingade jag mig rodd, då 
vägen blott var en knapp mil. Jag lofvade åt karlen 75 kop., 
hvarmed han ock först tycktes vara belåten ; men efter något 
betänkande sade han sig icke kunna åtaga sig arbetet för så 
litet, hellst den stränga motvinden skulle göra det nästan omöj-
ligt för honom att ro ensam. Mera för att skämta öfver hans 
sjömannamod, än på allvare, lofvade jag honom 50 kop. och 
åtog mig att själf ro fram. Uppå detta vilkor ingick han lätt, 
hellst sedan jag påminte honom, att vinden nog skulle drifva 
honom åter till hemstranden, utan att han behöfde anstränga sig 
det minsta med rodden. Således begåfvo vi oss åstad, jag rodde, 
karlen satt i styret och gjorde flere gånger den slutsatsen af 
min rodd, att det också på den orten, der jag var född, skulle 
finnas sjöar. När jag hunnit något ut ifrån stranden, stannade 
blåsten småningom, tills det sluteligen blef nästan lugnt. Så 
mycket jag också hade skäl att glädjas häröfver, likaså mycket 
tycktes det vara emot karlens uträkning. Han yttrade sig, att 
om han vetat att blåsten skulle stanna, skulle han gerna hafva 
rott sjelf, och på andra stranden, när vi kommo dit, begärte han 
sig par skillingar öfver, för det han icke hade medvind på åter-
färden. Ifrån Toivola hade jag ännu 1 3/ 4  mil till Hirvensalmi 
prestgården, en i högsta grad angenäm väg. Löfvet var i sin 
utsprickningsperiod och skogen höll uppå att grönkläda sig till 
våren. Man såg ännu huru vinter och vår stridde med hvarann, 
man såg tillika att vinsten var vårens. Herdarna rundtomkring 
blåste med sina horn, och de sköna nationalmelodierna åter-
skallade rundtomkring från skogarne och bergen. Jag smög 
mig oförmärkt aldeles nära ett herdesällskap, som medan deras 
hjord betade uppå en linda, sjelf suto vid skogsranden och 
blåste uppå sina horn. Jag tog nu fram flöjten och började 
blåsa melodien uppå „Ej ole ajat enä, niin kuin olit ennen etc.". 
Hornen tystnade plötsligt, och herdarne, ovana att höra någon 
flöjt, visste knappt antingen de skulle springa bort eller upp-
söka stället, derifrån ljudet hördes. Hundarne förekommo dem 
likväl, uppvädrade mig hastigt och började skälla. Jag gick 
sedermera till vallbarnen, der jag af dem bemöttes med allsköns 
förtrolighet, så länge jag qvardröjde hos dem. Samma afton 
anlände jag till prestgården. Här tillbragte jag äfven följande 
dagen, och om tisdagen d. 20 maji gick jag eller rättare red 
till Hoffr&i, ty Kyrkoherde Sirelius, ömmande mina fötter, ville 
att jag skulle rida. Hos Hoffr&I dröjde jag ända till fredagen. 
Dagen för än jag begaf mig derifrån, tillbragte jag på vargskall, 
som anställdes på denna halfön. Vi sågo väl 5 å 6 vargar, 
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men ingen fångades. Här hade jag tillfälle att besöka flere 
bondhemman, hvilka öfverallt äro dåligt byggda. Qvinnorna 
halva här likasom redan i Mäntyharju en egen sorts hufvud-
bonad. Det långa håret draga de först med båda händerna rakt 
upp, sedan fatta de med vänstra handen närmare hufvudet uti 
det och vickle med högra handen det i en rundel uppå hjessan. 
Härpå bindes sedan en sorts hatt, som jämt inrymmer flätan 
och med dragsnören hopdrages omkring den. Här likasom i 
några närgränsande församlingar sammanvigas alla brudpar hellst 
fjerde Adventsöndagen, andra Juldagen eller Pingstdagen. I an-
seende till Församlingarnes storlek skall det ofta hända, att 
prästen då på en gång viger omkring 20 par på en gång till-
sammans. Dessa ställa sig omkring altarkransen alla på en och 
samma gång. Då presten emottager vigselringarne skall det vara 
ett icke litet bryderi för honom, att kunna återställa dem be-
hörigen hvar åt sin ägare. Vanligast ställer han dem då efter 
ordningen af brudparen uppå altarkransen eller också radar han 
dem uppå sina egna fingrar i ordning, då till slut hela hans 
hand blir vackert silfverbeslagen af ringarne. Arpa jemte andra 
vidskepelser äro här i ganska god credit. Arpa- eller lott-
kastningen verkställes här på följande sätt: man lägger uppå 
ena kanten af ett såll inuti detsamma en bit jern, kol och litet 
salt jemte en psalmbok, uppå yttre sidan af motstående kanten 
fästes en sax, den tvänne personer fatta hvardera uti sin ring 
med fjerde fingret. Sållet hålles nu sålunda något upplyftadt 
ifrån jorden uti en hängande ställning. Derefter gör man åt-
skilliga frågor, alla så ställde, att svaret kan blifva Ja eller Nej. 
Står sållet orörligt, så är det tecken till ett nekande svar, men 
vänder sållet sig vid någon fråga, hvilket sluteligen måste in-
träffa, när deras fingrar tröttna, som uppbära det, så tar man 
det jakande svaret för osvikligt. Så t. ex. om  någon blifvit 
bestulen och han genom arpa skulle vilja upptäcka tjufven, 
skulle han efter nyssnämnda tillrustningar fråga: om A är den 
ifrågavarande personen, så vänd dig, du såll. Men nu händer 
att sållet icke rör sig. Så ställer han genast upp en annan per-
son och lämpar frågan uppå honom, tills sluteligen vid någon 
fråga sållet rör sig, då den blir hållen för tjuf. Andra åter fästa 
sig dervid, om sållet vänder sig medsols eller motsols. I detta 
fall anses det förra för jakande, det sednare för nekande svar. 

Den 23 begaf jag mig åt St. Michel. Hoffrål följde mig 
ända till Istruala byn, som ifrån denna sidan är den första i 
nämnda socken. Husbonden uppå det hemman, dit vi kommo 
var berömd, att genom loihtot kunna bota sjukdomar. I hopp 
att kunna något locka ut af hans visdom, beslöt jag att stanna 
här öfver natten. Men antingen gubben intet ville meddela, 
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eller att han icke hade vidare, så fick jag ej annat än ett enda 
stycke om ormens födelse. Hans kurer, spådomar och annan 
vishet grundade sig, efter hans försäkran, uppå nattliga visioner, 
på hvilka han tycktes sätta mycken tro. Han beklagade sig 
endast, att han icke hvar natt hade dessa syner, utan fick under-
stundom vänta längre tid uppå dem. Uppå loihtot satte han 
icke så mycket förtroende, så vida de ofta svikit honom, undan-
tagandes det stycke emot ormbett, jag hade äran att få af ho-
nom, hvilket skulle vara aldeles pålitligt. Härifrån gick jag med 
kyrkfolket till St. Michels kyrkby. Ehuru jag litet fick vänta, 
så ville jag dock ej begifva mig ensam förut, ty det är ganska 
svårt att hitta fram här, då inga ordentliga byavägar finnas, utan 
endast smärre spång, hvilka beständigt grena och korsa hvar-
andra. Ännu en svårighet har den ovane, att förstå deras an-
visning. Ty i stället att man å andra orter säger, att man skall 
taga högra eller vänstra hands vägen, så bestämmer man i Savo-
lax allt efter väderstrecket. En sådan anvisning af vägen före-
kom mig först högst besynnerlig. En bonde viste mig ungefär 
på följande vis : först går ni fram den här spången, sedan tar 
ni vid första vägaskilnaden åt öster, vid den andra åt norr, derpå 
åt sydost och sedan åt sydväst etc. Jag kunde knappt hålla 
mig ifrån skratt och gaf mig åstad, utan att stort tänka på hans 
väderstreck, som istället att undervisa, förblandade mig än mera. 
Under vägen till St. Michels kyrka resonnerade jag med Istruala 
bonden i hvarjehanda ämnen med sådan grundlighet, att jag väl 
såg på honom, det han äfven trodde mig vara studerande, som 
jag föregaf mig att vara. Under vägen ginade vi öfver en äng, 
der en landtmätare satt vid spången med sina stickor. Jag såg 
tydligt på bonden att han väntade uppå, att jag skulle tilltala 
landtmätaren uppå svenska, men det föll mig nu icke in. Detta 
gaf bonden anledning, att något minska den goda tanken han 
om mig hyste, så att han efteråt icke mera tycktes vara så an-
gelägen att locka ut min visdom i hvarjehanda ämnen, den han 
ändock lärer hafva trott vara mindre ett bygga uppå. Men jag 
gick dock säkert skadeslös om min credit, om han andra pingst-
dagen såg mig i en annan rock följa med Prästgårdsinformatorn 
till kyrkan. :Ännu måste jag omnämna om Hirvensalmi, der-
ifrån jag kommer nyss, att den för detta skall lydt såsom för-
läning åt Grefve Brahe. Traditionen säger, att han ämnat upp-
föra här ett fästningsverk, för att i krigstider kunna försvara 
orten mot fienden. Också bär ett berg eller rättare en höjd, 
belägen omkring 1/4  mil ifrån kyrkan, namnet Tornialan mäki, 
der denna fästning skulle uppföras och redan var grundlagd. 
Vattnet omkring halfön, der kyrkan jemte några byar äro belägna, 
heter Puulanvesi. Det skall förut hetat Puolanvesi till åminnelse 
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af Polackarne, som efter berättelserna, ända hit förföljt de flyende 
Lapparne, men här, mötta af nämnda sjö, blifvit tvungne att 
vända om. 

Eftermiddagen d. 24 kom jag till St. Michels prästgård, 
der jag af Prosten Brunou blef väl emottagen. Här tillbragte 
jag Pingsthelgen och hade tillika tillfälle att se ett bondbrudpar 
i sin costiim, hvilken var ganska enkel. St. Michelsbon tror sig 
eljest hafva en smula bildning framför de närgränsande socknars 
allmoge, men denna bildningen är ganska tvetydig. Det är en 
märkvärdighet, som tillika är rätt påkostande för den hellst nå-
got patriotiskt sinnade, att bildningen hos finska allmogen nästan 
öfverallt skall taga en förvänd riktning. I stället för blygsam-
heten i tal och seder kommer en sjelftagen frihet eller rättare 
fräckhet och oförskämdhet, gästfriheten försvinner och ett tvärt 
och likgiltigt bemötande emot de främmande intager stället, gamla 
oskyldiga lekar utträngas af kortpacken, familjerna afsöndras och 
processa, man äflas att förlöjliga sig med kläder, som icke äro 
passande för allmogen. — I anseende till landsvägarne, som i 
St. Michel korsa hvarandra, kan man ifrån flere byar komma 
om sommarn ut med hjulåkdon. Också har mången bonde präk-
tig schäs, hvarmed han för stat uppå kyrkbacken. I sin dialekt 
har allmogen i denna socken det märkvärdiga, att de säga t. ex. 
vissa, kassoa, tarvissoo, vassa, messä etc. då man annorstädes 
i Savolax säger vihta, kahtoa, tarvihtoo, vahta, mehtä etc. Kyr-
kan är af träd och rymlig. Några balsamerade lik, som förva-
ras vid den förra kyrkan, hade jag ej tillfälle att se. Prästgår-
den, der jag bodde, ligger på en holme, den der utöfver gårds-
tomten äfven har utrymme till åkrar och ganska obetydligt äng. 
Här simmade jag första gången d. 26, då vattnet äfven här var 
tillräckligt varmt. Man måste anmärka, att några år islossning 
här först uti medlet af maji inträffar. Och i Kuopio trakten, 
som icke ligger så alltför mycket nordligare, hörde jag berättas, 
att man understundom ännu kör öfver isen vid medlet af maj. 
Den 27 kom jag till natten till en gästgifvargård. Jag började 
utskrifva några visor, som åtskilliga af hållkarlarne jemte byns 
flickor sjöngo för mig. Utan att se uppå klockan skref jag så-
länge jag kunde se vid dagsljuset. Sluteligen blef det något 
skumt, och då mina föresångare äfven ville gå sina färde, så 
slutade jag och såg, att klockan var något öfver 11. Så ljusa 
äro nätterna här redan vid denna tiden. Följande dagen kom 
jag till Jockas. Icke blott de vackra löfskogarna, här och der 
afbrutna af grofvare barrskog, gjorde ett angenämt intyck uppå 
mig, som under vandringen i Hirvensalmi och St. Michel föga 
såg annat än kala backor och utsvedda flackor, utan äfven all-
mogen måste jag omnämna med mera loford. Som jag viste 
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att Stud. Gottlund redan samlat runorna härstädes, så befattade 
jag mig föga med att ens efterfråga dem. I stället roade jag 
mig med att samla örter, som jag öfverkom, och i bondgårdarne 
fråga efter deras finska namn. En samling af finska namn uppå 
örter och andra naturalier skulle, efter min tanke, bidraga ansen-
ligt till upplösande af det historiska problemet om finnarnes 
fordna hemvist. Man vet att dessa namn variera mycket uppå 
olika orter, men med allt det finnas åtskilliga namn uppå örter, 
foglar, fiskar, och andra djur samt mineralier etc. som öfver hela 
Finland äro lika. Med någon säkerhet skulle man således kunna 
antaga, att dessa redan före finnarnes hitkomst varit af dem 
kända, lika som de flesta af de föremål, som efter provincerna 
hafva olika namn, troligen först efter deras invandring blifvit 
bekanta. Med anledning af de förra skulle man närmare kunna 
bestämma orten, der sådana djur vistas och sådana naturalier 
finnas, som således följakteligen skulle varit finnarnes fordna 
hembygd. 

Den 29 tillbragte jag uppå Jockas prästgård. Huru ange-
nämt det var, att här träffa min gamla lärare Contractsprosten 
Nykopp äfvensom hans fru, som är hemma ifrån Nyland, är lätt 
att föreställa. Prosten berättade, att då han såsom akademie 
adjunkt uti Åbo ofta haft bröstkrämpor, han nu genom bättre 
motion och i synnerhet genom predikande förbättrat sin helsa 
ansenligt. Under min vistelse i Åbo har jag hört många af 
mina kamrater yttra sin farhåga att blifva präster, för det de 
haft mera svagt bröst. Men denna farhåga tyckes vara förhastad, 
om den strängare rörelse, lungorna under talandet ifrån prediko-
stolen hafva, i allmänhet skulle yttra lika fördelaktig verkan. 
Väl känner jag åtskilliga af mina fordna Akademiekamrater, hvilka 
nu äro präster och erfarit samma goda följder genom predikande, 
några till och med hafva påstått sig derigenom kurerat en säker 
lungsot, men då motsatsen äfven understundom torde hafva 
inträffat, så vet jag ej, om man kan taga kuren för allmän. 
Prostinnan åter beklagade sig att hon här på sin nya hemort 
saknade vårens förnämsta prydnader blå- och hvitsipporna. Dessa 
blommor tyckas ej mera trifvas uti Savolax. Åtminstone träffade 
jag ej dem någonstädes här. Natten mot den 30 tillbragte jag 
hos Häradsdomaren Matts Hukkanen. Denne torde redan på 
förhand vara bekant genom sina finska poemer, af hvilka några 
äro införda i Turun Wiikko Sanomat. Nu var han af andra 
finska litteraturens älskare plundrad på sina förra poetiska pro-
dukter. Ett enda om den tillämnade nya kyrkbyggnaden afskref 
jag hos honom. Derjemte lemnade han mig löfte att framdeles 
bekomma mera. Om fredagen den 30 kom jag till Randasalmi 
prästgården. Här träffade jag åter en gammal bekant, Commi- 
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nistern Siljander, adjunkt hos Prosten och Riddaren Cleve. Sön-
dagen var jag i tillfälle att se allmogen i sin högtids skrud. 
Jag hade redan förut hört berättas, att Randasalmi allmogen 
skulle vara den mest bildade uti Savolax, hvarf öre jag äfven 
ville se dem uti sina kyrkkläder. Karlarne gingo uti långa grå 
vallmansrockar (nutuissa), dels uti korta tröjor. Qvinnorna hade 
icke heller några särdeles prydnader. Tröjorna voro dock mera 
smakfullt tillskurna med korttare skörten, än jag på andra ställen 
sett. En likprocession väckte min uppmärksamhet. Alla bäraren 
voro hvitklädda, nemligen i hvita vallmans långrockar med bälte 
om lifvet. Jag kan icke neka att denna procession förekom 
mig vackrare än de jag i Tavastland och Nyland varit van att 
se, der bärarene äro alla svartklädda. Ett brudpar sammanvig-
des efter middagen uppå prästgården. Brudgummen var klädd 
uti grå lång rock, med bälte omkring, bruden helt enkelt uti en 
hytt och rödrandig kjortel med förkläde, vanlig sarströja och 
hufvudet utan andra smycken, än en röd hoplagd duk, som 
öfver tinningen var slagen ett hvarf omkring hufvudet och fram-
till sammanbunden i en ros, samt tycktes tjena att uppfästa håret, 
som derunder och på hjessan tycktes vara hopveckladt. Om 
måndagen begaf jag mig tillika med nämnde Siljander till Marie-
berg, 3/4  mils väg ifrån prästgården. Denna egendom innehaf-
yes af en Arninoff, hvars andra bröder äfven nu om sommarn 
voro här. Här tillbragte vi aftonen med bollkastning och lågo 
öfver natten. Andra dagen hade jag ämnat att besöka en skred-
dare, som sades kunna mycket visor och runor. Uppå Siljan-
ders inrådan följde jag dock åter med honom till prästgården, 
i synnerhet då han lofvade afskrifva skreddarns runor och fram-
deles tillskicka dem mig. Följande dagen d. 4 Junii gjord 
jag tillika med Siljander en visit hos Major Stenroth, der vi till-
bragte eftermiddagen. Om aftonen återkommo vi, och ändteli-
gen om Thorsdagen afreste jag. Uppå få ställen skulle jag trif-
vas så väl som uppå Randasalmi Prästgården. Den korta tid 
jag nu tillbragte här gjorde mig redan likasom hemmastadd 
härstädes. Det ligger i några menniskors natur att så intaga 
en äfven under en kortare bekantskap, att man icke med lugn 
kan emotse stunden, då man skall åter skiljas ifrån dem. Det 
enkla och okonstlade i Prostinnan Cleves skick och väsende, 
äfvensom Prostens allvarsamma och vänliga bemötande gjorde, 
att jag länge kommer ihog veckan på Randasalmi. Åtföljd af 
samtligas lyckönskning för den återstående färden, begaf jag 
mig nämnde dag uppå vägen. Efter en mils vandring kom jag 
till Mustola, som ligger vid Haukivesi stranden. Som det icke 
låg i min plan att besöka landets städer, så föredrog jag vägen 
öfver Haukivesi för att komma till Kerimäki, framför den andra 
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och nu mest nyttjade genom Nyslott, hvilken är 4 mil längre. 
Kommen till nämnde by, betingade jag mig roddare. Vägen 
öfver sjön till motliggande stranden var 1 V, mil, dit hemma-
nets tvänne sonhustrur åtogo sig att ro mig för 1 Rub. 75 kop. 
Under vägen berättade den andra rodderskan, som var tämme-
ligen talträngd, huru hon ofta under svenska tiden med färj-
båten rott öfver resande jemte deras häst och åkdon. Ty då, 
när Nyslott var under Ryskt välde, måste man för att undvika 
vidlöftigheter med förpassningen och andra förhinder, en resande 
i ett annat rike möter, färdas öfver Haukivesi 1 1/2  mil för att 
komma till Kerimäki och de längre bortom belägna då varande 
Svenska Karelska socknarna. Hon berättade vidare om en sin 
resa till Kesälax, och gaf mig icke någon god tanke om Kare-
lare, dem hon beskref lika så råa och ohyfsade, som man på 
min födelseort är van att tro dem före. Jag vill icke för vid-
löftighetens skull tala om anledningen till denna hennes resa 
och äfventyren dervid, med hvilkas berättande hon underhöll 
mig nästan hela tiden vi voro på sjön. Hvad jag endast vill 
nämna var att hon vid början sade : „ingen menniska skulle 
tro att en qvinna, som jag är, skulle våga sig på en så lång 
resa", hvaraf jag slöt, att så beresta också karlarne i Savolax 
och Karelen äro, lika så stilla måste qvinfolket sitta hemma 
vid sina hushålls bestyr. Vid andra stranden bodde en Posses-
sionat Olsoni, hos hvilken jag vek in. Han trakterade mig med 
kaffe och en kaffesup deruppå. Här träffade jag äfven en Löjt- 
nant — — ifrån Jämsä i Tavastland, som kommit för att 
hellsa uppå sin slägtinge, nämnde Olsoni. Jag hade dock skäl 
att först taga honom för Olsonis informator, ty han rättade myc-
ket begärligt dennes Svenska, som var litet mer finskbruten än 
i Finland allmänt är. Härifrån begaf jag mig ännu samma afton 
och kom till natten till en bondgård 3/, mil härifrån. Denna 
hörde redan till Kerimäki, då de första tvänne byarne, jag pas-
serade, lågo inom Sääminge. En Guldsmed Gesäll, som här 
under sin vandring ifrån Nyslott till Uleåborg stadnat för att 
förfärdiga åt värden några silfverblandad metallskedar, som dock 
gingo för vanligt silfver, tog mig genast för en likadan vand-
rande Gesäll, som han sjelf var, och fröjdade sig synnerligen 
att äfven i en bondby träffa någon, med hvilken han kunde 
conversera om skrå ordningen och angelägenheter. Han tyck-
tes dock snart finna sitt misstag, ehuru jag icke stort bemödade 
mig, att rätta det. Han yttrade sig, hvaraf jag kan sluta till 
hans tanke, att „dom bondfolket var så dumt här å orten, att 
dom intet utaf ens tal kunde se, hvad man var". Det ligger 
något eget tillhörande olika klasser af menniskor, som för dem, 
hvilka varit vana att se folk af olika stånd, icke lätt kan dölja 
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sig. Ehuru förklädd till bonde och utgifvande mig för en bond-
son, som skulle färdas till Karelen för att hellsa på sina släg-
tingar, har dock flere också af allmogen icke trott det, när jag 
längre tid varit hos dem, och likväl borde det för mig, som 
både härstammar från bondklassen och största delen af min ålder 
lefvat bland dem, lyckas bättre än för mången annan. — Härifrån 
begaf jag mig följande morgonen tidigt uppå vägen. Det var 
ett synnerligen angenämt intryck, som denna gamla, nu öfver-
allt gräsbevuxna landsvägen med sina täta löfskogar å ömse 
sidor gjorde uppå mig. Redan aftonen förut vandrade jag der-
uppå så förnöjd, att jag knappt kom ihog att sörja om natt-
qvarteret. Nu var det om morgonen icke mindre intagande att 
tillika höra foglarne ifrån nära skogar uppstämma sina sånger, 
och hundrade blandade melodier lockade mig ofta att stanna 
under vandringen. Ett fem års gammalt barn frågade mig uti 
Randasalmi: „har ni i ert land så roligt också som vi hafva 
här?" „Och hvarföre tycker du det är så roligt här", invände 
jag. „Vi har ju", svarade han, „så vackra skogar strax nära, 
och där äro små foglar, som sjunga, och blommor finnas der 
och allting". Hundrade gånger rann denna gossens beskrifning 
öfver sina vackra skogar mig i hogen, och lika så många gån-
ger tänkte jag: huru rätt hade du dock icke. Något före mid-
dagen kom jag till en bondby, der en karl, som såg min flöjt, 
den jag bar hängande ifrån knapphålet, frågade, hvad jag gjorde 
dermed. Sedan han blifvit underrättad, att det var ett blås-
instrument, bad han mig blåsa uppå den. Så oöfvad jag också 
är att handtera den, så hade jag inom kort en talrik samling 
af barn, flickor, fullvuxne och äldre personer omkring mig. Detta 
var väl icke något nytt, ty redan förut hade jag flere gånger 
i andra bondbyar erfarit samma verkan af min flöjt. Melodier 
uppå finska visor och den allmänna runotonen intaga dem i 
synnerhet på ett märkvärdigt sätt. Flere gånger, ja nästan dage-
ligen står jag ibland en talrik skara af åhörare och beundrare. 
Detta fägnar, jag kan ej neka det, och tillfredsställer mycket 
min egenkärlek. Jag har alltid förekommit mig sjelf vid sådana 
tillfällen som en annan Orpheus, eller för att tala mera patrio-
tiskt, som en ny Väinämöinen. Ett sådant tillopp af byfolket 
är i ett annat afseende nyttigare för mig. Jag får derigenom 
lättare veta, hvilka i byen kunna visor och runor. Så gaf man 
mig äfven nu anvisning på en flicka, som genom sitt synner-
ligen goda minne kunde en hel hop visor och många af gamla 
folkets runor, hvilka sednare jag i synnerhet ganska begärligt 
uppskref. Modren påminte dock snart sin doter att med det 
öfriga folket följa till en sved, som nu skulle brännas. Då jag 
ärnar särskildt utgifva så dessa som andra runor, har jag icke 
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velat införa dem här. Dock som några läsare torde önska att 
äfven här se några utaf dem, vill jag uti öfversättning här in-
taga par stycken utaf flickans : 

Den stolta flickan. 
Denna doften ser man icke 
vistas uti drengens släde, 
ej i arbetskarlens famntag. 
Ännu skall åt denna dotren 
och åt denna vackra höna 
hemtas brudring ifrån Åbo, 
bröllopsgåfvan ifrån Riga. 

Efter åtskilliga besök hos allmogen och sedan jag af tvänne 
vallflickor, som nära vid vägen vallade sina får, afskrifvit några 
runor, kom jag till Yläkuona Gästgifveri, der jag tog mig natt-
herberge. Jag kan icke noga säga, hvilken tid det var om nat-
ten, som hit på samma ställe kommo tvänne fruntimmer. Jag 
var mera än förlägen, hvad jag skulle göra, antingen jag skulle 
behålla min en gång intagna säng eller bjuda den åt de nya 
resande. Som jag dock påminte, att den andra sängen var 
ledig, sedan husbonden, som om aftonen lade sig dit, stigit upp 
för att emottaga sina fremmande, så behöll jag min plats. Dock 
tyckte jag artigheten fordra, att jag, såväl under det de och en 
herre som var dem följaktig åto, som sedermera när damerna 
rustade sig till sängs, borde agera insomnad, hvilket jag också 
gjorde. Huru måste man icke ändock behandla etiquetten efter 
omständigheterna, tänkte jag för mig sjelf, under det damerna 
snart lagade sig till sängs och ännu snarare tycktes vara insom-
nade. Herren som icke fick plats uti kammaren, lade sig uti 
pörtet. Af lätt begripliga orsaker steg jag tidigare upp om mor-
gonen och lemnade damerna för sig sjelfva, dock ville jag icke 
begifva mig på vandringen, för än de skulle uppstiga, ty jag 
ville veta, hvilka de voro. Jag talte med dem sedan och kände 
den andra, som var Mademoiselle — — — ifrån Åbo och skulle 
till sin Slägtinge Häradshöfdingen — — uti Karelen. Jag 
påminte mig åter det olyckliga Åbo, men det glada intrycket 
mötet af ett derifrån anländande fruntimmer här på fremmande 
orter gjorde hos mig, förjagade snart den svårmodighet, minnet 
af Åbo förorsakar hos sina fordna invånare. Det resande säll-
skapet for sina färde, och äfven jag började kort deruppå min 
vandring. Mot middagen stadnade jag uti en by, hvars namn 
jag numera glömt. Jag fick anvisning uppå en bondson, som 
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skulle kunna åtskilliga runor, men hvilken för det närvarande 
var sysselsatt med tjärubränning i skogen. Efter folkets visning 
uppsökte jag honom der, men som det i det samma jag fann, 
honom började regna, så hade jag svårt att här under bar him-
mel uppteckna något af hans sånger. Dessutom gaf han mig 
hopp om en rikare skörd hos en skomakare, hvilken skulle 
kunna alla hans runor och ännu mycket derutöfver. Jag begaf 
mig till denne, som icke bodde särdeles långt härifrån, men 
fann honom ej hemma. Hans hustru och son, hvilka jag träf-
fade, berättade, att han uti ett skogshemman, ungefär en fjerde-
dels mil ifrån vägen aflägset, var uppå plöjningstalkko. Jag 
tog ifrån vägen åt höger, såsom de underviste mig, följde en 
smal gångstig, som i början var tämmeligen tydlig men efter-
hand tycktes förlora sig allt mer och mer uti skogen. Några 
svedjor, som voro vid vägen, förvillade mig ännu mer, så att 
jag till slut vandrade så godt som utan någon spång. Andteli-
gen kom jag åter uppå en bättre, den jag följde åt och kom 
sluteligen till min stora glädje till ett hemman, hvilket också 
var just detsamma jag sökte. Skomakaren jemte öfriga talkko-
folket kommo om aftonen hem ifrån ett nyrödjadt kärr, hvilket 
de upplöjt. Mitt hopp om runorna slog till större delen felt, ty 
de voro hufvudsakligast af andeligt innehåll och således förut 
tryckta. Dock hade jag å andra sidan det nöjet, att här till-
bringa aftonen vid talkko festen och deltaga uti samtalen, som 
vid sådana tillfällen alltid äro mera interessanta än eljest. An-
rättningarne vid aftonmåltiden voro salt fisk, stekt kött med salt-
spade, Rokko och Kokkeli-Piiroo. Älven här känner man fisk-
supen, och ordspråket „Ej kala kuivassa elä" (Fisken lefver ej 
uppå det torra, Fisken vill simma) var signalen dertill. Ölet 
var icke att jämföra uti godhet med Åbo- eller ens Tavastlän-
ningens. 

De långa afstånden emellan byarne, samlandet af några 
kärrväxter upptogo det mesta af min dag. Ännu tvang det häf-
tiga regnet mig att på eftermiddagen tillbringa någon tid under 
en gles kärrfuru, der jag ändock sluteligen blef genomblött. 
Till natten upphann jag vandrande uti regnet ett hemman, der 
jag stadnade. Detta var ungefär på gränsen emellan Savolax 
och Karelen, hvarföre jag, för än jag beger mig till det nya 
landskapet, något uppehåller mig här för att bifoga några an-
märkningar om Savolax, hvilka jag hittills förbigått. Angående 
landskapets benämning Savolax (Jemför Rtihs Finl. och d. Inne-
vån. Andra uppl. II. 127) meddelte Prosten Brunou i St. Michel 
följande åt mig. Efter en fornsägen, som ännu i våra dagar 
upprepas, skulle de första finnarne anländt hit sjöledes. Länge 
hade de förgäfves sökt upptäcka någon koja, för att förmodligen 
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bemäktiga sig densamma efter ägarens fördrifvande. Ändteligen 
sågo de rök uppstiga ifrån en fiskarekoja, hvars ägare en Lapp 
varit. Förtjusta häraf hade de i sin glädje flere gånger upp-
repat Savu! Savu! (rök I rök !). Till åminnelse häraf kallade de 
udden, der kojan stod, Pirtinniemi, ock så som denna udde 
skjuter ut ifrån kyrkobyviken i St. Michel, sjelfva denna viken 
Savulax, som sedan blifvit nyttjadt för att beteckna trakterna, 
omkring viken och sluteligen öfvergått till hela landskapets be-
nämning. Ett stöd för denna anledning af benämningen är äfven 
det, att St. Michel förut ensam burit namnet af Stor-Savolax, 
som man kan förmoda af underskrifterna under Upsala mötes 
Beslut år 1593, der en Andraeas såsom pastor och praepositus 
i Stor-Savolax jemte pastores i Pieksämäki, Randasalmi, Kuopio, 
Säminge, Jockas och de [ifrån] gamla Finland endast antecknat 
sig. Att St. Michels församling för öfrigt är den äldsta i Savo-
lax och landskapet här haft sin första kyrka, är troligt så af de 
redan nämnda anledningar till denna förmodan, som äfven af en 
annan, när man betraktar lokalen. Vid all inkräktning pläga ju 
alltid de första regleringarne ske vid gränsen. Då nu St. Michel 
stöter till Kymmene socknarne, har vid Svenskarnes invasion 
uti Savolax, denna utan tvifvel varit den första församlingen, 
dock troligen först någon tid af vida större omfång, eller rättare 
utan bestämda gränsor, hvilka flyttades med lyckan att göra 
proselyter. Så långt Prosten Brunous anmärkningar, hvilka jag 
ej vill öka med några nya gissningar angående denna benäm-
ningen landet har. Hemmanen uti landet äro ännu, såsom de 
uppkommit ifrån början, allt efter som någon börjat uppodla ett 
nytt jordstycke, vid hvilket han nedsatt sig, mycket åtskilda från 
hvarannan, aldeles olika än man ser i Tavastland och kustorterna, 
der de vanligtvis äro uppbygda tätt vid hvarannan. Många 
byar finnas, der en hemmansbonde har flera V, mils väg till 
ett annat hemman i samma by. Det ligger i Savolaxarns och 
Karelarns natur att bo åtskildt och i större ensamhet. Detta ser 
man äfven derifrån, att många som hittills bott mera nära sina 
grannar, vid ett skeende nytt byggande af sina rum, ofta flytta 
dem ännu mera afskildt. Byggnadssättet är mycket enkelt: ett 
pörte med rökglugg i taket och vanligtvis stora glasfönster flere 
till antalet. Muren för att värma pörtet, är af kubisk form in-
rättad med en bakugn, som man tillika begagnar att elda för 
värmets skull. Framför ugnen är en afsättning af muren i form 
af en bänk (pankko), omslagen till sitt yttre med bräder, undan-
tagande likväl den öfversta ytan, som för att emottaga de glö-
dande kolen (liesi) ifrån ugnen (uuni, pesä), måste vara af sten. 
Vid det åt golfvet varande hörnet af muren uppstiger en stolpe 
(patsa eller enl. Sav. dial. pahos), derifrån tvänne sparrar gå en 



Vandraren. 33 

till hvardera af de ifrån muren stående sidoväggar. (Ofta saknas 
denna pahas, i synnerhet uti den delen af landet, som gränsar 
till Österbotten. Afven måste man anmärka att några i de stu-
gor, som nu i sednare åren uppbyggts, begagnat samma mur-
inrättning, som man ser uti allmogens stugor i södra Finland, 
nemligen med skorstenspipa uppgående rakt ifrån sjelfva muren. 
Orsaken hvarföre de icke vunnit allmännare credit är, att de icke 
värma stugan likaså bra, som de gamla nationela). Föröfrigt 
har muren intet gemenskap med taket. När man eldar ugnen, 
utvecklar sig röken först i myckenhet öfver hela pörtet, så att 
den ovane äfven i sittande ställning, då hans ögon ändock äro 
närmare det rökfria golfvet, har svårt att härda ut. Men detta 
varar blott en kort tid, snart stiger röken ifrån ugnen som en 
pelare gerad till gluggen i taket, der den far ut, och sänker sig 
icke mera så lågt. Taket och den öfre delen af väggarne äro 
aldeles svarta af röksotet. Ofta äro de helt svartglänsande och 
hafva utseende af, som vore de öfverdragna med svart fernissa. 
Nedre delen af väggen är deremot till en mans höjd ifrån golf-
vet eller jemt med öfra fönsterposterna aldeles hvita. Så snart 
den något ansättes af sotet, höflar man den åter med ett dertill 
inrättadt instrument (vuolin). Golfvet är indelt uti tvänne afdel-
ningar. Den delen, som afskäres af en linfe ifrån murstolpen 
(pahas) utgående till gafvelväggen (peräseinä) på samma sida 
som sjelfva muren, kallas karsina, den andra och större delen 
heter silta eller allmänt latti, lattia. I fordna tiden voro dessa 
genom ett skrank skilda ifrån hvarandra, och ännu ser man på 
några ställen en balk eller stock gående längs med de öfriga 
golf balkarne tjena till samma ändamål. Mest nyttjar man dock 
nu för tiden golfvet slätt, så att intet synbart tecken är emellan 
karsina och silta, ehuru benämningarna ännu bibehållas. Då 
man inträder i ett pörte ligger muren och karsina åt vänster, 
silta åt höger. Inga möbler undantagandes bordet och några 
stolar och väfstolen ser man uti pörten. Skåp, kistor, hyllor, 
grytor, sängar o. s. v. inskränka icke utrymmet för den ofta 
ganska talrika familjen. Familjen sofver om somrarna i sina 
uthus (etiset, aitat), om vintern uti pörten. Man breder då en 
halmkärfva uppå silta åt karlarne, lägger deruppå ett lakan eller 
vadmalstäcke jemte en dyna, och till täcke nyttja de sina vad-
mals långrockar (vaipat) eller andra dertill tjenande täcken (hurs-
tit); qvinnorna bädda sig på samma sätt uti karsina. Det är att 
märkas, att qvinnorna äfven om dagarne hellst trifvas i karsina 
med sina sländor, spinrockar eller vid andra sysselsättningar, då 
karlarne hafva den öfriga delen åt sig förbehållen. En sort säng-
inrättning, som fordom nyttjats mer, ser man ännu på några stäl-
len. Det är en vanlig säng med ett fyrhörnigt tält af lärft uppå, 
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hvilket noga sluter sig fast vid sidorna af sängen för att hindra 
flugor och mygg att besöka den sofvande. Vid sina fyra hörn 
hänger det fast vid taket. Denna sofinrättning heter uudin, och 
är ganska tjenlig om sommaren för att utestänga de myckna 
myggorna, här, mera än i södra Finland, vanligtvis finnas. — 
Midt emot pörtet vid samma farstuga ser man ofta en eller tvänne 
kamrar (etiset). I dessa ser man ofta mjölken förvaras, såsom 
de äfven tjena att bevara smärre förråder af matvaror, för att 
snart hafva dem till hands vid måltiderna. Bodor (aitat) finnas 
flere vid ett hemman, så att ofta hvar son, i synnerhet om de 
äro gifta, har sin egen. I dessa förvara de sina kläder och 
annan lös egendom, likasom de om sommartiden ligga uti dem 
öfver nätterna. Badstugorna eldas på många ställen hvar dag, 
då äfven andra finnas, som förnöja sig med att bada 2 eller 3 
gånger om veckan. En oriktighet är det hos Riihs, då han upp-
gifver, att karlar och qvinnor bada uppå en gång. Jag har ingen-
städes sett det förhålla sig sålunda. Såsom sjelf älskare af bad 
har jag ofta badat under min vistelse i bondgårdarna, och kar-
larne bada alltid först, då qvinnorna först sedan begifva sig uppå 
lafven, när karlarne kommit ner derifrån. Köken (kodat) äro 
utan någon mur. Man eldar i dem uppå bara jorden, ty de 
halva intet brädgolf, och grytan hänger öfver elden ifrån en hak-
ställning (hahleet). Flere bönder hafva i sednare tider uppbyggt 
sig tvänne pörten. Detta förekom mig först besynnerligt, att de 
så skulle hafva tvänne rum, då de dock icke bodde uti det 
andra. Jag frågade efter orsaken, då jag förnam att de för rus 
sakkornas skull blifvit tvungne dertill. Russakkor äro en sort 
insekter, som af Ryssarne hafva sitt namn, jemte hvilka de kom-
mit i landet. De (Blatta Germanica) äro bruna till färgen, en 
half tum långa, hafva tvänne skalaktiga vingar, hvilka de dock 
mera sällan nyttja. Otroligt snällt springa de öfverallt på väg-
gar, tak, bord, golf och matkäril. Då de äfven inom kort tid 
föröka sig ganska mycket, så är det klart, huru mycket allmo-
gen är besvärad af denna inqvartering. De veta intet annat 
medel till deras förminskning än kölden. Derföre hafva de byggt 
sig tvänne stugor, att de således kunna flytta uti den andra, 
när russakkorna alltför mycket förökats i den ena. Som jag 
hört flere berätta, att de lika så lätt dö af brist på dricka som 
på värme, så vore det att försöka om icke hela detta besvärliga 
slägte kunde utdödas genom någon giftblandning uti drickat, 
det de mycket begärligt efterfika. — Savolaxska hemman äro 
på många ställen klufna uti flera delar. Stundom träffar man 
12:te dels hemman, ja till och med 16:de dels. Man har fruk-
tat att en sådan delning skulle hafva skadliga följder i anseende 
till landets välmåga, men man måste dock å en annan sida med- 
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gifva att landet just derigenom blir bättre uppodladt. Familjen, 
som besitter ett 16:de dels hemman eller skattmark, måste väl, 
för än den hungrar, uppsöka alla ställen, som hellst lemna något 
hopp, till åker och äng. Kärr upprödjas till fruktbar jord, fiske-
rierna drifvas med bättre drift. — Ehuru stenig jordmånen är i 
Savolax, så är den dock otroligt fruktbar. På många ställen 
räknar man 30:de kornet af rågen, 20:de anses redan såsom 
missväxt. Man skulle tro att Tavastland och de andra provin-
serna, der man räknar medelväxten till 7:de å 8:de kornet vore 
alltför mycket misslottade, men så är det dock icke. Savolaxarn 
vinner endast på utsädet, icke på bördigheten. Lika åkerstycke 
i Tavastland ger visserligen nästan samma afkastning som i 
Savolax, men skilnaden består deruti, att man i Savolax sår otro-
ligt glest. På en fläck, dit man i andra provinser använder 
en tunna i utsäde, sår man här 7 å 8 kappor. Bohvetet ger 
understundom 60:de kornet, men misslyckas några år aldeles. 
Häraf har man det ordspråket Tattari talon tuottaa, tattari talotto-
maksi, d. ä. Bohvetet bygger gården, bohvetet förstör gården. 
Emedlertid cultiveras bohvetet ansenligt. Svedja är ännu mycket 
i anseende. Ingen bonde lärer väl så mindre i sina svedjor än 
3 å 4 tunnor. Ofta träffar man dem, som hafva svedjeland till 
6 ja till och med 10 tunnors utsäde. När dessa lemnat en eller 
stundom tvänne skördar af råg, sår man i dem vanligtvis hafra 
och derefter bohvete. Sedan låter man dem åter skoglöpa. Efter 
tretton å sjutton år kan skogen fällas ånyo och svedjas. Potates-
odlingen har i dessa sednare åren tilltagit mycket. Allmogen 
cultiverar denna växt på de flesta orter till den myckenhet, att 
den derutaf har till långt in uppå följande sommaren. Marken 
öfverallt i Savolax är mycket stenig. Otroligt arbete kostar det 
landtbrukaren att få sina åkrar stenfria. Många hafva af den 
sten, som de bortrensat ifrån åkern, bygt stengärde omkring sina 
åkerlappar, och ändock ser man der stenar qvar ansenligt. Andra 
åter anse stenarna icke såsom något ondt, utan tro dem tvärtom 
befordra fruktbarheten. Sant är det att stenarne på torrare års-
tiden bibehålla uti sitt granskap fugtigheten längst qvar. 

Åkerredskapen i Savolax skilja sig något ifrån de i Ny-
land och Tavastland brukliga. I dessa sednare provinser har 
man tvänne sorts plogar: aura åkerplogen, med ett enda triangel-
aktigt plogjern, och den tvåtandade svedplogen sahra. Savo-
laxarn nyttjar blott en art af denna sednare sorten så till åker-
plöjning som till sveders. Dock benämna de den aura eller 
efter sin dialekt atra. Att söndra mullen till finare begagna de 
sig af en sort trädharf (karhi). Denna består af sammanfogade 
mycket qvistiga granstycken, hvilka de med qvistarne åt ena 
sidan så hopfoga, att den öfre qvistlösa sidan ser ut såsom en 
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vanlig trädhäck. En sådan harf är 2 å 3 alnar lång, 1 V, å 2 
alnar bred. — 

Skärorna äro äfven af egen beskaffenhet. Kortare än de 
tavastländska, bettet nära skaftet mera krökt och försedt med 
fina tänder. Vid skärandet slå de dermed icke halmen af utan 
hellre rifva. Liorna hafva äfven alltför kort jern, för att arbetet 
skall kunna gå med samma force som annorstädes i landet, der 
jernen äro väl dubbelt längre. På de flesta ställen äro dock 
ängarne för steniga och kunna derföre icke slås med långa lior. 

Matordningen öfverallt var mycket enkel. Sällan såg jag 
annat än bröd och fisk jemte surmjölk. Äfven smör ser man 
dock ofta på allmogens bord. Huttu och rocka förekommo om 
sommaren mera sällan, men ifrån höstetiden till Julen desto oftare. 
Inom denna tid förtär bonden sina mästa läckerheter, dem hösten 
och slagten erbjuder honom. Han tänker Lopusta hyvä laata 
(vid slutet är det godt att upphöra; finskt ordspråk) och till-
bringar sednare hälften af vintern med tarfligare föda. Att man 
icke kan säga detsamma om våren och sommaren, hindrar all-
mogens fiskareskicklighet, hvarom längre ner mera. Den gamla 
konsten att brygga godt öl tyckes hafva gått förlorad. Hvad 
det öl, allmogen nu brygger, beträffar, så är det i godhet långt 
under Tavastlänningarnes och den åt hvardera kusten om dem 
boende allmogens. Dock vore Jultiden lämpligast att erfara deras 
skicklighet häruti, hvarföre jag af de prof, jag kom i tillfälle att 
göra, icke kan fälla ett allmänt omdöme. Brännvin tillverkas 
deremot öfverallt, ehuru dess bruk ibland allmogen icke är så 
öfverdrifvet som kustallmogens. Kaffe är också på sina ställen 
väl bekant hos bonden. Några orter, t. ex. Randasalmi, Keri-
mäki, öfverträffa häruti andra. De flesta bönder här äga sina 
kaffepannor. I Kerimäki förekom det mig underligt att flere, ja 
ganska många bönder ägde sina egna väderqvarnar. Några af 
allmogen här hafva förvärfvat sig den skicklighet i architecturen, 
att de sjelfva kunna inrätta dem. Den savolaxiska allmogens 
karakter visar sig ganska fördelaktigt: Sjelfständighet utan fräck-
het, höflighet utan lågt krypande; kännedom af sitt eget värde 
och förnöjdhet med sitt stånd. Eftertanka och sundt bedömande 
vid hvarje tillfälle. Dialekten af finska språket, som nyttjas i 
Savolax, har i sednare tider börjat anses såsom den bästa och 
förtjenar äfven efter mitt omdöme detta företräde. Välljudande 
för örat, rikt uppå ord och kraftfullt i uttrycken ; föröfrigt renast 
ifrån fremmande tillblandningar hade den redan länge bort för-
tjena det. Föröfrigt varierar den mycket emellan socknarne. 
Då man i några orter (t. ex. St. Michel) säger kassoa, messä, 
tarvissoo, säger man annorstädes kahtoa, mehtä, tarvihtoo. På 
några orter (t. ex. Kerimäki) är en consonantfördubbling mycket 
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vanlig. Der säger man kyssyy, tulloo, männöö, kennen, då 
andra Savolaxare säga kysyy, tuloo, mänöö, kenen. Och slika 
skiljaktigheter kunde man samla i myckenhet, då nästan hvarje 
socken har sina egenheter icke blott i pronunciationen utan äfven 
uti benämningarne på åtskilliga föremål. Så svarade t. ex. mig 
en Savolaxisk bonde, då jag frågade huru han kallade en däld, 
der vi som bäst gingo, han sade: i vår by kalla vi den till noro, 
men i en annan by, som ligger 3 fjerdedels mil ifrån vår by, 
säga de notko, åt ett annat håll säga de åter i vår grannby 
alanko 1. alainen maa, och några kalla den aro. Jag frågade 
honom vidare, om de icke då hade stundom svårt att förstå 
hvarandra, när benämningarne så variera; han svarade att heart 
och ett barn äfven nog visste och förstod de andra benämnin-
garne, fast man bibehöll och nyttjade sina egna. Den förtjänst 
några Savolaxare (t. ex. Stud. Gottlund) trott sig derigenom göra 
sina landsmän, att han skrifvit det långa a- och ii-ljudet med 
ua och iä är en verkelig oförtjänst. Det är väl sant, att en del 
af de sydvästra Savolaxare pronuntiera dem ungefär sålunda, då 
man hos andra mera norrut boende äfven som hos norra Kare-
lare hör i dess ställe öa och trä, hvilket således vore rådligare 
att i allmänhet anses för savolaxisk pronunciation, men antingen 
deraf att detta e (i) och o (u) egentligen icke höras som rena 
vocaler utan hellre som ett slags förslag eller att Savolaxare äro 
redan för vana vid den nyttjade bokdialekten, händer det att de 
hesitera vid läsandet af sådan skrift, som föregifvits vara skrif-
ven på deras dialekt, då de vid läsandet af andra böcker till 
större delen äro tämmeligen färdiga. Jag hade Gottlunds Pie-
niä Runoja med mig äfvensom Topelii Suomen kansan vanhoja 
runoja ynnä myös nykyisernpiä lauluja. Dessa sednare, som 
äro tryckta i närmare likhet med det vanliga bokspråket, läste 
de lätt och ledigt, då samma personer ofta stadnade vid Gott-
lunds runor. Jag kommer ännu ihog en Savolaxare som länge 
stafverade på versen „Käynkö mä viikon villapiänä". Jag frå-
gade, hvad som der skulle hindra honom, då han dock förut 
läst ledigt? Han pekade uppå sidsta ordet piänä och svarade: 
„tuo i tuossa minua kammottoo" (det der i förekommer mig 
ovant). Jag nämnde nyss att o (u) och e (i) hellre äro att 
anses som förslager än egentliga vocaler, och detta är min öfver-
tygelse. Sådana ord som enligt bokdialekten skrifvas med aa 
och ää t. ex. maata (ligga) näätä (utter) uttalas icke af Savo-
laxarn som rent moata (muata) eller neätä (niätä) utan hellre 
som m6-åta neätä (miiutta, niätä), och en sådan kort vocal, som 
aldrig ensam kan utgöra en stafvelse ej heller med den följande 
gerna kan anses utgöra en diphtong, kan jag ej gifva lämpligare 
namn än förslag. Men nog derom. — 
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Den 8 Junii kom jag till Kesälax, som redan räknas till 
Karelen. Vägen gick förbi några torp, der gossarne roade sig 
att slå kurra. Jag stadnade för att åskåda deras lek, hvarmed 
de fortforo ostörda. Efter en stund kommo hit några karlar, af 
hvilka en sade sig kunna åtskilliga runor. Vi veko in uppå ett 
af torpen, der jag afskref desamma. Andra fick jag uppå samma 
stället af andra karlar och flickor, hvilka samlats omkring mig. 
Tillika fick jag anvisning uppå ortens förnämsta runoniekkor, 
dem jag sedan besökte. Den bästa af dessa bodde 3 fjerde-
dels mils väg härifrån uti Humuvaara by, dit jag om aftonen 
kom, tämmeligen blöt efter en starkare regnskur. Kainulain, så 
hette den anviste sångaren, var icke hemma. Han var som bäst 
med en stockflotta till Puhois sågen, derifrån han dock följande 
dagen väntades hem. Som hans hemmavarande bröder försäk-
rade mig, att han skulle ihogkomma en stor myckenhet gamla 
sånger, han skulle hafva uti minnet, så beslöt jag att afvakta 
hans ankomst. Måndagen led till aftonen, och Kainulainen hör-
des icke af. Den vackra belägenheten af hemmanet bredvid 
skogen och det goda bemötandet gamla värdinnan, Kainulains 
moder, jemte öfriga familjen viste mig, gjorde att mitt väntande 
icke var så ledsamt, som väntandet föröfrigt är. Tvärtom fann 
jag en sorts oförklarligt nöje att vandra uti den skogen, der 
Kainulainens numera aflidne far så många gånger uppstämt sina 
böner till de gyldne skogsgudarne och gudinnorna, der skogs-
nymferna (Mehtolan neitot) i fordna dagar visat sig för sina 
gunstlingar. Man bör ihogkomma, att gamle Kainulainen i sin 
tid varit ibland ortens bästa skyttar, att hans jägarlycka till större 
delen, efter tidens fördomar, berodde af skogsgudomligheternas 
gunst, dem han bättre än andra med sina sånger kunde röra. 
Dessa sånger hade nu gått lika som i arf uppå hans äldsta son, 
ehuru i följd af tidehvarfvets upplysning denne visserligen icke 
mera ansåg dem lika så gällande som hans förfäder. Han tyck-
tes hellre betrakta dem såsom en helig qvarlåtenskap af fadren, 
hvilka bäst förde hans minne tillbaka uppå barndomen, som 
varit den tid alla dessa fäst sig uti hans minne. För att åt 
Läsaren gifva idee huru finska Jägare bönfalla skogsgudomlig-
heterna vill jag här med öfversättning bifoga några af samma 
Kainulainens skogsböner. — — — 

Men till saken, som jag afbröt: jag väntade hela månda-
gen uppå nämnde sångares hemkomst, och då han ej kom beslöt 
jag att vänta ännu längre. Middagstiden följande dagen kom 
han ändteligen, men något restrött ville han först hvila sig. Om 
aftonen sjöng han dock något för mig, och vid det han slutade, 
försäkrade han mig, att jag icke på en hel dag skulle hinna 
uppteckna alla de sånger, han kunde och ännu återstodo att 
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uppskrifvas. Följande morgonen bad jag honom åter börja med 
sina sånger. Han svarade, att han, ehuru äldsta sonen, dock 
icke kunde uteblifva från det för familjen gemensamma arbetet, 
ty derigenom skulle någon misshällighet och missnöje hos öfriga 
bröder föranledas, hvilket han på allt sätt ville undvika. På 
annat vilkor sade han sig ej kunna uteblifva från arbetet, än 
om jag kunde leja karl för honom. Jag frågade efter legokar-
lar, men kunde icke få någon, såvida alla denna bråda arbets-
tiden voro sysselsatta med eget eller förut betingade af andra. 
Jag måste således ehuru ogerna se, att Kainulain med de öfriga 
begaf sig till utarbetet. Nu bemödade jag mig denna dagen 
att uppsöka hellst till följande dagen någon legokarl men lycka-
des ej i mitt förehafvande. Om aftonen kom Kainulainen med 
sina bröder hem ifrån skogen. Jag berättade för dem, att det 
varit för mig omöjligt att få någon arbetskarl och sökte förmå 
de öfriga att ingå deruti, att jag lemnade dem gemensamt en 
arbetskarls dagspenning, för hvilken de när tillfälle skulle ges, 
kunde leja sig en karl för den nu uteblifvande äldsta brodern. 
De lofvade betänka sig, och följande morgonen gingo de in 
uppå detta vilkor. Nu hade jag således sångaren i mina hän-
der, som med denna sin befrielse ifrån arbetet befann sig rätt 
nöjd och yttrade flera gånger med glädje, att hans sånger ännu 
aldrig gjort honom sådan tjenst som nu. Eftermiddagen tyckte 
han sig hafva ännu större skäl till denna tillfredsställelse, när 
det regnade något häftigare och han nu var under tak. Jag upp-
skref hans sånger ifrån morgonen till sena afton utan andra af-
brott, än dem måltidstimmarne gjorde och ungefär en half timme 
dessutom, då jag permitterade honom att koka kaffe, hvilket han 
sjelf föreslog till att visa sin stora fägnad öfver den ledighet, 
han denna dagen hade ifrån det strängare arbetet. Allmogen 
härstädes är eljest icke van vid kaffe, ehuru denna Kainulainen 
hade lagt sig till kaffepanna och lärt sig konsten att koka kaffet. 
Det är till märkandes att han är kyrkosexman (kirkonmies) och 
lär förmodligen i anledning af denna sin värdighet velat utstyra 
sig dermed. Om aftonen, när jag frågade, om han ännu kunde 
några runor, svarade han, att det väl ännu kunde blifva så myc-
ket jag skref uppå en dag men tillade derjemte, att han hade 
svårt att komma uppå dem alla. Jag ville då hafva honom 
ännu den följande dagen uppå samma vilkor till föresångare, 
men han afrådde mig ifrån att lägga ut så mycket penningar 
för honom. I morgon, sade han, hafva vi alla hemarbete, och 
om det icke faller er för besvärligt, kan ni uppskrifva resten 
der, ty jag kan alltförväl arbeta och sjunga på en gång. Jag 
lät det blifva dervid och skref bredvid honom följande dagen 
med blyertspenna, kvad han reciterte. Uppå detta sätt kom jag 
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att dröja uppå detta hemman flere dagars tid. Hela tiden be-
mötte mig gamla värdinnan och det öfriga folket ganska väl. 
Jag må blott nämna ett exempel till prof uppå deras ej mindre 
välvilja än förståndighet. Onsdagsaftonen gick jag och bada 
med de öfriga. Inkommen ifrån badstugan tog jag torrt linne 
uppå mig och upphängde det af badstuångorna helt våta att 
torkas. Följande morgonen såg jag ej mera detsamma och visste 
icke, hvart det kunnat komma, förrän mot thorsdagsaftonen jag 
träffade det rent tvättadt och mangladt uppå samma ställe. Jag 
tackade värdinnan, men hon undanbad sig alla tacksägelser, och 
sade att hon icke gjordt annat, än hvad man är skyldig att göra 
åt de fremmande. „Mitäs ihmisestä olisi joll' ei sitä hyvää toi-
sene tekisi". Tillade derjemte, „kanske ni skulle hafva haft 
något annat orent, jag skulle hafva bort fråga er då, men en 
gammal menniska kommer icke ihog allting". Jag svarade, att 
jag väl hade något mer, hvarmed jag dock icke kunde besvära 
henne. När hon fick höra det, gaf hon sig icke någon ro, förrän 
hon skulle få äfven det öfriga till tvätten, hvilket hon försäk-
rade nog skulle hinna bli tort tills jag skulle begifva mig. Jag 
lemnade då henne ett par sommarbenkläder, hvilka jag verkeli-
gen önskade hafva tvättade för några herrskapsställen, jag kom 
att besöka uti Fides. Vid bortfärden skulle jag på något sätt 
ersätta värdinnan så för flere dagars uppehälle som hennes öf-
riga besvär. Jag bjöd henne 1 Rub. B:co Ass, men hvilket hon 
ganska envist vägrade emottaga. Jag hade också föresatt mig 
att icke återtaga det, hvarföre hon sluteligen behöll det. At 
sångaren gaf jag till drickspenningar 75 kop., ty hans dags-
penning hade jag redan förut betalt. Älven denne vägrade att 
emottaga det, dock icke så ihärdigt som hans gamla mor. En 
af sångarens bröder, som var smed, hade lemnat mig några 
smedrunor, en t. ex. huru Ilmarinen lärde en smed att koka ihop 
jernet. Denne sednare nämligen hade smidit yxor uti sin smidja 
och förgäfves länge bemödat sig att koka ihop ringen eller hålet. 
Ilmarinen träffade vandra i granskapet och hörde hans bälg pusta. 
Han kom för dörren och frågade: Hur' många yxor har du 
redan fått i dag färdiga? Smeden, ännu mera ledsen då han 
märkte att andra äfven voro vetande af hans misslyckade försök, 
svarade: Det är den nionde jag nu håller uppå. Ilmarinen 
vände sig bort men sade vid bortgåendet några ord, som upp-
lyste smeden. Han sade: Sådana smeder hafva icke en gång 
så här dags nie yxor färdiga, hvilka då de stoppat sitt järn i 
glödet, kasta sand uppå det. Smeden gick genast och sökte 
sig sand kastade det uppå det kokande jernet, och till hans 
stora glädje grodde det genast ihop. Derifrån denna smedupp-
täckt. Man ser således huru äfven sådana upptäckter, som hvar 
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och en smed nu för tiden känner och derföre håller för ringa, 
i början varit vigtiga, så att gudarne sjelfva meddelat dem våra 
förfäder. Den som önskar hafva hela runan får den här: 

Eilän ennen rauta kiehui, Ofta förr har jernet kokat, 

För denna och några andra runor, Smeden Kainulain med-
delte mig, bjöd jag äfven honom vid min bortfärd 20 kop. Han 
var synnerligen förnöjd dermed och tyckte sig synnerligen väl 
betald, som jag kunde sluta af hans yttrande: Virsiä tästälähin 
pitää alottaa takomaan (d. ä. Härefter måste jag börja smida 
runor). Jag frågade om han trodde sig kunna få ihop en dug-
lig runo? han svarade: „Eilän ennen nuit' on tehty, laulettuna 
lasten luona, päivät pitkät paimenessa, illat kultaiset kujissa" d. ä. 
Ofta förr man visor gjorde, sjöng i kretsen utaf barnen, långa 
dagarna i vallen, gylne aftnarne i tågen.  Just när jag begaf 
mig härifrån kom gamla värdinnan med sin Rubel i handen och 
gaf till känna, att hon icke kunde behålla den. Ni behöfver 
nog, förrän ni är tillbaka till edra föräldrar, köpa skor också, 
ansenligt, huru skulle jag kunna ta emot pengar af Er. Jag bad 
henne vara tillfreds för den yttrade sorgen för mina skor och 
sade, att jag till det behofvet ännu hade qvar medel. Så skil-
des jag ifrån detta trefliga ställe. Gumman öfverhopade mig 
med välsignelser för hela min färd och önskade att jag dock en 
gång skulle få oskadd se hemorten. Jag har varit något vid-
löftig vid förtäljandet af min vistelse hos Kainulainen, icke af 
någon händelse utan i den afsigt, att åt läsaren gifva någon bild 
om lifvet hos Karelska allmogen. Jag har valt dertill hufvud-
sakligast detta ställe, för det att jag här vistades längre tid än 
vanligtvis eljest. Om Karelska gästfriheten kunde jag uppå 
livar sida anföra bevis, men för det enformiga sådant skulle för-
orsaka, har jag hellre uraktlåtit det, än att jag skulle falla läsa-
ren besvärlig, hvilket jag dock icke alltid kunnat undvika. Många 
karelska värdinnor träffar man, hvilka ännu anse det för en 
samvetssak att taga betalt för maten. 1 synnerhet uti skogs-
byarne träffar man dem. Vid landsvägarne äro de något vanare 
vid att låta betala sig, ehuru också der, när jag frågade hvad 
maten kostade, det vanliga svaret blef ,on tuota ruokaa makso-
takin vieraille annetuna" (d. ä. nog har man utan betalning också 
gifvit fremmande mat), och när jag derpå ytterligare önskade 
att de skulle bestämma sig, sade de vanligtvis: om ni nu träffar 
hafva någon slant (att ge åt barnen). Samma välvilja och hjelp-
samhet utan fråga om egennytta erfor jag understundom vid 
öfverfarten af smärre sund och vatten, der roddarne icke ville 
göra sig betalta för sitt besvär. Hade icke allmogen, som flera 
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af den yttrade sig, varit af den tanken, att jag icke på egen 
bekostnad gjorde denna vandring och lade mig i utgifterna, så 
hade jag säkert öfverallt intet kunnat förmå dem till att emot-
taga betalning. 

D. 13 begaf jag mig ifrån Humunvaara. Utan längre 
uppehåll kom jag om aftonen till Puhois egendomen, hvilken 
Mag. Fabritius nu för tiden innehafver. Natten likasom följande 
dagen tillbragte jag härstädes och hade således tillfälle att när-
mare bese dessa trakter. Egendomen har ett ibland de vack-
raste lägen emellan Pyhäjärvi och Orivesi sjöarne, hvilka här 
förenas genom Puhois ån, vid hvilken en god såg är inrättad. 
Orivesi stranden vid Puhois är beströdd med en myckenhet 
smärre holmar, hvilka nästan alla äro beväxta med löfskog och 
gifva åskådaren den härrligaste anblick. Uppå Orivesi såg jag 
äfven några segelbåtar, äfven en ny syn för mig uti Karelen. 
Pyhäjärvi sjön, som ligger å andra sidan, erbjuder icke samma 
angenäma syn. Närvarande ägaren var ifrigt sysselsatt med 
ställets vidare förskönande, såvida det kan ske genom konsten. 
Några äppelträd, han i sednare åren planterat uti trädgården, 
gåfvo allt hopp att snart blifva fruktbärande. Också lär klimatet 
icke vara så särdeles ogynnande deremot, då man har exempel, 
att äfven i Finland å nordligare trakter nogongång äppelträn 
gifvit frukt. Såginrättningen är i anseende till den goda vatten-
communicationen ibland de bättre. Ganska helsosam är den för 
allmogen häromkring, likasom dylika inrättningar alltid äro det. 
Derigenom lär allmogen att värdera sin skog, bättre än genom 
hvilka andra föreskrifter som hellst. Bonden, som har tillfälle 
att förvandla sina stockar till redbart mynt, är alltid mon derom, 
att denna penningekälla i framtiden icke måtte uttorka för ho-
nom. Den deremot, som icke har samma tillfälle, anser skogen 
af intet värde, vet icke, trots alla föreskrifter och reglor om 
skogshushållningen, dem han allesamman anser för idelt lappri 
och onyttigt prat, att hans skog är tjenlig till nogot annat än 
svedjebränning. Så har allmogen uti Hirvensalmi, St. Michel 
och åtskilliga andra orter gjort. Bonden å dessa orter måste nu 
ifrån flere mils väg förskaffa sig tjenligt timmer, några till och 
med hafva sin brännved utifrån. Bönderna deremot vid sådana 
orter, der de på nogot sätt kunna förtjena med sin skog, ser 
man årligen aflåta derifrån ansenligt, och dock är deras skog 
bättre än de förras. Några bönder omkring Puhois, hvilka nyli-
gen fört sina stockflottor till sågen, frågade jag för huru mycket 
de kunnat aflåta detta år. Jag hörde med förundran, då de 
svarade sig hafva för sina stockar bekommit omkring 80 Rubel, 
och frågade vidare : huru många år tror ni er skog skall räcka 
till på sådant sätt, när ni årligen så medfar med densamma. 
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De befarade icke något hastigt slut. Vi hugga i nästa år, sva-
rade de, uppå ett annat ställe, och så de följande åren tills 
stockarna åter hunnit växa på det ställe, vi nu i år togo, och 
sedan hafva vi åter samma väg för oss. 

Från Puhois åkte jag med Commissionslandtmätaren Tel&I 
till Hvilodal, hvilken egendom innehafves af hans Bror. Vid en 
hög backe icke alltför långt ifrån Puhois, den jag kom att pas-
sera, hade man den vackraste utsigt till Orivesi sjön. Hade jag 
varit landskapsmålare, skulle jag utan att betänka mig gerna 
lemnat mig ifrån schäsen och aftagit denna härrlighet uppå pap-
peret; men det var jag icke, hvarföre jag allt vidare åkte framåt. 
Uppå Hvilodal tillbragte jag flere nöjsamma dagar. Ändteligen 
begaf jag mig derifrån den 17 och vandrade några fjerdedels 
mil tillbaka samma väg, som jag ifrån Puhois hade kommit, 
till Niinkumpu för att träffa gamla bonden Makkoinen, hvilken 
var ortens berömdaste loihtia. Något våt efter regnet, som på 
vägen öfverföll mig, kom jag till Niinkumpu, obesluten antingen 
jag först skulle vika in till Makkoinen eller upp en herrgård, 
som låg helt nära Makkoinens hemman. Jag valde dock det 
förra i den tanke, att han hellre och villigare skulle meddela 
sin kunskap, när han ansåg mig för en af sitt stånd, än då jag 
ifrån herrgården skulle besöka honom. Gubben med sitt långa 
nedhängande hvita skägg förekom mig nog besynnerlig, något 
liknande en verkelig trollkarl. När jag hellsat uppå honom och 
talt några ord, märkte jag bredvid honom hans krokiga snus-
horn, hvaraf jag slutade till, att han var van snusare. Jag tog 
i anledning deraf fram min snusdosa och bjöd åt honom en 
pris. Gubben, kanske misstänkande att något trolleri vore att 
befara härunder, lät omöjligen förmå sig dertill, förrän jag tagit 
mig sjelf första prisen. Sedan fattade han mera förtroende för 
min snusdosa äfven som för mig sjelf och berättade åtskilligt 
om sina underkurer. Det bästa efter hans egen tanke var den, 
han för längre tid tillbaka nyttjat för en handelsmans fru uti 
Vasa. Makkoinen hade nämligen varit resandes till denna stad 
och haft sitt qvarter hos en handelsman. Frun uti huset låg 
uti en svårare sjukdom, derifrån alla stadens läkare icke kunnat 
rädda henne. Makkoinen, som fått veta härom, säger åt han-
delsmannen: Hvartill duga edra många läkare, som intet till-
sammans på månadtal kunna kurera en stackars sjuk menniska, 
som en Karelsk bonde, om ni vill, skall ensam göra på en kort 
stund. Handelsmannen hade genast på allt sätt bedt Makkoi-
nen företaga sin kurmetod och frågat, om han dertill behöfde 
något ifrån Apotheket, som genast skulle anskaffats. En näfva 
salt, svarade Makkoinen, är allt hvad jag behöfver. Dermed be-
gaf han sig sedan uti ett lider, för att vara mera ostörd, som 
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han sjelf sade, läste sina trollord öfver saltet och bad det så 
uti vatten inges åt Frun. Detta skedde med den efterföljd, att 
Frun genast kände sig bättre och inom kort var aldeles frisk. 
Läkarene hade sedan varit mycket efterhängsna om inhemtandet 
af hans curmethod, dem han dock icke upplyste om hemlig-
heten. Jag förbigår att omnämna huru handelsmannen både 
denna gång, som när Makkoinen derefter var till Vasa, bemötte 
honom med all upptänklig godhet. Nu voro det omkring tolf 
år förlidna sedan, och Makkoinen bad mig uppsöka sammma 
handelsman, beskref för mig gata och hörn, der han skulle bo, 
och tviflade icke, att jag på det bästa skulle välkomnas, när jag 
skulle helisa ifrån den gamla Makkoinen i Karelen. — — — 

Grunden för sådana berättelser, dem man ofta hör hos 
finnarnes vise, kan vara trefaldig. Antingen roar sig någon uppå 
deras bekostnad, ställer sig sjuk och låter sig då af dem botas, 
då curen vanligtvis är lycklig och stadgar hos loihtia den öfver-
tygelse, att det är en verkan af hans kraftiga ord, eller anlitar 
någon verkelig sjuk deras hjelp och tillfrisknar, på hvilket man 
kunde anföra flere exempel. Detta skulle låta otroligt, derest 
man icke kände, hvad för verkan den sjukes inbillning kan hafva 
uppå sjukdomens häfvande. Någon af ståndspersoner uti Kare-
len berättade om en lycklig ögoncur, han sjelf erfarit utaf en 
loihtia. Han hade länge plågats af sjuka ögon, om det var 
någon starr eller annan sjukdom, kan jag nu ej påminna mig. 
Såsom naturligtvis mon om bibehållandet af sin syn, hvilken 
redan till den grad försvagats, att han icke kunde läsa i någon 
bok, hade han besökt läkarene i Kuopio, hvilka icke kunnat 
gifva honom det ringaste hopp utan förklarat, att han nödvän-
digt inom kort skulle förlora äfven det lilla ljus, han ännu hade 
qvar. Med detta svåra utslag hade han begett sig till Nyslott 
och rådfrågat läkaren derstädes, hvilken bekräftat detsamma. 
Hemkommen med dessa mörka utsigter, hade han träffat en 
loihtia, hvilken försäkrat att han skulle kureras inom en enda 
natt. Ändock öfvergifven hade han tänkt: om jag dock ound-
vikligt skall förlora min syn, så kan det vara ungefär det samma, 
om det sker en vecka förut genom denna loihtias åtgärd. Han 
underkastade sig således dennes kur. Om aftonen, när han 
lagt sig, hade denne ombundit hans ögon med någon kataplasm, 
den han förut läst med loihtoformlerna. Den sjuke måste förut 
tillsluta ögonlocken med det uttryckliga förbehåll att icke öppna 
desamma, för än loihtia besökte honom, hvilket skulle ske föl-
jande morgonen omkring klockan 3. 

Skulle han det ringaste deremellan öppnat sina ögon, hade 
loihtia försäkrat honom, att han på stället skulle vara stockblind 
och aldrig kunna kureras framdeles. Patienten lofvar att orygg- 
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ligt efterkomma detta och bidar utan att det minsta röra ögonen 
otåligt uppå morgonen. Ändteligen kom den afsagda tiden, och 
loihtia inträder, frammumlar först några trollsånger och beger 
sig derpå till den sjuka. Derpå borttager han omslaget, tvättar 
ögonlocken och ber patienten öppna sina ögon. Det bästa utaf 
allt var visserligen, att denne också genast hade sett ganska bra 
och har ännu i denna dag god syn. Han hade icke fått veta, 
hvaraf gröten bestod, som legat uppå hans ögon. Den hade 
haft en vederstygglig, stinkande lukt, var det enda han visste. 
Flera sådana curer kunde jag nämna, hvilka således stadga en 
loihtias rykte och göra honom besökt af de hjelpbehöfvande. 
Ännu ges en tredje orsak till de underliga berättelser, allmogen 
har om sina loihtiat, och denna är, att dessa sjelfva uppdikta 
och inbilla allmogen åtskilligt, för att ådraga sig dennas större 
uppmärksamhet. Så kunde till och med fallet vara med ofvan-
nemnde Makkoinens kur, ty det hör just till saken att till vittne 
för sannfärdigheten af sitt föregifvande söka aflägsna orter, såsom 
Vasa för Karelarn, dem ingen kan så lätt undersöka och der-
igenom öfvertyga sig om motsatsen. Men jag återgår tillbaka 
till Makkoinen. Efter det jag afhört åtskilliga af hans berättelser 
och betalt dessa med ungefär dylika, bad jag honom meddela 
mig några af sina trollrunor. Han svarade först undvikande att 
han numera glömt dem till större delen, men efter upprepad 
begäran och sedan jag uppläst några af de, hvilka jag förut 
uppsamlat, samtyckte han dertill. Dock önskade han att till 
upphjelpandet af sitt minne alldra först få några supar bränvin. 
Efter något försök af uppläsande, sade han det rakt af vara 
omöjligt att utan denna förberedelse komma ihog något hufvud-
sakligt. Jag köpte åt honom bränvin af unga värdinnan, men 
förfelade derigenom helt och hållet ändamålet. Ty ehuru gub-
ben blef mera oförbehållsam efter bränvinet, hade detta äfven 
den ofördelaktiga verkan uppå hans målföre, som redan af natu-
ren var något oredigt, att det blef ännu mycket oredigare. Med 
största svårighet kunde jag åtskilja orden ifrån hvarandra, och 
om jag också åtskilde dem, gaf gubben sig alldrig så mycken 
hvila, att jag hunnit uppskrifva dem. Bäst som jag skulle upp-
skrifva någon rad, var han redan i andra delarne af runon, så 
att det omöjligt kunde bli något sammanhängande. Det enda 
jag kunde anteckna var några mythologiska namn och ställen, 
som jag, vid det han uppläste runorne, fäste i minnet och upp-
skref. Efter så fatta omständigheter, hade jag utan vidare uppe-
håll begifvit mig härifrån, derest jag ej blifvit underrättad att 
sockneskräddaren Kinnunen väntades hit samma afton. Utom 
det att sådane karlar ofta kunna visor och runor, dem de bättre 
än andra äro i tillfälle att lära, då de arbeta uppå socken eller 
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vid sitt lediga arbete sjelfva författa, hade jag om denne Kinnu-
nen speciellt kunnigt, att han skulle veta något i saken. Jag 
beslöt således att qvarstanna här till natten. Kinnunen kom 
också verkeligen och vägrade ej engång att lemna åt mig kvad 
han kunde. Det var blott skada att han icke kunde så mycket 
jag väntade. Han var mera road af sagor, med hvilkas berät-
tande han lofvade traktera mig fast i trenne dagars tid, som han 
sjelf utlät sig. Jag var dock icke betänkt att traktera honom 
med bränvin i trenne dagar, hvilket jag såg skulle blifva nöd-
vändig vedergällning för hans möda, hvarföre jag äfven följande 
morgonen afrest, derest ett fortvarande regn icke uppehållit mig 
ända närmare till aftonen qvar. Jag afhörde således denna dag 
Kinnunens sagor med (jag kan ej neka det) stort nöje. Sjelfva 
sagorna voro väl ofta af mindre intresse, men berättarens stora 
förmåga att framställa dem komice ersatte fullkomligen detsamma. 
Med den naturliga fallenhet Kinnunen hade att så med öf riga 
gester som sitt tal efterhärma saken eller föremålet och göra den 
liflig och åskådlig, hade han visserligen prydt theatern framför 
många, som egna sig åt detta yrke. Och då skulle han bort 
hafva en glassufflör af utseende ungefär som en kannsbutelj, 
den han emellanåt fått rådfråga. — Förrän jag beger mig ifrån 
Niinikumpu, måste jag nämna en omständighet, som kanske vore 
bättre att förtiga. Kort efter som jag kom till Makkoinen, kom-
mer hit äfven en gammal Mamsell ifrån förut nämnde herrgård. 
Jag vet ej om det var af någon händelse, eller om Makkoinens 
folk, som lätt kunnat fatta misstankar om mig, hade varit efter 
henne. Hon gjorde mig allehanda frågor ibland andra en: om 
jag kunde svenska, det jag likväl som bäst talte med henne, 
och derpå, om jag kunde tyska, hvilka båda frågorna jag be-
jakade, den om tyska språket likväl med det tillägg, att jag 
kunde det så mycket man kunnat i hemlandet vara uti tillfälle 
att lära sig det, då man ej kunnat resa i Tyskland. Jag vet ej 
om hon på något sätt kunde missförstå mitt svar eller hvarföre 
hon utan att vidare fråga mig om något, återgick sina färde. 
Jag hade dock väntat att hon först frågat, hvem jag var, hvilket 
hon aldeles bortglömde. Jag frågade efter hennes afträde, hvem 
hon var och fick veta, att hon var syster till Herren å gården. 
Efter någon stund sade någon af folket, som varit till herrgår-
den, att man önskade se mig der. Jag begaf mig också dit, 
der jag åter träffade nämnda fruentimret. Herren sjelf kom också 
kort deruppå ifrån en sidodörr in i salen, och gjorde mig några 
frågor, dem jag besvarade. Utan att ens be mig sitta, försvann 
han åter hastigt. Jag väntade liten stund i tanke att hellst få 
taga afsked af Herren, men det hördes ej af honom, hvarföre 
jag åter begaf mig till Makkoinens hus, der man bemötte mig 
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med all godhet och gästfrihet. Sedermera har jag fått höra, 
att denne Herre till all olycka icke haft sitt folk till hands för 
att låta gripa mig; men hvarföre gjorde han det ej följande da-
gen, som han dock säkert visste att jag dröjde qvar hos hans 
granne? Denna abnormitet af Karelska gästfriheten härledde sig, 
som läsaren lätt finner, af missförstånd. Och tvärtom att för-
undra mig häröfver, förefaller det hellre förunderligt för mig, att 
jag ej kan nämna under hela min vandring något annat exempel 
uppå dylikt undantag. 

Den 18 kom jag till Kides prästgård, der jag hos Curam 
Pastaris gerens Stenius tillbragte tvänne dygn. Pentti Hirvonen 
uti Jaarna, som sjelf skrifkunnig, efter några bönders försäkran 
skulle hafva haft mycket skrifna runor, kunde jag ej besöka, 
såvida Jaarna byn låg längre afskildt ifrån min väg. Jag begaf 
mig i stället till 011i Halttunen uti Rupponvaara, som icke låg 
så afsides. När jag först kom till Rupponvaara, träffade jag 
denna Halttuses kusin, som ägde det bästa hemmanet i byn. 
Han emottog mig ganska artigt, bad mig stiga in hos sig och 
lofvade skicka efter 011i. När jag liten stund varit hos honom, 
kommer också sångaren 011i, här allmänt känd under namnet 
Magisteri, hvilket han troligen fått derföre att han kan skrifva 
tämmeligen läslig stil. Jag vände mig till honom och frågade, 
om han kunde mycket runor, hvarpå han jakade, men vinkade 
strax derpå husbonden ut efter sig. Här öfverlade och rådgjorde 
han förmodligen med den andra, huruvida det kunde vara råd-
ligt att meddela dem. Ty ännu har hos finska runosångare den 
fruktan icke försvunnit, att deras runor möjligtvis kunde vara af 
den beskaffenhet, att de derföre råkade uti ansvar. Detta har 
jag nästan öfverallt förmärkt vara förhållandet. Småningom och 
oförmärkt bjuda de till att göra sig förvissade om motsatsen. 
Så till exempel, när jag af de loihtorunorna, jag förut samlat, 
uppläst någon kraftigare förbannelse af det onda, har jag mera 
än en gång blifvit tillfrågad hvarifrån jag bekommit samma 
runon. Lätt inser man, hvartåt frågan syftar, hvarför jag då 
alltid föregifvit mig hafva glömt personens namn, som meddelat 
mig densamma. — —  Efter en kort stund kom 011i åter 
in och skulle börja med uppläsandet af sina runor, men det 
hände Magistern som flere andra, att han icke ville komma uppå 
början. Till underlättande af hans minne ansåg jag ej vara 
otjenligt att smörja minnesorganerna med litet bränvin, hvilket 
jag ock gjorde lyckligare än med Makkonen. Husbonden viste 
mig under tiden jag dröjde här sitt bibliotek, som var tämme-
ligen godt till en bondes. Utom ascetiska böcker i mängd 
fanns häribland äfven Eläinten Tautikirja Gananderilta och några 
Judens skrifter. 
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D. 21 begaf jag mig härifrån till Podoskanvaara, der jag 
äfven hade mig anvist en runosångare Johan Kattilus. Efter en 
fjerdedels mils väg, som var till lands, kom jag till en lång och 
smal udde, som sköt in uti Kitteenjärvi och uppå hvilken några 
hemman voro. Härifrån skulle jag hafva rodd öfver en vik, på 
andra sidan om hvilken Podoskanvaara låg något aflägset från 
stranden uppå en höjd. Vid andra stranden hände mig den 
olyckan, att då jag skulle hjälpa färjekarlen att draga upp båten, 
föll min bössa, som jag ställt vid ett träd, derifrån uppå en sten 
och förlorade skrotet. Jag tröstade mig så godt jag kunde öfver 
denna olycka och vandrade efter karlens anvisning upp till byn. 
Ehuru det efter hans sägen icke skulle vara mer än en knapp 
fjerdedels mil till Kattilus hemman, vandrade jag ofelbart öfver 
en half mil med åtskilliga krokar jag gjorde, ty det var icke en 
gång ifrån stranden någon spång att hålla sig till. Jag träffade 
först uppå en äng nära ett hemman några flickor, som tvättade 
kläder. Jag frågade om hemmanet var Kattilus, hvilket de ne-
kade och bådo mig föröfrigt gå in, der jag kunde få anvisning 
till Kattilus. En karl jag träffade inne, kom och viste mig uppå 
spången, den jag följde tills jag sluteligen kom till hemmanet 
jag sökte. Värdinnan emottog ganska väl, och som det var 
middagstid, lagade hon mig middag, utan att jag en gång be-
höfde begära mig mat. Äldsta sonen Juhana var sysselsatt med 
fiskande och kom först efter middag hem. Utan minsta förbe-
hållsamhet fick jag af honom de runor eller rättare visor han 
kunde. Denne Juhana var en märkvärdig man derföre, att han 
uppå mindre än ett halft år utan någon ledning lärt sig skrifva 
ganska läslig stil. Han hade om vintern förut varit sjuk och 
då för att fördrifva tiden öfvat sig uti skrifvandet. Nu skref 
han god stil och, hvad som är sällsyntare hos bondskrif vare, 
stafverade orden riktigt efter bibelfinskan. Dottern, denna Ju-
hanas syster, var så intagen i läsandet af Topelii runor och 
några andra finska böcker jag hade med mig, att hon helt och 
hållet ville bortglömma ett bröllop, dit hon om aftonen skulle 
begifva sig. Jag hade eljest ännu samma dag begifvit mig 
härifrån, om icke ett bröllop, som följande dagen skulle firas 
för granngårdens son, hade lockat mig att stadna qvar. Hans 
utvalda sköna var från en annan by, dit bröllopsgästerna redan 
dagen förut begåfvo sig, men jag ansåg bättre att för min del 
fira bröllopet blott på detta sednare ställe. Jag väntade således 
uppå Kattilus ända till följande dagens afton, då jag tillika med 
Juhana Kattilus, som äfven förblifvit hemma, begaf mig till bröl-
lopsgården, som icke låg härifrån öfver en half fjerdedels mil. 
Ehuru objuden blef jag dock ganska väl emottagen af världs-
folket; isynnerhet gjorde flöjten mig ännu välkomnare. Efter 
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någon tids väntan, som jag tillbragte med uppskrifvande af runor, 
några här församlade karlar kunde, kom brudparet tillika med 
en mängd andra ifrån brudens hem. Man saluterade med några 
bössskott, äfven jag hade min hagelbössa med mig. Äfven väl-
komnade man dem med bränvin, som värden förde emot dem 
på gården, likasom värdinnan (eller någon i hennes ställe) emot-
tog dem med ölkannan. Talemannen, som anförde skaran, fick 
dock först efter åtskilliga ceremonier föra densamma in. Man 
frågade, efter det han hellsat, som vanligt är uti Karelen och 
Savolax: Hvad hörs det hos fremmande (Mitä vieraalla kuulu), 
hvarpå han äfven svarade som vanligt: Allting är fredligt (rau-
hassa vaan ollaan kaikki). Derefter tillfrågades han, hvem han 
var, hvarifrån, och i hvilket ärende stadd. Häruppå svarade han 
med diktade fraser, t. ex. om  sitt ärende berättade han: att han 
funnit och fasttagit en väldig örn, som raserat uti hans hönsbo, 
hönan hade icke lemnat sig ifrån örnen, ehuru hon skulle kun-
nat rädda sig ifrån dennes klor. Man förmodade, att denna var 
förtrollad, och som man en gång fått örnen fast, ville man leta 
hvarifrån den var hemma, och som den återflugit hit, förmodade 
man att den möjligtvis vore härifrån, hvilket man således önskade 
få veta. Värden, som tillställde frågorna, sade sig ej kunna 
ingå uti något längre samtal med dem, såframt de ej uppviste 
sitt pass, att de voro redligt folk. Talemannen svarade, att han 
dertill var lika så villig som skyldig, men önskade först få sitta, 
såsom trött efter sin långa färd. Man bjöd dem då allesamman 
sitta till bords, som redan förut var uppdukadt med rätter. Bru-
den med kaaso (brudfräman) och rytkä (dennas man) å sin sida 
satt bakom bordet bredvid brudgummen, vid hvars sida kosio-
mies placerte sig. Å ömse sidorna om denna grupp suto de 
närmaste anhöriga till det nyss vigda paret, och förresten satt 
man som slumpen fogat hvar och en. Först gick bränvinet kring 
bordet, och vid det Kosiomies tog sig aptitssupen, förklarade 
värden, att han icke behöfde se något vidare pass, såvida han 
nog deraf kunde se, att de voro ärligt folk. Rätterna vid bor-
det voro hvarken konstigt tillredda eller särdeles många. Bröd 
och smör, fisk, färsk och saltad, rokka, filbunka och piiroo, se 
der hela anrättningen. Ölkannan gick tämmeligen ifrigt omkring. 
Dock kan jag icke på något sätt breda mig i loftal öfver ölets 
godhet; det var på långt när icke att jämföra med det Tavast-
ländska eller Nyländska ölet och föga bättre än vanligt svag-
dricka. Vid första bordet åt bruden aldeles icke utan först vid 
det andra. Jag vet icke hvarifrån denna plägsed kommit, om 
icke möjligtvis derifrån, att hon ville favorisera gästerna så vid 
det första som vid det andra lika. Och detta gjorde hon bäst 
derigenom, att hon hos de förra, som eljest hade företrädet att 
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sitta först, var en tom åskådare, då hon hos de sednare tillika 
deltog uti anrättningarne. Derigenom uppstod en sorts jemnvigt, 
och ingendera kunde anse sig mindre uti hedern. Man ser 
således huru bönderna uti kinkiga ställningar, såsom den om 
rangen ständigt varit, kunna skicka sig behändigt. Det var ett 
nöje för mig att höra uppå bordssamtalen. Ehuru ingen herre-
man, hvarken präst eller länsman, var närvarande, och mig an-
sågo de för sin vederlike, för hvilken de icke behöfde frukta 
sig, så förekom här intet, som kunde störa anständigheten. Ingen 
såg jag öfverlastad hvarken nu eller sedermera, som kunnat 
åstadkomma förargelse ibland menigheten. Detta låter otroligt 
för dem, som ej varit i tillfälle att lära känna den finska allmo-
gen annorstädes än vid närmare kusten belägna orter, der man 
ofta inför ståndspersoners närvaro i slika fall ser mycket ofog 
drifvas ; men de som färdats i Karelen eller hellst uppå vissa 
orter i Savolax, skola utan tvifvel lättare inse och medgifva möj-
ligheten häraf. Sedan aftonmåltiden var förbi och bordet af-
dukadt, dansade ungdomen så uti pörtet som uti farstugan och 
uppå gården. Det var väl ingen spelman, man begagnade sig 
i dess ställe af sång. Understundom hjelpte jag älven till med 
flöjten, hvarmed de voro synnerligen tillfreds och yttrade, att de 
aldrig haft sådan musik uppå sina bröllop. De äldre suto och 
förde samtal sins emellan än uti ekonomien, än i religionen och 
uti hvarjehanda andra ämnen som interesserade dem. Några 
berättade sagor och roliga anekdoter. Andra sjöngo visor och 
runor och ännu andra deltogo uti ungdomens nöjen. Sent om 
aftonen begaf sig det unga paret till brudsängen, som var ut-
rustad uti en bod (aitta). Gästerna beledsagade dem dit, och 
sedan de tagit afsked af brudparet, gick man åter till sina nöjen. 
Några begåfvo sig till hvila, men många vakade hela natten. 
Tidigt om andra morgonen ungefär kl. emellan 3 och 4 satt man 
åter till bords, och ungefär kl. emellan 8 och 9 deruppå andra 
gången. Bruden eller rättare numera unga värdinnan (minlä) 
hade nu en sorts initiationsakt. Detta bestod deruti, att hon 
delade ut bränvin och öl åt alla gästerna, som från hennes egen 
hand skulle emottaga glaset. Derpå delte hon ut skänker åt 
sina svärföräldrar, svågrar och svägerskor, närmare anhöriga jemte 
kosiomies, kaaso, rytkä. Dessa bestodo uti skjortor, vantar, 
bälten, näsdukar, strumpor o. s. v. Det hörde till saken att 
hon skulle kläda skjortan hon hade för svärmodern sjelf uppå 
henne, dock till märkandes uppå hennes öfriga kläder. Svär-
modren hade någon tid derefter denna skjortan uppå sig, hvilket 
såg rätt kostligt ut, och en fremmande hade ej kunnat tro annat, 
än att hon oklädd, i bara skjortan, firade sin sons bröllop. Samma 
heder beviste hon kosiomies. Nu började en plägsed uppå 
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bröllopens härstädes, nämligen att samla penningar åt bruden. 
Der voro de som gåfvo 75 kopek, andra 50, det minsta var 
20 kop. Många gåfvo äfven en Rubel och derutöfver, och när 
dessa penningar voro församlade, jemte något åt sockens fattiga, 
företogs en annan insamling för bruden. Denna gjordes under 
namn af kyrkauction. Hvar och en som ville inlösa kyrkan 
skulle lägga uppå bordet någon slant eller ock, om han ville, 
någon sedel. Den som sidst lemnat, fick äga kyrkan, tills någon 
annan sednare lade sin fyrk. Jag växlade mig omkring en 
Rub.slantar med hvilka jag vist 50 ggr inlöste kyrkan för Tavast-
land. Men det voro dem hvilka alltid inlöste kyrkan sednare, 
vanligtvis för byn eller hemman hvarifrån de voro. Denna täf-
lan påstod länge och inbragte mycket penningar för bruden. 
Den förra insamlingen och denna sednare tillsammans uppgingo 
till något öfver 40 Rub. B:co ass. Derefter började den unga 
värdinnan deltaga uti hushållsbestyr, hjelpte vid dukandet af 
middagsbordet och efter måltiden att borttaga maten, äfven som 
vid andra göromål. Jag ångrade sedermera att jag ej begaf 
mig äfven till brudens hem för att se huru bröllopet der firades. 
Väl fick jag utaf Kattilus underrättelse derom, men genom frå-
gor kan man dock aldrig inhemta samma kunskap om en sak, 
som då man sjelf närvarande är vittne dertill. När brudgummen 
med sitt följe kommit dit skulle äfven der förekommit ungefär 
samma ceremonier, som jag nyss beskref vid brudparets jemte 
öfriga följets anländande till brudgummens hem hafva ägt rum. 
Kosiomies plägar då, som man sade, under diktade namn och 
ärende svara ungefär detta eller på något annat dylikt sätt, att 
han är t. ex. Ananiae den stores son (i Bibeln förekommande 
namn), att hans herre uppå ett godt och vackert ställe ägde en 
ljuflig örtagård, der alla trän undantagandes trädet Zittim (biblisk 
benämning) trifvas med framgång, att han nu äfven till com-
plettering önskade plantera detta träd och skickat sina tjenare 
ut för att söka någon planta deraf. De hade hört att här 
(i Brudens fars hus) skulle finnas samma trädet och hade för-
denskull kommit hit, önskandes att dem skulle lemnas någon 
telning deraf, sjelfva stammen skulle de ej vilja skada uppå 
något sätt. De försäkrade tillika, att med den vård deras herre 
var van att lemna sin örtagård, denna telning der ofelbart skulle 
trifvas lyckligen och inom kort bära frukt. Derpå skulle det 
ungefär tillgå på lika sätt som i brudgummens hus, undanta-
gandes att då bröllopskaran begifver sig härifrån, frågar Kosio-
mies om brudens Far och Mor äro vid lifvet, och derpå hvad 
de vilja lemna ifrån sin egendom åt den bortfarande dotern. 
Somliga lofva då antingen en ko, ett får eller några klädesper- 



52 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

sedlar, men hvad som alltid nödvändigt måste lofvas härvid åt 
dotern är en lia, skära (sirppi) och ett qvistjern (kassara). 

Ännu i denna dag ser man understundom uti Karelen åt-
skilliga andra bruk förekomma vid brölloppen. Dessa variera 
dock något socknarna emellan och kunna derföre icke samlas 
till en enda bröllopsceremonie. Ty det skall alltid blifva svårt 
att afgöra, huruvida dessa olika ceremonierna fordomsdags all-
mänt förekommit vid brölloppen. Många bruk, som ännu existera, 
torde vara urgamla, men andra torde äfven härleda sig ifrån nyare 
tider. Mödan värdt vore det, om någon, som sjelf vore i till-
fälle att bivista flere finska bröllop, skulle fästa sig vid och jem-
föra dem sinsemellan. Lättare än på någon annan väg är möj-
ligt, skulle derigenom det åldriga i dem upptäckas och en full-
komligare kunskap om sjelfva bröllopsbruken, äfven som i någon 
mån andra deraf utgående förhållanden, förberedas. I hopp att 
sakkunniga framdeles lemnade tillökning, har jag trott mig böra 
skildra eller rättare lemna några strödda anmärkningar om Forn-
finnarnes giftermålsbruk. Giftermålet var ett ibland de vigtigaste 
omständigheter uti deras familjelif. Kosiomies (talemannen) måste 
vara en af de erfarnaste män. Alla äfventyr, förhinder, faror och 
skador måste han gå, att jag så må säga, svärdet i handen till 
mötes. Allt det onda afundsmän (kateet, noidat, velhot, tietäjät 
etc.) utströdde för honom och hans följe, måste han kunna mota 
och af-vända. Detta var dock som en förberedelse uppå vägen, 
andra och svårare omständigheter följde snart deruppå i brudens 
föräldrars hus. Lyckligt anlända hit utbredde sig Kosiomies uti 
ett loftal öfver Kosia (den friande) eller, som det understundom 
tyckes hafva skett, gjorde denne sednare sjelf det. Här före-
lades Kosia åtskilliga vilkor, prof dem han skulle undergå, alla 
utsökt svåra och äfventyrliga. Vanligt tyckes det hafva varit att 
han skulle underkasta sig trenne prof. Dessa voro ofta icke 
lättare vilkor än Aietes gaf Jason, när han friade till det gyllne 
skinnet. När Kosia ändteligen utredt sig ifrån det tredje eller 
sidsta profvet, händer det dock ibland, att den sköna blir honom 
vägrad, ehuru han likväl oftast då kan anse henne såsom sin. 
Om han härvid ännu borde erlägga något för henne eller med 
andra ord, om föräldrarna sålde dotern, är en sak, derom menin-
garne varit delade. Att detta varit förhållandet hafva några yrkat, 
jag vet egentligen icke af hvad skäl. En gammal runo som 
öfversatt äfven förekommer uti Riihs Finland och Dess Inv. p. 13 
skulle vara anledningen till detta påstående. Men man behöfver 
blott läsa sidsta verserna deraf för att kunna påstå motsatsen. 
Brudgummen har nämligen i det föregående förtäljt den sköna, 
hvad han gifvit eller rättare förärat åt hennes föräldrar och när-
maste anhöriga (för att få deras samtycke till hennes erhållande), 
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då bruden uttryckeligen säger „Litet gaf du för den goda, Allt-
för litet för den sköna, Om dig bryr jag mig icke", hvarigenom 
hon lika så uttryckligt förklarar sig beroende af sig sjelf, att 
antingen taga eller lemna den ifrågavarande mannen. En annan 
Tavastländsk runo har jag, der det berättas att Klaus Kurk, som 
för några sekler sedan innehade Laucko godset i Wesilax, när 
han kommit till sin skönas föräldrars hem, der frågat „Onkos 
teillä neittä rnyydä?" Har ni jungfru till att säljas (till salu). 
Äfven detta skulle gifva någon anledning till det förra yrkande, 
så framt man blott åtnöjde sig med dessa orden, utan att fästa 
sig vid det följande der det säges: „Kukas hullu muu kuin 
pilka, Joss' ej hullu niin on himmi, Otti kihlat, anto kättä" d. ä. 
Hvem är galen om ej flickan, Om ej galen är hon rådlös, Mot-
tog gåfvorna, gaf handen. Med detta måste man äfven här er-
känna flickans fria handling. På samma sätt torde äfven andra 
ställen kunna förklaras, som tyckas vara för den förra meningen 
t. ex. Topel. II. 8. I. 23. etc. Dock hvem ville neka att äfven 
hos Finnarne något magtspråk å föräldrarnes sida, så fordom 
som nu, kan tvinga dotern att äfven mot sin vilja, bestämma 
sitt framtida öde; man har ju äfven hos de bildade klasserna 
bland Europas upplystare nationer tusende exempel uppå samma 
allsmägtiga Varde än af fadren, än modren eller annan giftoman. 
Äfven ibland dessa blir dottern såld; låt också vara att man icke 
nyttjar benämningen sälja, men handlingen kan dock icke be-
mantlas, ehuru benämningen förändras. Att dock sjelfva Väinä-
möinen också, ehuru mäktig han än var, dock icke ville begagna 
sin magt till inskränkande af den skönas fria handling och val, 
ser man af hans frieri till Tuuletar (Tuulikki), dervid han enträ-
get äskade hennes bifall och samtycke utan att först vända sig 
till Fadren eller Modren och lemnade oss ett värdigt exempel 
till efterföljd. Men vare härmed huru det vill, jag återvänder 
till min föresats, derifrån detta biämne förde mig ut. Sedan 
Kosia erhållit föräldrarnes tillstånd, oftast lär blotta modrens varit 
tillräckligt, tyckes det, som han åt dem lika som andra närmaste 
anhöriga, honom genom den skeende nya förbindelse förskaffa-
des, gifvit några skänker eller föräringar ; att bruden sjelf vid 
detta tillfälle icke blef bortglömd, tror man sig med skäl kunna 
yrka, hellst några gamla sånger tydligt hänvisa deruppå. Hvad 
för ceremonier nu kunnat äga rum, känner man ej så väl. Det 
tyckes som bruden på något utmärkt sätt härvid blifvit utklädd. 
Personen, som verkställde detta, har eget finskt namn (kaaso). 
Troligen lär väl då också det unga paret gjort inför vittnens 
närvaro något löfte sinsemellan. Brudgummen tog så sin sköna 
uti slädan eller uppå hästen, och sällskapet begaf sig till brud-
gummens hem. Kaaso höll här ännu några förmaningar till 
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brudgummen, att han hofsamt skulle förfara med sin eröfrade 
brud och lefva med henne uti sämja. 

Detta var åter en vådlig färd. Kosiomies kunde aldrig 
nog förse sig emot de illfundigas och afundsmännens stämp-
lingar. Till detta ändamål höll han ordentliga böner till de för-
nämsta gudamakter, hvilkas hjelp han trodde sig behöfva för 
att mota dem. Komna till Brudgummens hem, voro svärföräld-
rarne och närmaste slägtingar här till mötes för att lyckönska 
det nya paret, i synnerhet bruden. Under hela tiden denna 
festlighet varat, äro Kosiomies och Kaaso näst Brudgummen och 
Bruden (Sulho ja Morsian) de förnämsta. Åtskilliga täflingar 
tyckas dem emellan ägt rum i synnerhet uti att upphöja hvar-
dera sin principal. Åtminstone förekommo sådana täflingar och 
eloger uti par stycken gamla runor, hvilka till och med ännu 
understundom exequeras uti Karelen. Då jag ej känner förut 
tryckta runor att vid hvarje punkt åberopa mig uppå för denna 
framställning jag nyss gifvit, har jag ansett tjenligt att här tillika 
med öfversättning vidfoga några som jag äger uti manuskript. 
Så till exempel läser Kosiomies, vid det han beger sig tillika 
med Kosia uppå färden: 

Kave Eukko Luonnotar, 

d. ä. 
Kave, moder Luontos doter, 
prydliga och gyllne Kave, 
Väf åt mig ett gyllne kläde, 
gjut åt mig en kopparvepa, 
den jag natten hvilar under, 
och om dagen bär uppå mig, 
att ej sonen må försvinna, 
och förkomma modrens gåfva, 
modrens egna verk förvillas, 
Himmis hårstrå falla undan. 
Kave, moder Luontos doter, 
prydliga och gyllne Kave, 
kom att visa vägen för oss, 
kom att göra rak vår gångstig, 
dit hvar jungfru bort kan giftas, 
och en vacker brud kan tagas. 
Möter ock en granrisruska, 
slit den uti tvänne stycken, 
kasta så den bort åt sidan, 
att enhvar må lyckligt framgå 
och en orklös färdas säkert. 

Kave kultainen koria etc. 

Ukko, du min högste fader, 
du den åldrige i himmel, 
ställ i hast af rönn ett gärde, 
och af jern en gärdsgård uppslå, 
kringom folket i mitt följe 
och om hopens ömse sidor. 
Hopbind den med jordens maskar 
och tag vidjorna af ormar, 
hufvud utåt, inåt stjerten. 
Ställ gapet liksom det hväste, 
hufvudet att rysligt rassla, 
så uppå den främre trakten, 
som på den åt ryggen vända, 
och på sidorna derjemte. 
Fins det af det gamla folket, 
som i allas ålder suttit, 
för att mota hvarje fara 
och att svaja i mitt följe, 
att ej sonen må förkomma, 
modrens egna verk förvillas, 
och förgås den qvinnoburna. 
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Hundra män förutan klinga, 
tusen svärdförsedda karlar 
för att kullslå Katis troppar 
och besegra dem som möta. 
Ut må afundsögat borras,  

rnotvärns mage upp må fläckas, 
slit i stycken häxors näsa, 
så att Hiisis folk må hissna, 
sjelfva djeflarne förskräckas, 
jordens kateet taga flykten. 

Jordens gudomligheter anropar Kosiomies, ställande sig 
sjelf i en källare eller annan grop, på följande sätt: 

Jordens mor, stig upp från jorden, 
Jordens hufvudfar från åkern, 
den vidtkända mannens bistånd, 
kom att svaja i mitt följe 
och att mota hvarje fara, 
så uppå den främre trakten, 
som på den åt ryggen vända 
och på de åt båda sidor. 

Ej för egen del jag ber dig, 
icke heller för mitt följe 
men det är för dem som motstå, 
för de faror illskan utströr. 
Kom nu du uti mitt sällskap 
för att draga utaf bågen, 
för att rycka ifrån bågen, 
för att hjelpa ifrån tisteln. 

Kalma anropas på följande sätt. Kosiomies skall då 
antingen Thorsdagsafton eller Söndagsmorgon bege sig uti en 
kalmisto (ställe der de döda äro begrafna 1. begrafningsplats): 

Fins det än af gamla folket, 
som i allan ålder sutit, 
länge uti jorden legat, 
länge hvilat uti lugnet. 
Stigen svärdsmän ifrån jorden  

och i ryttare från sanden 
till den dyra sonens bistånd, 
den vidt kände mannens sällskap, 
svajen fram nu i mitt följe 
för att mota hvarje fara etc. 

Vattnets nympher få denna bön för sig. Kosiomies skall 
då han läser detta ställa sig uppå en kulle: 

Statt nu upp, du däldens tärna, 
vattnets nymf med mjuka skötet, 
källans blida, varma jungfru, 
qvinna från den svarta gyttjan, 
kom att skydda mina stigar, 
och att sväfva i mitt följe, 
så uppå den främre trakten etc.  

för att kullslå afundsskaran 
och besegra motståndstroppen. 
Ej för egen del jag beder, 
icke heller för mitt följe, 
mig för motstånd jag nu beder, 
kallar dig mot onda plågor. 

Vidare läser Kosiomies för Hästens säkerhet: 

Tar jag mig af Hiisis hästar, 
väljer mig från berget fålar. 
Tar nu Hiisis röda vallak, 
som af jern har fasta hofvar,  

eld i hufvud och jernmanig. 
Sjelfva smeden Ilmarinen, 
den evärdeliga smidarn, 
skodde en hel sommar hästen 
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och stallgångaren en vinter, 
när jag fore till att fria, 
när till Hiisis borg jag fore, 
för att fria borgens flickor, 
tärnorna i bergets grottor. 
Hästens fötter snafva icke, 
hvarken uppå glanska vägen 
eller uppå Kalmas klippa. 

Ukkos glöda svärd ju nedföll, 
fästet neråt ifrån himmeln, 
hufvudstupa ner från molnen, 
föll i högra handen åt mig. 
Solen glimmade från fästet 
månen blänkte uppå klingan 
dermed bort jag hundar värjer, 
jagar Kalmas folk ifrån mig. 

Efter denna framställning af det fordom brukliga bröllopet 
återvänder jag till det jag bivistade i Podoskanvaara. Gästerna 
skingrade sig nu allesamman efter ceremonierna och reste till 
sitt hem. Min följeslagare Kainulainen 1) och jag blefvo dock 
uppå värdens anmodan qvar till afton och ända till följande 
dagen. Det var nu midsommarafton, hvilken här likasom öfver-
allt i Finland begås med mycken ceremonialitet, ehuru dessa 
ceremonier efter orten variera. I Karelen likasom i S:lax är seden 
att då bränna Kokko, hvartill man äfven här vid qvällens annal-
kande gjorde sig redo. Gamla svedjeharfvor, söndriga båtar o. d. 
ansågos såsom en mera nödvändig ingrediens till brännmateria-
lierna. Detta kunde jag förmoda deraf, att sådana ifrån längre 
orter ordentligen med häst blefvo hitkörda, ehuru ved blott för 
att bränna närmare fanns att taga. I anledning häraf frågade 
jag om min förmodan var riktig, som de bejakade. Dessa ämnen 
ställdes nu i hög uppå hvarandra, och omkring ställde man 
långa torra trän med spetsarne i hop i form af en ofantlig kägla. 
När någon tid efter solens nedgång lidit, antände man kokko 
uppå en hög backe, hvilken man härtill valt. Redan innan vår 
Kokko väl hunnit höja sig ifrån marken på sina flammande vin-
gar, såg man andra sådana annorstädes, sedermera började ännu 
andra synas, ty nästan hvart och ett hemman har sin egen kokko, 
ehuru också ofta tvänne eller flera, i synnerhet då de icke bo 
långt ifrån hvarandra, med gemensamma krafter utrusta en enda. 
Denna anblick af här och der uppgående höga eldstoder, intog 
i början så hela min uppmärksamhet, att jag knappt märkte huru 
det öfriga vid vår kokko tillgick. Det tycktes, som hade him-
melen med alla sina stjernor blifvit flyttad ner uppå jorden. 
Dock såg jag att en hop barn och gossar dansade omkring den, 
hvari äfven de äldre deltogo. De äldre sjöngo runor och några 
sysselsatte sig med att skjuta lösskott. Det funnos äfven dem, 
som medtagit en bränvinsflaska och här utdelte det, andra syssel-
satte sig med att sköta kokkoelden ; så tillbragtes största delen 
af denna natt. Då vi hemlände, väntade jag att få se några 

1 ) Bör vara Kattilus. 
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andra ceremonier, men då det härmed tycktes vara slut och då 
jag dessutom efter vakandet under förra nätterna var något trött, 
lade jag mig gerna till sängs, derifrån jag först sent följande 
dagen uppvaknade. Åter påminte jag mig den högtidliga afto-
nen och önskade gerna få veta anledningen till bruket att bränna 
kokko. Jag ville dock ej få någon riktig förklaring häraf, ty 
syftemålet eller afsigten till och med till blotta betydelsen tyckes 
hafva gått förlorat hos nutidens finnar, ehuru sjelfva bruket qvar-
blifvit. Så mycket jag dock halft gissningsvis kunde utleta, 
tyckes första anledningen hos våra förfäder till kokkobränningen 
varit ett offrande åt åtskilliga gudomligheter, till ex. åt dem som 
befrämjade sädesväxten och åt dem, som gåfvo dem lycka till 
sjös, och icke mindre dem som gynnade jagtfärder, så vida 
fordom gamla bågar och pilar äfven blifvit burna till kokko, och 
ännu stundom, när det träffar att man har söndriga bösstockar 
etc., sådana äfven ditföras. Dessa lemnades då åt kokko (örnen), 
som med eldvingar fladdrade emot höjden, för att med tacksam-
het återföras till sina himmelska beskyddare. Finnarne tro att 
örnen (kokko) utaf alla foglar flyger högst emot himmelen. (Ej 
yksikään lintu niin korkialle lennä kuin lentää se kotka (kokko) 
poikineen d. ä. det finnes ej fogel som flyger så högt som 
örnen flyger med ungar sina, heter det i visan); hvaraf denna 
allegoriska benämning troligen fått sitt ursprung. Hvad vidare 
beträffar tiden, då troligtvis kokko af fordne Förfäder blifvit firad, 
är svårt att bestämma, om det skett Johannisnatten endast eller 
ock andra tider af året. På min födelseort (Karislojo) skall 
kokko fordomdags ungefär med samma ceremoni blifvit bränd 
Pingstnatten, men sedan i anledning af något Öfverhetens för-
bud blifvit bortlemnad, så att de yngre ej mera ihogkomma hela 
plägseden. Endast gammalt folk kunna ännu påminna sig den 
tiden, då dessa eldar (här kallade Hela valkiat) firades. Var nu 
tiden hos sednare Finnar obestämd i anseende till kokkofirandet, 
så vill det synas, som hade våra förfäder äfven icke haft någon 
bestämd tid derföre. Var det derjemte ursprungligen en offer-
ceremoni hos dem, som anledning är att förmoda, blir det ganska 
antagligt, att Fornfinnar vid sitt nomadiska lefnadssätt tidt och 
ofta fått anledning till dess firande. Lemnade de ett ställe, der 
till sommarutsäde någon harf blifvit begagnad, men hvilken de 
ej brydde sig om att transportera till ett nytt, så vida skogen 
allestädes lemnade dem materialier dertill, så offrade de den åt 
Gudarne. Likaså, sönderbrast någon båge, så kunde också den 
icke annorledes ärofullare användas, och då de öfvergåfvo en 
elf, en sjö, vårdade de väl ej heller sig om att bortföra båtarne, 
utan läto örnen taga dem till de himmelska gudarne, hvilka han 
under sin höga flygt troddes besöka. Så ungefär har jag före- 
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ställt mig kokkoeldens första upphof hafva varit, och anledningar 
till denna föreställning äro visserligen, som jag nyss vist, för 
handen. Dock hvem kan utaf det nu bestående tränga inuti 
forntidens mörker och säga: jag har funnit vägen. Hvad jag 
önskat, var att jag Johannisafton kunnat vara flerestädes när-
varande, för att hellst få se alla plägseder, denna afton förehades 
i mitt fädernesland. Huru de variera orterna emellan är troligen 
allom bekant. På min födelseort t. ex. brukar man nu för tiden 
att Johannisnatten utleta framtida händelser. Man går i den af-
sigt uppå något tak, tillhörande ett trenne ggr flyttadt hus, eller 
också på en sten, som aldrig blifvit rubbad ur sitt ställe, hvil-
ket man föreställer sig om stora stenar (jättekast dock undan-
tagna) i allmänhet. Der sitter man orörlig och afbidar syner, 
som skola förklara de vigtigaste framtidshändelser. Flickor vänta 
vanligen att få här första gången se sina kommande fästmän, 
och hvad kan väl för en flicka ligga djupare i hjertat. Gamla 
qvinnor äro angelägna att veta, huru det följande året skall stå 
till med korna och andra kreatur. Andra afbida andra företeel-
ser. För att dock vara säker, att intet troll eller någon ond ande 
möjligtvis, som stundom händt, skulle komma i något mellan-
spel, går man aftonen förut med Psalmboken i hand 9 ggr om-
kring huset eller stenen och det mot solen. Som barn satt jag 
då ofta tillika med andra sålunda, innerligen öfvertygad om möj-
ligheten af att på sådant sätt utleta min framtidsstjerna. Och 
sedan jag som gosse något förlorade denna öfvertygelse och 
hyste mindre förtroende till andesyner, satt jag förnämligast för 
att se bypojkarnes gyckelmakerier, hvarmed de roade sig att 
skrämma dem som suto uppå taket. Utklädde kommo de ofta 
i synnerhet vid sådana ställen, der flickor samlat sig, och spelte 
dem hvarjehanda spratt. Ofta agerade de äfven andar så lyck-
ligt, att flickorna verkeligen trodde sig haft andesyner och gjorde 
sina slutsatser till hvarjehanda förhoppningsfulla utsigter. Hvarje-
handa trolldom lyckades äfven denna natt ganska väl. Och hvad 
Påsknatten i detta afseende var för trollkäringar, då de ville för-
trolla boskap, var Johannisnatten för karlarne, som nu i synner-
het trodde sig kunna öfverföra ymnigt korn (sato) ifrån en an-
nans åker uppå sin. Till den ändan gingo de genom dens 
åker, från hvilken de trodde sig borttaga lyckan, och famnade 
under gåendet efter axen, hvilka de dock ej behöfde afrycka, 
derpå gingo de uppå sin egen åker och utsådde ifrån sin famn 
den osynliga kornlyckan. Att förtiga många andra vidskepelser, 
hvilka på min födelseort Johannisnatten äro öfliga. —  

Sedan nu bröllopet, kokkofesten o. s. v. voro förbi, och 
efter det jag uppå bröllopsgården hvilat öfver natten, begaf jag 
mig Johannismorgonen tillika med min följeslagare Kattilus till 
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hans hem, der jag hade lemnat min rensel och mina öfriga 
effekter. Nu först berättade Kainulain 1) en rolig tilldragelse. 
Jag nämnde att jag, då jag kom till Podoskanvaara, först vek 
in till ett annat hemman, för att fråga efter vägen till Kattilus. 
Der hade man tagit mig för en förrymmare och inbillat sig, att 
jag skulle hafva större anhang med mig, som nu skulle om nat-
ten plundra hos Kattilus, hvilken man visste var något förmögen. 
Det hände sig icke bättre, än att jag uti en björklund vid vägen, 
som härifrån förde till Kattilus, satte mig ner och blåste en stund 
uppå flöjten. Detta hade ännu mera styrkt dem uti deras en 
gång fattade tanke om mig, såvida de föreställde sig, att jag 
derigenom skulle gifva en signal åt mitt öfriga anhang. För 
säkert hade de tagit, att man följande morgon hos Kattilus icke 
skulle se qvar annat än toma väggarna. I denna fruktan kom 
nämnda gårds husbonde också följande morgonen till Kattilus 
för att förvissa sig ytterligare om förhållandet, men huru flat 
måtte han ej hafva blifvit, då han såg mina böcker och papper 
uppå bordet, och mig i allsköns stillhet vid andra ändan fru-
kostera tillika med gårdsfolket! Denna berättelse roade mig 
något, ehuru å andra sidan tanken att på detta sätt möjligtvis 
hafva skrämt flere förut och framdeles komma att skrämma var 
något smärtande. Efter ett gästfritt bemötande i Podoskavaara 
begaf jag mig härifrån Johannisdagen till Tohmajärvi Prästgår-
den. Af fruktan, att på denna sommarns förnämsta helgdag icke 
åstadkomma hos folket samma ofördelaktiga tanke om mig, som 
Podoskavaarabonden hade fattat, och dymedelst störa det be-
skedliga folket uti deras landliga ro och nöjen, ville jag ej vika 
in på alltför många ställen. Och vid de ställen, hvilka jag dock 
besökte, vidtog jag den försiktigheten att lemna min bössa uti 
farstugan. Allmogen här tyckes ej hafva samma bruk, som på 
min födelseort, att denna dag pryda sina stugor med gröna löf-
qvistar s. s. rönn, hägg, björk o. s. v., åtminstone såg jag ej 
ens tecken härtill hos dem, hvilka jag besökte. Under vägen 
till Joukkola hände mig en ledsamhet af egen art. Uppå en 
äng, der jag kom att gå öfver, voro några runda trän ställda 
öfver en der genomlöpande bäck. Vid det jag skulle öfver dessa, 
slant min ena fot ifrån trädet, och jag föll ända ifrån knät in i 
gyttjan. Detta hade eljest varit af ingen betydenhet, om jag 
icke kort förut hade tagit mina bättre benkläder uppå mig, med 
hvilka jag skulle göra visiten hos Prosten. Jag hade nu ingen 
annan utväg, än sjelf midt under kyrktiden börja tvätta mina 
benkläder. Till all lycka hade Prostinnan Cleve i Randasalmi 
försedt mig med tvål så rundeligen, att jag deraf ännu hade 

') Bör vara Kattilus. 
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ansenligt qvar, hvilket här kom ganska väl till pass. Jag bör-
jade således arbetet, påminnande mig, att det alltför väl gick för 
sig, att om helgdagen draga oxen ur brunnen. Efter en par 
timmars tid voro de åter torra, och jag kunde således fortsätta 
vandringen. Eftermiddagen kom jag kaffetiden till Joukkola, 
der man bemötte mig med samma välvillighet, som det öfver-
allt är brukligt i Karelen. Likasom en resande, då han å frem-
mande land träffar oförmodadt någon af sina landsmän, måtte 
öfverraskas af glädje, så ungefär är det med den, som på af-
lägsnare orter i sitt eget fädernesland träffar någon, med hvilken 
han på något sätt står i närmare förhållande. Så föreföll det 
mig, när jag här såg Stud. Ahlstubbe, som hos Prosten Wal-
lenius conditionerte som informator. Ehuru jag uti Åbo knap-
past kände honom till utseendet, var det nu likasom jag varit 
en gammal bekant till honom, så verkar tillfället magiskt, att 
äfven göra ett svagare band kraftigt. De tvänne dygn, jag till-
bragte uppå Joukkola, sysselsatte jag mig med att skrifva bref 
till mina bekanta. Ty ännu ärnade jag mig ifrån Tohmajärvi 
gerad inuppå Archangelska län, hvarföre jag härifrån Postkon-
toret ville lemna de hemmavarande någon underrättelse om mig. 
Jag kom dock sedermera att välja en annan direktion för min 
vandring, nemligen till Sordavala. Joukkola egendom ligger på ett 
vackert ställe vid Tohmajärvi sjön, hvarifrån den blott är skild ge-
nom ett åkerstycke och en åldrig skogslund närmare vid stranden. 
Öfver sjön på andra sidan är kyrkan icke särdeles långt aflägsen. 

Den 26 begaf jag mig ifrån Tohmajärvi och kom ännu 
samma dags afton till Pelgjärvi Prostgård. Prosten Hultin satt 
på en sidobänk vid trappan och bredvid honom hans Adjunkt, 
Cornminister Reilander. Som vanligt presenterte jag mig sjelf 
och blef likaså efter vanligheten väl emottagen. Nämnde Commi-
nister Reilander ansåg jag här ungefär som en socknebo, då jag 
fick höra, att han var hem ifrån Raumo staden, ehuru också 
Raumo ligger ifrån Karislojo hela 20 mil aflägset. Det är undrans-
värdt, och tillika svårt att förklara, af hvad för en hemlig glädje 
man öfverraskas, då man uppå aflägsnare trakter hemifrån finner 
någon, som beskrifver sig ifrån de ens födelseort närmaste om-
gifvande trakter. Med förtrolighet öppnar man sig för denne 
och anser honom såsom en af sina närmaste anförvandter. Jag 
tror att jag utan åtskilnad ansåge hear och en finne, jag träffade 
uti Tyskland, för min bror och likaså hear och en Europe, som 
jag skulle se uppå en resa i Amerika. 

Nära vid Pielisjärvi 1) kyrkan ligga trenne större herrgårdar 
Ylähovi, Alahovi och Rantahovi. Uppå den förstnämnda, som 

1) Bör väl vara Pelgjärvi eller Pälkjärvi. 
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v. Häradshöfding Olsoni äger, tillbragte jag tvenne dygn. Han 
viste mig den godheten att han kallade en af sina torpare, som 
kunde runor, att läsa dem för mig. Denne tycktes väl kunna 
något, men i Prästens, nämnde Reilanders närvaro, ville han 
högst ogerna komma fram med dem. Härifrån åt Sordavala till 
tycktes den inhemska runokonsten allt mer förlora sig, och en-
ligt berättelsen skulle man knappt känna den uti Olonetska gu-
vernementet. Att vidskepelsen dock icke åtföljer den så troget, 
som några föreställt sig, ser man utom annat äfven af bruket 
härstädes att offra uppå kyrkgårdarna pengar och annat. Kyrk-
väktaren i Pelgjärvi skall ofta hitta ännu slantar, som man offrat 
på kyrkgården och, som mera fördomsfri, icke dra i betänkande 
att ånyo uppoffra dem för några bränvinssupar. Den 28 Junii 
åt jag första gången smultron uti Karelen. Det förekom mig 
verkeligen förunderligt, att de här skulle mogna vid samma tid, 
som man ser dem mogna uti Nyland, ty äfven der har man ej 
förr smultron än några dagar efter midsommaren. Jag frågade 
om de livarje år lika så tidigt skulle mogna, eller om det i år 
var något undantag, då man sade, att man ofta i sednare tider 
redan till Johannisdagen haft smultron, men att tvärtom detta år 
för den regniga våren frambragte dessa bär något sednare än 
vanligt. Dock hade man der för ungefär ett halft sekel tillbaka 
vanligen icke fått smultron för än vid medlet af Julii, således 
hela tre veckor sednare. Så mycket har klimatet här uppå denna 
korta tid förmildrats. — Min farfars bror, hvilken för längre tid 
tillbaka såsom smed flyttat ifrån Nyland och bosatt sig i Pelg-
järvi, lefde icke mera; dock hade jag det nöjet att träffa en af 
hans söner härstädes, äfven som hans smidja och boningsställe, 
som dock nu tillhörde en fremmande. Den 30:de Junii lemnade 
jag Pelgjärvi och gaf mig att vandra till Sordavala. När jag 
gått omkring en mils väg, upphanns jag af en bonde, som äfven 
for till Sordavala. Som han tycktes hafva god häst, så betin-
gade jag med honom att få åka den återstående vägen, hvartill 
han äfven var villig. Snart kommo vi till Ruskiala Marmor-
brottet, eller rättare till stället, der de härvid engagerade embets-
män hafva sina boningar, ty sjelfva brottet ligger härifrån en 
god Rysk virst aflägset. Under tiden som bonden stadnade här, 
gick jag till sjelfva brottet. Vid stället var ingenting märkvär-
digt, blott några uthuggna marmorblock såg jag, och sjelfva brot-
tet var ansenligt djupt och fyrkantigt, med lodrätt uppstående 
väggar af det obrutna berget. Marmor, som här uppbryts, är 
till största delen gråspräcklig, mindre får man af svarta marmorn 
äfven som af den så kallade gröna. Efter ett flygtigt genom-
ögnande begaf jag mig åter härifrån. Jag hade lemnat min 
rensel med alla effekterna uppå bondens kärra, det var således 
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icke underligt, att jag skyndade mig, emedan fortsättningen af 
min vandring berodde uppå en äfven till namnet okänd bondes 
ärlighet. Jag fann dock bonden qvar, hvilket jag hoppades. 
I anseende till allmogens öfverallt kända ärlighet, har jag flere 
gånger på samma sätt lemnat min rensel hos dem, utan att jag 
erfarit någon obehaglighet deraf. Ofta har jag lemnat rocken med 
penningarna i fickan uti pörtet, under det jag gått att bada, och 
aldrig har dock någon enda styfver förkommit för mig härunder. 

Återkommen ifrån marmorbrottet, satte jag mig åter uppå 
bondens kärra och afreste. Mot aftonen kommo vi till Sorda-
vala staden, der jag tog mig qvarter uppå gästgifvargården och 
öfvervar natten. Andra morgonen uppsökte jag Provincial Lä-
karen Lillja, den enda som jag visste hade hitflyttat ifrån de 
till min födelseort gränsande trakter. Med sin vanliga godhet 
emottog han mig och bemötte under mitt vistande, ehuru jag 
också var alldeles obekant med honom. Derjemte rekommen-
derte han mig hos några herrskaper härstädes, hvilket gjorde 
min vistelse mycket angenämare, än den eljest kunnat blifva. 
En förmiddag besökte jag med honom hans patienter, hos hvilka 
han presenterte mig för en Doctor ifrån Åbo. Så smickrad jag 
än för tillfället befann mig härvid, så hade det dock kunnat för-
orsaka mig något bryderi, derest jag icke förstått utreda mig 
behändigt. Det var nämligen bland dessa patienter en Rysk 
handelsman, hvars fru följande dagarna, då hon såg mig, en-
träget anhöll, att jag skulle ordinera något för hennes sjuka man. 
Jag visste knappt hvad jag skulle säga, ty så oväntadt var det 
för mig; icke ville jag gerna återgå ifrån min engång antagna 
Doctorsvärdighet, och rakt omöjligt var åter å andra sidan att 
jag kunde skrifva något recept för hennes man. Jag fann så-
ledes för bäst att ge henne allt möjligt hopp om sin mans åter-
fående och utbredde mig för öfrigt i ett loftal öfver deras läkare 
Lillja, som i alla fall vore i skicklighet långt öfver mig, skulle 
göra allt hvad som i denna sak var att göras. Härigenom frälste 
jag mig i denna kinkiga fråga och förekom äfven hennes en-
trägenhet för framtiden. Efter fyra dagars uppehåll i Sordavala 
fick jag ändteligen d. 4 Julii tillfälle att bege mig till Valamo 
kloster. 2:ne munkar, som derifrån voro till Sordavala och nu 
skulle återbege sig härifrån, lemnade mig plats uti sin båt. Det 
var en fredagsafton vi skulle fara. Ungefär kl. 9 begaf jag mig 
till munkarnes qvarter, der jag satt och väntade ända till kl. 11, 
ty förr blefvo de icke färdiga. Under denna tid bemötte de 
mig väl och bjödo mig till och med att hålla till godo afton-
vard, hvilken godhet jag dock ej kunde begagna mig af, såvida 
jag nyss förut ätit uppå gästgifvargården. Sjelfva åto de och 
korsade derpå sig för en Mariabild, som på väggen stod uti ett 
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litet glasskåp. Ändteligen voro de kl. 11 vid lag färdiga till 
afresan. I det den ena af munkarne gick ner långs med en 
trappa, som ifrån stranden förde till båtbryggan, hände honom 
den olycka, att hans fot snafvade, och vid det han ville rädda 
sig ifrån att sjelf falla, föll kompassen, som han hade under 
armen, och rullade ner långs med trappan. En profan hade vid 
en sådan händelse ovilkorligt utbrutit i svordomar, men hvad 
munken gjorde, vet jag visserligen ej, så vida jag ej förstod 
orden, han härvid talte. Vi sökte efter kompassen men förgäf-
yes. Dock hittade vi sjelfva lådan ehuru uti flera stycken, men 
magnetnålen var rakt af omöjligt att hitta. Denna händelse 
skulle kunnat blifva rätt ledsam för oss, derest ej natten varit 
temmeligen ljus, fri ifrån all dimma. Munkarne satte sig i båten 
och roddarene fattade i årorna, ty seglet gjorde ej något gagn, 
såvida stormen, som föregående dagarne oupphörligt rasat, nu 
hvilade om natten. Regnet hade likaledes upphört, så att man, 
hvad väderleken beträffar, icke kunde önska sig en vackrare natt. 
Äfven jag tog mitt säte ibland roddarene, hvilket munkarne med 
särdeles nöje tillåto, äfven som de sedermera obehindradt låto 
mig ända till Valamo ön hela 40 virsts väg hålla till godo denna 
öfning för armmusklerna. Förrän vi förlorade Sordavala ur ögna 
sigte, togo munkarne afsked af staden och korsade sig. Nära 
15 virsts väg rodde vi genom skärgården utan för Sordavala, 
då först kommo vi till öppna sjön, der hvarken någon klippa 
eller holme var att ses förrän i Valamo stranden. Uppå sista 
holmen af denna skärgård har Valamo en landstigningsplats och 
en koja uppbygd vid stranden, der de stundom rasta. Mun-
karne helsade detta ställe och gjorde korstecken. Det återstod 
således 25 virst ännu utaf vår färd. Uppå sjön mötte oss en 
båt ifrån Valamo, der par stycken munkar voro, de der skulle 
till Imbilax för att inbjuda några fremmande till Petrifesten. Mun-
karne blefvo särdeles glada. Ehuru vi ej sågo Valamolandet, 
hjeipte styrmannen dock sig ganska väl genom sin vana erfaren-
het att gissa, hvarefter han styrde båten tills vi fingo ön uti 
ögnasigte. 

Då jag aldrig förut sett något kloster, var det ej underligt, 
att jag med största nyfikenhet riktade mina ögon mot ön. Förrän 
vi kommo till sjelfva hufvudön, rodde vi förbi en mindre, som 
vi lemnade till höger ifrån oss. Uppå denna står en klostret 
tillhörande kyrka, för hvilken munkarne med mycken andäktig-
het böjde sig och korsade sig, dock var den alltför liten, att 
jag ej på något sätt kunde förblanda den med sjelfva klostret, 
som jag vid första ögonblicket var på vägen att göra. Snart 
såg jag nu, att denna var en särskild holme, och kort deruppå 
lupo vi in i Valamoviken och kommo till stranden, längsmed 
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hvilken vi rodde ett stycke för att komma till landstigningsstäl-
let. Länge hvilade mina ögon uppå de försilfrade kupolerna af 
slottets flere torn. Här såg jag några större båtar och en an-
senlig slup. Sedermera hörde jag, att en ännu större slup var 
till Petersburg för att afhemta derifrån några fremmande, man 
inbjöd till Petrifesten. Stranden under klostret är aldeles tvärt 
brant och höjer sig ansenligen ifrån sjöytan. Det tyckes som 
vattnet uti Ladoga förut stått flere famnar högre, ända till den 
öfre afsättningen, ty det finnes egenteligen tvänne sådana af-
sättningar härvid. Den lägre af dessa står flere alnar under den 
öfre och lär i någon tid blifvit sköljd af Ladogavågorna, tills 
vattnet sänkt sig och intagit sin närvarande lägre yta. Komna 
till båthamnen landstego vi och begåfvo oss uppföre trapporna 
till klostret. Munkarne, med hvilka jag färdats, viste mig först 
till Ekonomen, ty Priorn var illamående, för att göra min upp-
vaktning. Han emottog mig ganska artigt och välkomnade mig 
uppå ryska, som jag så mycket förstod, ehuru jag eljest hade 
svårt att slå mig ut. Derpå bad han personen, som förde mig 
till honom, föra mig till en kammare, den han anviste. Denna 
tid äter man frukost, hvarvid jag, oaktadt all min nyfikenhet att 
först se omkring mig, måste infinna mig. Det tycktes, som man 
här ansett det för en samvetssak, om någon fremling blifvit utan 
måltid, så enträget och nästan mot min vilja blef jag förd till 
frukostbordet. I en rymlig sal voro bord å båda sidor upp-
dukade med enkla anrättningar. Vid bordet å högra sidan sam-
lade munkarne sig, i det andra klosterbröder och arbetare utan 
något afseende på platsen satte sig vid det på vänstra, der äfven 
de fremmande, som voro tillstädes, togo sina platser. Signalen 
till måltidens börjande gafs genom ringning af en nära befintlig 
matklocka, som äfven begagnades för att ge tecken åt uppassa-
rene, då någon ny anrättning skulle frambäras. Redan ifrån 
första början hade en anagnoster ställt sig nästan midt i salen 
mellan båda borden vid en för ändamålet inrättad läspulpet, der-
vid han stående läste stycken, som jag tyckte mig urskilja ifrån 
Slavonska bibeln. Härmed fortfor han under hela måltiden. Bor-
det var uppdukadt med runda trädtalrikar, uppå hvilka man lagt 
fyrkantiga halftums tjocka skifvor af mjukt bröd, en skifva på 
hvar talrik. Knifvar och gafflar såg man alls intet uppå bor-
det, men en trädsked fans anbringad för hvar person. Strax 
efter ringningen kom en mängd uppassare med trädfat, som de 
buro uppå bordet för gästerna, så tätt, att endast fyra åto ifrån 
samma fat, och bådo det ville man emottaga det. En utaf 
gästerna strödde derpå salt uppå rätten och omrörde den med 
sin knif. Detta tycktes vara en regel, ty man glömde det aldrig, 
hvad rätt man hellst hade för sig, att strö salt uti densamma. 
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Nu korsade sig gästerna och började äta. Efter några 
minuter ringde man åter, då denna rätt bortbyttes med en annan, 
och så ända tills fem rätter voro förtärda, hvarefter måltiden 
ungefär efter en half timma var slutad. Vid hvarje ny rätt 
välsingnade sig gästerna-  ånyo och gjorde korstecknet, äfvensom 
vid drickandet. Drycken var icke olik vår svagdricka och var 
framsatt uti stora förtenta skålar af jernbleck, det enda metall-
kärl som jag såg på hela bordet, om jag undantager slefven, 
som låg uti dessa dryckesskålar och hvarifrån vi drucko, ty inga 
glas funnos för detta ändamål. Att beskrifva rätterna, som före-
kommo, blefve svårt. Man säger väl stundom att någonting är 
kvarken hackadt eller malet, men detta kan man ingalunda säga 
om bordsrätterna i Valamokloster. Rödbetor, Palsternackor, Gur-
kor, Rediser, Senap, Spenat, Rättikor och allt annat Kryddgår-
dame denna årstid erbjuda tycktes ingrediera i dessa och i olika 
kompositioner utgöra olika rätter. I somliga såg man äfven 
sönderhackad fisk, dock i så små stycken, att det var svårt att 
skilja den annorlunda än genom smaken. En sorts gryngröt 
frambars äfven vid slutet af måltiden; denna gröt var kokad i 
vatten och olja, samt åts utan sofvel, ty mjölk nyttjas ej på 
klostret, och likaledes lär det förhålla sig med vin. Smör före-
kom icke heller uppå bordet. Ungefär så förhöll det sig med 
rätterna, och det är rakt omöjligt för mig att göra närmare redo 
för dem, hvarföre jag äfven underlåter att särskildt orda om 
middagsanrättningarna, ehuru de något skilde sig ifrån de vid 
frukosten, då de likväl i det hufvudsakligaste med dem öfverens-
stämde. Efter frukosten är det en sed uppå klostret att taga 
sig några timmars hvila. En utaf klosterbröderna följde mig till 
min kammare och sade att jag nu kunde lägga mig, tilläggande 
att här så brukas, om det så behagar en. Jag gaf mig dock 
naturligtvis icke tid dertill, ty den ännu otillfredsställda nyfiken-
heten att bese klostret förjagade all min sömn. Jag begaf mig 
lerföre ut, besåg det yttre af klostret, betraktade helgonbilder, 
som här och der uti farstugor och porthvalf befunnos. Sjelfva 
klostermuren bildar till det yttre en ofantlig stor fyrkant, som 
inom sig skulle lemna en i förhållande icke mindre borggård, 
såvida deruppå ej åter vore en mindre i likhet med det yttre 
uppförd byggnad med ansenlig borggård inuti. Emellan de yttre 
och inre byggnaderna blir således blott en bred gata. Vid den 
inre byggnaden befinna sig klostrets sex kyrkor, äfvensom de 
rum Priorn bebor, då kamrarne der munkarne bo och för frem-
mandes räkning samteliga äro i det yttre. Denna nuvarande 
byggnad skall icke vara särdeles gammal, några uppgåfvo dess 
ålder icke gå öfver 50 år tillbaka. — Vidare gick jag till klost-
rets begrafningsplats, der jag ibland andra såg Svenska konun- 
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gens Magnus' grafvård. Jag försökte att förtydliga för mig in-
skriften på stenen (eller rättare trädskifvan) som betäcker hans 
graf, men jag kom icke långt dermed, då det var skrifvet på 
Slavonska. Tvänne årtal, hvilka jag trodde beteckna det ena 
hans ankomst på Valamo och det andra hans dödsår, urskilde 
jag dock ganska väl ; det första af dessa, ifall minnet icke alde-
les bedrar mig, var 1330 men det sednare kan jag aldeles icke 
ihogkomma. En klosterbror, som jag träffade och hvilken kunde 
finska, bad jag förklara för mig inskriften. Åh det är en bekant 
sak för alla, svarade han, att svenska kungen Magnus för många 
hundra år sedan ville intaga vårt kloster och kanske helt och 
hållet förstöra det. Med en stor flotta seglade han ifrån Sorda-
vala och trodde i sin förmätenhet ingenting annat än att ganska 
lätt taga klostret med dess invånare. Nå tog han då inte, frå-
gade jag, då jag tyckte munken intet så snart skulle komma 
till hufvudpunkten af sin berättelse? Hvarken han eller någon 
annan kan nånsin taga Valamo klostret. Hvad honom beträffar, 
så hade man uppå klostret förut fått underrättelse om hans till-
ämnade landstigning, hvarpå alla instämt i en gemensam bön 
till Gud, det ville han tillintetgöra hans djerfva plan. Då hade 
klockorna ringt oupphörligt dag och natt och sorgen och fruktan 
nedstämt allas sinnen, om också hoppet och förtröstan på Gud 
gåfvo dem lugn i farans stund. Snart fick man ett gynnande 
tecken deruppå, att bönen blifvit hörd. En förfärlig storm hade 
uppstått. Konungens hela flotta förgicks, han ensam hade på 
en lösrifven planka drifvits mot Valamo stranden, der han räd-
dat sig och uppsökt klostret och berättat om sitt öde. Derpå 
lät han döpa sig uti Grekiska kyrkans lära, blef klosterbror, 
munk och efter några 10-tal år dog han som klosterpräst. Hans 
grafvård beskuggas af ett stort lummigt träd. Trädskifvan, som 
betäcker stället, kan ej vara öfver 15 å 20 år gammal, ty den 
är ännu ganska väl behållen, och de derpå med penseln skrifna 
bokstäfverna äro ej det minsta skadade. När munken slutat sin 
berättelse, frågade jag, om de ännu trodde sig lika så säkra 
för fiendtliga öfverrumplingar. Svaret, som man kan förmoda, 
var, att Gud väl skulle framför alla andra skydda dem, som dag 
och natt så ifrigt tjena honom. Jag hade ingenting att invända 
häremot, hvarföre jag beslöt att lemna både Magnus och mun-
ken i hvila och begaf mig att vidare betrakta föremålen, som 
här i mängd erbjödo sig, hvart hellst man kom. En liten 
marmorpyramid på andra sidan om klostermuren fäste nu först 
min uppmärksamhet. Här läste jag Alexanders namn jemte stor-
fursten Michaels. Jag frågade åter en, som kunde finska, om 
upplysning öfver inskriptionen. Han berättade då, att pyramiden 
blifvit upprest till att förvara minnet af Alexanders besök på 
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Valamo. Monarken hade ifrån Sordavala uti klosterslupen, som 
i ändamål att hemta honom blifvit ditskickad, begifvit sig till 
Valamo. Han hade aflägsnat hela sin svit och ensam i sällskap 
med munkarne stigit om bord. Under färden hade han inlåtit 
sig i förtroliga samtal med dem och flere gånger tillsagt dem, 
att de icke det minsta skulle låta sig störas af hans närvaro 
utan anse honom såsom en utaf sina vänner, med den de kunde 
nyttja all den frihet, som de eljest kunde tillåta sig. Priorn 
som vakat natten förut, väntande monarkens ankomst, hade nu 
om morgonen, då Alexander anlände, sofvit. Kejsarn, som vän-
tat, att denne skulle emottaga honom, hade frågat om det icke 
fanns någon. Efter ankomsten till klostret hade hade han der 
tillbragt tvänne dygn, deltagit i klostrets fattigdom och liturgie", 
som inscriptionen lydde. Alexander hade ännu uppå dödssän-
gen visat sin stora bevågenhet för Valamo, ty kudden, på hvil-
ken hans döende hufvud hvilade, hade han bestämt att förvaras 
uppå Valamo. Angående Storfursten Michaels besök kom jag 
ej i tillfälle att höra något vidare, än att han ifrån Petersburg 
anländt dit och efter några dagars vistelse på Valamo dit återvändt. 

Dagen led öfver middagen, när jag hunnit betrakta dessa 
monumenter och flyktigt bese några andra märkvärdigheter. 
Sömnen, som jag under föregående natt måst utbyta mot rod-
den, tycktes nu vilja hämnas den likgiltighet jag hittills visat 
för honom. Snart påminte jag mig munkens ord, som sade det 
vara en sed uppå klostret att taga sig hvila uppå frukosten. Jag 
begaf mig således för att uppsöka kammaren, som Ekonomen 
bestämt till mitt herberge, men förvillad utaf de många ingån-
gar, farstugor och trappor, var det omöjligt för mig att hitta 
rätt uppå den samma, då jag ej vid ankomsten desto bättre fäst 
min uppmärksamhet deruppå. Jag tittade in i några rum, som 
jag först trodde vara det åt mig anvista, men igenkände snart 
att jag tagit felt, då de voro förut af andra upptagna. Slutligen 
märkte en klosterbror min rådvillhet och frågade om jag sökte 
uppå mitt rum. Jag bejakade hans fråga, hvaruppå han genast 
mycket godvilligt förde mig till detsamma. Här lade jag mig 
uppå madrassen, som till det ändamålet fans här likasom uti 
alla andra rum anbringad uppå en tre alnar lång stol. Man 
nyttjar här inga täcken, utan de som det önska kunna taga 
sina kläder uppå sig. Madrassen var öfverdragen med buldan-
var, men hvarmed den var uppfylld kan jag ej säga; troligtvis 
var der dock inga rarare saker än halm eller hö. Denna madrass 
jemte en dyna af samma beskaffenhet utgjorde hela bädden. 
Efter en par timmars sömn uppvaknade jag åter och begaf mig 
ut. Eftermiddagsgudstjensten var nu börjad, hvarföre jag begaf 
mig till kyrkan. Min förvåning var ej liten, då jag såg all den 
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prakt, här på en gång ställer sig för ögonen. Väggarne öfver-
allt voro uppfylda med taflor, infattade i förgylda och försilfrade 
ramar. Likaså pelare och det hvälfda taket. Här och der glim-
made ädla stenar uti guld och silfverinfattningar. Hvart man 
vände ögat, såg man ej annat än guld och silfver jemte nämnda 
taflorna, föreställande händelser ur gamla och nya testamentets 
skrifter jemte porträtter af berömda helgon etc. Sergius och 
Herman, klostrets stiftare, voro i synnerhet framför andra ihog-
komna. Än ser man [dem] segla uppå en stenflisa öfver Valamo-
vågorna, än sysselsatta med klostrets stiftande, än förrätta guds-
tjensten och utdela välsignelse omkring sig. Men här måste 
jag litet närmare, efter som jag hörde af munkarne, berätta om 
dem. Sergius och Herman hade, af hvad anledning vet jag ej, 
begifvit sig ifrån Ladogas östra strand uppå en lös stenskifva, 
som burit dem under det den flöt till Valamo strand. Det tyckes, 
som något fiendtligt inbrott förjagat dem ifrån fasta landet, och 
att de flyktande blifvit tvungna att tillita sig ett sådant fartyg. 
Vare huru som hellst härmed, men som sagdt är, de bärgade 
sig uppå Valamo. Här hade de ådragit sig andras uppmärk-
samhet, icke blott genom flere underverk, de här gjorde, hvaraf 
de ännu vid flere dem föreställande målningar benämnas ny,ao-
TBOW-lbI (eller undergörare) utan äfven genom sin stränga gud-
aktighet. En mängd gudaktigt folk besökte dem och många 
funnos, som beslöt() att öfvergifva sin hembygd och hos dem 
förtjena himmelriket. 

Detta var klostrets början. Redan sjelfva stiftarne inrättade 
härvid mycket, gåfvo det reglor och föreskrifter, som ännu efter-
följas jemte andra, som troligtvis efteråt tillkommit. Dessa Ser-
gius och Herman föreställas uppå flere ställen. I en silfver 
kista ligga deras bilder uti en chor, som är att gås till genom 
klostrets största kyrka. Efter att hafva kommit ifrån första öfver-
raskningen, kyrkans prakt åstadkom hos mig, dröjde jag ännu 
någon tid vid gudstjensten, som var ungefär lika man öfverallt 
ser den förrättas i rysk-grekiska kyrkan. Derpå gick jag åter 
ut, och som jag hörde berättas, att uppå ön fanns ännu ett annat 
kloster, frågade jag vägen dit. En arbetskarl visade mig uppå 
en spång, som slingrade sig genom ängen och skogen förbi en 
vik, som sjön här formerar. Jag följde den och kom ungefär 
efter en virsts väg till en ström, der en bro var ställd öfver. 
Redan förut hade jag intagits af den herrliga och yppiga vegeta- 
tionen, marken här allestädes framviste ; det förundrade mig ännu 
mera att uppå denna lilla ö äfven träffa en å. Jag gick öfver 
bron och tillryggalade ännu en par virsts promenad, då det 
andra klostret hastigt framstod för mina ögon, just då jag stod 
uti en ansenlig skog och, i tanken att jag förvillat, var nästan 
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färdig att vända om. Jag gick inuti kyrkan, der man som bäst 
förrättade gudstjensten. Som sjelfva byggnaden af detta kloster 
på intet sätt är att jemföras med det störres, så var äfven an-
talet af munkarne här högst litet emot antalet af dem vid det 
förra. Då jag någon tid stått här, satte jag mig uppå en vid 
dörrväggen befintlig bänk. Men länge fick jag ej sitta i ro, 
förrän en af munkarne med tämmeligen sträng ton ropade för 
mig ,stoite" (eller Ni bör stå). Jag fann för bäst att lyda ho-
nom och steg upp. Kort deruppå vandrade jag tillbaka till det 
större klostret, der man redan börjat aftongudstjensten. Denna 
räckte långt inpå natten. Följande morgonen uppvaknade jag 
ej förr än ungefär kl. 6. Uti rummet bredvid mitt såg jag något 
herrskap, som jag dagen förut icke sett der. De hade om nat-
ten ankommit med klosterslupen ifrån Petersburg för att öfver-
vara Petrifesten, som nästkommande fredag skulle firas. Jag 
frågade utaf en som jag träffade, om gudstjensten redan var 
börjad. Denne började skratta och svarade, att den hvar mor-
gon börjas kl. 2, men att den nu snart skulle slutas. Jag be-
gaf mig dock till kyrkan för att hellst se slutet utaf morgon-
gudstjensten. Kl. 7 slutas denna hvar dag då munkarne börja 
sin thedrickning som räckte en timmes tid, hvarefter man åter 
går i kyrkan. 

Jag för min del skulle nu gerna återvändt ifrån Valamo 
till fasta landet, men tillfälle dertill kunde ej fås. Jag gick 
derföre än här än der för att fördrifva tiden, som med hvart 
ögonblick tycktes blifva längre. Än klef jag upp i klock-
stapeln, än kom jag åter ner, gick i skogen, vandrade i träd-
gårdarne (Trädgården vittnade om god ans. Äppelträden stodo 
ganska kraftiga i flere afsatser), så till kornåkrarne. I klock-
stapeln räknade jag 17 klockor, nästan alla af olika storlek, 
Den största af dessa hade goda halfannan famns diameter vid 
mynningen. Men andra funnos, som voro mycket små. När 
alla dessa på en gång komma i rörelse, tänkte jag, såsom det 
sades vara brukligt vid större festdagar, hvad för en musik blir 
det då icke. Ryska klockringare måste vara mycket öfvade uti 
sin konst för att efter afmätt takt kunna ringa de många kloc-
korna på en gång. Sluparne och hamnstranden besökte jag 
oftare, för att med första bortroende båt bege mig till fasta lan-
det, kvart det ock skulle hamnat. En gång gick jag på en 
nära backe och började taga af klostret uppå papperet, men ovan 
ritare, ville det aldrig blifva något af. Jag ledsnade äfven här-
vid och vandrade ett godt stycke framåt i skogen, lade mig 
uppå en gräslinda, tog min bok, som jag händelsevis i Sorda-
vala qvarlemnat i fickan, och började läsa. Solen stod högt 
uppå horisonten och hettan af dess strålar var nästan plågande. 
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Jag sökte mig ett annat ställe under skuggan af ett träd, der 
jag snart insomnade. Huru länge jag sofvit vet jag ej, men 
jag blef uppväckt af en förbigående person, som sade mig något 
på ryska, det jag dock icke förstod. Jag vände mig om och 
somnade åter efter mannens bortgång. Ormarne, som uppå ön 
skola förökat sig till otrolig mängd, då de här äro fredade, eme-
dan intet lif uppå hela ön får afhändas, lemnade mig i fred. 
Jag somnade i gräset icke utan fruktan för dem, ehuru jag 
också var utrustad med hela Karelens trollkunskap angående 
deras fördrifvande eller att göra deras bett overksamt och giftet 
oskadligt. När jag sedan återuppvaknade gick jag till klostret, 
och som Gudstjensten förrättades som bäst, gick jag till kyrkan. 
Utom hvad jag förut sett i kyrkan, fick nu här se några Peters-
burgare, som natten förut anländt hit. De korsade sig mycket 
flitigt, bugade sig djupt och kastade sig emellan åt framstupa 
och kyste golfvet. Till och med fruntimren i sina kostbaraste 
klädningar skydde icke dammet och smutsen, som af de gåen-
des fötter qvarblifvit. Med sina präktiga sidentygsklädningar 
sänkte de sig ofta ner och kysste andäktigt golfvet. Ett ovan-
ligt vackert ungt fruntimmer, som stod bredvid ett äldre, som 
jag trodde var hennes mor, stod på litet afstånd ifrån mig. 
Hennes ifriga korsande hade säkert väckt min uppmärksamhet, 
om också hennes ungdom och skönhet icke redan gjort det 
förut. När hon kyste marken, tänkte jag: månne ej dessa rosen-
läppar någongång hvilat vid en ung älskares läppar. Men an-
dakten, som, förhöjd af de omgifvande föremålens prakt, hade 
tryckt sitt insegel uppå hennes panna, förjagade snart alla 
profana tankar ifrån min själ. Denna gången bivistade jag guds-
tjensten längre än vanligt förut. Hittills hade jag så denna 
gången som de förra stått mera obemärkt, men en händelse 
vände nu på en gång alla omkringståendes blickar uppå mig. 
Det hände att vid det Prästen messade något, som jag ej be-
grep, alla öfver hela laget på en gång sänkte sig ner uppå 
golfvet. Jag stod en stund rådvill, hvad jag skulle göra, antingen 
jag skulle följa de andras exempel eller blifva stående, som jag 
förut gjort. Jag valde dock det sednare, då jag ej visste någon 
grund för det förra. Ensam stod jag upprätt ibland en talrik 
församling, likasom ett träd, det bonden af någon orsak stundom 
sparar, då han nedhugger öfriga skogen till svedjefall. Gerna 
hade jag begifvit mig ut, för att ej stå här en Saul inter pro-
phetas, men äfven detta var omöjligt, då vägen ifrån stället der 
jag stod ända till dörrn var uppfylld med menniskor, som alla 
lågo på golfvet. Alltså måste jag stå uppå min plats tills de 
omkringvarande uppstego. Alla sågo nu på en gång uppå mig 
men deruti var också allt. Efter en stund gick jag ifrån kyr- 
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kan för att kunskapa om tillfälle att komma ifrån ön. Men ännu 
fick jag intet. En bonde ifrån Sordavala socken, som några 
dagar legat sjuk, lofvade dock följande morgon taga mig uti 
sin båt. Jag varnade honom ännu en gång att säga till åt mig, 
huru tidigt han också måtte resa, och vände åter till klostret. 
För att när som hellst vara beredd att fara gick jag genast till 
Ekonomen för att tacka honom. Jag talte till honom uppå latin, 
men han tycktes icke vara rätt hemma häruti, hvarföre han åt 
en munk, som stod hos honom, sade något. Denne frågade 
mig genast på tyska, hvad jag ville. Jag svarade, att jag blott 
ville tacka Ekonomen för den godhet han bevist mig, hvilket 
munken tolkade för honom. Ekonomen bad honom lyckönska 
mig uppå min resa, och så tog jag afsked. Denna afton, som 
jag vandrade af och an och besåg flera rum, träffade jag komma 
till en finsk skräddares kammare, som kunde åtskilliga nyare 
runor, dem jag uppskref. Jag hade ännu icke slutat, då en 
karl kl. 10 om aftonen kom och berättade, att bonden beslutit 
att fara om aftonen. Genast begaf jag mig till bondens hotel, 
och så rodde vi åstad ungefär kl. 'j, 11 om aftonen. Vi voro 
sex personer som här stego i en alltför liten båt, en vanlig 
fiskarebåt af mindre slaget. Jag frågade bonden, huru han 
kunde förtro sig och medtaga så stort följe uti ett så obetydligt 
fartyg. „Om sjön förblir lugn, sade han, hafva vi ingen fara, 
i annat fall får Gud hjelpa oss fram, som han ofta gjort förut". 

Det kom sedermera också verkeligen an uppå det sednare. 
Vi rodde en par virsts väg längsmed Valamostranden, under det 
dimman, som vid det vi gåfvo oss på sjön, var ingen, märke-
ligen förökat sig. Efter någon stunds rådplägning oss emellan 
beslöto vi först att allt vidare ro hem. Snart funno vi dock för 
rådligast att i tid återvända till Valamostranden, då dimman allt 
mer och mer tillväxte, så att vi icke kunde se många alnar för 
oss. En långsluttande bergsklippa vid stranden tjente oss till 
bädd. Om nattkylan redan för sig verkade ofördelaktigt på 
sömnen, så gjorde en otalig mängd myggor det onda ännu 
värre. För att undanrödja båda hindren för vår hvila ginge 
vi upp i skogen, samlade i hast torra kullfallna träd och upp-
gjorde en god brasa, omkring hvilken vi lägrade oss. Väl upp-
värmde brasan vår ena sida, men myggorna envisades det oak-
tadt länge omkring oss. Jag makade mig så nära elden, jag 
rimligtvis kunde utan fara att bränna mig. Här insomnade jag 
sluteligen och uppvaknade ej förr än ett häftigt stygn uppå 
vänstra knät hastigt uppväckte mig. Jag slog med häftighet 
uppå stället i tanka att mygget, som jag trodde förorsaka detta, 
antingen skulle aflägsna sig eller dö under hugget. Men detta 
mygg var af elakare art, än vanligt, det var ett litet glödande 
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kol, som sprakat ut ifrån brasan och bränt ett ansenligt hål uppå 
mina underkläder. Dimman hade ännu aldeles intet förminskats 
utan hellre tilltagit, hvarföre vi ännu måste rasta här, så besvär-
ligt det också var, då regnet numera ännu ökte det förra onda. 
Jag fann dock ett medel, som skyddade mig både för regn, 
myggor och något äfven för kylan. Lindande mig in uti bul-
dans seglet, insomnade jag åter snart och sof flere timmar uppå 
berget. Omkring kl. 6 om morgonen kröp jag ur min linda, 
men ännu varade dimman som förut. Vi väntade ännu flere 
timmar men utan någon bättre utsigt för vår hemfart. Några 
till och med rådde redan att vi skulle vända om till klostret, 
och de andra tycktes finna sig dervid. Som jag hade skäl att 
tro, det de, om de återvändt, förblifvit hela dagen uti klostret, 
så gjorde jag allt hvad jag kunde för att öfvertala dem derifrån. 
Andteligen omkring kl. 9 framskymtade solen genom den tjocka 
dimman. Detta gaf oss hopp om dimmans snara försvinnande, 
hvarföre vi enhälligt beslöto att lemna stranden och tillsvidare 
hålla solen för vårt kompass. Men vi hade ej rott öfver en half 
mil, då solen åter öfverdrogs af molnen. Nu låga vi på öppna 
sjön, utan att se många alnar framför oss, nästan rådvilla hvad 
man skulle göra. Jag förmante styrmannen att hålla båten i 
samma direktion till vågorna, som den var under det solen ännu 
syntes. Detta gjorde han, och vi rodde med större ansträng-
ning än förut, emedan vi fruktade att åskan, som hördes på af-
stånd, lätt kunnat uppväcka en storm, som säkert gjort en ända 
på hela vår färd. Det är en bekant sak att vinden under åsk-
väder är underkastad tätare ombyten än eljest, hvarföre vi icke 
fullt och fast kunde förlita en gång uppå vågornas direktion, 
den enda ledstjerna för oss ännu återstod uppå denna äfventyr-
liga färd. Som vi dock icke hade någon annan, så voro vi 
nöjda att hellst följa denna ledning, tills äfven den upphörde 
och sjön stod aldeles lugn. Nu sågo vi det vara förgäfves att 
ro, vi kastade derföre årorna och väntade otåligt att antingen 
solen åter måtte visa sig eller dimman försvinna, ty vinden, om 
den ock ånyo upprört vågorna, var numera opålitligare, då vi 
icke kunde förmoda annat, än att den under lugnet skulle för-
ändra sig. Efter liten stunds förlopp började det regna, och 
vinden begynte blåsa starkare än före regnet, dock stormade det 
icke. Ehuru osäkra om vinden ännu skulle vara samma som 
förut, ställde vi båten uti samma läge emot den som förut och 
uppspände seglet. Styrmannen yttrade sig att det kunde vara 
likgiltigt hvart vi skulle komma och alltid bättre än uppå öppna 
sjön afvakta stormen, som säkert varit vår undergång. Vi seg-
lade länge med halfsidvind och märkte sluteligen med glädje 
att dimman var uti försvinnande. Kort deruppå sågo vi land 
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skymta på litet afstånd. Vi styrde båten dit och stego glada 
deruppå. En utaf karlarne sade, att det var Haapasaari holmen, 
men de andra började storskratta härvid. Jag frågade efter or-
saken härtill, då de sade att det vore ett undervärk, om de vore 
uppå Haapasaari, en holme som låg just nära deras hembygd 
vid rätta kosan. Länge stodo vi här, och bönderna betänkte 
sinsemellan, hvad land det vore. Några trodde det vara en 
udde hörande till Imbilaxlandet, andra uppgåfvo annat. Somliga 
sade sig igenkänna det och det berget andra benämnde dem. 
Såsom vana vid fiskande voro holmar, uddar, vikar i deras egen 
skärgård välbekanta för dem alla, hvarföre jag förundrade mig 
deröfver, att de sålänge stodo här utan att kunna igenkänna stället. 
Alla uppgåfvo särskilda ställen, för hvilket de togo detta land, 
och det stället måste åtminstone vara en mils väg ifrån vår rätta 
kosa, om det eljest kunde vinna någon trovärdighet hos de 
andra. Sluteligen gingo de längre upp för att undersöka det 
närmare. Hvar ifrån sitt håll återvände snart och bekräftade att 
det var Haapasaari, som de nu icke mera kunde betvifla, sedan 
de närmare undersökt det. Böndernas glädje är ej att beskrif-
vas, och jag vet ej hvilketdera de mer gjorde, antingen gladdes 
eller förundrade sig öfver slumpen, som så lyckligt framförde 
oss. En kort väg återstod, som vi måste ro, då vi voro uppå 
fasta landet. Här skildes jag vid mina följeslagare, en undan-
tagen, som följde mig en god del väg närmare till Otsiois by, 
som ligger vid landsvägen 5 fjerdedels väg ifrån Sordavala. 
Härifrån vandrade jag ännu samma eftermiddag till Sordavala. 
Med en ansenlig smultronrifva, som jag på vägen för några 
styfver köpte af en vallflicka, kom jag in i staden kort före 
solens nedgång. 

Följande dagen sysselsatte jag mig med att skrifva bref, 
och andra dagen deruppå var jag färdig att lemna staden. Mark-
naden, som par dagar efter instundade, ville jag ej öfvervara, 
dels derföre att jag redan före den fått alla mina behofver, och 
för det att hyran jemte andra omkostnader blifvit mycket betyd-
ligare för mig derunder. Just vid det jag skulle snöra renseln 
uppå mig, trädde en mansperson in uti gästgifvarens sal, den 
jag länge såg uppå utan att påminna mig, hvarifrån han var 
eller hvad han hette. Sluteligen frågade jag af gästgifvaren hans 
namn och öfverraskades icke litet, då jag med detsamma hörde 
honom nämna Löjtnant Fryxell. Jag hade om våren förut träf-
fat honom uti Tavastehus, der han bodde; att nu åter se honom 
här var icke litet fägnesamt. Efter någon stund begaf jag mig 
likväl, såsom jag ernat, ifrån staden. En bonde ifrån Pelgjärvi, 
som jag kort förut träffade uppå Apteket, lofvade skjutsa mig 
ända till sin hemort. Han väntade nu uppå mig på gården, 
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och snart satte vi oss uppå schäsen. Uppå vägen mötte vi en 
stor mängd folk, som ämnade sig till marknaden. Ganska 
många hade stora smörtunnor uppå sina kärror. I synnerhet 
förde nästan alla Ilomantsboar smör till marknaden. Vid Ruskiala 
stadnade vi för att beta hästen. En stor mängd af marknads-
folk hade äfven för samma ändamål stadnat hit. Åtskilliga 
Kidesboar, som träffat mig uppå bröllopet i Podoskanvaara och 
nu igenkände mig, helsade här uppå mig. Ibland andra såg 
jag här Bonden Halttunen ifrån Ruppoonvaara, en brorson till 
samma 011i Halttunen, om hvilken jag förut talat. Han hade 
nu tillfrisknat och ämnade sig till marknaden. Han frågade ge-
nast om jag ännu hade qvar samma pipan (flöjten), som då jag 
tillbragte natten hos honom. Jag svarade att den väl var i 
fickan, men att jag nu ej gerna ville blåsa deruppå för en så-
dan folkmängd. Han försäkrade mig att jag här lätt skulle 
kunna få mig ansenligt pengar, om jag blåste, om också hvar 
och en intet skulle gifva öfver par tre kopek. Jag tackade 
honom för hans välmening och upptänkte vidare skäl för mitt 
vägrande, då min skjutsbonde frälste mig från detta, tillkänna-
gifvande att hästen nog redan ätit och att vi borde begifva oss, 
om vi eljest ärnade hinna fram till Pelgjärfvi. Jag tog afsked 
af Halttunen, satte mig uppå schäsen och reste åstad. 

Omkring kl. 10 kommo vi till vägskilnaden, der hans 
väg tog af ifrån stora landsvägen. Jag betalte bonden för 
dessa 5 mil jag åkte med honom 1 Rub. 50 kop., hvarpå jag 
steg af och fortsatte min vandring, och han åkte hem en annan 
väg. Det var redan sednare på aftonen, när jag kom till Pelg-
järvi kyrkan, hvarföre jag icke ville vika in på Prästgården 
eller andra deromkringvarande herrskapshus, utan gick rakt fram 
min väg ännu några fjerdedels mil. Natten hvilade jag öfver 
i skogen med renseln under hufvudet och granris både öfver 
och under mig. Men huru jag också betäckte mig dermed, 
var det svårt att betäcka sig så, att myggorna icke skulle få 
tillträde. Jag stoppade nu i min pipa, lade mig åter och redde 
granrisqvistarne öfver mig. Röken höll dem nu på afstånd, 
och jag somnade samt sofde ganska roligt, tills något om mor-
gonen kom och rörde granrishögen. Jag steg upp för att se 
efter mina vaktare. En boskapshjord, som träffat komma på 
stället, stod omkring mig med stirrande blickar, likasom hade 
den velat anfalla mig, men då jag reste mig upp förskräcktes 
den och tog till flykten. Solen stod redan högt på horisonten, 
och jag började vandra framåt. Ännu denna dagen mötte jag 
bönder, som skulle till marknaden. Uppå flere gräsrika ställen 
hade de spänt sina hästar ur redet och släppt dem till bete, 
medan de sjelfva lågo omkring en eldsbrasa. Jag frågade, om 
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de på sina resor icke brukade medtaga något furage för hästen, 
de nekade dertill och sade det vore den största galenskap, 
såvida man ju finner gräs allestädes vid vägen. Men i staden 
då? Den som tänker qvardröja längre tid i staden, skär ifrån 
sidsta betestället tillräckligt gräs och för med sin kärra till sta-
den. Men om edra hästar skulle rymma bort, när de för sig 
så der löst beta i skogen? Dertill äro de för kloka och hafva 
varit det allt ifrån små fålor, då de efter sin moder första gån-
gen sprungo lösa på resor. Jag hade intet vidare frågor till 
dem. Några som jag frågade, om de kunde runor, bådo mig 
besöka sig hemma, när jag skulle genom socknarne, der de 
bodde; derjemte gåfvo de mig en anvisning på flere dem be-
kanta runoniekkor. — Jag anmärkte, att ingen af dessa var 
hvad man kan kalla öfverlastad af bränvin. Sakta foro de fram 
sin väg utan hoitande, buller och skrik, som på flere ställen 
annorstädes i. s. hos kustallmogen och tavastlänningarne är 
brukligt. Så förlopp denna dagen ganska förnöjsamt. Smult-
ronen voro nu fullmogna, hvarför jag ofta vek ifrån vägen för 
att bespisa mig med dem. I Tohmajärvi åt jag samma dag första 
gången åkerbär, som här och der växte ansenligt vid vägen, äfven-
som hjortron, som jag fann på några kärr vid landsvägen. 

Eftermiddagen kom jag till Vatala Gästgifvargård, der 
jag beslöt att qvarstadna för par dagar, eftersom jag såg de 
hade en vacker kammare, ett ting som hos allmogen i Karelen 
oftast saknas äfven på Gästgifvargårdarne. Värdinnan, som redan 
var mera ålderstigen, var nu så godt som ensam hemma, då 
hennes man hade begifvit sig till marknaden. Hon tycktes först 
vara något misstänksam emot mig, likväl gjorde hon inga in-
vändningar, då jag begärde att få qvardröja öfver natten i deras 
gästkammare. Jag satte mig nu att skrifva ända till aftonen, 
och följande dagen sysselsatte jag mig åter dermed. Värdinnan, 
som så träget såg mig skrifva, frågade hvad det var som jag 
skref. Jag svarade henne att jag uppskref allehanda, som jag 
här i Karelen sett, för att sedan hemma kunna berätta derom för 
mina landsmän. Kanhända skrifver ni upp detta också, som jag 
nu talar med er, återtog värdinnan. För att icke göra henne 
onödigtvis förbehållsam emot mig svarade jag, att jag hellst skref 
upp gamla runor och visor och frågade, om hon skulle kunna 
sådana. Hon svarade väl att hon i sin barndom kunnat mycket, 
men att de nu redan vore bortglömda till det mesta. 

Jag visade nu för henne alla mina förut skrifna runor och 
berättade om min vidsträckta vandring, derjemte uppläste jag 
för henne åtskilliga af sådana lyriska visor, som qvinnorna i 
Karelen förnämligast sjunga. Flere sade hon sig hafva förut 
kunnat, och vid andra anmärkte hon att hennes mor, faster eller 
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moster sjungit samma visor litet annorlunda. Det är underligt 
att se, hvad för en trollkraft de gamla sångerna ännu ofta utöfva 
uppå finska sinnen. Flerestädes har jag anmärkt, att de som 
sjungit dem eller hört andras sång på ett besynnerligt sätt blif-
vit rörda deraf. Genom en enda runostump blifva de ofta mera 
förtroliga med mig än genom långa berättelser om saker, som 
jag trott mera intressera dem. Värdinnan blef också allt mer 
och mer förtrolig och berättade för mig om sina händelser. Hen-
nes förra man hade lemnat henne efter sig utan arfvingar. Med 
sin närvarande hade hon på ett besynnerligt sätt blifvit gift. 
Denne hade förut bott nära invid dem, och efter förra husbon-
dens död försörgt någon tid hemmanets arbeten och angelägen-
heter. När han sedan gjort min af att gifta sig med enkan, 
värdinnan, hade denna föreställt honom det olika af detta parti, 
och som hon uttryckte sig sagt: Jag kunde ju alltförväl för 
min ålder skull vara mor åt dig, huru kan du då gifta dig, 
eller sedermera som gift lefva förnöjd med en så gammal hustru. 
Nej sök dig hustru annorstädes ifrån efter behag och hemmanet 
skall du ändock få efter min död. Jag är icke mera giftsjuk 
och kan alltförväl tillbringa resten af min tid ogift. Mannen, 
eller då en 18 a 20 års poike, hade dock icke låtit öfvertala 
sig härigenom utan försäkrat henne, att han ingenstädes ifrån 
kunde få någon bättre hustru, och så var frieriet afslutadt. 
Uppå min fråga, huru hon nu var nöjd med sin unga man, 
svarade hon sig hafva lefvat mycket lyckligt med honom de år 
de nu varit gifta. Oaktadt Värdinnans större förtrolighet, lär 
hon dock understundom bekymrat sig derom, hvem jag var och 
hvad mitt oupphörliga skrifvande skulle betyda. Aldrig frågte 
hon mig likväl närmare derefter, och icke ville hon heller direkte 
fråga mig, om jag hade något resepass eller icke. Dock gaf 
hon sin önskan att veta detta på långt håll tillkänna, då hon 
en gång frågade mig, om jag på hela resan intet råkat ut för 
elaka menniskor. Jag sade att om några sådana skulle finnas, 
så skulle de väl akta sig för mig, när de sågo att jag var för-
sedd med bössa. Nej, sade hon, intet menar jag tjufvar och 
röfvare, sådana har man gud ske lof intet haft att befara på 
våra orter; men jag tänkte om inttet folket, som ni besökt, 
stundom misstänkt er vara någon annan och gjort er flerehanda 
svårigheter. Jag förstod lätt hennes mening och befriade henne 
ifrån sitt bekymmer för min person med det jag uppsökte mitt 
pass och sade, att det åter skyddade mig i den saken. Nu blef 
hon ännu mera tillfredsställd, och bad mig gerna dröja hos dem 
så länge mitt arbete påstod. Jag qvardröjde ock ännu till föl-
jande dagen. 

Följande dags förmiddag träffade att Prosten Vallenius 
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for till Kihtelysvaara kapell. Hans väg for här förbi, hvarföre 
han vek in uppå gästgifvaregården. Han igenkände mig och 
dröjde der någon tid, medan han frågade om mina vandringar 
sedan jag skildes ifrån Joukkola. Sedan han farit bort, kom 
värdinnan till mig med en min, som skulle hon hafva att med-
dela något högst vigtigt. Så litet vet en menniska här! var 
det första hon sade. Nå, hvad har nu då kunnat hända er? 
Ingenting, svarte hon, men ni är ju Magister, och jag trodde 
er vara blott en bondson, som ni sade. Jag svarte att jag väl 
var, som jag sagt för henne, en bondson och frågade, hvarifrån 
hon nu visste att jag var magister. Jag hörde nog, svarade 
hon, att Prosten kallade er så, ehuru jag också intet förstår 
svenska. 

Om jag kommit att längre qvardröja härstädes, hade jag 
snarare förlorat än vunnit uppå denna för Värdinnan så vigtiga 
upptäckt. Ty i stället att jag förut var här likasom hemma, 
ansåg hon nu sin skyldighet vara att bemöta mig såsom en för-
nämare gäst, hvilket alltid medför besvärligheter, icke allenast 
för värden utan ock för gästen. Kort före middagen frågade 
hon mig, om jag ätit Karelens främmandrätt (Karjalan herkkua). 
Jag sade, att jag ej ens hört benämningen förut och frågade, 
hvaraf den består. Hon lofvade strax tillaga deraf, så att jag 
skulle få äta. Det var ingenting annat än vanlig filbunka (kot-
keli) löst omblandad med sötmjölk och liknar något jäsmjölk 
med sötmjölk på samma sätt tillredd. Hvilken delice! lärer du 
min g. L. tänka, men jag försäkrar dig af egen erfarenhet, att 
denna enkla rätt smakar mycket braf, blott man icke äter den 
med mätt mage. 

Sednare på eftermiddagen begaf jag mig härifrån och 
vandrade ännu 5 fjerdedels mil till ett hemman, der jag ba-
dade och låg öfver natten. Följande morgonen begaf jag mig 
härifrån och vandrade fram utan att stadna vidare, än hvad jag 
på flere ställen åt smultron och åkerbär. Redan hade jag på 
detta sätt tillryggalaggt omkr. 3 mils väg, då jag omkr. mid-
dagstiden hvilade mig uppå gräslindan vid vägen. Några bön-
der kommo åkande efter på samma stället och igenkände mig 
snart, ty de hade sett mig, då de foro till Sordavala, hvarifrån 
de nu återkommo. Smöret, som de fört till staden, hade de 
fått betalt med 8 Rb pudet, ett i deras tycke allt för lågt pris. 
Jag ernade först åka på deras kärror ända till Ilomants kyrkan, 
men då vi kommit ett litet stycke utanför Konnunniemi (Huosio-
vaara) by, sade de att om jag ville skrifva runor, så skulle här 
finnas en hemmansbonde Rautiainen, som man visste kunde 
sådana. Jag lemnade mig nu ifrån deras följe och vek af till 
byn, som låg omkr. en vinst ifrån vägen. Man hade på hem- 
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manet nyss ätit middag. Rautiainen frågade mig, om jag redan 
ätit, och då jag nekade dertill, bad han att jag skulle sätta mig 
för att äta. Derpå trakterade han mig med mogna hjortron, så-
dana som de här kalla Lakot till skillnad ifrån de mindre mogna 
och ännu hårda Muuramet. Tillika med honom sjelf tömde jag 
en stor rifva af dessa välsmakliga bär. At hans lilla doter, som 
hade plockat dem, gaf jag sedan några slantar, som jag träffade 
hafva, hvarpå Rautiainen bad, att hon skulle ännu framhemta en 
rifva. Jag förmådde dock icke äta mer utan tackade honom 
och vände derefter mitt tal uppå runorna. Så frikostig Rautiai-
nen ock eljest viste sig, så gaf han dock intet hopp, att jag 
skulle få något af runorna. Mycket begärligt hörde han uppå 
dem, som jag läste för honom, men sade alltid vid slutet: Ni 
har ju alla runor förut, hvad skall jag mer kunna gifva åt er? 
Undantagandes högst obetydliga varianter, fick jag således af 
honom ingenting. 

Några yngre personer sjöngo dock för mig par stycken 
nyare runor, dem jag uppskref. Tillika gåfvo de mig anvis-
ning uppå en karl 011ukka Parvinen, som icke allenast skulle 
kunna sådana runor, som andra författat, utan var äfven sjelf 
en lycklig runoniekka. Några af de yngre personerna följde 
mig till 011ukkas hem. Han träffade sjelf vara ute på gården, 
när vi gingo; jag hellsade utan att känna, att det var han sjelf, 
och gick in i stugan. Karlarne, som följt mig, blefvo efter på 
gården, som jag förmodade för att säga mitt ärende. Efter en 
stund kommo de äfven till stugan och jag frågade, om de sett 
011ukka. Det var ju han, som ni hellsade på gården, svarade 
de, men då vi nämnde att ni var kommen för att skrifva hans 
runor, så sprang han bort, utan att vi sedan sett honom. Jag 
frågade dem, om de ej sågo, hvart han tog vägen; de förmo-
dade då att han gått till andra hemmanet, som låg litet stycke 
härifrån. Vi gingo hit efter för att söka honom, men här var 
han icke till finnandes. Jag förlorade dock ingenting för min 
möda, ty värdinnan sjöng här åtskilliga gamla visor för mig, 
hvilka jag uppskref allt efter som hon påminte sig en och an-
nan stump af dem. Äfven hon sade, hvad flere andra förut 
sagt, att jag inte på två eller tre dagar kunnat uppskrifva allt 
hvad hon kunnat som flicka, men beklagade att hennes minne 
nu aftagit, så att hon icke kom ihog mycket af dem. Dock 
kommer jag ännu också mycket ihog, fortfor hon, och kan för 
mig sjelf ofta sjunga flera timmar å rad. Hellst när jag är led-
sen öfeer något eller eljest uppfylld af bekymmer. Då har jag 
ingen brist på visor, och utan att jag ens behöfver tänka uppå, 
så sjunger jag mycket, som jag nu omöjligen kan påminna mig. 
011ukka väntades hit om aftonen för att hjelpa följande dagen 
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vid höbärgningen. Han kom också ändteligen sent på aftonen 
men kunde dock icke förmås att sjunga. Uppå min fråga, hvar-
före han om dagen rymde ifrån mig svarade han intet, utan 
urskuldade sig blott derigenom, att alla runor som han kunde 
både af andras composition och hans egen voro så dåliga, att 
de intet förtjente att uppskrifvas. Uppå min enträgna begäran 
lofvade han dock följande morgonen sjunga de bästa runor han 
kunde, men hvad jag befarade, hände också, att 011ukka redan 
var borta förr än jag uppvaknade. Värdinnan, som ännu var 
hemma, påminte ännu hvad hon dagen förut hade glömt att 
sjunga af sina visor, och jag hade hopp att ännu få ansenligt 
af henne, då hennes man lade sig emellan och bad sin hustru 
hellre sjunga någon gudfruktig psalm än gamla slagdengor 
(remputuksia). Jag påminte mig hustaflan och ville icke längre 
bedja värdinnan att mot sin mans befallning sjunga för mig visor. 

Den 14. Nämnda dagen om morgonen gick jag ifrån 
Huosiovaara och stadnade icke mycket förr än i Koverra. Jag 
hade utan att stadna ärnat samma dag komma till Maukola, der 
Landsfiskalen Falck bodde, hvilken jag hört vara en stor älskare 
af Finska Runor. En vägaskilnad vid Koverra förvillade mig. 
I stället att taga vägen till höger, som för till Ilomants kyrkan, 
tog jag vänstra hands vägen, som snart slutades vid ett ryskt 
bönehus. Jag blef nödsakad att vända om och vek in uti ett 
hemman. Innevånarne i denna by bekänna sig större delen 
till grekiska läran, så var det äfven med det hemmans folk, 
som jag besökte. Dotern, som såg min flöjt, frågade hvad 
det var för en käpp. Jag svarte då henne, att man skulle blåsa 
uppå den, och började med det samma att bekräfta det i sjelfva 
verket. Hon ville komma alldeles utom sig af glädje och 
visste knappt, antingen hon skulle gå eller dansa. När jag 
sedan slutade, bad jag att hon i sin tur skulle sjunga för mig 
någonting. Jag hinner ej mera, svarade hon, bröderna vänta 
mig på höängen; men min mor blir hemma, hon kan nog 
visor. Med det samma tog hon sin lia och gick bort. Modren 
som qvarblef, var dock ej så gin att komma fram med sina 
runor. Jag sjöng sidstes, sade hon, uppå bröllopet och fick der 
strumpor eller vantar (jag kommer ej rätt ihog hvilketdera hon 
sade), inte vill jag nu sjunga här för ingenting. Jag tog fram 
en 5 kop. silfverpenning och lofvade henne den, om hon ville 
sjunga hellst par tre af sina runor. Hon började nu och upp-
repade dem sedan, när jag önskade skrifva upp dem. Derefter 
ville jag betala henne, men hon tog icke heller emot penningar. 
Jag förundrade mig deröfver och frågade, huru hon förut intet 
ville sjunga utan betalning och nu, när hon sjungit, icke heller 
emottaga betalning. Hon sade då, att hon hellst velat allsinte 
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sjunga, men att hon icke heller kunnat längre vägra, när hon 
såg min enträgenhet att få sådana lapprisvisor. Jag bjöd henne 
ännu en gång nämnda penningen, då hon sluteligen lät förmå 
sig att emottaga den, dock med det vilkor att jag skulle för 
samma betalning äta middag. Jag emottog vilkoret utan svårig-
het, gumman dukade uppå bordet smör, mjölk och af den här 
af allmogen nyttjade pirogen. Efter måltiden gick jag efter 
gummans anvisning till ett torp, som låg vid min väg, der 
värdinnan skulle kunna mycket runor. Stugan var aldeles tom, 
då jag inträdde. Jag väntade liten stund, men ingen hördes af, 
hvarföre jag åter begaf mig på vägen. Ehuru torpet var vid 
landsvägen, hade dörren dock intet lås, ett tecken att allmänna 
säkerheten här ännu är ganska god. Karsina och silta voro här 
ännu efter det gamla bruket åtskilda genom ett skrank. 

På detta sätt uppehållen, hann jag icke nog tidigt om 
aftonen till Maukola, hvarföre jag valde att ligga öfver natten 
på ett hemman icke långt derifrån. Följande morgonen kom 
jag dock tidigt dit. Landsfiskalen, som tillika förvaltade maga-
sinet, var denna vecka sysselsatt med att utlemna spanmål åt 
låntagande. Han bodde under tiden uppå prästgården, dit jag 
äfven efter middagen begaf mig. Alltsedan jag skildes ifrån 
Sordavala, hade jag uppehållit mig hos allmogen, hvarföre jag 
gerna nu hvilade mig här hela sex dagars tid. Det goda och 
vänskapliga bemötande, jag här njöt, förkortade mycket denna 
tid. Min runosamling ökades betydligt genom de bidrag, Herr 
Landsfiskalen utaf sin godhet lemnade mig, och äfven genom 
några andra. Kort förr än jag skildes härifrån, hemtade Kyrk-
väktaren till mig en bundt med förut handskrifna runor, hvilka 
jag, undantagande några, som voro till det mesta lika hvad jag 
förut egde, afskref. Ett manuskript af förra skolmästaren lem-
nade samma personen åt mig, hvilket jag dock ej kunde göra 
något gagn af, ehuru det visserligen öfverträffade flere af våra 
ascetiska skrifter och hade åtminstone det företräde framför dem, 
att det var ett ägta original, då dessa sednare samteligen äro 
dåliga öfversättningar. — En berömd Runoniekka Peter Kettu-
nen, som bodde uti Kuolisma by 4 mil aflägset ifrån Ilomants 
kyrka, måste jag lemna obesökt, då väl icke vägens längd men 
dess besvärlighet öfver flere sjöar afskräckte mig derifrån. — 

Finnarne, som uti Ilomants bekänna sig till grekiska religio-
nen, utgöra omkr. 1/3  af sockens innevånare. Utan något tvång 
af kyrkoförordningen hafva de flesta af dem sjelf öfvat sig uti 
läsande. Många hafva ett litet bibliotek af finska böcker, dem 
de i likhet med sina Lutheranska bröder, med hvilka de lefva 
uti god sämja, flitigt studera. Jag tror knappt att nånsin å 
någondera sidan af dessa tvänne Religionsbekännare ett slikt 
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förringande af den andras tro och upphöjande af sin egen egt 
rum, som så ofta utgör dagens tvisteämne uti södra Europa, om 
der tvänne olika religionsbekännare bo vid eller jemte hvar-
annan. Nej tvärtom, bivista här Lutheranska finnarne hvarje 
söndag grekiska gudstjensten, som börjas några timmar tidigare 
än deras egen, och de Grekiska vandra åter ifrån sin med presten 
i spetsen till Lutheranska kyrkan. Under svenska tiden stod 
det naturligtvis fritt för en Grekisk trosförvandt att öfvergå till 
Lutheranska läran men icke tvärtom. Nu är förhållandet mot-
satt. Barnen skola bekänna sig till samma lära som fadren. 
Karlarne, som bekänna sig till grekiska läran, skilja sig icke 
mycket från Lutheranerna i anseende till klädedrägten, men 
qvinnorna bära en egen sort hufvudbonad samt vida tröjor, oftast 
af rödt tyg. Uti Ilomants äro äfven Grekiska trosförvandter af 
en annan sekt, de så kallade Raskolniker, till finnandes. De 
hafva här tvänne kloster, hvilka jag dock icke för dessas aflägsen-
het kunde besöka. 

Den 21 begaf jag mig ifrån Ilomants åt Taipale. 
Vaccinator Vinter, som jag träffade i Ilomants, reste samma 

tid i embetsgöromål uti byarna, som lågo vid denna väg. Jag 
följde i hans sällskap omkring 2 mils väg, hvarefter jag föl-
jande morgonen skildes ifrån honom och fortsatte vägen ensam. 
Efter middagen kom jag till Taipale Prästgård, der jag låg öfver 
följande natten. Morgonen deruppå besökte jag Loihtia Hassi-
nen på Nesterinsaari, en knapp fjerdedels mils väg ifrån nämnda 
prästgård. Af den mängd gamla trollrunor, jag hade hört be-
rättas, att denne skulle kunna, och hvilket han äfven sjelf med-
gaf, fick jag blott par stycken. Han lät på intet sätt förmå sig 
att uppläsa dem, eller gjorde han också det, så lät han mig ej 
skrifva dem. När jag uppläste för honom mina förut samlade 
runor, frågade han alltid, hvilka som hade meddelt dem åt mig. 
För att icke stärka honom i den tron, att jag på detta sätt skulle 
uppsamla ett namnregister uppå landets trollgubbar och möjligt-
vis sedan ställa dem för ansvar, låtsade jag alltid, som hade 
jag glömt personernes namn, som meddelt dem åt mig. Men 
detta verkade intet att väcka större förtroende hos honom. Hans 
vanliga svar var, att han icke hade tid för laxfånget, hvarmed 
han var sysselsatt, att läsa sina runor. Föröfrigt bemötte han 
mig ganska väl. Trakterade mig med kaffe och lät till mål-
tiderna koka af sin nyssfångade färska lax. Gamla värdinnan 
uppå hemmanet låg sjuk och var under sin sons, nämnde Loih-
tias, kur. Hennes tvenne sonhustrur hade den öfverenskommelse 
sins emellan, att de turvis skulle sköta hvardera sitt år den ena 
lagården och den andra hushållsbestyren. Hon som denna som-
mar hade lagården om händerna, var med boskapen på en ut- 

6 
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mark, der den ända till hösten var på bete utan att för den 
långa vägen drifvas hem om aftnarne. Deras lagård bestod nu 
af närmare 30 mjölkande kor. Huru yngre Hassinen blifvit gift 
med denna nu hemmavarande värdinnan, hörde jag sedermera 
en löjlig berättelse. Såsom ung var hon omtalt som mycket 
vacker. Flere friare hade fått afslag. Hassinen infann sig med 
sin taleman. Mene Helvettiin, var flickans svar. Hassinen 
träder fram och säger : kom ihog att hvad ni sagt åt honom, 
egenteligen drabbar mig. Mene sinne ja sinne, var äfven sva-
ret åt honom. Hassinen skulle förklara sina känslor närmare, 
men hon retirerte och sprang i en ria, dit Hassinen följde henne. 
Hon hade en skära i handen och hotade att slå Friaren dermed, 
så framt han ej skulle förfoga sig, men denne fick en stång 
och slog skäran ifrån hennes hand men råkade i detsamma röra 
henne i armen med trädet. Flickan började gråta och sade : 
Vianalaiseksi minun piekset. — Kyllä mä sinun vianalaisenakin 
elätän. Hon gret allt framgent men följde dock Hassinen till 
sin mor. Modren frågade efter Hassinens förklaring: Vill du 
dotter ha honom till man? — En hän minä muillenkaan viana-
laisena kelpaa. 

Vid familjerna i Karelen är det eljest märkvärdigt, att sö-
nerna ofta hvar och en gifta sig hem. Den dertill passligaste 
af sönerna agerar den förnämsta husbonde, medan de andre 
äfven hvar och en gerna anse sig för sådana. Det händer icke 
alltid att den förnämsta husbondens hustru äfven skall vara första 
värdinna, utan hafves äfven ibland dem afseende på skicklig-
het, som genom de andras samtycke eller genom usurpation lätt 
kan göra sig gällande. Thorsdagen d. 24 gick jag åter ifrån 
Nesterinsaari tillbaka till Taipale prestgården. Som det icke 
träffade vara någon båt på den sidan af holmen, så förde kar-
len, som viste mig, till ett smalt sund, der det dock för ström-
mens skull blifvit omöjligt att vada, om der ej varit några runda 
trän, lagda uppå stenarna, längsmed hvilka vi kröpo med fara 
att halka ner. Lyckligen kommo vi båda öfver sundet, och 
med verkelig tillfredsställelse fortsatte jag vandringen till Taipale 
prestgård, der jag tillbragte natten. Följande dagen begaf jag 
mig härifrån efter frukosten. Efter en timmes promenad, kom 
jag till Kaltimonniska Sund, hvaröfver resande, som färdas denna 
landsväg, måste låta färja sig. Öfverkommen till andra stran-
den, satte jag mig ner för att istoppa min pipa och bad färje-
karlen göra detsamma, i det jag räckte honom pungen. Han 
hade knappt hunnit dermed, förrän han begynte förtälja om stäl 
lets märkvärdighet. „För tjugu år hade ni inte suttit lika så 
trygg på detta ställe som ni nu gör", sade han till mig. „Hvar-
före icke det", frågade jag. „Emedan, återtog han, Ryssen då 
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i hast kunnat skjuta er ihjäl". Med detsamma började han att 
berätta, huru Ryssarne lägrat sig vid andra stranden, derifrån vi 
nyss kommit, och hindrats att passera sundet af en hop karel-
ska bönder, hvilka här under Tiainens befäl lägrat sig för att 
mota fiendens vidare framträngande. Tiainen, ehuru sjelf en 
bonde, hade med utmärkt rådighet och mod fört befälet öfver 
de andra. Stället hade han förskansat med ett tämmeligen högt 
batteri, som han af mull och torf låtit uppföra öfver en grund 
af stora furustockar. Gropen, derifrån mullen blifvit tagen, var 
ännu synlig och rätt ansenlig. Skyddade af denna förskans-
ning hade bönderne uti flere veckor hindrat fienden att sätta 
öfver sundet. Flere försök, som denne gjort, hade af böndernes 
skjutgevär lyckligen blifvit afslagne. Fienden hade väl icke 
heller uraktlåtit att af sina kanoner gifva eld på böndernas 
batteri, men detta hade i allmänhet föga oroat dem, ty vanligt-
vis hade deras kulor tagit en högre rigtning uppåt ett närlig-
gande berg, der de fällt hela skogar. Ehuru detta således icke 
gjorde bönderna någon särdeles skada, önskade de dock gerna 
att den goda timmerskogen icke så oskyldigt skulle stupa ned. 
Denna deras önskan kunde annorlunda ej uppfyllas än genom 
Fiendens aflägsnande, hvartill Tiainen upptänkte följande list : 
han lät göra flera runda hål uppå batteriväggen, dit han införde 
stora furublock, hvilka han förut låtit urholka och tjära i ändan, 
så att de skulle likna kanoner. Detta var ej förr verkställdt, 
än man märkte en orolig rörelse bland fienden, som tog för 
afgjordt, att bönderna snart skulle helsa dem med en musköt-
salva. I sjelfva verket drog också fienden sig tillbaka, öfver-
tygad om omöjligheten att å denna väg tränga längre fram. 
Bönderna qvarblefvo ännu i detta sitt välbefästade läger och 
väntade fienden, om han ännu framdeles skulle göra försök att 
här sätta öfver. Men fienden, i stället att göra detta, tog en 
omväg genom Libelits och var i annalkande rakt uppå bön-
dernas läger, då dessa fingo underrättelse deraf. Inseende omöj-
ligheten att försvara sig på öppna fältet, flydde bönderna det 
fortaste de kunde, lemnande sina nyssomtalta kanoner i sticket. 
Jag vet icke hvad fienden tänkte, när han närmare betraktade 
dessa kanoner, som någon tid förut injagat fasa i honom. Men 
nu blef min pipa slut likasom bondens berättelse. Vi lemnade 
Tiaisen Linna, som stället nu kallas, och skildes åt, han gick 
till sitt hem och jag vägen fram, tills jag vid vägen fann en 
stor fura, som väl skyddade mig för solens hetta. Här satte 
jag mig ner och uptecknade bondens berättelse. Middagstiden 
kom jag till en by, der jag vek in uppå Ihalais hemman. Qvin-
norna, som voro hemma, sjöngo för mig åtskilliga runor, i. s. 
en äldre qvinsperson, hvilken Hassinen bedt mig uppsöka. Jag 
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tror knappt, att någon af mina runosångare var så angelägen 
som denna gumma att påminna sig alla möjliga runor och sjunga 
dem. Orsaken var den att hon rökte tobak och jag underhöll 
henne dermed, så länge jag var qvar. Till belöning för hennes 
runor gaf jag henne ännu vid afresan en god näfva kardus, 
hvarföre hon oändligen tackade mig och önskade mig beständig 
välgång. Jag frågade efter vanligheten adresse uppå nya runo-
sångare, men fick inga. 

Väl skulle jag i en af granngårdarne för några år tillbaka 
kunnat få mycket runor men nu var det för sent, ty hela går-
den hade blifvit uppväckt (tullut heränneeksi). Dessa herän-
neet anse det för en stor synd att sjunga några verldsliga sån-
ger och tro sig hafva hunnit redan bra långt i Gudaktigheten, 
om de lyckas att bortglömma de oskyldiga visor och runor, de 
i deras barndom lärt af sina föräldrar eller andra. Hvad skall 
jag tala om visor, de afsky äfven all musik, hvilken de anse 
vara af denna verldene. Döttrarna uppå samma hemmanet hade 
förut varit de skickligaste uppå hela trakten att spela på kantele, 
men allt sedan den nya läran hafva de icke vidrört sin kantele. 
O hvilken lära! En af dessa heränneet hade af Dukkonen (Ren-
qvist) tagit andeliga böcker för circa 50 Rb. hvilket gaf mig 
någon misstanke om denna vidt bekanta Apostels helighet. Åt-
minstone tyckes detta vittna om att han icke afskytt handeln, 
hvilken dock icke hör till Helgon. — — — Men det var ju 
af gudligt nit att förse sina trosförvanter med andelig lectur — 
må vara, men gerna hade jag velat se bondens bibliotek, ty för 
50 Rb. borde man redan få ansenligt af andeliga böcker, som 
vanligen säljas för lumpet pris. Jag gick ifrån Ihalais utan att 
vidare besöka byn, ty ingenting är värre än att råka ut för 
dessa pietisters fanatism. Utan att vidare vika in än till en 
gammal förfallen qvarn, som låg vid vägen, och der jag uppå 
det derunder sorlande vattnet var nära att insomna, kom jag 
om aftonen till Ahvenus sundet, der de resande åter blifva öfver-
färjade. — 

Innehållet af det följande. 
Ehrokkalan Ukko. — Natten öfver i skogen.  Följande 

dagen besök på åtskilliga bondställen. — Vingskjöt tvänne än- 
der. — Trakterna utomordentligt vackra. — Eftermiddagen regn.  
Natten öfver på sidsta gästgifvargård till Pielis kyrka. — Der-
ifrån följande morgon d. 27 öfver en vik af Pielisjärvi till kyr-
kan. Mötet på kyrkstranden med Befalln. m. Stenius. Gla rudi-
ment af fordna staden — Pagosta. — Derifrån till Mustolain, 
der jag passerte kyrktiden. Mötet med Ingeniör Markström och 
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Landsfiskal Jurvelin. — Eftermiddagen med Commin. Bonsdorff. 
Visiten på Sarkkila. Sjöfärden till Pangankoski blästerverket. 
Färden till Juga kapell. Dröjsmålet derstädes. Malmanledning 
i Juga (icke anmärkt af Rinman). Återfärden med Befalln. Studd 
till Sarkkila. Predikandet i Liexa. D. 10 aug. — middag hos 
Sacellan Helenius. Afresan ifrån Liexa d. 13. Natten öfver i 
en bondgård. Följande dagen middagstiden till Nurmis Kyrkby. 
Dröjsmålet der. Zigenarslagsmålet. Visiten hos curam gerens 
Höckert och Befailn. man Krogerus. Kyrkgården beväxt med 
en tallskog. Afresan ifrån Nurmis d. 16. Natten. Vägaskilna-
den till Kajana. Den nya landsvägen. Gästgifvargårdarna. Herän-
neet i Nilsiä. Skördetalkko. Fortsatt vandring d. 17 och 18. 
Natten uppå Säynäis. Tisd. d. 19 till Strömsdahl. Dröjsmålet 
derst. till d. 23. Sjöfärden derifrån till Kuopio staden i sällsk. 
nued Löitn. Dahlström, mademoisellerna N. Ankomsten till sta-
den. — Nya Stockhuset, Lazarettet, Skolan, Kyrkan, utsigten 
från tornet, Pujobacken, öfverallt välbygd med vackra trädhus, 
gatorna reguliera. Afresan ifrån Kuopio d. 22. Natten på 
Hendricsnäs. Mötet med Hofrättsauscultant v. Fieandt. Ank. till 
Rautalampi prostgård d. 23. Lyytinen, Toholax. Färden till, 
Songarinsaari d. 28 om Onsd. Natten på ett hemman. Karja-
lan punkko hävynnä. Vihtapaavo 1. Korhoinen. Rodden till Rön-
tyla, Kuopniemi. „Anna palaa, tulen syntypä nyt on käessäsi". 
Hemfärden. Förbi Lauckas kyrka d. 31 aug. Natten i Jyväs-
kylä. Följ. natt i Korpilax. 2 Sept. till Tammerfors och derifr. 
d. 4 till Laucko. 

Andra anmärkningar: Karelska byggnadssättet. — Svedje-
bruk. — Husliga bruk. — Inredning af stugorna. — Sängen. — 
Bruk vid giftermål. — Ungparets första vinter. — Resor. — 
Lekar och nöjen. 
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Till Eva Agata Törngren. 
Sordavala den 8 Juli 1828. 

Högtvördade fru professorska! 

Jag har svårt att beskrifva med hvad otålighet jag längtat 
efter tillfälle att med några rader få lemna herrskapet kunskap 
om min vandring. Ändteligen kom jag till Sordavala, men jag 
ville dock icke skrifva, förr än jag besökt Valamo klostret för 
att tillika kunna lemna någon underrättelse om denna ort. Nu 
är jag återkommen derifrån, och huru glad satte jag mig icke 
ner till att skrifva. Det förekommer mig, som vore jag ifrån 
Ladoga sjöns stränder i hast kommen öfver hela Finland — 
öfver Saimen, Päijänne och alla andra sjöar  till det goda 
Laukko. Men huru snart är dock denna glädje förbi; när jag 
slutat att skrifva, befinner jag mig åter här alldeles ensam. Fru 
professorskan må då icke förundra sig deröfver, att jag skrifver 
så långt bref, som pappret tillåter, utan förlåta mig det. Med 
en omständlig berättelse, huru och hvilka vägar jag efter mer 
än 9 veckors vandring ändteligen kommit hit, vågar jag dock 
icke besvära fru professorskan. Jag skall blott helsa fru pro-
fessorskan ifrån några herrskapshus, dem jag på vägen besökt. 
Också derför har jag så mycket mera skäl dertill, som jag så 
hos dessa som de flesta andra herrskaper, dem jag under vand-
ringen besökt, haft den bästa rekommendation deraf, att jag 
konditionerat hos professor Törngrens. 

Ifrån prosten Nykopps får jag således helsa först. Så 
prosten som prostinnan hafva befunnit sig väl. Dernäst har jag 
att helsa ifrån en gammal Vesilaks bo, assessorskan Fabritius i 
Kides. Hon, syster till landshöfdingen Wallenius, hade första 
gången varit gift med en Wegelius, som någon tid varit kaplan 
i Vesilaks och bott uppå Janu. Sedan hade nämnde Wegelius 
kommit till Borgå stift och dött som kyrkoherde i Kides. Hon 
hade andra gången gift sig med assessor Fabritius, som äfven 
nu redan är död. Ännu ifrån en Reilander, prest i Pelgjärvi 
socken, måste jag helsa. Hans fader hade varit handelsman 
i Raumo och torde således äfven han af fru professorskan 
vara känd. 

Min färd hittills har i det hela varit lycklig och nöjsam. 
Allmogen så i Savolaks och Karelen som äfven här i ryska sock-
narna är mycket gästfri. Ofta förefaller det den helt underligt, 
att man frågar, hvad maten kostar. I Kesälaks socken uti Kare- 



Till Eva Agata Törngren d. 8 Juli 1828. 87 

len dröjde jag för någon tid sedan uppå ett bondhemman i fyra 
dagars tid, ty husbonden jämte åtskilliga andra kunde der mycket 
runor, dem jag fick afskrifva. En afton som jag kom ifrån bad-
stugan, tog jag torrt linne uppå mig och lemnade det förra att 
torka uppå väfstolen. Dagen derefter såg jag det icke mer der 
och tänkte hvad jag tänkte, men icke föll det mig in, att vär-
dinnan skulle vara tillika så förståndig och så välmenande, att 
hon hade besörjt om dess tvättning, som jag dock om aftonen 
erfor, då jag åter märkte det på samma ställe rent tvättadt. När 
jag sedan begaf mig derifrån, ville jag betala henne, men hon 
ville på intet sätt låta förmå sig att emottaga någon betalning, 
ehuru jag ätit hos dem i fyra dagars tid. När hon sluteligen 
emottog betalningen, öfverhopade hon mig i stället med så 
mycket välsignelser, att jag väl deraf torde hafva för hela året. 
Många andra exempel kunde jag anföra om karelarnes gästfri-
het, i synnerhet å sådana trakter, som icke ligga tätt vid stora 
landsvägen. Älven tyckes folket vara här långt nyktrare än på 
de flesta ställen i Tavast- och Nyland. Så vid deras bröllop 
som andra sammanträden ser man, att det ännu icke är något 
behof för dem att öfverlasta sig med brännvin. Huru det går 
till uppå deras bröllop, har jag skrifvit på ett särskildt blad. 
Här skall jag, hvad rummet tillåter, berätta om min färd till 
Valamo klostret. 

Valamo ön ligger 4 mil härifrån in i Ladoga. Med några 
munkar, som voro hit till staden, for jag för fyra dagar sedan 
dit. Färden dit var ganska lycklig, ehuru vi måste alla ro, så 
vida sjön var alldeles lugn. Ofver all väntan och all föreställ-
ning förekom mig klostrets rikedom och prakt. Jag saknar ut-
tryck för att beskrifva en enda ruta eller tafla på väggar och 
pelare i kyrkorna, huru skall jag då våga att lemna någon be-
skrifning om hela väggar, hela kyrkor, der idel sådana rutor och 
taflor med guld och silfver ramer, med infattade dyrbara stenar 
och andra kostbarheter pråla. Oaktadt allt detta, som här för-
nöjde ögat, voro de två dagar, jag uppå Valamo tillbragte, de 
längsta och ledsammaste jag på hela min vandring haft. Med 
största nöje begagnade jag det första tillfället att komma derifrån. 

Nu är jag åter här och tackade Gud hjerteligen derför, ty 
återfärden var temmeligen mörk och betänklig för stormens skull 
uppå vida sjön. 

Härifrån skall jag in uppå Archangels län och derifrån ge-
nom Österbotten tillbaka. — I September tänker jag vara på. 
Laukko. — Jag ber om min helsning till Eva och Kalle. För-
blifver högt vördade fru professorskans ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 
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Till J. A. Clewe. 
Högvördige Herr Contracts Prost och Riddare! 

Herr Prostens godhet, hvilken jag sidstledne sommar un-
der min färd i Randasalmi hade lyckan att i så rikt mått erfara, 
ligger ännu djupt uti mitt minne, — och skall ligga der. Min 
vandring genom Karelen mötte inga särdeles svårigheter och var 
öfverallt ganska nöjsam. Finska runor samlade jag ansenligt, 
och mer än jag engång hoppades att kunna ihopbringa. Vid 
återfärden redigerte jag dem, uppå gästgifvargårdar och andra 
hviloställen, uti ordning, för att vid min ankomst hit kunna 
lemna dem till trycket. Men hindrad af andra sysselsättningar, 
äfven som af en ytterligare redaction af dessa runor, som i 
orthographiskt hänseende tycktes vara nödvändig, har jag först 
för några dagar sedan kunnat lägga första arket under prässen. 
Första delen kommer i alla fall att tryckas, men de fyra åter-
stående delars tryckning beror deruppå, om jag genom tillräck-
ligt antal af subscribenter kan hoppas få någon alsättning uppå 
dem, ty utan egna betydligare medel, måste jag räkna uppå, 
att jag ej kommer att lida på trycknings omkostnaderna. — — 

De här vid Universitetet närvarande Studenternas antal är 
större, än man förmodade det skulle blifva. Vid inscriptionen, 
som i termin hades tidigare än vanligt i Åbo förut, uppgick de 
närvarandes antal till något öfver 300; sedermera hafva ganska 
många infunnit sig, så att antalet nu redan ganska säkert öfver-
stiger 400. Man trodde i allmänhet, att en stor brist uppå rum 
skulle inträffa, men detta har icke egenteligen varit fallet. Alla 
hafva sig qvarter och ännu finnas rum lediga att borthyras. 
Visserligen är hyran något drygare än i Åbo och förhåller sig 
dertill ungefär som 3 till 2 eller på sin höjd som 5 : 3. Allt 
ting har gått efter den vanliga gången i Åbo, och öfverhufvud 
taget hafva studenterna förhållit sig fogligt och inom skrankorna; 
några obetydligheter kunde väl härvid göra litet undantag, men 
hvar kan man väl nånsin finna en större hop ynglingar försam-
lade utan små excesser? 

Jag innesluter mig i Högvördige Herr Prostens fortfarande 
gunst och framhärdar Herr Prostens 

ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 

Helsingfors den 27 Nov. 1828. 
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Till Juliana Clewe. 

Högädla Fru Prostinna! 

Beständigt påminte jag mig Randasalmi efter det jag i 
sommar skildes derifrån. Likaså ofta påminner jag mig ännu 
samma treflighetens hemvist. Nöjet träffar man väl ofta, i syn-
nerhet i Savolax och Karelen, det erfor jag under min vandring. 
Likaså träffar man der öfverallt gästfriheten i sin högsta bety-
delse, men äfven der finner man icke allestädes en sådan tref-
nad och sällhet, som välvilligt och öppet så intager äfven en 
fremmande, att han icke ens påminner sig, att han är på en 
fremmande ort, utan tror sig vara på sin hembygd. Jag önskade 
att kunna uttrycka min stora tacksamhet för Fru Prostinnan, men 
jag vet, att jag aldrig kan göra det svarande emot Fru Prostin-
nans godhet, och derjemte vet jag att Godheten är anspråkslös 
och likgiltig för tacksamhets betygelser. Jag kan dock icke 
annat, än engång ännu på det uppriktigaste tacka Fru Prostinnan. 

Min vandring ifrån Randasalmi aflopp utan svårigheter ge-
nom de flesta socknar i Karelen och sedan genom Savolax åter 
hit. Ifrån Sordavala besökte jag Valamo klostret, der jag dröjde 
par dagars tid för att bese dess härrlighet. Ehuru gästfritt be-
mött uti klostret fann jag der dock ingen trefnad; kanhända var 
det utaf förutfattade fördomar emot klosterväsendet, som min tid 
derstädes blef så lång. När jag flygtigt hunnit beskåda de guld-
och silfverbeprydda tempelväggarna, betrakta de mångfaldiga 
sköna taflorna på pelare, tak och väggar, se klostrets dyrbara 
med ädla stenar besatta messhakar o. s. v. var min högsta läng-
tan att komma derifrån. Ändteligen fick jag på andra dagens 
afton tillfälle dertill uti en bondes båt, dit jag med största glädje 
hoppade in och rodde af. Så kom jag efter natten och följande 
dags förmiddag, som vi tillbragte på sjön, åter på fasta landet 
och fortsatte der vandringen. — För fem veckors tid anlände 
jag hit till hufvudstaden med minnen af en öfverhufvud taget 
angenäm sommar och med ansenliga samlingar af Finska Ru-
nor; — allt hvad jag har ifrån min färd. — Fru Prostinnan 
betrodde mig, att sedan jag återländt från min vandring, ge 
förslag uppå någon informator till Rabelugn. Ehuru osäker om 
icke de sjelfva redan besörjt om saken, har jag dock bjudit till, 
att efterkomma Fru Prostinnans önskan. En yngre student vid 
namn Eskolin, hemma ifrån Tyrvändö kapell och Hattula socken 
i Tavastland, skulle jag anse skicklig till denna condition. Han 
har genomgått Tavastehus skolan och uppå sina Lärares recom- 
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mendation redan som skolgosse under ferierna conditionerat i 
några herrskapshus. Uti Latin, Grekiska och Tyska äger han 
goda kunskaper; uti Franska språket något svagare. Jag erindrade 
honom att gossarne troligtvis skulle behöfva information uti sist-
nämnde språk, hvarpå han lofvade perfectionera sig häruti. Jag 
hoppas, att få svar huruvida han är antaglig eller ej. Jag ber 
om min hellsning till lilla Zachris, Fredric och Otto. Har äran 
att framhärda Högädla Fru Prostinnans 

ödmjukaste tjenare 

Helsingfors den 27 Nov. 1828. Elias Lönnrot. 

Till C. A. Gottlund. 
H:fors d. 22 Sept. 1829. 

Höglärde Herr Magister! 

För Herr Mags bref äfvensom för det åtföljande, Wäinä-
möiset får jag aflägga min förbindligaste tacksägelse. I hopp 
att Herr Mag. icke räknar på min försumlighet att besvara det-
samma, förbigår jag hela det tråkiga bestyret att ursäkta mig 
derföre. Nu först är jag i tillfälle att lemna mitt svar ett sådant 
innehåll, som jag önskat. Dock icke alldeles sådant; ty min borta-
varo under ferierna ifrån H:fors nödgade mig att lemna correcturet 
vid tryckningen af Kantele åt en annan, hvarföre flera tryckfel, 
och ibland dem några rätt betydliga, icke kunnat undvikas. — 

Orthographien som jag följt torde icke vara till Herr Mags 
fulla tillfredsställelse. Jag har dock framför andra skrifsätt valt 
den såsom, att jag så må uttrycka mig, en medlare emellan den 
Savolaxiska och de andra Finska dialekterna, och detta af det 
skäl, att Finnarne äfven på andra orter än i Savolax och Kare-
len måtte kunna läsa och förstå sina förfäders visdomsfulla Runor 
i deras enkla, kraftfulla språk. Härigenom har jag dock, efter min 
öfvertygelse, icke på något sätt gjort dem mindre förståndliga för 
innevånarne i de provinser, hvarifrån de äro samlade. Finnarne 
derstädes hafva redan så vänjt sig det skrifsätt af vårt moders-
mål, som förekommer i Bibeln och de många ascetiska böcker, 
som både förr och i sednare tider i den mängd öfversvämmat 
vårt land, att de utträngt alla andra böcker ja till och med hu-
gen hos Finska Författare att skrifva i andra ämnen. Det är 
sant att de uttala : koari (kuari). [Här anför förf. de erfaren-
heter han omtalat i Vandraren s. 37.] 
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Har nu således genom den gemensamma bokdialekten 
icke mindre än genom det gemensamma föredragandet ifrån 
predikstolarne Finska Dialekterna under de sednare sekler när-
mat sig hvarandra, så borde man visserligen icke återföra 
dem ifrån detta sitt sträfvande till en broderlig förening. Ifrån 
denna synpunkt har jag utgått och derifrån önskar jag, den 
orthographie, jag nyttjat, måtte bedömmas. Herr Mag. önskar 
få höra mitt yttrande öfver Wäinämöiset. Dertill anser jag mig 
icke väl vuxen, men hvad hindrar det mig att dock säga min 
tanke derom. Sjelfva planen att femte Runorna lemna en bio-
grafisk notice öfver auctorn såsom ock andra upplysningar hö-
rande till ämnet behagar mig högeligen. Skulle det vara möj-
ligt, att få dem mera allmännt utspridda ibland allmogen, tror jag 
säkert, de skulle väcka en inbördes fällan hos desamma, att 
oftare författa runor, än vanligtvis numera sker; ty hvad lager-
kransen betydde för andra skalder, förstår finska bonden väl 
icke, men han förstår, att hans författaremöda (sit venia verbo 
är rikligen godtgjord, om han får sitt eget namn tryckt och med 
loford omtaladt. Herr Mags sträfvande att i Finskan undvika 
alla ord, som ej härleda sig ifr. Finsk stam är enl. min tanke 
ganska berömvärdt, dock måste man ihogkomma „ne qvid nimis". 
Det finnes väl intet språk i verlden, som är så byggdt på sin 
egen grund, att det icke har ett och annat ord lånt af andra. 
Hvarföre skulle då våra hjertan bedröfvas, om vi i vårt moders-
mål förnumme några fremmande ord införlifvade. Svenskarne 
hafva öfvergifvit verldslig vishet och hyllat order Philosophie, 
månne icke det skall gå likaså i Finskan med maailmallinen 
viisaus och många andra ord ? 1) Derivata på mus, mys, som ofta 
förekomma i Herr Mags skrifter, tyckas derföre ej vara alltför 
lämpliga att de redan nomin. casus äro alltför långa och blifva 
i andra casus ännu längre. Månne icke af denna grund t. ex. 
soitto borde föredragas för soittamus; eller om soitto ej kunde 
accepteras, så vore ännu att välja ordet soitanto. Sångmö kunde 
äfven gifvas med inhemska ordet runojatar eller laulajatar. Jag 
har nu ej Herr Mags Wäinämöiset hemma, så att jag kunde an-
föra flera ex. af  derivata, som jag tyckte icke voro alltför lyckligt 
gjorda. — Om Herr Mag. ännu har några exemplar af sina tidi-
gare utgifna skrifter, beder jag att vid någon lägenhet få mig till-
sända 5 exempl. af  hvarje äfven som af Otava, då den utkommer. 
Min Diss. om Wäinämöinen brann helt och hållet upp uti Abo, 
så att jag nu ej kan dermed efterkomma Herr Mags önskan. 

Herr Mags ödm. tj. 
Elias Lönnrot. 

1) I denna fråga ändrade Lönnrot som kändt sin ståndpunkt. 
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Utdrag ur min dagbok. 118311. 
Helsingfors Morgonblad 1832, n:ris 62, 63. 

— — Sedan jag hela veckan förut varit fri ifrån fross-
anfall, begaf jag mig Söndagen den 19 Junii ifrån Rautalampi 
till Pielavesi. I kyrkan hade jag samma dag tillfälle att betrakta 
folket i dess högtidsdrägt, hvilken föga skiljer sig från den hos 
kustfinnarne brukliga. Mankönet bär korta jackor med dubbel 
krage, eller också enkel, ståndkrage kallad. Dessa äro mest af 
grå vadmal (sarka); ganska få hafva dem blåfärgade. Benklä-
derna äro långa, af samma vadmal, eller också af groft ofärgadt 
lärft. Stöflarna äro de i Savolax och Karelen öfverallt brukliga, 
så kallade Österbottniska stöflar. Äfven ståndspersoner anse sina 
fötter icke vanprydda af dessa. De flesta hafva hattar; mössor 
äro icke så allmänna. Halsdukar nyttjas allmänt. Fick-ur, hvilka 
i södra Finland äro en så vigtig artikel, att hvarje dräng måste 
hafva åtminstone ett, äro här ganska sällsynta. (Oliko se lek-
män kello taikka hevosen). Sådana träffas karlarna på kyrk-
backen. Qvinnorna bära långa kjortlar och tröjor med korta 
skörten, hvilket anses vara mycket prydligt. Några förmögnare 
hafva till och med sidenklädningar. I fordna dagar voro skör-
fena långa och kjortlarne kortare, men dessa äro nu urmodiga. 
Den besynnerliga hufvudbonaden, som gifta qvinnor nyttja i 
några Savolaxiska socknar (Mäntyharju, Hirvensalmi, S:t Michel 
& c.) tanu kallad, förekommer här ingenstädes. Qvinnorna nyttja 
mössor eller dukar på hufvudet. 

Efter slutad Gudstjenst och intagen middag, steg jag om-
bord. Båten, som roddes med 7 årpar, var ofantligt lång, men 
icke så bred. Vi voro omkring 50 personer deruti, hvilket an-
tal ansågs vara ganska tillräckligt för vårt fartyg, men kunnat 
snart blifva för stort, om vinden behagat blåsa häftigare. Rundt-
omkring oss rodde flere andra båtar, visst tio till antalet, så att 
det hela liknade en liten flotta. Roddarena i särskilda båtar 
täflade sinsemellan att komma främst, hvilken barnslighet syn-
barligen kom mången flicka och mången karl att svettas. Jag 
hade mest medlidande med de stackars flickorna, af hvilka många 
rodde nästan hela vår färd utan aflösning, då karlarna ofta af-
löste hvarandra. Jag erbjöd mig äfven att ro, men detta ansågs 
stridande emot all naturens ordning, att jag såsom magister 
skulle röra vid årorna, „Jo on joukko joutavassa, kuin on Pappi 
soutamassa", hvarföre jag måste sitta ledig. Tvenne forsar upp-
före, hvilka vi måste passera, gjorde något afbrott i vår färd. 
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Den förra, Tyyrin-koski, är inemot 1/8  mil lång, men icke så 
strid, som den andra, Nokinen, hvilken deremot är kortare. Vi 
foro uppföre båda med tillhjelp af långa bärlingar, som stöttes 
i bottnen, för att gifva fart åt båten. Med blotta rodden skulle 
man icke hafva kommit långt. Det var på en gång både vackert 
och rysligt, att se uppföre forsen, der andra båtar arbetade sig 
opp framför oss. De voro betydligt högre än vi, och tycktes 
ofta, som skulle de störta tillbaka uppå oss. Dessa forsar, som 
äro steniga, fordra en mycket van styrman. Om båten skulle 
fastna på en sten, så vore det svårt att reda sig ut; dock vore 
faran härstädes mycket större, då man far utföre dessa forsar. 
Då vi kommo uppföre forsen, ställdes bärlingarne uppå för dem 
gjorda ställningar, ett qvarter ofvanom årtullarne, på högra sidan 
af båten. Alla sågo med ett slags tillfredsställelse uppå de bå-
tar, hvilka ännu arbetade i forsen, och tycktes alldeles hafva 
glömt att de nyss förut sjelfva voro der alldeles i samma till-
stånd, som de, öfver hvilka nu ett och annat skämtord hördes 
af hopen. — 

De vackra löfskogarne, som på stränderna rundtomkring 
omkransade sjön, de många holmarne, den lugna väderleken och 
folkets munterhet gjorde denna färd mycket angenäm. Jag hade 
knappt märkt, att vi redan varit någon tid på sjön, förr än vi 
färdats tre mils väg och landstego på en holme, Kuninkaan salo 
(Kungsholmen) kallad. Anledningen till denna i anseende till 
orten, der kungsvägar icke finnas, ovanliga benämning, sades 
vara följande : Konung Erik fordomdags, då han besedt landet, 
skulle hafva låtit ro sig till denna holme och tillredt sig en 
måltid, hvarvid en stor, ofvanuppå flat, sten skulle tjent i stäl-
let för bord. Stenen, som sades vara ett godt stycke ifrån stran-
den, kunde icke af mig beses. Under det jag afhörde denna 
berättelse, hade folket ifrån sina näfver-renslar (kontit) framtagit 
brännvin och mat till mellanmåltid. Man bjöd äfven mig till 
att äta och trakterade mig med ett glas brännvin, som jag tömde 
till nyssomtalte Konung Eriks minne. Under det vi åto, gjorde 
någon oss uppmärksamma uppå en otalig mängd myggor, som 
sväfvade öfver våra hufvuden, tämmeligen högt ifrån jorden. 
De hade samlat sig i flera långa sträckor och liknade svarta 
moln, så tätt voro de till hvarandra. Alldrig har jag sett en 
sådan myckenhet af dem, ehuru jag flere gånger varit af dem 
mera ofredad; då de nu i stället lemnade oss i ro. Härifrån 
hade vi ännu 7 /4  mil till vårt landningsställe i Joutiniemi by, 
dit vi anlände kort före midnattstiden. Natten var så ljus att 
bönderne obehindradt sökte upp ingångs-språket i Bibeln och 
läste detsamma. Äfven jag försökte läsa och fann ögonen icke 
det ringaste besväras, och huru skulle det kunna inträffa, då 
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natten i annat icke skiljer sig från dagen än att solen icke lyser. 
Det är blott en obetydlig skymning, som varar ganska kort tid. 
Förrän jag blef van vid dessa ljusa nätter, trodde jag först att 
klockan vore 10 eller '/211, då man sade att solen snart skulle 
gå upp. 

På hemmanet, der jag tog nattqvarter, lagade man mig 
qvällsvard. Oaktadt natten redan var så långt förliden, envisa-
des värdinnan länge att koka mig någon rätt; ty en qvällsvard 
utan kokad mat ansåg hon icke för ordentlig qvällsvard. Jag 
lyckades dock sluteligen att öfvertyga henne, det jag vore full-
komligt nöjd med sur mjölk och bröd, ehuru hon dock fram-
lade, jemte dessa, kött och smör. Morgonen derpå tillredde 
man mig frukost, för hvilket allt man icke ville taga någon be-
talning. Härifrån hade jag 6/, mil till Jokjärvi, och kunde fär-
das antingen landvägen eller sjöledes. Jag valde det förra och 
tog mig till en början till ledsagare en gammal hemmansbonde, 
Jääskiläinen, emedan vägarna sades vara mycket förvillande. 
Under vägen berättade han om bröllopsceremonierna på hans 
hembygd. Sedan brudparet blifvit sammanvigdt om Söndagen, 
kommer det tillsammans till bruden, jemte de å brudens sida 
bjudne bröllopsgäster. Derifrån beger man sig andra dagen till 
brudgummen, så att man till aftonen hinner fram. Jag ville 
glömma en omständighet: under vägen ifrån brudens hem till 
brudgummens, skall talemannen bestå brännvin och mat öfver 
hela laget. Talemannen anför skaran och begär nattqvarter och 
mat emot betalning. Man emottager dem hos brudgummen och 
efter måltiden beledsagas brudparet till sängs. En af flickorna 
utses till deras uppasserska, och är hennes ovilkorliga skyldig-
het, att om morgnarne föra tvättvatten åt brudparet. Denna 
uppasserska kallas saajas. Om morgonen då brudparet uppsti-
git och blifvit påklädt, företages en ceremoni, hvarmed afsigten 
är att åt det nya brudparet insamla penningar och andra för-
nödenheter till etablerande af deras nya hushåll. Brudfräman 
(Kaaso) framträder med ett ölstop, hvaraf gästerna dricka och 
utfästa sig dervid, att åt brudparet förära efter råd och lägenhet 
hvad hvar och en finner för godt; några gifva penningar, andra 
ett eller flera får, andra en kalf o. s. v. Det är klart att släg-
tingarne framför andra hedra sig härvid. En del af denna in-
samling tillfaller Kaaso. Denna ceremoni kallas huomen tuop-
piset. Sedermera föreställes en strid mellan gifta och ogifta 
karlar. De förra sträfva att sluta brudgummen ibland sig, de 
sednare vilja icke låta honom skiljas ifrån ungkarlarnes antal. 
Härvid rycker och sliter man den arma brudgummen. Än vinner 
det ena än det andra partiet. Han är som i Liitzen kanonerna 
vid grafven, som flere gånger eröfrades af Svenskarne och af 
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de Kejserliga åter eröfrades. Sluteligen stiftar man frid, då 
brudgummen af ungkarlarne öfverlemnas åt de gifta, hvarefter 
man dricker, och denna förliknings-dryck kallas harjalliset. Nu 
förestår för bruden detsamma emellan gifta qvinnor och flickor 
och tillgången härvid är lika. När talemannen är skicklig och 
erfaren, sade min följeslagare, så fattas det alldrig allehanda upp-
tåg, som räcka hela dagen. Följande morgon utdelar bruden sina 
små gåfvor åt de nyss blifna slägtingarna. Svärmodren får en 
skjorta, men af förmögnare brudar klädes hon numera ifrån topp 
till tå med alla tillbehör. Skjortor, vantar, bälten o. s. v. skän-
kas åt andra. Redan före vigningen ges åt presten skjortlärft 
och strumpor. 

Efter 3,', mils vandring kom jag till Ayskoski fors, der jag 
lät ro mig öfver. Vid forsen finnas tvänne qvarnar och en 
anstalt för att valka vadmal. Kommen öfver forsen, gick min 
väg öfver ena mjölnarens gård, der två käringar voro invecklade 
uti en så häftig strid med hvarandra, att de alldeles icke stördes 
af min ankomst. Saken angick hvem som först skulle få mala, 
och jag kan ej begripa, huru en sådan tvist kunde uppstå af en 
så obetydlig anledning. Min färjekarl, som följde mig ett stycke 
på vägen, slöt att de båda voro druckna. Ifrån Ayskoski gick 
vägen förbi flere enstaka hemman och små torp till Jokjärvi, 
som låg 3/4  mil framåt. Jag vek in på några af hemmanen och 
fann öfverallt, att folket härstädes bor rent och snyggt. Deras 
drickstop, hvilka jag för den utomordentligt varma dagen ofta 
kom att nyttja, voro ganska rena. Uti pörten äro väggarna, 
enligt det allmänna bruket i Savolax och Karelen, hvithöflade 
något öfver en mans höjd ifrån golfvet. Här bör jag äfven 
nämna, att dessa pörten med rökglugg (lakeinen) i taket småningom 
börja afläggas. De flesta som bygga åt sig nya boningsstugor, 
inrätta dem med skorstensrör, som utför röken utan att den 
tränger in i rummet. 

Ifrån Jokjärvi tog jag rodd till Kemilänniemi, en mils väg 
framåt. Husbonden jemte en 14 å 15 årig flicka voro mina 
roddare eller hellre följeslagare, ty jag rodde sjelf nästan hela 
vägen. Under vägen frågte jag Finska benämningen på alle-
handa i ögonen fallande föremål. Flickan, ehuru ung, gaf mig 
alltid mycket behändiga svar. Om vägen varit längre, så tror 
jag, att hon blifvit en fullkomlig Philolog i vårt modersmål. 
Hvad kallar man det och det i ert land, frågade hon beständigt 
och riktade derunder mig med flere nya ord i sin dialekt. Fram-
kommen frågade jag hvad jag var skyldig i skjutslega. Karlen 
begärte endast 20 kop., hvilket jag dock måste godtgöra med 
16 sk. Rgs, såvida jag ej ägde någon mindre sedel. Också 
var detta ej drygt, ty uti skjutslegan var inberäknad betalning 
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för middagen, som jag åt på Jokjärvi, hvilken betalning dock 
vanligtvis sker här, med paljon kiitoksia; i Karelen med kost'ju-
mala. Nu skiljdes jag ifrån mina följeslagare och vandrade upp 
till hemmanet Kemilänniemi, som ligger på ett ganska angenämt 
ställe på en udde. Här blef jag mycket väl emottagen af äldsta dot-
tern, som tillika var värdinna, sedan hennes mor för ungefär ett 
halft år sen aflidit. På den korta tid, jag här tillbragte, berättade 
hon mycket rörande sitt hemman, som nu förvaltades af henne 
jemte hennes bröder och systrar. Hon ville förmå mig att äta, 
som jag likväl nu ej behöfde, då mjölk och vatten, vanliga 
sommardrycken å dessa orter, var för min torra strupe långt väl-
komnare. Dessutom trakterade hon mig med en visst hundra-
årig dröm, hvilken, ifall jag rätt minnes, hennes mormor haft. 
I Pielavesi hade nämligen vid den tiden varit en Kapellan Neovius. 
Denne hade dött. Uti drömmen hade han derefter visat sig för 
hennes mormor. Hon hade då frågat om han snart åter skulle 
blifva deras prest. När I försen eder kyrka med bättre predik-
stol, hade svaret varit. Denna dröm har nu funnit sin uttydning, 
då Pielavesi blifvit sin egen Socken och A. F. Neovius, sonson 
åt den nyssnämnde, den första Kyrkoherde derstädes. 

Ifrån Kemilänniemi rodde nämnde dotter mig öfver en icke 
bred vik. Jag vet icke, om det var för att trygga sig emot för-
tal, som hon tog en liten 7 å 8 års gosse med uti båten. Här-
ifrån hade jag omkring 1/2  fjerdedels mil till Kotaniemi, der jag 
tillbragte natten, för att om morgonen derpå med några karlar, 
som skulle på arbete till Kyrkoherde Neovius, sjöledes fara till 
samma Kyrkoherde. Jag blef alltså följande morgon ganska 
tidigt väckt ur min sömn för att ro fram det ofantligt långa mils-
hållet, som härifrån är till Prestgården. Vid pass kl. 6 hunno 
vi fram. 

Till J. F. Elfving. 
H:fors den 29 Sept. —31. 

Min käre Major! 

Du lärer tro att jag som bäst vandrar bland finnarne i 
Archangel eller pratar med Näslind, men nej! så långt hann jag 
icke då jag vid Archang. gränsen närmare Kuusamo Lappmarken 
den 6 Aug. fick Medicinal styrelsens kallelse bref att med det 
skyndesammaste infinna mig i H:fors för att gå i fält mot Cho-
leran. Denna kallelse var så mycket ledsam, som jag dagen 
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efter dess emottagande tänkte öfver gränsen och då hade jag 
varit frikallad ifrån alla kallelser. Dicto audiens begaf jag mig 
alltså och kom tre veckor derefter till H:fors. Choleran hade 
utbrutit härstädes dagen förut d. 21 Aug. och de sjuka fördes 
på Sandviks lasarett der 40 sängar till deras emottagande voro 
inredda. Ursin var här öfverläkare och salig Holm andre Läkare. 
De första dagarne voro väl få sjuka, men betjeningen äfven 
ganska ringa. Holmen vakade natt och dag och sågs vara ut-
mattad då jag den 24 kom att tjenstg. på Lasarettet. Par dagar 
derefter dog han efter en natts sjukdom. Det var min lycka att 
flere Med. studerande, Carger, Hedberg, Ahlstubbe, Backman då 
anmälte sig hos Törngr&I eller rättare före Holmens död redan 
hade anmält sig och fingo förordnande att tjenstgöra på Sand-
viken. Af dem fick jag godt biträde, så att jag icke kom länge 
att vara ensam. Ahlstubbe blef väl redan snart derpå förordnad 
att fara till Mänsälä socken der Choleran utbrutit, likasom Back-
man korn att tjenstgöra uppå det andra Lasarettet, som seder-
mera, när Sandviken var öfverfull, blef inrättadt i Kronohagen i 
Smed. Ramstedts gård, men Hedberg och Carger hafva varit här 
ända hittills. — — — Efter Holmens död blef Moster 1) illa-
mående och tog afsked ifrån sin öfverl. befattning, hvarpå Gub-
ben Törngren vandrade hit sjelf dageligen 2:ne ggr. Efter en 
vecka derpå fick vi en ordentlig öfversvämning af Läkare ifrån 
Petersburg och en Svederus, svensk till nation, som flere år 
prakticerat i P:burg, blef öfverläkare på Sandviken, en Fransos, 
vid namn Bullard, emottog samma befattning på Ramstedtska 
Lasarettet. En Piemontesare, Masarij, besökte privata sjuka, en 
Dansk Läkare Schalburg observerade Choleran på Lasaretterna, 
Svenskarne Ouchterlony och Setterblad likaså. Åtskilliga Läkare 
reste snart till Åbo och jag känner dem ej till namnet engång, 
men jag har nämnt redan nog för att Du må veta, att ingen 
brist fanns på Läkare. Ibland när de träffade vara tillsammans 
på Lasarettet, var en sådan språkförbistring emellan Franskan, 
Italienskan, Tyskan, Latin, Ryskan etc. att jag tror maken inte 
funnits sedan Babylonska Tornets tider. Men allt har sitt slut. 
„Vår obudna gäst (Choleran), säger Wasenius i sin tidning, 
tyckes redan blifvit trött och lemna oss snart". Och så är det 
också i sanning. Både Choleran och alla andra obudna gäster 
dels hafva lemnat, dels lemna oss snart. Svederus har redan 
i en halfannan veckors tid varit borta. Den herren kom hit med 
tämmeligen stora förhoppningar, om det är sannt, kvad ryktet 
sade, att han nämligen tänkte blifva General Directeur. Han 
bar sin näsa mycket högre än andra, skulle kurera Cholera 

') Ursin, N. A. 
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patienter med en solution af Chlornatrium invärtes och häst 
dynga utvärtes och kurerade också verkeligen, så att ingen fara 
är att de i all evighet skola få recidiv. Stadsboerna öfverallt 
voro högst förbittrade öfver honom och öfverallt hörde man, 
huru Svederus expedierte hastigt sina patienter med koksalt. 
Jag tror han i god tid begaf sig hädan och öfverlemnade Lasa-
rettet åt Ilmoni, som nu varit vår öfverläkare. För det närvarande 
hafva vi inalles 4 sjuka af hvilka ingen har egentlig Cholera. 
Ehuru jag ännu bor på Sandviken har jag redan i närmare par 
veckors tid varit skild ifrån min tjenste befattning vid Lasarettet. 
Jag kunde icke trifvas rätt väl med Svederus och tänkte taga 
afsked, då jag blef förordnad att vara biträdande Prov. läkare. 
Dessa sjukliga tider hinner Rosenback inte med allt ensam. En 
resa gjorde jag sidstes till Sibbo skären, der Choleran yppat 
sig på ett Fiskartorp, så att af elfva personer 7 voro sjuka. 

Huru befinner du dig nu eljest, hvad tycker du om Sven-
skarne ? Månne du till slut får samma tanke om dem, som jag 
för min del länge haft, att de öfver hufvud taget äro stora strun-
tar, egenkära, båla, ytliga. Här såg jag tvenne der uppfostrade 
Läkare Ouchterlony och Setterblad. Bättre tanke fick jag icke 
genom dem engång om Svenskarne. Inom Parenthes : har du 
läst deras raport om Choleran i P:burg. Jag tror den är tryckt 
och följer såsom Bihang till någon tidning Dagl. Allehanda eller 
Post och Inrikes Tidn. jag kommer ej visst ihog hvilkendera. 
Ibland andra goda saker står der också följande : „I Cholerans 
andra stadium nytjas kolsyre medel, såsom t. ex. mixtura Salina, 
Carbonas kalic. med citronsaft o. s. v. Huru mycket kolsyra 
månne det finnas i mixt. salina? det vore roligt att veta. — — 

Danske Läkaren Schalburg var en karl af helt annan upp-
laga. Flitig i att observera, anspråkslös i sitt väsende och grund-
lig i sina studier. Fransosen Bullard har ofelbart varit den, som 
med mesta omsorg skött de sjuka. Dag och natt var han när-
varande i sjukhuset. I går höll han sitt afskedskalas, der vi 
drucko ända till kl. 3 på morgonen. 

Jag har glömt hittills att berätta om min egen Cholera, 
som räckte par dygn, men gick sedan öfver, så att jag derpå 
var fullkomligt frisk. — — 

Helsa Lindeqvist. 
Lönnrot. 
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Till J. F. Elfving. 
Egen Broder! Jag tror att vi begge äro ungefär lika lata 

i att skrifva, hvarföre jag förbigår alla förebråelser för din lättja, 
hoppandes samma skonsamhet af dig, när du härnäst skrifver 
till mig. Hvarföre jag nu egentligen kommit mig så långt, att 
jag skrifver, är att underrätta dig och Lindeqvist om Facultetens 
fattade beslut att i sommar anstalta Med. Doct:s promotion. Du 
lärer dock redan veta det, ty sidstes som jag träffade Cajander, 
lofvade han äfven skrifva till dig om samma sak. Derföre bry-
ten i Herrans namn upp och träden åter foten uppå fädernejor-
den, ty lång är icke tiden till den 17 Maji, och då skall hvarje 
promovendus hafva inlemnat sina „memorabilia vite" till Facul-
teten. I sista söndags fick jag ändteligen min disputation skrif-
ven, sedan jag varit nog galen och hållit på dermed allt ifrån 
julen. Ännu vet jag icke om Faculteten gillar den, ty ovisst är 
om de kunna beqväma sig dertill att anse magien hafva något 
sammanhang med medicinen. Här skrifves nu eljest riktigt 
fabriksmässigt. Gud vet hvad de gamla Aesculaperne hålla på, 
utaf oss unga skrifver Tickl&I De Nomenclatura Fennonum me-
dica, Ringbom De Soneno, Himberg De Cholera Borgoensi, 
Sjöman De Momento Processus Morbosi degenerativo, Borgen 
De Lithotrituratione, Cajander har sin redan färdig. Mårten 
Lindforsens disp. De generali lege Assimilationis ventilerades för 
en vecka tillbakas. Den upptog 51/4  ark och lärer förmodligen 
väcka något uppseende, när den hinner till Tyskarne, både för 
sina egna iUer och sina grammatikaliska bockar. I början af 
April hemkomma våra Pohlska hjeltar; några af dem hafva re-
dan anländt. Gissa om icke de äro decorerade. Philippus 1), när 
han kommer, har allena på sin departage 4 stycken stjernor, om 
jag rätt minnes. Han har skickat in en ansökning till Nyslott 
och har äfven fått första rummet på förslaget. Det lärer du 
veta att Modin i Karelen dött sig i hjel. Man berättar att Rabbe 
ämnar söka sig dit. En ny acqvisition i Medic. corpsen hafva 
vi nyligen fått i en Dansk vid namn Schalburg. I sista lör-
dags undergick han colloqvium familiare, som godkändes. Han 
tänkte först söka sig någon academisk post, men Grönlund 
skrämde honom derifrån, nu blir han troligen Extra Ordinarie 
Läkare. Men hvad är det med honom, vår corps växer dess-
utom på ett förundransvärdt sätt: Ofvermasmestaren Laurell och 
Bergsgeschvornern Tengström studera begge på det ifrigaste på 
Medicin. Den sednast nämnde har redan absolverat sin kurs i 
Anatomien, Laurell har först hunnit igenom musklarne. Andra 

1) Lindforss, P. Ph. 
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Anatomer äro Carger, Höglund, Snellman, Ehrström, Florin, Rid-
daren '), Asp. Etc. — Utnämde till Kasanska Universitetet äro 
Hongelin, Langenskjöld, Wirzen, Cajanus, de der alla i två års 
tid skola der lära sig Ryska och sedan blifva Lärare i Fred- 
rikshamn. — — — — —  

Till underrättelse får jag nu äfven meddela dig, att jag 
ämnat tentera med Ticklen till sammans. Jag tror, att det pas-
sar äfven för dig sålunda bättre, såvida du ändock är bättre i 
tillfälle att språka till sammans med Lindeqvist.  I slutet på 
April lärer vi bli tentamensmässiga eller rättare, måste bli det, 
ty nog är man ännu i mångom styckjom felaktig. För det när-
varande bor jag på ditt gamla boställe i Snickar Lindholms gård, 
alldeles i samma rum, der du bodde. Jag har rummet hyrt af 
Adj. Hartvall, som sjelf med Fru etc. bebo de öfriga rummen. 
Kom snart tillbaka och skrif ännu förr. Hellsa Lindeqvist från 
er begges 

Wäinämöinen. 
D. 14 Mars 1832. 

Reseminnen. 118321. 
Helsingfors Morgonblad 1833, n:ris 44-47. 

Du önskade i sista höst att jag skulle meddela dig några 
underrättelser, angående min vandring i Olonetska och Archan-
gelska Gouvernementerna i förlidne sommar, hvilket jag ock lof-
vade, ehuru jag hittills alldeles icke kunnat och äfven nu en-
dast till en del kan uppfylla detta löfte. Min afsigt var att ifrån 
Nurmis Socken i öfra Karelen komma öfver till Repola socken 
i Olonetska Gouvernementet, och derifrån vandra uppåt till 
Wuokkiniemi jemte andra socknar i Archangelska Gouvernemen-
tet, ifall min tid och andra omständigheter sådant medgåfve. 
Ifrån Nurmis Kyrka har man åtminstone 6 mil till Jongeri by, 
som ligger i yttersta hörnet af Nurmis, emellan Repola på ena 
och Kuhmo Kapell på andra sidan. Dåliga gångstigar leda öfver 
växlande kärr och smärre landtåsar, hvilka tillsammans formera 
en ofantlig, vild ödemark. Ända till halfva vägen träffar man 
dock här och der något skogshemman, men på den sednare 
hälften fanns, undantagande ett dåligt torp, intet bebodt ställe. 
Vi hade i början till vägvisare en karl vid namn Petter Wiiliäi-
nen, den der var ett verkligt genie. Allt ifrån sin barndom 
hade han umgåtts med stora planer och vidlyftiga speculationer, 

1) de Besche, 6.? 
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hvarmed hans hufvud ännu var så uppfylldt, att det, hvad man 
kallar vanligt sundt förnuft, var åtminstone till hälften utträngt 
af desamma. Utom åtskilliga Finlands städer hade han i flera 
resor besökt S:t Petersburg och Stockholm. Någon tid efter 
Finlands förening med Ryssland, hade han haft nåden att för 
Högstsalig Kejsar Alexander få uppvisa modellen till en besyn-
nerlig stridsvagn, den han sjelf uppfunnit, åtföljd af en under-
dånigste Supplication, det täcktes Hans Kejserliga Majestät i 
nåder sluta ett evigt förbund med alla Christna magter, och, i 
förening med dem, straffa stora Turken för hans gudlöshet. Att 
hans stridsvagn, beträffande det sednare momentet, skulle komma 
Hans Kejserliga Majestät synnerligen väl till pass, det förstod 
han bäst sjelf, och just derföre hade han gjort sig mödan att 
uppfinna den. 

Allt detta utvecklas närmare i hans nyssnämnda Supplik, 
hvaraf jag fick den äran taga en afskrift, hvilken nu likväl, jemte 
en del af mina öfriga anteckningar, befinner sig i Helsingfors. 
Original-conceptet till denna Skrift, jemte en ritning på sjelfva 
vagnen, bar Wiiliäinen ständigt hos sig. Om jag rätt påminner 
mig, så skulle han hafva disponerat, att dessa vigtiga documen-
ter äfven efter döden skulle läggas hos honom i grafven. Ehuru 
det derföre troligen blir ganska svårt, att efter någon tid komma 
åt dem, så var jag likväl försumlig nog, att icke afcopiera sjelfva 
ritningen. Så mycket jag kunde fatta, föreställde den en med 
tvenne hästar förespänd vagn, hvilket allt, såväl spannet som 
vagnen, befann sig inom en borg af jernbleck, som betäckte 
den på alla sidor och endast mot marken var öppen. Den spet-
sade sig framtill och var baktill tämmeligen bred, så att den 
liknade en i spetsen afskuren likbent triangel. Några små öpp-
ningar funnos framtill och på sidorna, dock icke större, än som 
behöfdes att någorlunda kunna se och skjuta igenom dem. Fram-
stäfven och sidorna voro utanpå försedda med hvassa jern, som 
lupo längs efter dem och voro något bredare än bettet af en 
vanlig lia. Hvar och en kan nu lätt föreställa sig, hvad för 
gräseligt nederlag denna vagn kunde åstadkomma i stora Tur-
kens leder, ifall man behagade köra den midtibland fienden och 
göra några svängningar, hvilket man väl kunde göra som ett 
tidsfördrif, eller alldeles som en vanlig promenad, emedan man 
sjelf skyddades af borgen och var utan all fara. Om någon 
undsluppe, att skäras i tu af de hvassa liorna, så kunde man 
lätt genom de små öppningarne skjuta ner flygtingen. Detta 
oöfverträffeliga mästerstycke bland människosnillets uppfinningar 
måtte särdeles hafva roat Kejsar Alexander, emedan han lärer 
bestämmt åt uppfinnaren, vår ärliga Wiiliäinen, en gratification 
af 500 Rubel. Efter en så lysande framgång och uppmuntran, 
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är det ej underligt att Wiiliäinen både vakande och sofvande 
var sysselsatt med nya uppfinningar. Det är svårt att veta, huru 
långt han kunnat gå, kanske hade han sluteligen funnit vägen 
åtminstone till månen, om ej till de öfrige planeterna, derest icke 
olyckan fogat så, att han blef något rubbad till sina sinnen. 
Efter denna fatala omständighet kunde han ej mera företaga sig 
så djerfva speculationer, som t. ex. att komma till månen, ty 
han är en man, som vet, att man ej bör flyga högre än vin-
garne bära. Likväl har han äfven sedermera oupphörligt syssel-
satt sig med smärre speculationer och befordrandet af allmänt 
väl. Deribland må jag väl nämna, att han på egen bekostnad 
och med egen hand genom skogen emellan Ylikylä och Saramo 
i Nurmis uthuggit en ny väg, emedan den gamla, som han ofta 
måste färdas, gick i flere bugter och således icke passade för 
en så speculatif man. Häri möttes han dock af ledsamheter, 
hvilka han för sin goda och oegennyttiga afsigt väl icke hade 
förtjent. Den gamla spången, på hvilken hans far och farfar 
samt deras förfäder ifrån urminnes tider gått, var tillräckligt hård 
och slät, den nya deremot, ehuru rak, uppfylld med gräs, mossa 
och stenar, hvarföre Saramo-boerne alla framgent nyttjade den 
gamla spången, alla, så när som på Wiiliäinen sjelf, hvilken 
naturligt gick sin egen väg. Billigtvis måste det förtryta honom, 
att alla andra så litet värderade hans arbete, hvarpå han dock 
användt större delen af en hel sommar, att de icke en gång 
satte sin fot derpå. Föranledd af denna rättvisa förtrytelse slä-
pade han en dag alla träd, som i grannskapet kunde fås, på 
den gamla spången, för att derigenom stänga sjelfva ingången. 
Detta hade bordt hjelpa, men hvad hände? En Lördag, då 
Saramo-boerne vandrade hemifrån till Kyrkan, sågo de sin van-
liga gångstig igenstängd af en hög vedstapel. Om de alldrig 
så litet kunnat tänka, så hade de bordt finna meningen, som 
var, att de skulle vänja sig vid den nya stigen. Men nej ! de 
rödjade bort träden och, hvad som var ännu ledsammare, de 
kommo af en händelse att kasta dem allesamman på Wiiliäises 
väg. Inbilla sig nu hvem det vill, att vara i Wiiliäises stad och 
ställe, för att känna, hvad harm denna uppsåtliga skymf, ty 
annorlunda kunde han ej föreställa sig saken, måtte hafva för-
orsakat honom. Men så lönas förtjenster i allmänhet. Han 
tycktes nu redan vara så van vid sådana förödmjukelser, att han, 
utan att förråda någon harm, lät förmå sig att följa oss på den 
gamla stigen, den vi voro nog obarmhertiga att välja framför 
hans uthuggna nya. Derunder berättade han, hvad jag nu 
likaledes haft äran att berätta, men han ville alldrig tro, att 
Saramo-boerne af en händelse kommit att kasta de trän, hvar-
med han igenstängt deras väg, på hans egen, utan trodde 
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att det var gjordt med afsigt för att roa sig öfver honom och 
hans väg. 

För det närvarande umgicks Wiiliäinen med tvenne stora 
speculationer, hvilka höllo qvarlefvorna af hans förstånd i en 
beständig cirkelformig rörelse. Den ena angick några malmberg, 
från hvilka han som prof viste åtskilliga stuffer, dem han alltid 
bar i den ena fickan, då de ofvannämnde documenterna voro 
placerade i den andra. Han tänkte med det görligaste första 
begifva sig till S:t Petersburg, för att der hafva nåden preesen-
tera dem för Kejsar NICOLAI. Tillika hade han en skrift upp-
satt på finska språket, deri han allerunderdånigst bönfaller, att 
Kejsaren alldrig ville tillstädja några armeer sammandrabba på 
dessa berg. Såsom ett bevis på hans stora oegennytta, må jag 
nämna, att ehuru han för denna sin upptäckt af rikhaltiga malm-
berg hade att vänta en säker och betydande belöning, skulle 
han dock emot 50 Rubel Banco Assign. hafva öfverlemnat mig 
äganderätten till alltsammans, stufferna, som han bar hos sig, 
inberäknade. En tillfällig penningebrist nekade mig att begagna 
hans ädelmodiga anbud till min fördel och när jag närmare öfver-
lade saken, var jag rätt nöjd dermed, ty jag hade framdeles 
kunnat hafva oroligt samvete att hafva riktat mig af en annans 
förtjenst. 

Wiiliäises andra speculation var af ej mindre riksgagnelig 
syftning. Dess afsigt var att skaffa staden Uleåborg fristads-
rättigheter. Länge, påstod han, har allmogen på dessa trakter 
klagat deröfver, att deras varor, i synnerhet tjäran, måste säljas 
till underpris i Uleåborg. De härleda sådant af en öfverens-
kommelse emellan Handlanderne derstädes, hvilka förut skulle 
fastställa ett visst pris på bondens varor, hvilket ingen fick öfver-
bjuda. Att afhjelpa sådant, hade nu Wiiliäinen utrustat sig med 
Sotkamo, Hyrynsalmi, Paldamo, Nurmis och Pielis Socknars under-
skrifter, hvilka alla önskade att en ändring i denna sak skulle 
ske. Uti en al dessa Socknar hade dock Sockne-Skrifvaren skrif-
vit sålunda: „Sockneboernes tankar uti förevarande ämne tyckas 
vara lika så orediga, som Motionärens egna, hvarföre intet slut-
resultat af desamma kunnat uppfattas". Med dessa underskrifter 
tänkte nu Wiiliäinen begifva sig till S:t Petersburg, men dess-
förinnan trodde han sig behöfva Svenska och kanske äfven En-
gelska Konungens bomärken, hvilka han ännu ej hunnit skaffa 
sig. Jag sökte öfvertyga honom, att det ej vore nödvändigt, 
men han hade en gång fått det i sitt hufvud och gick icke der-
ifrån. Hans tanke med sagde fristads-rättigheter var för öfrigt 
följande : en gång om året, hvarje höst, skulle en fri marknad 
för 3 å 4 veckor beviljas Uleåborg, under hvilken tid bonden 
ägde rättighet, att åt Utländningen ifrån hand till hand föryttra 
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sina varor. Dermed trodde han hela saken vara afhulpen, och 
om vidare tänkte han ej bönfalla hos Kejsaren. 

Som jag haft äran tillförene omnämna, låg rättvisan och 
befordrandet af allmänt väl, redan i yngre åren vår Wiiliäinen 
mycket om hjertat. Icke nog dermed, att han sjelf afhöll sig 
ifrån äfven den ringaste orättvisa emot andra, han fordrade det 
äfven af andra, till och med då saken ej det minsta angick ho-
nom. Af sådan anledning hade han kommit att hos veder-
börande angifva någon fält-commissarie eller leverantör, hvilken 
han hört taxera kronan för mycket, sålunda att han i sina räk-
ningar uppburit af kronan underhåll för några hundrade soldater, 
de der alldeles icke funnos till i naturen, utan paraderade endast 
i hans kladder och räkningar. Hvem vill nu förundra sig der-
öfver, att vår ärliga Wiiliäinen, när han af ryktet förnam sådant, 
på det högsta förargades deröfver, och för att lugna sitt lätt-
rörda samvete, med det första anmälte saken till undersökning. 
Derigenom ådrog han sig likväl en alldeles oväntad och högst 
ledsam commission, den han ej gerna kunde undandraga sig. 
Han ålades nemligen att bevisa, hvad han angifvit och påstått. 
Han beviste och beviste i flere års tid, till dess hans hemman, 
som förut var tämmeligen väl bergadt, förföll och måste afträdas 
åt en annan. Slutligen afgjordes saken sålunda, att Wiiliäinen 
ådömdes ansenliga böter och rättegångs-omkostnader åt den, han 
anklagat, hvilket alldeles ruinerte honom. Med den ofvannämnda 
gratificationen af 500 Rubel hade han någorlunda bordt åter-
upphjelpa sina förfallna affärer. Han hade också fast beslutit 
att göra det och lejde till den ändan en hop karlar, med hvil-
kas tillhjelp han fällde en ansenlig skog, till blifvande svedje-
land. Följande året köpte han råg för de penningar han ännu 
hade qvar, och sådde ut rågen. Allt lyckades hittills väl och 
han tänkte anlägga ett nybygge på stället, der svedjan stod, 
men en liten omständighet förändrade i hast alltsammans och 
bedrog honom på det jämmerligaste i hans uträkningar. Han hade 
oförseende kommit att svedja på en annans mark, hvilket kort 
före skördetiden till hans stora förvåning uppdagades. Den, på 
hvars mark svedjelandet stod, bärgade hela dess betydliga af-
kastning och Wiiliäinen pliktfälldes till ytterligare råga i sin 
olycka. Så lugn och sig alltid lik han föröfrigt var, så kunde 
han icke påminna sig denna händelse, utan att det synbarligen 
kostade på honom. Till evinnerlig åminnelse af denna svedja, 
uppkallade han stället, der den stått till Riikinaho (Riksmarken), 
med hvilken benämning han troligen syftade derpå, att det till-
kommit genom hans riksgagnande uppfinning af ofvannämnde 
stridsvagn. 

Ehuru nu vid dåliga omständigheter, hade Wiiliäinen ännu 
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icke gifvit allt hopp förloradt. Utom sina större speculationer, 
hade han flere mindre betydande. Han hade t. ex. varseblifvit, 
att landet derstädes sedan ett halft sekel så förändrat sig, att, 
hvarest Landtmätaren då funnit sjöar, mossor och berg, hvilka 
naturligtvis uppfördes såsom impedimenter, der voro nu präktiga 
skogar, tillfälle till ängs-rödjningar och odlingsbar jord föröfrigt. 
Utaf denna upptäckt tänkte han någongång draga fördel och, 
när han först hunnit bestyra om de mera magtpåliggande sakerna, 
försöka ånyo med anläggandet af ett nybygge. 

Om Wiiliäinen hade fått hålla allt sitt förstånd orubbadt, 
så hade han ofelbart åstadkommit stora ting i verlden. Med 
den återstående delen deraf tänkte och resonnerte han ofta myc-
ket förnuftigare, än många, de der hafva allt sitt förnuft i be-
håll, kunde göra det. Jag må äfven häruti anföra ett exempel. 
Allmogen fruktade dessa tider öfverallt att mercurii resa inuti 
solen, hvilken skulle ske uti Asien, och af Almanacken var be-
stämd till den 5 Maji, af något vigtigt mellankommande hinder 
blifvit uppskjuten och att man, när den en gång skulle verk-
ställas, hade att befara, om ej solens totala förstöring, så åt-
minstone andra stora förändringar. Många trodde verkeligen, 
att solen kunde möjligt sprängas af mercurius och falla ner i 
små stycken, hvarpå hela jorden kunde uppbrinna. Jag frågade 
Wiiliäinen angående hans tanka härom, och han fann genast, att 
emedan solen icke behagat visa sig den dagen, hade mercurius 
väl icke kunnat hitta uppå henne i hast, utan, då han ej lärer 
hafva haft lång tid att förlora, gått sin väg. Han ansåg all fruk-
tan härutinnan numera vara öfverflödig. Föröfrigt trodde han sig 
ej hafva någonting oskaffadt, hvarken med solen eller med mer-
curius, blott de icke lade sig i vägen för hans speculationer, 
hvilket de hittills alldrig ännu gjort. 

Nu lär du tycka, att jag med vår gode Wiiliäinen uppe-
hållit mig för länge, men nu är det ock slut och rätt nu äro vi 
i Jongeri, dit vi hade 6 mil att färdas genom ödemarken. Det 
var ifrån Jongeri, som, för några tiotal år tillbaka, barn kommo 
på skidor till Nurmis Kyrka, för att låta döpa sig. Vi kvar-
dröjde en natt på ett af hemmanen, derpå begåfvo vi oss högre 
upp till Saunajärvi, hvarest jag skildes vid mina vandrings-
kamrater, hvilka ej ärnade begifva sig på Ryska sidan. Efter 
en timmas färd, först till sjös och sedan till lands, kom jag till 
Niskavaara, så genomblött af ett häftigt störtregn, som om jag 
legat en hel dag under vatten. Härifrån skulle jag till Ukon-
vaara, som sades ligga på tre versts afstånd. En liten, på sin 
höjd fem å sex års gammal gosse, ty alla äldre voro borta, 
förde mig ett litet stycke uppå spången och underrättade mig, 
att jag borde taga än åt höger än åt vänster, hvarefter han lem- 
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nade mig. Jag följde noga hans anvisning, hvad den delen 
deraf vidkom, att taga åt höger och vänster, men när jag skulle 
göra det ena eller andra, det visste jag alldeles icke. Slutligen, 
efter långt gående, kom jag till ett hemman, benämndt Losola, 
eller Losonvaara. 

Derifrån hade jag ännu två verst till Ukonvaara och ifrån 
det sistnämnda stället sex till Kuusjärvi, dit jag anlände ganska 
sent på aftonen. Följande morgon begaf jag mig härifrån och 
lejde en karl för att ledsaga mig till Kolvasjärvi, den första by 
på Ryska sidan, dit vi hade goda 2 mil. Vi kommo till det 
mesta att vandra långs med torra, tallbevuxna landtåsar, hvilka 
vanligtvis äro ganska smala och fortlöpa parallelt med hvarandra, 
skilde genom mellanliggande kärrsträckor. Man kan bäst före-
ställa sig utseendet af dessa trakter, om man inbillar sig, att de 
fordom varit öfvertäckta af en lös massa, som kommit att gå i 
ofantliga vågor, men sedan i hast antagit en större fasthet och 
stadnat i sin vågformiga skapnad. Af vågornas ryggar bildades 
då de omtalta landtåsarne, mellanrummet blef kärr. Men en 
förfärlig storm måste det hafva varit, för att åstadkomma sådana 
vågor, mot hvilka vågorna i vanliga sjönöds- och skeppsbrotts-
berättelser, genom hvilka förstoringsglas man ock må hafva be-
traktat dem, likväl äro ett intet. Föröfrigt vandrade jag nu torr-
fota och utan den minsta fara uppå dem. De långsträckta, smala 
kärren afbrötos här och der af några skogsträsk, med hvilka in-
beräknade det hela icke lemnade någon oangenäm utsigt. Skulle 
vår färd gått i en transversal rigtning emot hvad den gick, så 
hade vi oupphörligt fått stiga uppför på en ås, sedan ner på 
andra sidan och derpå vada öfver ett kärr o. s. v. 

Sedan vi gått omkring 13 verst, kommo vi till stranden 
af Osma-sjön. Vårt hopp att här finna någon båt, med hvilken 
vi kunde färdas vidare, slog alldeles felt. Vi begynte derföre 
vandra långsefter stranden, lemnande sjön åt vänster och kommo 
efter vid pass 4 versts gående till ett sund, som förenar Osma 
med Kolvas-sjön. Här ropade vi af yttersta förmåga venettä ! 
venettä! (båt! båt!), men ingen båt syntes till. Också kunde 
vårt venettä ej gerna höras till Kolvasjärvi by, som låg goda 
tre verst på andra sidan om sundet. Ändock måste vi öfver, 
ty kringränna sjön kunde vi ej för dess vidsträckthets skull, och 
om vi ock försökt det, så hade vi i ändan af sjön stött på en 
bred å, den det var lika svårt att komma öfver. Det återstod 
oss således ej annat, än att för tillfället fabricera en egen far-
kost för öfverfarten. Ett litet stycke ifrån stranden funnos åtskil-
liga tallar, af hvilka Kolvasjärvi-boerna sommaren förut afskalat 
barken, för att, som min karl behagade yttra sig, göra deraf 
sina piroger. Grekiska Finnarne nyttja nemligen mycket piro- 
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ger både i helg- och hvardagslag och nu, när sädbristen äfven 
hos dem var betydlig, måste barken utgöra den förnämsta in-
grediensen i desamma. Af dessa tallar, hvilka torkat under 
sommaren, afhögg min karl 31/2  yxskaft långa stockar, dem vi 
sedan buro till stranden och sammanfogade till en flotta. Sex 
sådana stockar voro tillräckliga för att kunna bära oss. Uti tvenne 
af dem uthöggos skåror i bägge ändarne, hvilka sedan samman-
fogades med tvärbjelkar till den distans ifrån hvarandra, att de 
öfriga fyra stockar kunde komma att ligga emellan. Dessa lades 
nu alldeles lösa under tvärbjelkarne, endast en liten skåra fast-
höll dem vid desamma så mycket, att de ej fingo skrinna bort. 
Det minsta man stigit uppå dem, hade de sjunkit och kommit 
i rubbning. Vår tyngd måste således agera på sidostockarne, 
hvilka åter förmedelst de omnämnde tvärbjelkarna buros af de 
mellanliggande. Derföre lades några lösa trän tvärsöfver, ifrån 
den ena sidostocken till den andra, hvilka tjenade oss till roddar-
bänk. Sådan var nu den farkost, som förfärdigad på en tim-
mes tid, förde oss lyckligen, ehuru långsamt, öfver det en half 
verst breda sundet. Karlen berättade att han flere gånger förut 
färdats deröfver på samma sätt, och sade sig förut hafva haft 
endast en tvärbjelke emellan sidostockarne, ehuru han nu för 
min skull velat laga denna med tvänne sådana. 

Kommen till Kolvasjärvi by, vek jag in på Huotari hem-
man. Gamla Husbonden förde mig i en särskild kammare och 
gjorde mig flere frågor angående ändamålet af min resa. Jag 
besvarade dem allt efter sanningen och frågade slutligen tillbaka, 
om man nu kunde vara säker uppå sina färder i deras land. 
„Väl tio gånger säkrare än hos eder", svarade han, „ der man 
ihjälslår folk". Det hade nemligen händt, att kort förut en rik 
hemmansson ifrån deras socken köpt i Finland en karl för sig 
till krigstjenst och blifvit af densamma ihjälslagen. Vi kommo 
snart öfverens angående den punkten, att några af deras värfvare 
förtjente ihjälslås, och sedan jag erinrat honom, huru deras kar-
lar hela långa vintern idka sin gårdfarihandel hos oss, utan att 
något ondt vederfares dem, medgaf han äfven, att man i allmän-
het kunde vara ganska säker i vårt land. „Men", fortfor han, 
„säkrare kan ni i alla fall vandra hos oss, och jag vill med allt 
hvad jag äger gå i borgen, att ingen skall röra ett hårstrå på 
er, hvart ni ock må begifva eder". Vid dessa sista ord hade 
hans son inkommit och afbröt honom hastigt med dessa ord: 
„Far! gå inte i borgen, för hvad som kan hända". Derpå be-
rättade han om en mängd förrymda soldater, som uppehöllo sig 
gömda här och der såväl i skogar, som i byarne, hvilka kunde 
få det infallet att undersöka ens fickor och, för att bättre ned-
tysta saken, forthjelpa en från denna verlden. 
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Härifrån begaf jag mig till Repola Kyrka, dit jag hade att 
vandra 15 verst. Det sista samtalet på Huotari hade fäst sig i 
mitt minne, så att jag några gånger vek ifrån vägen, för att, om 
någon utaf gynnarene skulle sätta efter mig, lemna honom till-
fälle, att i tysthet draga förbi. Min försigtighet lärer dock halva 
varit öfverflödig, ty hvarken nu eller sedermera träffade jag ut 
för några obehagligheter af detta slag. I Repola Kyrkoby eller 
Bogosta bor en rik bonde, vid namn Törhöinen, den jag be-
sökte. Han frågade efter mitt pass, hvilket jag äfven uppviste 
för honom. Han läste ganska fermt den ryska öfversättningen 
deraf och frågade ytterligare för huru lång tid tillbaka jag rest 
ifrån Kuopio. Mitt pass var nemligen af Landshöfdingen der-
städes. För något mer än trenne veckor sedan, svarade jag. 
„Men ert pass är icke en gång två veckor gammalt, huru hän-
ger det tillsammans?" Jag såg sjelf efter och fann det vara 
dateradt den 2 Augusti efter vår tideräkning, hvilket datum äfven 
stod under ryska öfversättningen, ehuru det hellre bordt stå den 
21 Julii, hvilken dag i gamla stylen svarar emot den 2 Augusti 
efter den nya. Törhöinen var nog begriplig att inse misstaget, 
sedan jag gjort honom uppmärksam deruppå. Derefter berättade 
han mig i förtroende, att han i början trott mig vara utskickad 
för att förgifta deras brunnar, hvarföre han så strängt frågat efter 
mitt pass, bad mig föröfrigt alldeles icke misstycka, om många 
andra framdeles skulle anse mig för en sådan, „ty", sade han, 
i Salmis hände det" etc. hvarpå han korteligen genomgick hela 
kalabaliken i Salmis under Cholera-tiden. Tror ni då, frågade 
jag, alla sådana galna rykten om brunnarnes förgiftning, som 
skulle varit enda orsaken till den fruktade Choleran? „Om också 
jag", svarade han, „icke skulle tro sådant, så tros det af andra, 
och ni må icke försöka ens att bringa dem på någon annan 
öfvertygelse?" Sedan drack jag flere koppar the och åt mellan-
mål hos honom samt begaf mig i sällskap med trenne bönder 
sjöledes till Vista by, der jag tog nattavarter. Följande morgon 
— — — eller du lärer anse det vara tämmeligen tråkigt att 
så här följa mig fot för fot och understundom vänta, under det 
jag pratar med bönderna, äter mellanmål etc. alltså skall jag 
förbigå alltsammans. Ett måste jag dock nämna : när jag ifrån 
Kaskiniemi vandrade till Roukkula, tog jag ingen ledsagare, 
ehuru afståndet dem emellan utgjorde 20 verst och inga hem-
man eller torp funnos deremellan. Jag förvillades slutligen på 
en sidospång, som förde mig till stranden af en sjö, bakom 
hvilken jag varseblef några åkertäppor. Ehuru jag icke såg 
något hus derjemte, gjorde jag dock den slutsats, att sådana ej 
kunde vara långt aflägsna ifrån åkrarne. Jag beslöt derföre om-
ringa sjön, ett icke så lätt arbete, emedan jag hade att vada 
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igenom sanka kärr, uti hvilka jag insjönk allt öfver knäna. Dess-
utom visste jag alldeles icke på hvilkendera sidan sjön vore 
snarare omkringränd, då jag icke kunde se slutet på någondera. 
Jag valde den, som jag hade åt vänster, emedan sjön sålunda 
fick den äran att vara till höger om mig och för denna attention 
lättare kunde gynna mitt företagande. Slutligen kom jag till 
ändan af sjön, men fick med detsamma en bred å framför mig. 
Jag gick längs efter stranden af ån ett godt stycke uppföre den-
samma, men alldrig ville någon bro visa sig för att komma öfver 
uppå. Gerna hade jag önskat att halva här samma farkost, med 
hvilken jag färdades öfver sundet emellan Osma och Kolvas, 
men den hade blifvit redan öfver 60 verst efter mig. Ingen 
yxa ägde jag heller för att förfärdiga en ny sådan. Slutligen 
kom jag på det rådet, att dela mina effecter i små bundtar och 
kasta dem öfver ån. Först kastade jag mina stöflor, hvardera 
särskildt och för att gifva dem bättre kraft, satte jag en sten 
inuti. Det lyckades förträffligt att få dem öfver, ty de flögo ett 
godt stycke uppå andra stranden. Allt annat gick lika så bra, 
undantagandes rocken, som under farten vecklades upp ur sina 
knutar, och föll ner, likasom en vingskjuten and, i ån. Jag var 
då älven sjelf färdig att simma öfver, och medbragte rocken 
sålunda, hvilken ej ännu hunnit sjunka. Så var jag kommen 
öfver, jemte alla mina saker, de der nu lågo spridda här och 
der på marken. Under det jag sökte plocka dem tillsammans, 
kommo tvenne qvinnor, hvilka på afstånd betraktat hela min 
öfverfart, närmare till stranden och sade : » der hade varit en bro, 
om ni vetat gå ett stycke högre upp. Vi tänkte ropa till er, 
men när vi sågo er, var ni redan i sjön." Ingenting förloradt 
tänkte jag och frågade om byn var nära. „Halfannan verst 
härifrån" svarade de. Det var ock precis samma by, dit jag 
ärnat mig. 

Nu kunde det icke vara ur stället, att litet orda om dessa 
Finnar i allmänhet, hvilka ifrån uråldriga tider lydt under Ryss-
land och troligen allt ifrån Wladimir den stores dagar bekänt 
sig till den grekiska läran. De kalla sig sjelfva Wenäläiset, 
hvilken benämning i fordna tider troligen tillkommit dessa fin-
nar enkom, ehuru man i Finland numera förstår dermed hela 
Ryska nationen. De kalla Finnarne på denna sida om gränsen 
till Ruotsalaiset och hela vårt land till Ruotsi eller Ruotsin maa. 

somt tyckte jag mera om deras bruk och seder, än om vår 
allmoges. Hvad snyggheten vidkommer, så iakttages och vår-
das den bättre hos dem, än på flere ställen i vårt land. Det 
lärer ej finnas så dåligt boningsställe hos dessa finnar, att icke 
pörtgolfvet alltid vore skuradt, på många ställen var det så rent 
och hvitt, som på hvilket herrskapsställe som helst hos oss. 
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Pörten äro föröfrigt lika med de Savolaxska, med en rökglugg 
i taket, och skilja sig endast derigenom ifrån desamma, att de 
hafva flere, vanligtvis 8 å 10 små fönster, en del försedda med 
glasrutor, en annan del utan, då Savolaxska pörten hafva färre, 
4 å 6 fönster, hvilka deremot äro mycket större. Äfven äro 
deras pörten byggda högre upp ifrån marken, så att ett annat 
rum med handqvarn och husgerådssaker nästan alltid finnes in-
under. De stå alltid i sammanhang med ladugårdsbyggnaden, 
som utgör andra delen af hufvudbyggningen å ett hemman och 
ifrån pörtet skiljes genom farstugan, hvarifrån en trappa går ned 
gerad i fähusafdelningen. Allt detta hörer nu visserligen icke 
till capitlet om snygghet, hvilken jag nyss prisade i deras bo-
ningspörten och som just genom denna nära förening af folk 
och fä lärer blifva så mycket nödvändigare, då vår allmoge 
deremot kan utan risque äfven vårdslösa något i denna sak, 
emedan deras egna boningsrum alltid äro skilda ifrån kreaturens. 

En annan berömvärd plägsed hafva de, som består deruti, 
att hvar och en by begrafvar sina döda hemma på en egen der-
till inrättad begrafnings-plats. Hos oss släpar vidskepelsen sina 
döda ofta ifrån 4 å 5 mils afstånd, för att begrafvas invid kyr-
kan. Hvad för ledsamheter detta medhafver, är lätt att inse, 
äfven om man abstraherar ifrån det oskickliga och osnygga der-
uti. Under farsots-tider är olägenheten häraf isynnerhet känn-
bar, och då för halftannat år tillbaka, särskilda grafgårdar inrät-
tades för Choleran, var det på några ställen hardt nära att blifva 
ett upplopp ibland allmogen, som icke ville se några af sina 
aflidna förfördelade genom förlusten af kyrkojord, den de andra 
fingo njuta till förmon. Hade hos oss, likasom hos dessa Gre-
kiska Finnar, hvar och en by haft sin egen begrafningsplats, så 
hade man sluppit hela bestyret med Cholera-grafgårdar, andra 
fördelar deraf att förtiga. 

Gästfrihet anses hos dessa Finnar för en dygd, kanske 
för en religions-pligt, ehuru vid utöfningen deraf vidskepelser 
att icke äta ur samma fat, som någongång varit för en frem-
mande trosförvandt, sätter ett ledsamt hinder. Det är derföre 
rådligast att hafva med sig egen kopp, som sedan kan bort-
kastas. På somliga ställen har man dock egna koppar och fat, 
som förvaras för fremmande trosförvandters skull och på sådana 
ställen får man alltid lätt mat. Jag hade ej vetat förse mig med 
egen kopp, utan hjelpte mig fram bäst jag kunde. Hos Törhöi-
nen åt jag mig mätt, som jag ofvanföre redan nämnt, hvilket 
förorsakade en gammal hemmans-värdinna längre framåt, hvilken 
äfven gerna gifvit mig mat, men ej hade någon mieronkuppi, 
nog bekymmer. „Var ni inne hos Törhöinen?" frågade hon. 
„Ja". „Gaf han mat åt er?" „Ja, hvarföre icke?" „Och han 
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lät väl er äta ifrån sina egna fat?" „Alldeles" svarade jag, 
ehuru jag icke var alldeles säker derom. „Ja! Ja! begynte gum-
man att jämra sig, sådan är han, som alla andra. Hvad skall 
det slutligen blifva af denna verlden, när menniskorna icke bry 
sig om någonting!" Gumman hörde säkert till Raskolnikerna, 
af hvilka på dessa orter ännu finnes många qvar och hvilka icke 
alltid kunna låta en fremmande trosförvandt äta hos sig och ej 
en gång tåla de reformerta grekerne. Vidskepelsen i denna sak 
går eljest så långt, att, då våra bönder färdas till Kem, få de-
ras hästar icke en gång dricka ur samma öppning i sjön, der 
deras eget kreatur vattnas. Kommer någon att förse sig häruti, 
omringas han genast af en myckenhet qvinnor, som med full 
hals skrika „pakanoitseevi auvantomme!" (d. ä. förhedniskar eller 
ohelgar vår vak). Jag tyckte en af våra bönder vid ett sådant 
tillfälle svarade väl ifrån sig. När qvinnorna skreko sitt paka-
noitsee, pakanoitsee, och ville drifva bort honom, sade han: 
anna hevosen juoa, yksi usko meiän hevosilla on kun teiänki! 
(d. ä. låt hästen dricka, samma tro hafva våra hästar, som edra 
också). Nästan likaså påminner jag mig att en Kuusamo-bonde 
fordom skall hafva svarat en af våra prester, vid namn Forbus, 
den der af alla krafter och vid alla tillfällen ifrat emot tobaks-
rökning, till dess han slutligen sjelf blifvit en af ortens starkaste 
rökare. Det hände nu, att under den perioden af hans lefnad, 
då han sjelf ännu ej rökte, en bonde ville gifva honom en tjä-
der till handgåfva. Men när Forbus märkte att bonden nyttjade 
tobak, kastade han tjädern i vredesmod emot honom och före-
brådde honom tobaksbruket. Bonden hade derpå i all maklig-
het tagit tjädern upp ifrån golfvet och bjudit den åter till For-
bus, med dessa ord : „ota sinä metso, ej metso tupakoitse" d. ä. 
tag bara tjädern, tjädern röker inte tobak. 

Man ser icke gerna, att någon af dessa Grekiska Finnar 
derstädes röker tobak. De hafva en sådan fördom emot tobaks-
rökande, att en annan ej en gång får röka i deras pörten. Jag 
begärde lof dertill, på några ställen afslogs sådant helt och hål-
let, på andra tillstadde husbonden mig att röka. Men så snart 
jag stoppat i pipan och antändt den, aflägsnade sig qvinnorna 
gerna ifrån rummet. 

Bränvin och andra spirituosa äro ej afskydda som tobaken. 
Det är dock mera sällsynt, att få denna vara till den qvantitet, 
som behöfdes, för att dermed fylla sig. Till dagligt bruk finnes 
det alldeles icke. Jag tror de vore ännu mera obekanta med 
denna förderfvets källa, om det ej fanns så godt tillfälle att luren-
dreja sig dertill ifrån närmaste Socknar i Finland. På åtskilliga 
ställen frågade man, om jag ej hade bränvin i min rensel. Jag 
svarade, att sådant ju ej vid största ansvar fick hemtas öfver 
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gränsen. De mente, det dermed icke varit någon fara, och så 
lärer det äfven vara. Här finnas icke Embetsmän i hvar vrå, 
som kunde, om icke förhindra lurendrejeriet, åtminstone taxera 
det. Hvarje Socken har väl sin Starost, som ungefär svarar 
emot vår länsman och sjelf är en bonde, som af Socknen väljes 
för året. Han är dock ingen särdeles betydande person och, 
om han ock hade lust, vågar han ej alltid stöta sig med bön-
derna. Så måste han tåla att flere förrymda soldater uppehålla 
sig på orten och göra allt, hvad man af sådant pack, som ej 
vågar visa sig offentligen, kan vänta, ty, skulle han sätta sig 
deremot, så vore han ingen dag säker om sitt lif. Vid rekruters 
tagning är dock Starosten en tämmeligen betydande man och 
kan räkna sig ansenliga sportlar vid upprättande af rekrut-listorna. 
Man har nemligen afseende deruppå, huru många söner ett hem-
man äger. Två lemnar man gerna qvar och endast i nödfall 
tager man äfven af dessa den ena. Men som nu i vanliga fall 
älven tre söner kunna på ett hemman qvarblifva och på andra 
en af detta antal måste tagas, så beror det naturligtvis mycket 
af Starosten, hvem han vill gynna. 

Utom Starosten finnes vanligtvis en Prest i hvar Socken. 
Dock kan Socknen äfven i flere års tid vara utan sin prest, 
likasom Wuokkiniemi för det närvarande är, dit presten ifrån 
Paanajärvi reser några gånger om året. Lättare än hos oss 
tyckes presternas tjenstgöring vara hos dem. Par gånger om 
året gör han sin tour omkring Socknen, och då döpes, viges och 
begrafves alltsammans för hela halfva året. Innanläsning i bok 
förstå endast högst få af allmogen, icke en af hvart hundrade. 
Det är ock svårt för dem, att deruti göra några framsteg, såvida 
de äro i saknad af alla böcker, villiga att lära skulle de ofel-
bart vara. Om denna sak någongång ansågs lända dem till 
fromma, så kunde den lättast befordras sålunda, att man ifrån 
de Grekisk-Finska Församlingarne i Karelen, Ilomants och Liebe-
lits, tog åt dem lärare. I begge dessa församlingar läsa bön-
derna väl innantill i våra finska böcker och kunde utan synner-
liga svårigheter bibringa samma kunskap åt sina trosförvandter 
på andra sidan om gränsen. Undantagandes Catechesen och 
andra cardinal-böcker, tror jag att våra finska skrifter, såväl af 
ascetiskt som annat innehåll, alltförväl kunde tålas äfven i andra 
Grekiska Församlingar än i Ilomants och Liebelits. 

Att det för öfrigt med våra ascetiska skrifter till en stor 
del icke är mycket att bjuda uppå, vet hvar och en ganska väl. 
Men jag glömmer helt och hållet bort mitt ämne, som nyss af-
handlade om de Grekiska Finnarnes innanläsning, hvilken, om 
den på ett eller annat sätt kunde befordras hos dem, åtminstone 
medhade den nytta, att dessa Finnar härnäst ej mera, som hit- 
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tills, ifrån flere mils håll behöfde komma till allmogen på vår 
sida om gränsen, för att underrätta sig, hvad för väderlek alma-
nachen bestämmer. Man skulle hafva svårt att tro detta äga 
rum, men jag påminner mig tydligen, att då de i anseende till 
den långvariga väta uti förliden sommar voro bekymrade för 
sina åkrar, sade en på fullt allvare: „ eikä oo käytynä Ruotsin 
puolella tietämässä Alnakkaa, minlaisen syksynkään Jumala anta-
noo", d. ä. och vi hafva inte varit på Finska sidan för att råd-
fråga Almnachen, hurudan höst Gud månde gifva. Till när-
maste by i Finland hade man derifrån hela 3 mil, som tyckes 
göra en vacker resa nog, för att rådfråga Almnachen. Beklag-
ligtvis hade jag icke heller någon Almnache med mig, ehuru 
den på flere ställen varit en god recommendation för mig, då 
min samvetsgrannhet nekade mig att på fri hand ljuga om Guds 
väder och vind. 

Den tredje och mest betydande Embetsman hos dessa Fin-
nar är Ispravniken, svarande emot vår domare och fogde. Ifrån 
Gräns-Socknarne, som Repola och Wuokkiniemi äro, bor han på 
närmare 30 mils afstånd. Afven han reser par gånger om året 
sitt underlydande district igenom, och afgör då allmogens tvister 
samt, om jag rätt ihågkommer, uppbär utlagorna. Hemmanen 
äro här beskattade efter männernes antal. När en mantalslängd 
blifvit upprättad, gäller den, som jag vill påminna mig, i hela 
20 års tid oförändrad. Vid upprättandet af denna längd upp-
tagas alla personer af manliga könet, om de ock vore än så 
unga. För dessa betalar hemmanet några och 20 Rubel B:co 
Assign. för hvar och en årligen. Det gör ingen förändring i 
saken, att en af dessa aflider, mantalspenningar tagas dock för 
honom äfven som afliden, till dess en ny mantalslängd upprättas, 
hvilket, som jag nyss nämnde, sker omkring hvart 20:de år. 
Deremot äro alla, som under denna tid födas, fria ifrån alla 
personella utgifter och många af dem hinna således blifva när-
mare 20 år gamla, för än de betala några utgifter. För qvinnor 
betalas ingenting, om de ock vore än så många. — Sin bästa 
Ispravnik sade de sig hafva haft ifrån Finland, en i Rysk fången-
skap kommen Finsk Officer, som efter många öden blifvit Isprav-
nik i Kem. Hans tid omtaltes på dessa trakter, nästan såsom 
Saturni i fordna Latium. Också måtte han hafva varit en märk-
värdig man, och när jag frågade om han då gått öfver till deras 
lära, efter de så mycket berömde honom, då fick jag till svar, 
att han bekände sig till begge religionerna („sillä oli molem-
matki uskot"). 

För öfrigt lefva alla Embetsmän på sina resor uppå bon-
dens bekostnad. Utan att erlägga en styfver i skjutspenningar, 
skall han och hans följe, så stort det ock må vara, skjutsas af 
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bonden. Om jag härnäst finge tid och tillfälle att vandra på 
dessa trakter, så skulle jag först uppsöka Ispravniken och göra 
min resa i sällskap med honom, när han anställer sin. Detta 
skulle halva flere fördelar med sig, hvilka jag här ej behöfver 
specificera. Eljest yttrade allmogen något missnöje öfver detta 
Embetsmännernas, jag vet ej om lagliga eller lagstridiga förfa-
rande, och afundades vår allmoges förmon, äfven i detta hän-
seende, då de icke behöfva föda och skjutsa sina herrar utan 
betalning. De berömde mycket våra herrar, som vid sista gräns-
regleringen uppehållit sig hos dem, tillika med deras egna. 

Folket härstädes är ganska religiöst, men icke så, att de 
derföre skulle förakta vår religion. När våra präster i gräns-
byarne hålla sina läsemöten och kant-predikningar, är det icke 
ovanligt, att åtskilliga bönder ifrån de närmaste Ryska byarne 
komma enkom, för att höra på våra prester. Jag hörde äfven 
många ibland dem säga, att de tyckte mera om våra presters 
förklaring af Guds ord än om sina egnas. Fyra gånger om 
året hållas allmänna högtidligheter, som räcka en å två veckor 
hvarje gång. En sorts hospitium e►ler gästplägning har härvid 
kommit i bruk, som går turen omkring på de hemman, som 
tillsammans bilda ett sådant. Ifrån vissa hemman och byar sam-
las då allt folk, så noga som ske kan, hos en, hvars tur och 
pligt det då är, att välpläga sina gäster, så länge högtidlig 
heten varar. 

Jordbruket tyckes vara ännu mera vårdslösadt här än hos 
våra Finnar. Åkrarne äro vanligtvis små och otillräckliga, ängarne 
ej heller betydande. På de flesta hemman, ja kanske på alla, 
är derföre ladugården ganska liten, bestående af 2 å 3 kor och 
någon häst dertill, mjölken är ej heller en så vigtig artikel i 
deras hushåll, som i våra, emedan de icke förtära mjölkrätter på 
3 dagar af veckan, söndag, onsdag och fredag, under hvilka 
dagar en sorts fasta hålles. Huru ledsamt det ibland måtte vara, 
att sålunda fasta, kommer jag ihåg af en Grekisk bonde ifrån 
Akonlahti, hvilken ledsagade mig till första byn i Finland, när 
jag återvände. Vi kommo till Lehtovaara och värdinnan satte 
mat för oss. Men det var då en fredag och min ledsagare 
trodde sig ej våga äta hvarken smör eller mjölk, hvilka utom 
brödet utgjorde de enda rätterna. Jag sökte öfvertyga honom 
att det på vår sida ej var någon synd, men han svarade gan-
ska förnuftigt: „ det är ingen synd för eder, men för oss är det 
en synd, hvar vi ock må tillåta oss att afvika ifrån vår lära". 
Uti konsten att tillreda godt smör, äro dessa Finnar mycket efter 
vår allmoge. Ingenstädes såg jag hos dem försvarligen godt 
smör en gång. I anseende till de många och betydliga sjöar, 
hvarmed landet äfven härstädes är uppfylldt, idkas fiskfångst 
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med god fördel. Fisken utgör ock en rätt, som äfven under 
faste-dagarne ej anses ohelga ens mage. Öfverhufvud taget är 
välmågan större hos dessa Finnar än hos vår allmoge i de Sock-
nar, som närmast gränsa härintill. Detta tror jag härröra deraf, 
att inhyseshjon och backstugusittare, hvilka i vårt land på många 
trakter utgöra en verkelig landsplåga, här äro så godt som inga, 
och en annan orsak till deras välmåga torde vara, att de använda 
sin säd, såsom bröd, för magen, då vår allmoge låter den gå 
upp i hufvudet, hvarvid magen blir tom och kroppen kommer 
att lida. En större liflighet och omtanka lärer ock bidraga här-
till. Deras större liflighet och rörlighet i allt varseblir man ganska 
lätt, när man ifrån våra Finnar kommer öfver till dem. Vår 
allmoge visar vanligtvis så i ord som handling, en alltför stor 
tröghet och långsamhet. Kommer man t. ex. till ett Finskt hem-
man härstädes och helsar hyvää päivää! så svarar väl bonden 
utan alltför långt betänkande sitt Jumala antakoon, ty denna åter-
helsning går af vanan likasom ofrivilligt ifrån deras mun, utan 
tankens eller själens deltagande ; men låter en också med dyrt 
tålamod köpa hvarje ord derutöfver. Då efter denna helsning 
och återhelsning det hör till allmogens sed, att husbonden eller 
någon annan mera betydande person i huset frågar, hvad den 
fremmande vet berätta (mitä vieraalla kuuluu) kostar denna fråga, 
så enkel och enformig den också tyckes vara, och fast den aldrig 
gerna försummas, ofta bonden ett otroligt arbete, för än den 
framkommer. Jag har stundom sett, att han dessförinnan hela 
tre gånger måste taga sig bakom örat, ett ställe, der bonden är 
van att söka sina tankar. Behöfver jag sedan något t. ex. rodd 
öfver någon sjö och framför min begäran, så om det ock sällan 
och ej utan giltiga skäl nekas, måste bonden dock alltid ge-
nomgå tvenne vidlyftiga kapitel, innan han kan vara färdig. 
Till det första hörer en lång deliberation, hvaruti afgöres, hvem 
som skall åtaga sig bestyret och detta är så nödvändigt, att det 
ej en gång uraktlåtes, då blott en enda person är hemma, och 
intet val således gerna kan komma ifråga. Det andra utgöres 
af ett långsamt ätande, hvarefter, och sedan stundom ännu andra 
mindre magtpåliggande biomständigheter blifvit iakttagna, han 
kan vara färdig. Annorlunda är det med den Grekiska Finnen. 
Genast vid det man kommer in, gör han flere frågor och vid 
sina derpå följande berättelser behöfver han så litet tänka på 
hvart ord särskildt, att orden hellre ofta vilja utbryta flere på en 
gång, än nödigt vore. Att dock undantag häruti finnas och att 
man stundom hos den Grekiska Finnen träffar en äkta finsk 
flegma likasom hos våra en större liflighet och färdighet, vill 
jag ingalunda bestrida; jag har endast velat antyda hvad som 
i allmänhet inträffar. 
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En naturlig fallenhet för handel är för dessa Finnar gemen-
sam med hela Ryska nationen. Jag skulle tro att de voro af-
komlingar af de fordna Bjarmarne, med hvilka man alltid haft 
så mycket att skaffa, och att deras handels-lust således vore ett 
arf af deras förfäder, men nyligen läste jag i Sanan Saattaja 
Wiipurista, att det ej sålunda förhåller sig. Kanhända man då 
får lemna dem den äran att härstamma ifrån det folk, genom 
hvilkas land Bjarmarnas karavaner gingo, när de idkade handel 
med Norrmännerna. Hemma sinsemellan hafva de väl ingen 
betydande handel, men dess mer i Finnland, Ingermanland, Ehst-
land o. s. v., der de med sina dukar och annat lappri samla 
ansenliga penningar. Ifrån October månad börjandes, idkas denna, 
gårdfarihandel till följande vår, då de återvända hem, för att an-
tingen sörja för sitt jordbruk eller göra resor till S:t Petersburg, 
Moskwa och andra orter, der de uppköpa större delen af hvad 
de sedan under vintern afyttra. Uti Elgskyttarne förekommer 
en målning af en sådan Archangelsk handlande i vårt land. De 
som hos oss gå omkring med sina renslar äro mest ifrån Wuokki-
niemi, mindre ifrån Repola, Paanajärvi och Korpiselkä. 

Klädedrägten hos dessa Finnar liknar Ryska allmogens 
klädedrägt i allmänhet, så mycket jag kunnat jemföra dem. Röda 
färgen är mest omtyckt, gult tyckes ock utgöra en älskad färg, 
och derefter kommer den blåa i ordningen. 

Ännu kunde mycket vara att tillägga, men det kan ske 
en annan gång, emedan jag nu måste ut på landet och ej hin-
ner skrifva mer. Jag skall nu endast lemna till upplysning, 
att ifall någon vill besöka dessa Finnar, för att samla Finska 
Runor, har han att förvänta en rik skörd. Bröllops-sånger, så-
dana som förekomma i andra häftet af Kantele, skola i synner-
het förekomma i mängd och många rätt vackra. Allmogen låter 
dock rätt gerna betala sig för mödan att sjunga, ty äfven sång 
anses som en handelsartikel, och det är rätt bra att man med 
penningar kan få hos dem, hvad man hos vår allmoge ofta icke 
kan få, hvarken för penningar eller för intet. Presterskapet lärer 
äfven här hafva ifrat emot dessa sånger, emedan åtskilliga an-
sågo det för en synd (räähkä), som dock icke tycktes vara större, 
än att den med en liten bigt alltförväl kunde försonas. Vore 
någon sinnad för en sådan färd, så skulle jag råda honom att 
anställa den om vintern. Utom det han beqvämligare finge fram 
sina nödvändiga effecter, då han kunde hafva egen häst och 
släda, skulle han då träffa folket bättre hemma och ledigare, 
samt derjemte färdas säkrare, än om sommaren, i anseende till 
de förr omtalta förrymda soldaterne, alltid kan ske. 

Dialekten hos dessa Finnar är ganska lik med den Savo-
laxska och Karelska i Finland. Egenheter deruti : ändelsen ia 
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eller ea förvandlas ofta till le t. ex. vaikie, sokie, polvieen, i 
st. f. vaikia, sokia, polviaan. K och t uteslutes gerna efter före-
gående s och t, när de börja en kort stafvelse, t. ex. sääsä 
(säässä), käse (kässe), matalla etc. för säästä, käske, matkalla. 
Caritivus uttalas med två tt, såsom kring Uleåborg. Dat. och 
Locat. ext. förblandas ofta, så att man hör vetääpi veneensä 
maalla, i st. f. maalle, alldeles som i Åbo-finskan händer med 
samma Casus och hvarpå Turun Wiikko Sanomat under de sed-
naste årgångarne ger trägna exempel, så i prosa som i poesie. 
3 pers. pluralis i verba activa formeras med passiva ändelser 
aan, ään, hvilket samma händer i Savolaxska dialekten med första 
pers. plural. Derföre säger man i runan: „vanhat miekkoa hivo-
taan, puraksia terästetään, och på ett annat ställe pirulaiset 
piinatahan, pahalaiset painatahan, i st. f. hivovat, terästävät, 
piinaavat etc. Gottlund hade funnit en sådan construction uti 
öfversättningen af Matthaei Evangelium, hvarom i hans Otava, 
men han hade ej vetat, huru det skulle förklaras. Part. activa 
på nut och nyt utesluta ofta n och sammandraga vocalerna t. ex. 
ei otal, ei itket eller itet, ei kosket eller koset, i st. f. ottanut, 
itkenyt, koskenut, dock tyckes det endast inträffa efter neke-
ordet ei. 

Om nu något i dessa få anteckningar vore oriktigt, så är 
det ej att förundra sig deröfver, emedan de tre källor, hvarifrån 
de härflyta, neml. böndernas berättelser, mitt eget minne och 
uppfattningsförmågan, ganska lätt kunna bedraga hvilket jag af 
erfarenheten lärt. 

Till J. F. Elfving. 

Kajana den 2 Febr. —33. 

Min aldra ärligaste Major ! Du lärer väl redan sluppit din 
långa Quarantain och vara i Helsingfors, så förmodar jag och 
önskade sjelf tusende ggr. hellre vara der eller vid hvilken Cho-
lera Quarantain, som hellst, än här under dessa tider. Nog fan 
såg jag Choleran i ansigtet i H:fors och annorstädes om hösten 
1831, men inte stoppar den ej heller mången annan pest att 
jemföras ens med farsoterna, hungern och eländet här. Jag bör-
jar redan tro, att jag blifvit född under den olyckligaste af alla 
olyckliga planeter, som på hela vida himmelen finnes, då jag 
genast vid anträdandet af min praktiska bana kommit i sådana 
sakramentskade förhållanden, jag verkeligen kommit uti. Först 
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med Choleran, som väl var ingenting eljest, men att öfverallt 
af allmogen misstänkas för att vara en giftblandare, som då tron 
var hos bönderna, kostade mera uppå mig än jag täcktes om-
tala. Här är väl ingen sådan tro rådande hos allmogen, men 
dess värre nästan, när den inte är. Den skulle nu ibland vara 
välgörande, så att jag finge åtminstone vara någon tid i fred, 
då jag istället ifrån morgon bittida och sent uppå aftonen plå-
gas med Recept skrifveri, sjukdoms beskrifningar, tiggerier och 
många andra saker. Den fredligaste tid har jag uppå resor, 
ehuru ynkligt det också är och nedslående, att ibland, och det 
rätt ofta, se hela familjer ligga insjuknade i sina pörten utan att 
de hafva det minsta som dugde till äta, ej engång barkbröd 
alltid. Uppå ett sjukhus här i staden har jag nu i ett enda 
rum 35 sjuka och det är så jemnt att de ej ligga på hvarannan. 
Möda har jag att komma fram utan att trampa någon. De ligga 
nämligen alla uppå golfvet på halmbädden, några sängkläder 
finnas ej. Sådana sjukhus har jag dessutom tvenne i Sotkamo 
socken och ännu flere måste jag inrätta så i staden som på 
landet. — Eländet kan ej beskrifvas, det måste ses och kännas. 
Tänk bara att i Sotkamo, nyårstiden, redan hvar sjette eller sjunde 
person af hela socknens population hade bortdött och att sjuk-
domen sedan mera oafbrutet fortfarit under sistledne Januarii 
månad och jemför då Cholerans, den utskrikna Cholerans, härj-
ningar med den härstädes rådande Rödsotens och Nervfeberns. 
Men Choleran var en alamodisk farsot; — — —1) den också 
visade sig, måste genast en läkare uppassa der, här får jag en-
sam sköta flere hundrade, om ej tusende, sjuka spridda ifrån 
hvarannan på öfver 20 mils område. Men också skulle saken 
icke mycket afhjelpas om också fast hundrade läkare funnes, ty 
sjukdomarne härstädes äro en följd af dels förskämd föda, dels 
hunger; och der dessa såsom orsaker ej kunna häfvas, kunna 
väl följderna det icke heller. Interessant vore det att utarbeta 
denna epidemies historia, men dertill saknar jag tid, saknar an-
nat. Icke det minsta, hvarmed jag kunde anställa behöriga 
väderleks undersökningar undantagandes flaggen på Rådstugan 
och näsan, som rätt ofta tydligt vittnar om kölden. Också hin-
ner jag ej vidare än skrifva Recepter och med Hammarlundskan 
utropa Jesus hjelp. 

Då jag utom annat har idkeligen arbete med Memorialen 
till Landshöfd. — General-Directeuren, kronobetjeningen, till 
presterskapet dessutom anvisningar om medföljande Medicamen-
ters bruk och användande etc. etc., Reseräkningar icke förglöm-
mandes, som dock äro det mest lönande arbetet ; så bör du icke 

1) Brefvet skadadt. 
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billigtvis vänta, att jag skrifver till dig ånyo, innan du skrifvit 
något till mig. Så brått du också må hafva, så kan du dermed 
allsinte ursäkta någon försumlighet, ty jag har dock långt mera 
brått. — 

Roligt vore att få höra allt, hvad höras kan ifrån H:fors, 
i synnerhet rörande Academica och kamraterne, Föreläsningar, 
Medicinska Sällskaper, Cliniska instituter, Examina, skedda eller 
troliga befordringar i Akad. väg med mycket annat. Tag Rid-
daren per aures, att du må återvända honom ifrån att roifva och 
slå dank, för att han blir så van dervid, att han ej mera kan 
återvändas. Jag har nu ej på lång tid hört om honom, men i 
höst uti Uleåborg hörde jag så mycket mera hans ridderlighet 
vara vida beryktad, ja mer än jag väntat. — Huru avancerar 
det med De Beche, Ringbom och Himberg kan jag ej genom 
dig få några underrättelser, i fall du ej haft correspondence på 
Stockholm. Underrätta mig jemväl hvart du och Lindeqvist 
vänder er efter examen, att jag må träffa på er. Jag skulle 
hafva många andra frågor, men de redan anförda äro nog, att 
visa, det jag efter seden i småstäderna är blefven nyfiken nog. 
Och härmed anbefaller jag dig Gud Alismägtigan och hans he-
liga englom som alltid omkringå. Farväl 

Elias Lnr. 

Till 1. Ilmoni. 

Värdaste Broder! 

Ärade skrifvelsen af den 23 Januarii har jag emottagit och 
tackar Dig för densamma, hviiken, ehuru kort, åtminstone för 
momangen, kom mig att glömma eländet omkring mig. 

Redan ifrån Uleåborg gjorde jag otaliga försök att skrifva 
till Dig, men intet af dem lyckades, emedan jag alltid blef hind-
rad, om ej af patienter, så af kamrater. Här finnas ej många 
af det sednare slaget, men så mycket mera är jag öfverlupen af 
de förra. Intet har jag varit i krig, men nog ville jag många 
gånger hellre vara i en batalj, än för det närvarande härstädes. 
Föreställ Dig endast, att jag i staden har fyra Lazaretter, (femte 
inrättadt redan) uti hvilka inalles äro öfver hundrade sjuka. Men 
Du får icke tro att dessa Lazaretter äro så beqväma att skötas, 
som ordentligen inrättade Lazaretter annorstädes. De bestå hvart 
och ett af endast ett rum, hvari sjuka till närmare fyratio per-
soner ligga uppå golfvet, en del nakna, en del i gamla smut-
siga trasor. Man behöfver verkeligen hafva god mage, att icke 
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vid blotta åsynen komma till kräkning. Några äro så fullpackade, 
att jag med möda kan komma längre än till dörren. Uti Sot-
kamo har jag att sköta tvenne dylika sjukhus och ett skall jag 
ytterligare inrätta derstädes och kanske några äfven i Hyrynsalmi. 
Utom hvad dessa Lazaretter sysselsätta mig, har jag oupphörli-
gen både hemma och på gatorna folk omkring mig, som dels 
vilja hafva ordination för sjuka på landet, dels föra mig till nå-
gon sjuk i staden, som ligger hemma. Jag önskade gerna att 
hafva fast flere dussin af de läkare, som ifrån Ryssland i Cho-
lera året skickades till Finland, icke derföre, att jag tror, far-
soterna deraf skulle hafva någon synnerlig båtnad, men jag finge 
åtminstone någon fred. Det värsta är, att jag icke hinner efter 
önskan observera sjukdomen. Ty när man är allestädes, får man 
ingenstädes nog tid till sådant. Det enda som jag försökt, är 
medicamenternas verkan. Dock har jag ej ens deruti kommit 
till något önskligt resultat. Hvad Rödsoten beträffar tyckes 
Opium ej verka, som man skulle förmoda. Bättre har Rhabar-
bern i små doser visat sig. Piper Indicum har jag nyss börjat 
försöka, kan derom ej ännu säga något. Lika så förhåller det 
sig med Cascarillan och några andra, med hvilka jag i dessa 
dagar gjort försök, men ty värr måste afbryta i morgon, då jag 
kommer att resa till Hyrynsalmi och några andra orter. Den 
här gängse Nervfebern är i och för sig ej mycket dödande. Far-
lig blir den endast, när efter det inflammatoriska stadium en 
complication med Rödsoten inträffar, hvilket ganska ofta är fallet. 
— Nu till annat. 

Jag har hört att Rabbe blir Prov. Läkare i Uleåborg, men 
hvem som blir Lazarettsläkare, vet jag ej det ringaste. Skulle 
dock TickMn eller Bergen komma till den sistnämnde sysslan, 
så vore jag innerligen nöjd i fall jag kommer att stadna i Ka-
jana. Vi vore då åtminstone trenne yngre på orten, hvilka med 
Prof. Toppelius i Uleåborg, kunde formera ett medicinskt Tid-
nings-sällskap. Men kommer Gubben Lilja, som väl lärer söka 
sig någonstädes, till Uleåborg, så vore det ledsammare. 

Ännu är det lång tid till sommaren, så att jag hinner nog 
ytterligare skrifva till Dig. Dock hvad i tid börjas, säges hjelpa, 
hvarföre jag nu redan får bedja Dig jemte andra Naturforskare 
i nästa sommar komma hit. Hela Kajana district utgör högsta 
stället af Landtryggen, och gåfve säkert en Geolog, Botanicus 
m. m. mycket att intressera sig med. Särskilda upphöjningar 
finnas åtskilliga, några så höga att midsommar tiden solen af 
dem kan ses öfver hela dygnet, hvarom den som vill, ytterli-
gare kan läsa i Eric Castrs Disp. om Cajaneborgs Län, Åbo 
1754. Uppå några sådana höjder finnas små träsk med alle- 
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handa underliga kräk uti. Om Din sommar ej är bestämd för 
annat, så ber jag Dig förthy att bestämma den för undersök-
ningar i Kajana Län och tala med andra, Tengström, Hartvall 
etc. att göra Dig sällskap. Midsommar tiden vore roligast, för 
att då äfven kunna se midnatts solen. Om Du angående detta 
hinner skrifva några rader till mig, så infoga då äfven under-
rättelse derom, huru Uleåborgs Lazaretts Läkare beställningen 
blifver besatt och hvem som blifvit föreslagen till Kajana. Jag 
skref sidstes till Tengström om några böcker som jag behöfde. 
Ville Du vara god och tillika med dem bedja honom för min 
räkning reqvirera Fortsättningar å de Verk, hvilka jag med sista 
reqvisitionen ej fick Completta äfvensom : M. Georget, Lib. d. 
Physiolog d. Nervensystems u. insbesondere d. Gehirns, aus d. 
Franz v. G. F. Kummer, neueste Ausgabe. Framhärdar Din Br. 
och ödmj. tj. 

Elias Lönnrot. 
Kajana d. 11 Febr. 1833. 

Till L. 1. Ahlstubbe. 

Kajana d. 4 April 1833. 

Konsept. Tryckt i Helsingfors Morgonblad 1833, n:ris 30, 31. 

Du måste ursäkta mig, att jag så länge dröjt att besvara 
ditt bref och tillkännagifva, huru de af dig insända medlen blif-
vit använda till fattigas understöd 1). Då jag fick ditt bref låg 
jag ännu i Nervfebern och kunde ej skrifva, sedermera tillfrisk-
nade jag väl, så att jag redan för en vecka kunnat skrifva till 

1) Ur ett bref från L. I. Ahlstubbe till Elias Lönnrot, Helsingfors 
d. 6 mars 1833: (Fr. Cygnaeus har rest till Fredrikshamn, för att till-
träda sin lärarebefattning). Efter flere i sammanhang härmed stående, 
föregående Calaser — ty här i hufvudstaden vet man af ingen brist, 
lefver ej såsom om någon sådan skulle existera i landet — följde vi 
honom i går aftons till närmaste gästgifvaregård. Vår sista samman-
varo var hjertlig och innerlig; samtalet hvälfde sig, varmt, såsom det 
tillhör vänskapen, och till stor del alvarsamt, såsom det egnar afskeds-
stundens högtidlighet, inom alla tre tempora. Jag hade läst ditt bref 
till Elfving och utvecklade dess innehåll, i afseende å Din närvarande 
ställning och omgifning. Ett allmänt, lifligt deltagande väcktes — och 
dess resultat öfverstyr jag nu till Dig. Vi voro få, nästan alla fattiga, 
hade förut vid de allmänna sammanskotten gifvit vår skärf: insamlingen 
kunde ej blifva betydlig, ehuru mången gaf allt hvad han, utom nöd-
vändiga skjutspenningar för återresan till staden, i contanter ägde. 
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dig, men önskade tillika kunna lemna dig någon framställning 
om tillståndet härstädes, efter du på ett så utmärkt vis vist dig 
deltagande i vår allmänna nöd. Ehuru du icke får vänta någon 
fullkomlig och ordnad framställning om saken, utan en högst 
ofullkomlig rhapsodistisk, så vågade jag för en vecka tillbaka 
icke företaga sådant engång. Att lemna en skildring om nöden 
och eländet i detta Kajana Län kan jag alldeles icke lofva. När 
de uppnått en sådan höjd, som för det närvarande, finner man 
knappt ord att uttrycka dem. Åtminstone saknar jag så ord, 
som all annan förmåga dertill. 

Ännu påminner jag mig och vill ej engång glömma föl-
jande händelse i sistledne Augusti. Jag vandrade ifrån Sauna-
järvi, en by i Kuhmo kapell och tog vägen åt Kuusjärvi, en 
annan by, der jag ämnade tillbringa natten. Sent på aftonen 
kom jag till ett torp, der värdinnan var hemma med en hel hop 
små barn omkring sig. Jag hade en gång förut på denna dag 
förvillats på de ödsliga gångstigarne och fruktade att åter vara 
på en afväg. Denna fruktan försvann dock, när jag af värdin-
nan förnam, att jag var på rätta vägen; men, tillade hon, ni 
måste först öfver sundet här för att komma till byn. Hon var 
också genast färdig att ro mig öfver. Vi stego i båten, barnen 
qvarblefvo gråtande på stranden. Sedan vi kommit öfver ville 
jag betala henne för rodden. Hon vägrade envist att lerföre 
emottaga någon betalning, försäkrande mig att hon i många 
Herrans år rott folk öfver sundet och skulle äfven ro framdeles, 
utan att någon kunde förevita henne, att hon icke så mycket 
hjelpt sin nästa utan betalning. Som jag i hennes hem tyckt 
mig se den största fattigdom råda öfverallt och denna hennes 
envisa vägran att emottaga betalning gal anledning att förmoda, 
det hon icke var i särdeles behof, frågade jag henne om de 
ännu hade bröd qvar till skördetiden. Hon började gråta och 
svarade mig: „Gode Herre, rågbröd hafva vi icke engång fått 
se alltsedan sista vår och på flere veckors tid hafva vi saknat 
äfven det ringaste mjöl att blanda till barken". Jag hade i ren-
seln en brödlimpa, hvarmed fru ingenieurskan Wickman i Nur-
mis utrustat mig på min färd. Jag framtog densamma och skar 
deraf inemot hälften åt henne, som jag bad henne dela bland 
barnen, hvilka ännu fortforo att gråta på andra stranden. Hen-
nes glädje öfver denna ringa gåfva var större än mången annans 
vore för lika mycket guld. Hon satte sig i båten och aflägs-
nade sig ifrån stranden, der jag qvarstadnade tills hon kom öfver 
till sina barn. När dessa sågo modren med brödstycket, upp-
stod en obeskriflig glädje ibland dem. De omringade henne, 
hoppade af glädje, det var ett triumftåg ifrån stranden ända till 
stugan, der jag ej mera kunde se dem. 



Till L. 1. Ahlstubbe d. 4 April 1833. 123 

Detta inträffade redan i början af Augusti månad och det 
är till märkandes, att man icke endast på detta och tilläfventyrs 
något annat skogstorp lefde på bara bark (silkka petäjäinen). 
Ofverallt träffades sådana ställen, hvilket äfven kan förstås deraf, 
att jag bar bröd med mig, hvilket jag visserligen ej gjort, om 
jag i hemmanen på min väg hoppats kunna få rågbröd. — Ja 
redan året förut (1831) då jag i Julii månad vandrade ifrån 
Kuhmo kyrka till Kiando genom Vuosanka, Mikittä, Hämäjärvi 
m. fl. byar, var jag ej i stånd att på närmare tre dygn få an-
nat än barkbröd och det vanligtvis utan någon tillblandning af 
mjöl. Så länge hafva dessa trakter redan lidit af hunger. Förrän 
den totala missväxten i sista höst träffade landet, hade de före-
gående 2 å 3 åren uttömt alla förråder och utvägar att skaffa 
sig föda. Man uppsökte den sista sparade styfvern för att köpa 
säd, lånte, kvar man fick, äfven mot flerfaldigt förhöjd ränta, 
och särskilda vedergällningar (hyväntekiäiset), som långifvarena 
härstädes blifvit vana att fordra af sina gäldenärer. Man hop-
pades bättre tider, då man kunde återbetala, hvad man lånt. 
Atskilliga nedslagna af det långvariga lidandet öfvergåfvo dock 
till och med hoppet och då ett rykte, jag vet ej på hvad sätt, 
uppstått bland allmogen, att odlingsbara och odlade länder fun -
nos på andra sidan om Finska Viken utan innevånare, gjorde 
hundradetals familjer sig genast färdiga att lämna sin födelse-
bygd för evärdeliga tider. De bortsålde hvad de ej kunde med-
föra, lemnande ofta sitt hus öde af brist på köpare begåfvo de 
sig på vägen till Finlands hufvudstad, hvarifrån de enligt det 
falska ryktet, skulle blifva öfverskeppade till Riga. Riga — Riga 
var det enda man hörde livad man kom, och försökte man att 
öfvertyga dem om rätta förhållandet, blef man ej trodd. Folket 
strömmade ned till söder, många återvände derifrån till ännu 
större fattigdom, då allt arbete genom deras bortavaro var efter-
satt hemma, andra qvarstadnade i södra trakterna af landet, sä-
kert lyckligare, än de hvilka återkommo. 

Så långt hade nöden och förtviflan redan i förledne som-
mar bragt folket. Men detta var ej nog; hösten skulle förstöra 
äfven den gnista af hoppet, som ännu fanns qvar hos somliga. 
Med fasa påminner jag mig den 6 September. Jag var då på 
Haapavaara Gästgifvaregård emellan Kajana och Idensalmi. Det 
snögade hela dagen oupphörligt och åkrarna voro ännu nästan 
öfverallt oskurna. Natten derpå blef så sträng köld, att bäckarna 
och landsvägsdiken voro öfverdragna med tjock is, skogen var 
alldeles hvit af snö, likasom om vintern. På skogsvägar åktes 
redan med slädor. Denna natt gjorde slut på allt, förorsakade 
att tusendetals menniskor, som hittills närt hoppet, att någor-
lunda kunna berga sig med egen skörds afkastning, nu snart 



124 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

måste tigga föda af andra. Gamla förråder funnos ingenstädes, 
allt, som fås kunde, var noga förtärdt under de föregående miss-
vext åren. Det obetydliga årets afkastning gaf var odugligt till 
föda. Mjölet deraf var grönt och bäskt. Bakadt till bröd hängde 
det ofta ej ens så mycket tillsammans att man kunde grädda 
det; man måste baka det på näfver underlag, för att få det i 
och ifrån ugnen. Kokade man välling uppå sådant mjöl, så låg 
det lika som lera eller grus ouppsvälldt uppå bottnen. 

De, som under de föregående åren lånt åt andra, voro nu 
sjelfva i behof och fordrade sitt igen af menniskor, som nu 
ägde tio gånger mindre än förut, då de voro tvungna att göra 
lånet. Den ena utmätningen följde på den andra och utarmade 
dem ännu mera. Allt för många familjer hafva på det sättet 
sett sin sista ko försäljas och sådant händer ännu dagligen. 

När jag för några veckor sedan var rest till Kuhmo och 
Suomussalmi kapellen såg jag flere hemman öde. De hade blif-
vit öfverlemnade af sina ägare, som flyttat öfver gränsen till 
Olonetska Guvernementet, der bättre tillgång skall finnas på 
födoämnen. Åtskilliga träffade jag hvilka som bäst flyttade. 
Några af dem sålde bort det lilla husgerådssaker, de kunde 
hafva, och foro i afsigt att för alltid lemna den otacksamma 
fosterjorden, andra ärnade i nästa vår återkomma ifrån Ryssland. 

Uppå dessa resor är man ofta verkeligen förlägen om ma-
ten, ty om man också utrustar sig hemifrån med god matsäck, 
så har man först och främst svårt att äta i deras pörten, när 
man ser hungriga menniskor omkring sig, som vid hvar bit 
man äter måste tänka „kvad vi ändock äro olyckliga i jem-
förelse med den der"; för det andra är man tvungen att alltid 
dela ut något ibland sådana menniskor, fast de ock icke gerna 
vilja begära så att man sjelf blir utan och får svälta i sin tour. 
För någon tid, sade en af mina bekanta, hände det honom, att 
då han åt af sin vägkost i ett sådant pörte, hade en liten, om-
kring 8 års gammal gosse, kommit för honom, sett en stund 
stint honom i ansigtet och sagt: „minun veljelläni on nälkä" 
(d. ä. min bror är hungrig). Detta hade han sagt med en så 
fast och bestämd ton, att man ovilkorligen, isynnerhet när det 
är ett barn, som talar, måste röras. Brodren, för hvilken han 
utlagt sig, var äldre än han sjelf och höll nu på att tillfriskna 
efter en Nervfeber. När denne fått sig mat, hade han med för-
nöjelse sett deruppå, men icke begärt för sig sjelf något, eller 
ens gjort någon min deraf att äfven han sjelf var hungrig, utan 
aflägsnat sig på andra sidan af rummet. 

Sådana scener öfverkommer man ofta på sina resor, fast 
jag ej anser mig behöfva att omtala alla. 

Om bristen på föda för det närvarande är stor och tryc- 
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kande, så är det ännu nästan mera nedslående, att ej engång 
kunna hoppas, att bättre tider snart skulle komma. I sista höst 
saknade man utsäde till sina åkrar, så att endast omkring hälf-
ten emot vanligheten kunde utsås, uppå vårutsädet blir otvifvel-
aktigt ännu större brist. 

Hungern, ehuru stor den också är, är ej det enda, som 
för närvarande plågar landet. Folkförödande farsoter hafva följt 
den i släptåg och utgöra dess sällskap. Nervfebern och Röd-
soten hafva redan bortryckt en ansenlig mängd menniskor och 
fortfara allt ännu att grassera med samma styrka, som hittills. 
Den förra af dessa farsoter förfanns redan i början af sistlidne 
år uti Suomussalmi och Kuhmo kapeller. Derifrån började de 
utbreda sig söderut, hade redan hunnit till Sotkamo moderkyrko-
län, när den möttes af Rödsoten, hvilken efter att i sistledne 
höst hafva inkommit i södra delen af länet tog sin kosa norrut. 
Sedan de stött på hvarandra hjelptes de troget åt att bortrycka 
den ena efter den andra. Det var sällsamt att finna något ställe 
utan flere sjuka. Uppå åtskilliga hemman hade hvarenda per-
son insjuknat, så att fremmande måste sköta dem. Andra blefvo 
öde, sedan alla bortdött eller något litet barn blef öfrigt. 

Vid nyårs tiden räknade man att hvar sjette person i Sotkamo 
skulle bortdött. Huru pålitlig denna ungefärliga beräkning kunde 
vara, kan jag ej säga, men då farsoterna äfven efter nyåret fort-
farit derstädes, så att hvarje vecka 30 å 40 personer aflidit, så 
måste man åtminstone nu redan kunna räkna de dödas antal till 
en sjette eller till och med femte del af socknens folkmängd. 

I Paldamo socken hafva dessa sjukdomar varit lika folk-
ödande. På en tid tillbaka fanns i Kajana stad ej mer än trenne 
gårdar utan sjuka och endast i Mieslax by hade för någon tid 
sedan öfver hundrade personer aflidit. 

Dessa farsoters allmännelighet och den i dem inträffade 
stora mortaliteten härröra hufvudsakligast af tvenne omständig-
heter, hvilka icke lätt kunna afhjälpas: 1:o sjuka tiggares kring-
forslande i byarne, hvarigenom sjukdomssmittan snart öfverallt 
fortplantades, 2:o bristen uppå, eller otjänligheten af födoämnen. 
Hvad denna sednare omständighet beträffar, så är jag öfvertygad 
derom, att åtminstone hälften af de aflidne kommit sig före, blott 
de haft dugliga födoämnen att tillgå. Är det underligt, att en 
menniska dör, som, efter att i flere veckors tid hafva legat i en 
utmattande, alla krafter utmärglande sjukdom, då, när han får 
begärelse till mat, måste tillgripa bark, ja ibland till och med 
icke kan få ens ett sådant födoämne. Huru skall den svaga 
magen, som efter sådana sjukdomar ofta har svårt att tåla och 
vänja sig vid de lättsmältaste näringsämnen, genast kunna smälta 
den hårda barken? Det förr omtalta brödet af sista årets af- 
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kastning, der sådant finnes, äfvensom all annan tillredd mat 
deraf, har dessutom något matsmältningsorganerna specifikt ska- 
dande. Genast sen man förtärt, åstadkommer det magref och 
andra olägenheter, hvilka den, som icke blifvit van dervid, i 
synnerhet märker. 

För att lindra det onda har Höga Öfverheten ej sparat 
några medel. Det är endast beklagligt, att de äro otillräckliga 
till det ondas afhjelpande, men att undras öfver är det alls icke, 
när man besinnar, att Kajana Läns innevånare, om också de mest 
behöfvand e, dock icke äro de enda, som måste bispringas. 

Utom hvad man erhållit af spanmål dels till skänks, dels till 
låns eller fått köpa för billigare pris, än annorstädes, har öfver-
heten äfven dragit försorg om vårutsädets anskaffande lör all-
mogen. Allmänt befaras dock, att det på långt när ej kommer 
att svara emot behofvet, men bättre något än intet, säger gamla 
ordstäfvet. Utom dessa understöds medel äro femtio tusen Ru-
bel anslagna till upprödjande af kärren i Uleåborg Landshöfdinge-
döme, af hvilken summa en betydlig del borde tillfalla Kajana 
Län och förskaffa mången sin utkomst, när snön smälter, så att 
arbetet kan företagas. 

Ytterligare har man förskaffat kvinnfolket tillfälle att lif-
nära sig genom spånad, hvartill lin, hampa och ull blifvit upp-
köpta till utdelande bland dem, som sig anmäla. 

För sådana sjukas räkning, som ej hafva något hemma 
hafva flera (9) Lazaretter blifvit inrättade såväl i staden, som 
på landet. Dessa Lazaretter äro nog singuliera, för att förtjena 
några ord till närmare beskrifning. Hvart och ett af dem är 
inrättadt af ett rökpörte, der man gjort en hel hop halmbäddar 
uppå golfvet. Uppå dessa bäddar ligga de sjuka utan några 
vidare sängkläder, än de oftast nog eländiga trasor, hvari de 
vid antagandet varit klädda. 

Ehuru afstickande dessa Lazaretter må vara i dens ögon, 
som förut ej sett något sådant, äro de dock ganska tjenliga för 
orten. Allmogen härstädes är dessutom van att i sitt tillstånd 
hålla till godo en dylik halmbädd på golfvet och nyttja sällan 
något täcke öfver sig om natten; så att de sjuka ej befinna sig 
så illa vid sina bäddar, som mången skulle tro. Att för öfrigt 
inrätta dem med sängar och sängkläder ordentligen, hade med-
tagit alltför mycket de medlen, som bättre kunde användas till 
lindrande af folkets hunger. 

För det närvarande skötas på dessa Lazaretter inemot 300 
sjuka, så att då i ett pörte man ofta träffar 50 och derutöfver 
patienter radade på golfvet, det är svårt att få en fotsbredd rum 
der sammanstädes. Af nämnda 300 personer, hvilka alla höra 
till den medellösaste klassen och nästan alla före sitt intagande 



Till L. I. Ahlstubbe d. 4 April 1833. 127 

tiggde sig föda i byarna, hade otvifvelaktigt hälften ja till och 
med tre fjerdedelar bortdött, om de ej funnit sin bergning på 
Lazaretterna, der dödligheten hittills ej varit på något sätt allt-
för betydlig. Man behöfver blott besinna att af dessa sjuka de 
flesta fördes såsom tiggare omkring byarna och sådana vanligt-
vis ströko med antingen för vanskötsel eller brist på föda, en 
del emellan byarna på vägen. Så hände det för någon tid 
sedan i Sotkamo att en nyss blefven sjuk, som ännu ägde så 
mycket krafter, att han med egna ben kunde stapla fram emel-
lan by-hemmanen, kom till ett hemman och begärde nattqvarter. 
Värdinnan, som fruktat att blifva smittad, hade vägrat, att hysa 
honom öfver natten. Han begaf sig derföre bort och ärnade sig 
till ett annat ställe, men stupade på vägen och uppgaf andan. 
Uti Paldamo hände likaledes att en karl begifvit sig ifrån den 
ena byn till en annan, som derifrån låg 1 1/2  mil. På vägen 
angrep Rödsoten honom så häftigt, att han med möda kunde 
framskaffa sig till en kall badstuga, som var i grannskapet upp-
byggd för tjärubrännarna, som der pläga hvila sig. Här låg 
han hela 8 dagar utan minsta mat och i den strängaste köld, 
ty han hade ej så mycket krafter att han kunde skaffa dit ved. 
Det enda han kunnat var att samla några strån hö och halm 
till spisen och antända dem, men huru länge räckte denna brasa 
och hvad värme gaf den väl. Efter åtta dagars förlopp fann 
man honom derstädes nästan stelnad af köld. Han hade dock 
lifvet kvar ännu, men dog kort deruppå, sedan han väl hunnit 
transporteras derifrån. En hel hop andra, som neddignat på vä-
garna, hör man ofta omtalas. Många medellösa, som skämmas 
att tigga och till det yttersta qvarblifva hemma hafva ej ett 
bättre öde. Det har händt att på aflägsna skogstorp hvarenda 
en insjuknat, så att de hvarken kunnat skaffa sig ved till eld-
ning eller tillreda barken till föda. 

Olyckor af detta slag har man nu till det mesta förekom-
mit genom Lazarettsinrättningarna, der sådana sjuka erhålla föda 
och medicamenter gratis. 

Jag har nämnt hvad landet har att tacka Kronans välger-
ningar för, i nästan lika stor förbindelse står landet till en hel 
hop privata menniskor, hvilka ofta bättre lottade, eller till och 
med ofta sjelfva behöfvande ömmat för dess nöd och med ett 
deltagande hjerta sökt bidraga till lindrandet af dess elände. 

Deras gåfvor och bidrag äro förut upptagna på Landets 
Tidningar, hvarföre jag ej anser mödan värdt att här särskildt 
nämna någon. Jag skall i stället omnämna huru dessa gåfvor 
användas. Länets Landshöfdinge, som på allt sätt och efter sin 
yttersta förmåga intresserat sig för landets väl och sjelf flackat 
sitt Län rundtomkring för att med sin närvaro bättre kunna känna 
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hvar och en orts behofver och afhjelpa dess onda, har i hvarje 
socken inrättat fattig-kommitter, som hafva sig uppdraget att 
utdela, hvad af dessa gåfvor dem tillsändas och redovisa för ut-
delningen. Dessa kommitt&r bestå vanligen af Pastorn, Läns-
man och socknens öfriga ståndspersoner jemte kyrkans sexmän 
och andra förståndiga bönder. Penningarna utdelas ej såsom 
sådana, utan man uppköper spanmål för dem, som då utdelas 
en gång i veckan. Jag har varit vid några sådana tillfällen och 
sett tillgången dervid. Fattiga samlas ifrån byarna i mängd och 
vänta att få understöd. En stor del af dem har kommitte'en 
ansett för behöfvande, men andra finnas, som kommitten trott 
ännu kunna framskaffa sig utan hjälp. De förra få då efter 
antalet af personer, som utgöra deras familjer, 1, 2, 3 å 4 och 
flere kappar spanmål. Mycket är det visserligen ej, som be-
löper sig till ens andel, men det är ändock betydligt nog att 
blanda till barken. De som kommitt&n ej kunnat hafva af-
seende uppå gå missnöjda hem, sedan de ännu ytterligare bju-
dit till att förmå kommitten att lemna dem understöd. 

För de af dig insända vid ett sällskap af några studerande 
samlade medlen, sammankallade jag i Kajana stad en särskild 
kommitt, bestående af stadens Pastor och andra ståndspersoner, 
hvilka, efter att hafva rådgjort med åtskilliga andra funno för 
godt att dela nämnda medel emellan tolf fattiga familjer, alla 
sådana, att de ej visste, hvad de skulle äta morgondagen. Deri 
afvek man något ifrån din och de öfriga gifvarenes yttrade önskan, 
att nämnda medlen måtte delas endast emellan två å tre fattiga 
hushåll, för att kännbarare kunna afhjelpa deras brist. Dock 
sökte man att vid fördelningen af gåfvorna hafva afseende derpå. 
Sålunda fingo de trenne fattigaste familjerna, hvar och en när-
mare tjugu Rubel och för de öfriga utdeltes mindre. En fattig 
torpare med små barn, hvars enda ko försåldes på auction fick 
så mycket penningar att han dermed sjelf kunde ropa in den. 
Jag skulle äfven framföra dessa fattiga familjers tacksägelser och 
välsignelser för de goda obekanta gifvarene, hvilka så mycket 
deltagit i deras beklagliga öde, att de ehuru sjelfva medellösa 
och hvarje dag behöfvande penningar till fortsättande af sina 
studier dock velat hjelpa dem i deras nöd, men jag är för svag 
tolk deraf. Måtte himmelen visa, att den hört deras välsignel-
ser och önskningar för eder välgång! — Och nu farväl 1). 

1) Ur ett bref från A. E. Hedberg till Elias Lönnrot: » Gubben 
(Törngren) omnämnde det bref Du tillskrifvit Ahlstubbe och som här-
städes med mycket deltagande blifvit läst på Morgonbladet; men ytt-
rade tillika att Du för mycket skarpt tecknat eländet. Han mente att 
regeringen ogerna ser, det man så noga och sannfärdeligen framställer 
en sak, som i flere afseenden torde kasta skugga på den sjelf, och dess 
lama åtgärder." 
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Till F. A. Borg. 

Konsept. 
D. 13 April 1833. 

Ditt kärkomna bref slutade jag nu just att läsa. Icke alle-
nast i Uleåborg och Brahestad har jag varit död, äfven i Hel-
singfors vederfors mig samma ära, hvarföre också Broder Rabbe 
vid sin afresa blef utrustad med dubbla Ordres, att antingen 
efterträda mig eller aflösa Alcenius 1). Nog ginge det eljest an 
att vara död, men förbanna mej jag har fått några bref hvarken 
från hufvudstaden eller annorstädes, hvilket egentligen gör döden 
bitter. Du kan lätt föreställa dig hvilken glädje ditt bref äfven 
derföre förorsakade mig, att det var ibland de första jag emot-
tagit efter min uppståndelse. Sed non semper arbusta juvant 
etc. Jag blef väl återställd, men Broder Hedberg insjuknade 
snart derefter i Nervfeber. Hans sjukdom hade i början en 
ganska långsam gång, krafterna aftogo i väl en veckas tid utan 
någon egentlig plåga. Jag trodde det aldrig skulle blifva alvare, 
men nu har gubben redan i par dygn hållit långa samtal med 
sitt ego, så det är lust och glädje att höra på. I dag är fjor-
tonde dagen af hans sjukdom, men inga säkra tecken att sluta 
till instundande krisis, hafva infunnit sig. Men sådana äro de 
närvarande febrarna att de vanligast öfvergå utan någon märk-
bar krisis. Hvad Hedbergs tillstånd för öfrigt beträffar, så, om 
icke något särdeles oförmodadt tillstöter, tror jag honom vara 
utan fara. Han kunde ännu läsa ditt bref, som jag lemnade 
honom och resolverte derpå att han troligen icke har tid att 
återvända strandvägen. I förgår, när jag var rest till Sotkamo, 
hade han varit mycket orolig, bullrat öfver mig som kunnat 
lemna honom och velat promt skicka efter dig. Samma dag 
hade han börjat med en skrifvelse till Tavastehus. Jag bifogar 
samma skrifvelse här och hoppas att du skickar den till Rectori-
bus jemte det du föröfrigt underrättar honom och din svägerska 
om hans tillstånd. 

Du fruktar att min tid blir för lång, när den stränga tjenst-
göringen upphör; detsamma fruktar jag själf. Det är eljest en 
bedröflig ort denna Kajana stad. Ett medelting emellan stad 
och by uppfylldt med tiggare och skojare med namn, heder och 

1) Ur ett bref från F. Rabbe till I. Ilmoni, Kajana d. 20 mars 1833: 
Eja, eja och jubileum! Vår redelige Elias lefver ännu och skall också, 
me hercule ! lefva. Jag anlände hit igår afton, eller samma dag då han 
härifrån per posto egenhändigt underrättat Med. Styrelsen om sin re-
convalescenz. Några veckor måste han dock ännu ligga inne. 

9 
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värdighet af borgare, två eller tre ståndspersoner, med hvilka 
man kan umgås, gatorna, ännu icke, men väl snart uppfyllda 
med halfalns eller till och med högre orenlighet etc., etc., etc., 
lägg allt detta och mycket mer tillsamman för att sedan döma hvad 
för en delectatio ex variatione jag bör hafva. Så snart det blott 
blir möjligt, har jag tänkt öfverge hela staden och välja bonings-
ort nära invid på landet. Jag slipper derigenom åtminstone att 
se så mycken uselhet på ett ställe. Jag gratulerar och afundas 
tillika dig att hafva hamnat på en ter qvaterque trefligare ort. 
Du tyckes ge hoppet förloradt att blifva Lasaretts och stads-
läkare i Uleåborg. Jag tycker det är förhastadt af dig. Du 
har ju andra rummet, som jag hört af Rabbe, och Toppelius 
som har första, söker vilkorligen. 

Eljest att säga min mening rent ut, hade jag hellst sett 
att Ticklen kommit till Uleåborg. Derigenom hade vi blifvit 
flere unga i Länet och kunnat utan stora depencer reqvirera oss 
samfälidt tidningar och annat i medicinen. Du talar om utländska 
resan, derom framdeles. Har du haft bref af Sjöman; det vet 
du väl att han redan examinerat eller snart skall examinera 
Majoren och Lindeqvist. 

Till F. J. Rabbe. 
Francisco UloUnse Salutem! 

Konsept. Den 16 Maji 1833. 

I morgon har Broder Antus tänkt lemna denna eländiga 
bygd. Troligen blir dock ingen resa i morgon af, men när 
den ock må verkställas, så blir det ledsamt efter honom. Vi 
hafva tänkt beledsaga honom åtminstone en mil ifrån staden 
och vid skilsmessan tömma en butelj Champagne, hvarmed verkl. 
Statsrådet undfägnade honom, då han låg sjuk, men som ännu 
är ovidrörd. Det blir således, som du må veta, en märkvärdig 
dag i staden Kajanas annaler, ty icke drickes här i hvardagslag 
ett sådant nectar. Någon ny tideräkning lärer den dock icke 
begrunda, hvarföre vi troligen härefter såsom hitintill beräkna 
våra år ifrån Christi födelse. 

Af ditt bref förnimmer jag, att du icke saknar nöjen och 
vederqvickelser. Detta är bra och jag skulle verkeligen afundas 
dig, om ej Guds lag ålade oss att unna nästan vår allt godt. 
Icke heller har min belägenhet hittill varit ledsam, ty då jag ej 
är i tjenstgöring ute har jag tillräckligt arbete, dels med rappor- 
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ter och till en annan del med studerandet af sjukdomen och 
uppfinnandet af tjenligaste kurmetoder, hvilka ännu gifvit mig 
mycket arbete. Jag är illa deran med Homoeopathien. Jag 
fick ibland annat en förfärlig bok benämnd: „Darstellung der 
reinen Arzneywirkungen von Hartlaub", bestående af åtta ansen-
liga Band. Alltsammans är uppfylldt med uppräknande af symp-
tomer, som fan nånsin kan begripa, huru de skola in praxi an-
vändas, t. ex. jag slår upp pag. 273 i 1:sta B. eller hvar som 
helst, det är lika. Kopfschmerz, mit Empfindung, als sollte 
der Kopf zerplatzen oder zerspringen. 1. Schmerz als wärde 
der Stirnknochen ausgehoben, bei starkem Pulsiren der Blut-
gefässe in der Stirn—Belladonna. 2. Schmerz in der Stirn 
als wenn sie entzwei springen sollte—Oleandon. 3. Schmerz, 
drtickender in der Stirn, als wenn sie zerspringen sollte—Ferrum. 
4. Schmerz, als wenn er die Stirn und die Schläfe zerspren-
gen wollte, friih im Bette—Pulsatilla. 5. Vollheit im Gehirn 
als wenn der Kopf zerspringen sollte — Merc. Solub. etc. jemte 
flere tusende andra om bara smärtorna i hufvudet, de upptaga 
näml. 168 sidor å 15 smärtor per medium på hvar sida, facit 
2,520 smärtor. Jag vill se den patienten, som har ett så klart 
medvetande af sina smärtor eller ock kan uttrycka dem och 
för det andra den läkare som kan uppfatta alltsammans lika-
som de hvilka först uppgifvit det homoeopathiska medlet till 
hvar och ens besegrande. Och hvem har sagt dem, att ett 
medicament som t. ex. hos den ena åstadkommer en smärta 
i hufvudet, som ville det springa fast i tusen stycken, också 
skall hos den andra åstadkomma detsamma. Nej, jag kan ännu 
icke begripa den läran. Och om den är ogrundad, hade det 
varit tusen gånger bättre, att den aldrig uppstått, ty den har 
då endast försvagat tron på allopathien och utan tro äro vi ett 
intet. Du vill veta hvilken af Medicinska Tidningar jag an-
såge lämpligast att prenumerera uppå. Jag känner dem så litet 
att jag ej vet deras värde. Väl hade jag en förteckning på åt-
skilliga, men äfven den har förkommit. Allgemeine Medicin. 
Zeitung eller Froriep Notizen eller någon annan kunde vara bra 
nog. Prenumereren för öfrigt på hvilken i finnen bäst, jag del-
tager gerna. I fall du för egen räkning reqvirerar några böcker 
ifrån Tyskland så tag på samma gång för mig: Caspari, D:r C. 
Handbuch d. Diätetik f. alle Stände. Nach d. Grundsätzen d. 
Homoeop. abgefasst. Heinroth, D:r Joh. Chr. Aug.: Antiorganon, 
oder das Irrige der Hahnemannischen Lehre im Organon d. Heilk. 
dargestellt. — Hahnemann S. Die Chron. Krankheiten 4 Theile. 
— Dens. Organon d. Heilkunst. — Wildberg, C. F. L. Handb. 
d. Diätetik.  
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Till J. F. 

D. 19 Maji 1833. 
Konsept. 

Ditt bref dat. d. 30 April emottog jag den 7 Maji, då jag 
som bäst drack ett gammalt äkta par, Krono Bränneri Bokhålla-
ren Liljeroth och hans maka till grafven, hvilka i sin ålders — 
— — år vandrade hädan, den ena några dagar efter den andra. 
Men det vare gerna unnadt att sådana ålderstigna aflida ; svå-
rare är det att finna sig vid, när unga personer i sin blomma 
skiljas ifrån oss. Hvad kom åt Ringbom, som så snart slutade 
sin bana? Med hans öppna, redliga och kamratliga lynne hade 
man bordt lefva längre. Jag tror att vistelsen bland sjöbussarne 
var honom mycket till men. För verserna får jag tacka dig, 
författarinnan ville jag gerna tacka särskildt, om jag ej vore så 
ovan med all fruntimmers conversation. Emellertid följer såsom 
bilaga ett bra misslyckadt försök att uttrycka min erkänsla för 
henne. 

Till A—a. 
Du hvars lena ton på Suomis stränder 
Ofta blifvit spord, 
Tag emot den hetsning som jag sänder 
Dig från högan Nord. 

Sjung om allt hvad herrligt är i Norden, 
Skönt på Suomis strand; 
Sångmön trifves nöjd på fosterjorden, 
Älskar fädrens land. 

Men bespara endast för det stora 
Sångens ädla gull. 
0, hvarföre skulle du förlora 
Det bland stoft och mull. 

Vore jag till hälften endast värdig 
Sådan sång som den, 
Gerna önskade jag vara färdig 
För min färd igen. 

Men jag är det ej, när döden hörde 
Hur den sångmö qvad, 
Strax betänkligheter nog han gjorde 
Tills han drog åstad, 

Sade harmsen: aldrig skall jag höra 
På hans graf en sång. 
Än en tid ; så skall jag honom föra 
Oförmärkt sin gång. 

Du äger att göra med det hvad du vill; ty om icke den 
goda viljan tages i beräkning, vore hon nog missbytt1). 

Jag gratulerar dig till dina speculationer på Björneborg. 
Trefligare lärer orten blifva än Christina, ty der är åtminstone 

1) J. F. TickMn skrifver från Kristinestad d. 30 april, att ryktet 
om att Lönnrot vore död nått äfven dit: „Somliga hade redan utgjutit 
bittra tårar, både naturliga och poetiska, af hvilka sednare jag härhos 
bifogar ett exemplar. 
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en hop skollärare, med hvilka man bättre kan bibehålla fordna 
academiska minnen, än bland Handlande och Sjöbussar, som i 
Christina troligen utgöra det rådande partiet. Det enda jag kan 
tillgripa för att icke domna som björnen i idet, är att skrifva 
till fordna kamrater, hvilket jag gör rätt ofta till min uppbyg-
gelse. Undantagandes förvexlingen af årstiderna, hvarmed Gud 
fader fröjdar sina barn på jorden, är lifvet härstädes högst en-
formigt. Jag är på månad inaccorderad hos tvenne Mamseller 
Michelson, bebor en sal och kammare, hvarföre jemte allt det 
öfriga, som till ens timliga bärgning hörer jag betalar 1 Rbl 
om dagen, de dagar likväl oberäknade hvilka jag tillbringar på 
resor eller eljest är borta. Om morgnarna stiger jag vanligtvis 
tidigt upp, kokar en kopp Caffe med den gamla kokaren, dric-
ker efter 2 å timmar ifrån husets panna en d:o, röker och läser 
på förmiddagarna, ofta äfven på e. m. Med aftnarne har det 
varit hittills så förvändt, att man svårligen slipper utan toddy. 
Toddydrickare finnas i hela staden icke flere än 2 å 3 under-
tecknad oberäknad. Du kan nog finna deraf, hvad nöje det 
skall medbringa att evigt med de samma prata ett och det samma. 
Beträffande mig sjelf, så har jag, så ofta jag kunnat, undandra-
git mig och äfven då när jag varit med, aldrig ännu bryggt 
mitt glas fullt och icke alltid druckit det engång ut. På sådant 
sätt tror jag mig kunna hålla min mage i ordning, ehuru jag 
hellre ville upphöra alldeles med toddandet. Skulle man än-
dock få ett nykterhets Sällskap i vårt land uti gång, då ville 
jag vara ibland de första, som skulle deltaga deruti. Det är så 
svårt och obehagligt att afvika ensam ifrån ett allmänt veder-
taget bruk och icke hafva någon undskyllan, ty den verkliga, 
att toddy i längden och dagligen nyttjadt ej bekommer väl, 
vill ingen tro, utan söker alltid andra mindre recommendabla 
skäl, skyller en för misanthrop, hypocondrist, noga om styfvern 
etc. hvilka beskyllningar i det hela skulle ingenting betyda om 

Du är fallen! Finska sångmöns svana, 
Fallen, ädle man! 
För din pligt ett offer, förr'n din bana 
Knapt du börja hann. 

Ja du höjde som en lönn i norden 
Dig mot ljuset fram, 
Tills af tidens vingslag snart till jorden 
Krossad låg din stam. 

Wäinämöinen hängde i din krona 
Sjelf sin lyra opp. 
Bjöd dess strängar öfver nejden tona 
Från din friska topp. 

Men dess toner fingo ej i gruset 
Länge stanna qvar; 
Derför kallade Dig opp till ljuset 
Sångens himla-Far. 

Utaf mången invigd skald ditt minne 
Sång och hälsning får, 
Men försmå dock af ett upprördt sinne 
Ej en suck, en tår. 

A—a. 
[Augusta Lundahl]." 
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man ej vore föranledd att för egen trefnad söka så liten dis-
harmonie som möjligt med andra menniskor. 

Hvad mina medicinska kunskaper beträffar, så är jag ännu 
ungefär på samma punkt, som då jag i examen gaf åt salig 
Kalm 10 gram Extr. Belladonna pro dosi. I den ädla konsten 
att skrifva recepter är jag dock temmeligen långt kommen. Först 
var det något svårt att resolvera sig till recept för en sjukdom, 
som jag ej noga kände, men denna svårighet har nu mycket 
aftagit och lärer med tiden alldeles försvinna. Det tyckes ock 
vara hufvudsaken att skrifva. När man är färdig deruti, kom-
mer nog skickligheten af sig sjelf. Utan att åberopa mig sjelf 
t. ex., med hvilkens rykte det ännu i alla fall står nog tvety-
digt, kunde jag mer än tillräckligt bevisa det med andras. Blott 
de skrifvit recepter, ju flere dess bättre, hafver folket genast 
funnit och insett hans skicklighet och man måste väl tro, hvad 
alla andra tro, om man icke vill vara ett tjurhufvud. Och hvem 
kan väl säga att jag icke iakttagit indicationer, ty den allmän-
naste indicationen, när sjukdomen är gifven, än att skrifva recept. 
Känner jag dertill patienten på pulsen, låter honom räcka ut 
tungan och frågar om han har on dt i hufvud, mage eller bröst, 
så har jag uppfyllt all rättfärdighet äfven hvad symptomatologien 
vidkommer. Beträffande prognostiken är jag numera ganska för-
sigtig. Jag borde just studera mig in uti Delphiska Oraklets 
responser, om nyttan af ett sådant studium för en stor läkare 
är jag fulleligen öfvertygad. Jag har häruti begått några miss-
tag, kvarföre jag dock ej kan beskylla mig utan den vrånga 
naturen, som behagat göra annorlunda än jag sagt. Kuren öfver-
lemnar jag i de flesta fall helt och hållet åt naturen och dieten 
och dermed har jag genomgått min hela medicina stricte sic 
dicta. Angående Chirurgien och Ophthalmologien vore ännu 
mycket att säga. Jag tror att det är mycket svårare, att blifva 
en grundlig Chirurg än att blifva en sådan läkare. 

Ifrån en gammal bekant härstädes, Axel Eli-ving, får jag 
hellsa dig. Om han under sin Academie tid skall hafva haft 
goda kunskaper, så har han dem ännu i behåll. Ofta har jag 
träffat honom läsa latinska böcker och i historien känner han 
äfven de ringaste omständigheter. För öfrigt är han i misär 
och hjelper sig fram genom renskrifveri. Han är lycklig i sin 
ställning nog och tror sig vara den mest oberoende menniska 
i hela verlden, hvari han till en del lärer hafva rätt. Liderlig 
är han egentligen ej, ty ofta är han i flere veckor utan att smaka 
något spirituöst. Nog tar han väl sedan i 3 å 4 dagar igen, 
hvad som i den delen blifvit eftersatt, men i det hela tar han 
icke 1/3  af hvad andra Kajanabussar förtära, de der dock tro sig 
lefva nyktert och skylla Axel för en fyllhund. 
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Hedberg, som i slutet af Martii blef skickad mig till bi-
träde insjuknade snart derpå i Nervfeber, hvari han låg hela sin 
tid härstädes. Den 18 Maji begaf han sig härifrån för att ändte-
ligen taga sin examen i termin. 

Till J. F. Elfving. 
Kajana den 7 Junii 1833. 

Min kära Major! 

Van att öfver allt se döden och förgängelsen omkring mig, 
tog jag för gifvet, att äfven din Majorliga manhaftighet vandrat 
all verldens väg, emedan jag allt sedan förleden höst icke haft 
den ringaste underrättelse angående dig. Flera särskilda gån-
ger hade jag skrifvit till Höglund och andra bekanta i H:fors, 
hvilka jag alltid bad hellsa dig, men, ehuru jag ibland fick 
svar af dem, nämnde de icke med ett ord, hvart du tagit vä-
gen. Ditt bref af den 28 sistledne Maj var således så mycket 
mera fägnande, som det på en gång ryckte mig ifrån alla tvif-
velsmål och lemnade mig ett bevis i händerna att du icke helt 
och hållet bortglömt en gammal vapenbroder i de Mosterianska 
tiderna. Detta kunde jag ej heller vänta, ty ehuru väl du var 
Major, var jag flere gånger åtminstone kapten, då det icke var 
en så förfärligt stor åtskillnad i rangen. — 

Nu ad res Medicas och Medicinen, som i alla fall är ett 
obegripeligit tingest. Kunde du väl tro, att jag snart ledsnar 
vid sjelfva början af den Medicinska banan. Kanhända får jag 
dock härleda denna börjande ledsnad af tiden och orten, hvilka, 
som skreddaren beviste, oaktadt alla Kants Vernichtungen, än-
dock ofta äro rätt förargliga. — I går dog för mig en 5 måna-
der gammal flicka af vatten i hjernan. Hvem fan kunde väl i 
början känna hennes sjukdom, då symptomerna voro rent af 
gastriska och sjukdomen dessutom för så unga är någonting 
ovanligt. Af Fadrens beskrifning dagen före hennes död trodde 
jag mig någorlunda säkert kunna sluta, att hon led af vatten i 
hjernan och föreskref således medicamenter derefter, men förr 
än de hunno fram (1 mil från staden) var Alles vorbey. Min 
företrädare, Broder Roos, skulle nu i mitt ställe skrika öfverallt: 
„Hon hade kunnat räddas" (ehuru ovisst det ock kunnat vara) 
„men jag misstog mig i diagnosen". Så mycket Charlatan tän-
ker jag dock med godt samvete kunna vara, att jag ej behöfver 
utskrika sådana misstag, som ofta med den bästa vilja i verl- 
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den ej kunnat undvikas, då derjemte det varit ganska osäkert 
om utgången blifvit bättre, hvilken kur hellst man användt. 
Par veckor förut dogo Pastor Appelgrens tvenne flickor i röd-
sot. Ehuru alldeles oskyldig till deras död, lärer dock mången 
skylla mig derföre. Här följes öfverallt den plägsed, att läka 
ren rådfrågas ej i början af sjukdomen, utan först då, när kloka 
gummor, gällare och alla möjliga pulver hexor en tid förgäfves 
brytt sitt hufvud med den sjukes vederfående. Så var det äfven 
nu. Den ena af flickorna hade redan kallbrand i tarmarne, när 
jag blef ditkallad, de andra fingo den efteråt och bortdogo. 
Pxdagogen Forbi treåriga son, boende i samma gård, var äfven 
af smittan angripen, men emedan jag anmodades tidigare, blef 
sjukdomen lätt häfven med bruket af Vin. Ipecacuanh. och T. 
Opii samt Theriak öfver magen. Trenne Chroniska sjukdomar 
har jag för det närvarande, som äro af någon betydenhet. Den 
ena, Assessor Flander, lidande af hxmorrhoides mucosx, den 
andra, Kronofogden Wichmanns fru, af phthisis tuberculosa och 
den tredje, en Mademois. AEjmelxus, af hysterie i hög grad. 
Hvad utgång deras sjukdomar må få, vet jag ej så bestämdt, 
ehuru jag med någorlunda säkerhet kan angående den första 
förutsäga, att, om han ej dör af sina hxmorrhoider, hvilket jag 
ej kan tro, eller någon annan åkomma, så dör han dock troligen 
förr eller sednare af ålderdom. Den hysteriska skulle väl be-
höfva en god magnetiseur, så tror jag hon skulle komma sig. — 

Den stora stridsfrågan emellan alloeo- och homoeopatherne 
har icke litet brytt min hjerna. Gud vet huru striden skall slu-
tas, men högeligen längtade jag att veta bestämdare, hvilkens 
fanor man skall följa. Det är obehagligt att lefva i ovisshet 
angående hvilken sak som hellst; i medicinen är det aldeles 
olyckligt. Det är tron, som gör lefvande, men lyckas jag ej 
att bygga min tro på fastare grund, än för det närvarande fallet 
är, så skall jag, me hercule, förr eller sednare öfvergifva hela 
medicinen. Åkermannen har allt anspråk att vänta åtminstone 
utsädet af sin åker och så länge skall ock jag i alla fall vara 
läkare, som fordras att få de skulder, som man under konstens 
studium gjort, återbetalta. Men huru skall man bära sig åt att 
komma till bättre öfvertygelse och fullkomligare tro? Nog vet 
jag att ett ungt träd, som vuxit krokigt, kan åter blifva rakt, 
om det i tid och uthållande rätes, äfvensom att en förvissnande 
planta kan få mera lif och kraft, om den omsättes i annan jord-
mon, der den kan få tjenligare näring. Också har jag i träd-
gårdskonsten lärt om ympning, oculering etc. Jag har nu tänkt 
jemföra phxnomenerna i den rent af vegetabiliska naturen med 
de i den animaliska och dervid så mycket som möjligt komma 
ihog, att lagarne dock icke helt och hållet äro de samma för 
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begge. Allt detta blir nödvändigt, för att stärka mig i trone. 
Jag måste väl sluteligen finna, att naturen stundom, när den får 
följa sitt eget hufvud, icke bryr sig om att rätta ett fel, för än 
man tvingar henne dertill. Diestens och läkemedlens nytta kom-
mer jag väl således att småningom inse, och isynnerhet Chirur-
giens, som dock är det förnämsta af vår konst. Dixten och 
läkemedlen nämligen utgöra för djuret, hvad en tjenlig jordmån 
är för växten; afqvistning, oculering, kalkning, tjärning etc. träd-
gårdskonster kunna jemföras med åtskilliga Chirurgiska Opera-
tioner. Homoeopathien lärer vara och för alltid blifva bara 
drafvel. Jag fick en förfärlig bok deruti, näml. Darstell. der 
reinen Arzneiwirkungen von Hartlaub i 8 ansenliga band. Jag 
lärer småningom i nästa höst komma att värma kammaren 
dermed. 

Socius insjuknade strax efter det han kom hit och låg i 
Nervfeber ända till medlet af Maj, då han den 1 8:de reste till 
Helsingfors. Det lärer du veta förut, att vi härstädes nuförtiden 
ej hafva någon natt. 

Framhärdar etc. 
Elias Lönnrot. 

Till L. 1. Ahlstubbe. 
D. 12/6  33. 

Konsept. 

För någon tid tillbaka hade jag tillfälle gifva dig några 
underrättelser angående tillståndet härstädes, hvilket du äfven, 
som jag märkt, låtit komma på Morgonbladet. Både i anled-
ning af det ånyo vid något tillfälle af Studerande derstädes in-
samlade och genom dig till undertecknad för de fattiga insända 
betydliga bidraget som för att om möjligt lemna några ytter-
ligare upplysningar om våra i synnerhet vintertiden något mörka 
nejder får jag i korthet tillägga och det icke i den mening att 
uppmuntra dig och eder till vidare bidrags insändande utan hellre 
för att afråda eder. Icke ville jag af commodM undandraga 
mig att åtminstone så mycket bistå de nödlidande, att jag ut-
delade sådana gåfvor, men jag tviflar mycket om jag dervid 
alltid kan träffa på den värdigaste. Utaf de behöfvande finnas 
här många slags menniskor. Jag hörde sidstes talas om en 
bonde i Jonua by uti Sotkamo, som ifrån magasinet fått utsädes 
spanmål 2 Tunnor till låns. Fadren med sin son hade varit 
efter dem och troget hjelpts åt att supa opp först här i staden 
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och sedan i byarna den ena kappen efter den andra. Hustrun, 
som af andra hvilka redan hunnit hem fått höra för hvad jord 
hennes kära man och son använde sitt utsädes korn, hade be-
gifvit sig hemifrån för att möta dem och kunde rädda de åter-
stående enligt berättelsen 3 å 4 kapparna endast derigenom, att 
hon stal dem bort. Detta hushåll var nu också visserligen be-
höfvande, men jag skulle hafva lång tid förebråelse om jag visste 
att hafva af edra gåfvor gifvit en styfver åt sådana menniskor, 
om man eljest får vanhedra menniskonamnet derigenom att man 
kallar dem så. Huru gerna ville jag här göra det tillägget att 
sådana bönder likväl äro få och att anses såsom ett undantag, 
men jag vet ej om jag törs göra det utan att sanningen lider 
dervid. Både i anledning af dig och några andra, som t. ex. 
utaf G. B. i Uleåborg till mig insända 150 Riksd., har jag vid-
tagit den åtgärd, att jag skrifvit till Pastorerne och Capellanerne 
i Församlingarna, att de i samråd med Kyrkans sexmän eller 
andra förståndige och välkända bönder skulle utse ett visst antal 
behöfvande hushåll och gifva dem skriftelig anvisning för att 
hos mig lyfta dem tillfallande andel af edra gåfvor, hvarvid jag 
bedt dem framförallt halva afseende deruppå, att det folk som 
de behaga utvälja till åtnjutande af den förmån, så litet som 
möjligt genom eget förvållande kan anses halva blifvit nöd-
lidande. 

Enligt min tanke vore dessa trakter icke alltför mycket att 
beklagas med en någorlunda förnuftig hushållning, hvaraf jord-
brukare härstädes knappt hafva begrepp. Jag vet icke om antin-
gen okunnigheten eller huglösheten och lättjan man bör till-
skrifva att Oeconomien härstädes står på så ytterst dålig fot, 
men både denna dåliga hushållning och för en del derjämte 
begifvenhet på fylleri vållar landets närvarande stora fattigdom. 
Jag har på denna korta tid jag härstädes varit, till det mesta 
som i en mördande batalj, kunnat iakttaga kanhända ej engång 
tredje delen af de oeconomiska missbruken, men man kan deraf 
någorlunda sluta, hvad som fattas. 

Först är det en stor olycka för landet att något storskifte 
ej blifvit verkställdt. Utom den deraf för framtiden ofelbart förr 
eller sednare härrörande skogbristen, är det den förnämsta or-
saken till åkerbrukets försummande och vanhäfd. De bästa 
skogarna afskalas till tjäruved, ty hvem vill dock skona och 
spara med någonting, som han ej vet vara sitt eget. På som-
liga ställen har man redan lyckats medfara med skogarna så att 
timmer och torrved måste släpas ifrån långväga orter. Skulle 
deremot hvart hemman hafva sin egen bestämda andel af sko-
gen, så skulle han visst akta sig att afskala hela skogen, om 
han ock ej lätt upphörde med tjärubruket, som dock icke kan 
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bära sig för dessa trakter. Han skulle då begagna endast hvart-
annat träd till afskalning, då skogen endast underginge en rödj-
ning, hvarigenom de återstående träden finge så mycket bättre 
tillfälle att växa till timmer. Afven kunde det småningom för-
anleda att bonden använde större möda på jordbruket, som än-
dock bär sig bättre. Uti ängs- och kärrödjning är detta folk 
nästan otroligt efter allmogen på sydligare orter i Finland. Ett 
hemman kan hafva sina 20 å 30 små ängstäppor, merändels på 
sådana ställen der någon bäck rinner igenom, hvarföre de ock 
vanligen äro benämnda af någon puro s. s. likapuro, kortepuro 
pojupuro etc. En del af dessa ligger 2 å 3 mil ifrån hemmanet 
i grannskapet af ett annat hemman, det der åter har likadana 
ängar nära det stället, hvarifrån det förra hemmanets folk måste 
komma. Huru mycken tid onödigtvis förspilles genom sådana 
ängars bergning, höets hemsläpande om vintern, hägnadernas 
underhållning etc. kan hvar och en förstå. När de äro så långt 
aflägsna är det dessutom svårt att hålla dem inhägnade, att de 
ej må uppbetas af fremmande kreatur. (Nu kunde genom stor-
skifte en jämkning ske ganska lätt äfven härutinnan, så att hvar 
och en finge sina egor närmare.) Likaså förhåller det sig med 
svedjebruk. Svedjorna huggas ofta på flere mils afstånd i den 
gemensamma skogen och fordra otrolig tid och många dags-
värken, som gå under dit- och återfärder derifrån; så äfven med 
tjärubruket. Ett storskifte skulle nu ansenligen afhjelpa dessa 
olägenheter och hvad jemkningar af t. ex. aflägsna ängar o. s. v. 
beträffar gå ganska lätt för sig, ty allmogen härstädes har icke 
som på flere andra orter den vanan att envist sträfva att bibe-
hålla sina af fäder ärfda egor. Lika lätt som de byta sina hästar, 
bortbyta de också ofta sina hemman med hvarandra, stundom 
endast för att hafva tillfälle att dricka vid upprättande af bytet. 
Allmänt klagas att ängarna äro otillräckliga. Jag tror det ock, 
men finner icke att de ju icke kunde lätt göras tillräckliga för 
underhållandet af flerdubbelt större lagård. Att de på lands-
orterna äro i vanhäfd må jag ej förundra; sjelfva Kajana stads 
ängar få ofta ostördt i en hel mansålder ligga skogbevuxna. 
Få äro de som fått det infallet att af huru tjenliga ställen som 
hälst rödja nya ängar. De som nu finnas äro öfverhufvudtaget 
sådana, som icke behöft någon eller alltför ringa rödjning. Jag 
har på flere ställen vid stränderna af åar, bäckar och sjöar sett 
de förträffligaste ängslägenheter bära ingenting annat än hufvud-
sakligast grön mossa med några här och der uppskjutande gräs-
strån. Man har icke brytt sig om att gräfva några diken, som 
kunde afleda vattnet och hindra mossan att växa. Hvem vill 
då förundra sig deröfver att kärren, huru lätt vattnet ock kunde 
tappas ifrån dem, helt nära intill åkrarna få ligga i sitt öde och 
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utsprida ifrån sig de öfverklagade nattfrosterna. Ja man ser icke 
gerna att de ens blifva rödjade. För något år sedan begärde 
en driftigare oeconom härstädes tillstånd och några frihets år på 
ett kärr helt nära Kajana stad, som han ville rödja. Det gjorde 
ingen menniska rimligtvis nytta och gagn utan tvärtom skada. 
Man hade således bort vänta att han fått tillstånd der, men så 
lätt gick det icke. Det fanns genast en hop, som afundades 
denna tillökning på hans egor och förmådde en g:1 enka, som 
för ungefär 20 år sedan haft någon ängstäpps på detta kärr, att 
sätta sig emot det. Parterna vidfrågade, anförde Gumman näml.: 
„Tror ni då er kunna taga i grafven mer än vi andra heller, då 
ni vill underlägga er allt". Den andre : „Väl icke det, men jag 
vet ej om brännvinsutminutering kan vara heller förmånligare för 
min salighet". Gumman nämligen plägade sörja för sin åtminstone 
timmeliga salighet med lönnkrögeri. 

Hvem bryr sig dermed, då man har annat nödvändigare 
att göra, t. ex. att årligen afskala en sträcka tallskog till tjärved, 
att hugga den sedan ner och klyfva den i stickor samt bränna 
till tjära. Sedan man fått ett behöfligt antal tunnor färdiga, föras 
de hela 30 mils väg till Uleåborg och säljas för omkring 5 Rb. 
tunnan. Att nu detta arbete är så lockande för bönder behöf-
ver man ännu besinna de många afgifter i contanter och tid-
spillan under resan. Förut fick han betala Kajana åkarene, som 
landvägen förde hans båt och tjärtunnor förbi Ammä, för en båt-
last närmare 10 Riksdaler, nu slipper han med 3 å 4, då han 
begagnar den af Prosten Wegelius inrättade rännan; i Pyhä fors 
har han äfven hittills haft ännu större omkostnader, emedan hans 
last derstädes måste släpas landvägen flere fjerdedelsmil. Huru 
stor vinst han skall hafva när han är hemma, det vet jag ej, 
men om man räknar alla de dagsverken och all den mat han 
derunder förtärt, så kan hans vinst icke utgöra många skillingar, 
och deraf blir det äfven lätt att inse att han måste använda sin 
öfriga tid för att skala de återstående tallarna till bröd för sig 
och sitt hushåll. 

Jag hörde ofta förståndigare oeconomer i södra Finland 
yttra sig att allmogen i allmänhet försummade gödselberednin-
gen. Hvad skall man då säga om denna orts allmoge. Ganska 
få ställen finnas, der någon granris hugges för att öka gödslin-
gen ; detsamma gäller om släpning af kärr och mull för samma 
ändamål. De små åkrarne gödas nästan helt och hållet med 
boskapens spillning och äfven dermed vet man ej hushålla. 
Många hemman, ja nästan de flesta hafva sin åbyggnad och 
ladugården helt nära en sluttande strand, dit styrkan af gödsel-
högarna rinner, istället att den med någon ändring af rummen 
kunde göda åkern. Potatisodlingen är ännu så godt som i linda. 
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Allmogen vet tillochmed icke sättet att förvara dem öfver vintern 
och har hvarje vår den största svårighet att få något till utsäde. 
Jag tror dock att potatis borde kunna odlas med förmån, och 
att med samma besvär som af tallbarken beredes ett hårdsmält 
bröd man genom potatiskulturen kunde erhålla en långt helso-
sammare föda. Det är väl sannt att frosten ofta vill skada, men 
som detta land är uppfylldt af sjöar och uddarne, som skjuta in, 
och holmarne nästan aldrig skadas, så kunde man alltför väl få 
på sådana ställen potatisland, ty de behöfva ej vara stora. I sitt 
arbete är folket mycket makligare än bonden i sydligare Fin-
land. Om morgnarna stiger det vanligtvis par timmar senare 
upp än bonden derstädes och hvilar sig länge uppå hvarje mål-
tid, på frukosten en å halfannan timma och på middagen två 
timmar om ej längre tid. Men om bonden derstädes äter duk-
tigt, så måste man riktigt med beundran betrakta hans ätande 
här. Jag har sett många äta så att de med största ansträngning 
kunna röra sig ur stället. Vanligtvis nyttjas ännu likasom i 
Savolax och Karelen brödet mjukt, hvilket icke litet bidrager till 
consumtionen. Fyllerilasten vill äfven taga öfverhand, i synner-
het i Sotkamo socken, hvilket jag tror vara orsaken till den-
sammas större fattigdom i år äfvensom till sjukdomens större 
våldsamhet och allmännelighet derstädes. Den nya Förordnin-
gen emot denna last tyckes icke kunna verka något, der efter-
synen varit så dålig. Hvarje söndag supa bönderna på kyrk-
backen och i husen rundtomkring. En gammal numera i herranom 
afsomnad mamsell skall ända till sin död för icke ett år sedan 
hållit en ordentlig krog i en kammare nära kyrkan. Hon är nu 
väl död, men om det är sannt, som jag hört berättas, att man 
deromkring ibland lönevilkoren upplåter sitt tjenstefolk att idka 
krögeri, så lärer saken icke vara afhjelpt; ofta söker man begär-
ligt sådant tjenstefolk som i brännvin förstör hvad han som års-
lön förtjenar. Åtskilliga bönder skola besöka äfven kyrkan en-
dast för att åt andra på kyrkbacken utminutera bränvin och för-
tjena något dermed. De utrusta sig med en ankare deraf, och 
innan de äro hemma hafva de ofta utminuterat alltsammans till 
sista droppa. Bönderna hafva ingen respect att visa sig fulla 
äfven hos sina Embetsmän. Jag har stundom sett dem så att 
jag ej kunnat ge dem medicamenter för några sjuka, som de 
sagt sig hafva hemma. Vid sådana och flerfaldiga andra miss-
bruk må man visst icke förundra sig deröfver att årets betyd-
liga afkastning stryker med och ingenting finnes förvaradt för 
möjliga missväxtår. Dock finnas åtskilliga bönder, som kunna 
tjena till exempel att landet med egna förråder, blott man visste 
hushålla dermed, kan stå sig i flere missväxtår. Ibland dem är 
Jumalis hemman i Suomussalmi, men man ser der också ett 
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arbetssammare folk än vanligt. Då jag för halftannat år vandrade 
på dessa trakter, var det der som jag efter flere dagar åter fick 
smaka rågbröd, som folket äfven sjelf åt oblandadt. Men man 
hade ock dikat ett närbeläget kärr, då andra icke ens kunna dika 
sina ängar och åkrar. När jag i vinter reste i Suomussalmi 
frågade jag enkom huru det hemmanet nu stod sig och fick 
den fägnande underrättelse att de väl ännu skulle komma öfver 
detta år och kanhända ett år dertill, emedan de äfven slutligen 
begynnt blanda bark i sitt bröd. Ett annat hemman Rastila i 
Kuhmoniemi är likaså om ej ännu bättre behållet. Åtskilliga 
andra har jag hört omtalas, som icke lida någon brist ännu, 
men allesamman äro de sådana, som hållit sig nyktra, arbetat 
och velat hushålla. Och skulle dessa samma saker iaktagits 
öfverallt, så sannerligen landet för det närvarande skulle hafva 
någon nöd. Det är en gammal erfarenhet att vårt land omkring 
hvart 20:de år lider af två å tre missväxtår å rad och är således 
i visst hänseende till och med framom sjelfva Egypten, ty der 
voro goda 7 och de dåliga äfven så många, då hos oss endast 
omkring hvart sjunde kan räknas för radicalt missvextår. Utaf 
dessa 20 år äro nu några, må vara till och med halfva antalet 
sådana, att bonden, som hans oeconomie nu står, jemt kan slå 
sig ut med dem. Men på de öfriga får han bärga 50 ja stundom 
100 procent mer än han för året behöfde consumera, och allt 
det kunde han spara till den dåliga tiden, likasom Joseph i 
Egypten. Tager man nu blott 50 procent öfver consumtionen 
för 10 år och de andra 10 åren sådana, med hvilkas afkastning 
han jemt kan slå sig ut, och om de förras öfverskott samlades 
och förvarades, så hade man besparing för jemt 5 missväxtår, 
hvilka dock hittills ej gerna blifvit flere än 3, högst 4 å rad, 
och detta antal äfven derföre att man saknat utsäde och ingen 
jord kan bära skörd, när den ej blifvit sådd. Men allt hvad 
som af årets afkastning blir öfver, det användes till bränvin och 
äfven till föda åt hästarne och andra lyxartiklar, så att ingen 
besparing göres. Flere utaf allmogen, som jag föreställt detta, 
hafva måstat medgifva att det ungefärligen så förhåller sig. 
Många hafva äfven lofvat framdeles taga sig bättre till vara, men 
med all anledning kan man tvifla på löften, som göras i nödens 
stund. Deras varaktighet plär sällan räcka längre än sjelfva nöden. 

Jag har uppmuntrat åtskilliga att de i samråd med byalaget 
skulle uppbygga sig enkom ett magasin, dit de hvarje godt år 
kunde nedlägga det i hushållet öfverflödiga, hvilket de i alla 
fall kunde anse som sitt eget och icke vara så många öden 
underkastadt, som hvad som på många ställen i samma afsigt 
nedlägges i sockenmagasinerna. Detta skulle nu gå sålunda 
till: Omkring 5 delägare skulle för sig uppbygga ett sådant 
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magasin. Årligen skulle de öfverenskomma sins emellan huru 
mycket hvar och en skulle lägga ned, och hvarochen skulle halva 
sin särskilda nyckel, för att ingen utom de andra intressenterna 
kunde komma åt magasinet. Derigenom sluppe bonden den 
misstanken af spoliering på sin egendom, som väl stundom 
kunnat hända vid sockenmagasinerna och gifva anledning till 
detta nästan allmänna misstroende för sådana inrättningar. En 
annan betydande förmån skulle äfven beredas härigenom, näml. 
att bonden om hösten kunde så med gammal säd, då den ny-
tröskade, som nu oftast nyttjas, i alla fall är mindre duglig och 
pålitlig. 

Ett verkligen stort hinder för oeconomiens uppkomst i dessa 
trakter är äfven den att utskylderna för ett hemman i många 
fall icke äro bestämda. Derigenom att tiondeberäkningen följes 
t. ex. vid pastorernas uppbörder, uppmuntras den driftiga icke 
så lätt till nya uppodlingar, ty all vinst af densamma skulle i 
början tillfalla Pastorerna eller han tvingas att försnilla vid sin 
afbetalning. 

Men en sådan håglöshet råder öfverallt, att ingen vid va-
cancerna, då sådana missbruk möjligtvis lätt kunde afskaffas och 
lönen bestämmas efter mantalsberäkningen, ens tänker deruppå. 
Huru mycket detta land med förnuftigare hushållning kunde för-
bättras, har jag nu sökt visa. Numera får man dock icke vänta 
något särdeles af bonden sjelf. Han är nu verkeligen i för-
lägenhet om allt ; då han ej får sina förra små täppor utsådda, 
så kan han väl ej tänka på uppodlingen af kärr etc. Men för 
10 år tillbaka var landet i välmåga, och då hade bonden äfven 
sjelf mägtat dermed. (Ryska myntets stigande och utskyldernas 
derigenom förorsakade förhöjning.) 

Min önskan vore att några kunniga oeconomer nedsatte 
sig här och bevisade med sitt exempel att man orätt skyller på 
naturens karghet, der man borde skylla på sin egen håglöshet, 
lättja och oordning. Kanhända det skulle nu också småningom 
verka något godt. Men jag skulle råda honom att skaffa sig 
arbetsfolk ifrån södra Finland, ty med detta, som här är att tillgå, 
skulle man svårligen komma långt. De äro isynnerhet de bättre 
åren dyrlejda och äta upp ungefär alltsammans, som de kunna 
genom sitt arbete förvärfva. Här äro väl några ståndspersoner 
tillika jordbrukare, men dels äro de för sina sysslor, dels af 
andra omständigheter förhindrade att kunna tjena Bönder till 
föresyn i jordbruket. Somliga bära sig ock bra bakvändt åt. 
Det var någon som började sin oeconomi sålunda att han till 
en början byggde en ståtelig byggnad, hvarpå han använde sin 
tid och sina medel, så att allt stadnade dervid. Han måste slut-
ligen lemna hela byggnaden, emedan han sörjt bakvändt, först 
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för ögonen, då man likväl borde sörja först för magen, såsom 
den mest väsendtliga delen af kroppen, och sedan, om det så 
ville bära sig, för ögon, öron och alla lemmar. — — — 

Utdrag ur ett finskt bref från Elias Lönnrot till C. N. Keckman 
d. 17 Augusti 1833. — — — Huru vore det, om Sällskapet tryckte ånyo 
alla de finska runor, som äro värda det, och ordnade dem så, att det 
som på olika ställen finnes om Wäinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen 
o. a. skulle sammanslås eller förbindas och lectiones variantes skulle 
tryckas under hvarje ställe eller i slutet af boken. Jag skulle gärna åtaga 
mig detta arbete, ehuru det väl kunde tarfva en bättre auktor; men 
jag tror dock det skulle gå för sig, om du före tryckningen ville rätta 
och förbättra de ställen, där jag kunnat misstaga mig. Lemminkäinens 
runor skulle man på detta sätt kunna sammanslå, och däraf skulle blifva 
endast två ark. — — — 

Konsept. 
Får äran underrätta att skrifvelsen af den 29 Julii inkom-

mit den 13 derpåfölj. Augusti. Jag begynte genast öfversätta 
brochuren i), hvarmed jag fortfarit, då andra göromål sådant 
tillåtit. Jag trodde få den snarare färdig, men en hel hop bota-
niska termer etc. fordrade mera tid än jag tänkte för att fås på 
finska. Mycket litet har jag egentl. uteslutit och i dess ställe 
har jag tillsatt andra välkända artiklar, som nyttjas till nödbröd, 
så att öfversättningen inemot kommer att svara emot originalet, 
åtminstone hvad omfånget beträffar. Som den nu är färdig, 
kunde jag fast med posten afsända den, men afbidar dock hellre 
lägenheten med stud. Flander, som om en vecka reser härifrån 
directe till Helsingfors. Sedan har jag ett annat arbete på Finska 
under händerna, näml. en sorts Bonde-praktika författad efter egen 
plan. Utom hvad i Bondepraktikor egentl. afhandlas, tänker jag 
inrycka der något om Finska Historien och Geografien jemte 
elementerna af Arithmetiken och helsovården äfvensom något 
kapitel om naturens kännedom. Som likväl arbetet ännu är så 
ofullgånget, att jag ej har mer än tvenne ark i manuskript, så 
kan jag ej ännu aftala om dess tryckning, utan nämnde jag 
härom endast för att du må veta utsöka mig några böcker i 
ämnet och skicka dem på Kuopio eller Uleåborg för min räk-
ning. Braf vore derjemte om du tillika underrättade med posten 
mig derom, när du har lägenhet att skicka och på hvilkendera 
ort du destinerat dem. 

1) Gustafva Schartaus Råd under missväxtsår. 

Till B. A. Thuneberg. 
Den 30 Aug. 1833. 
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Till B. A. Thuneberg. 
Den 30 Aug.(?) 1833. 

Konsept. 

Här medföljer öfversättningen af Gustafva Schartaus väl-
menta Råd. Emedan jag, då den kommit att ligga en vecka 
färdig härstädes, ännu ytterligare gjort några ändringar och jag 
ej kunnat gifva mig tid att renskrifva alltsammans, så befarar 
jag, att många ställen kunna missleda sättaren. Derföre borde 
du se efter en i finska språket van man till correcturet. Mag. 
Keckman eller Ingman vore väl bäst att få, troligen skola de, 
hvilkendera du ock må anlita, ej undandraga sig. 

Nu är det obetydligt hvad jag uteslutit ifrån originalet 
och deremot har jag inryckt åtskilligt, som jag i en sådan skrift, 
som den ifrågavarande, trott vara passande; näml. arket 5 sid. 
2 en liten artikel om sälglöf, som jag vet på några ställen i 
Finland blifvit begagnadt till nödbröd, men hvarom i originalet 
ej finnes nämndt; ark. 5 sid. 1 om potates, osts och smörs till-
redning, ark. 6 sid. 1 tvänne i originalet förbigångna artiklar 
näml. ängs syra (Rumex acetosa) och polttiainen (Urtica urens) 
och på samma ställe underrättelse om drickas beredande af gröna 
ärtskidor, af kornhalm och enbär; ark. 8 i slutet några råd att 
bespara utsäde för missväxtåren. Sådant jemte något annat har 
jag på sina ställen tillagt, hvarföre jag ock trott öfversättningen 
böra kallas tillökt. Oaktadt nu det tillagda torde svara ungefär 
emot hvad som blifvit uteslutet, tyckes denna öfversättning lik-
väl blifva ansenligt kortare än det Svenska Originalet, hvilket 
härrör dels deraf, att finska språket erbjuder många medel, att 
kortare uttrycka sig än i svenskan, dels också af den orsak, att 
författarinnan efter fruntimmers sätt på många ställen varit ord-
rikare än behöfvats. 

Min för en vecka sedan genom posten afgångna bokreqvisi-
tion torde redan hafva kommit dig tillhanda. Dervid vore ytter-
ligare att anmärka, att om du skickar dem till Uleåborg, du då 
må addressera lådan till Apothekaren Daniel Skogman, men i 
Kuopio till Apothekaren Kellgren, hvilka du tillika kan under-
rätta, att de vid tillfälle skicka den till mig. 

betraktande af den oreda och okunnighet, hvaruti Sver-
ges Rikes Lag, den enda bok, som i finsk öfversättning för 
allmogen är att tillgå, lemnar en i de flesta fall, har jag beslu-
tit att i samma ordning, som Lagboken följer, låta samman-
draga alla sednare utkomna judiciella författningar, hvilka nu 
finnas spridda i Lagsamlingen, i Stichxi samling och de af 
Frenckell och Törnqvist utgifna Sarnlingarne, hvilket sammandrag 

10 
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jag sedan tänkt äfven i finsk öfversättning utgifva. Jag har 
om detta arbetets redigerande öfverenskommit med HofRätts 
Auscultanten Axel Elfving, hvilken efter 2 år lofvat få den fär-
dig. Ehuru nämnde man råkat på afvägar, så att han nu i 
sednare tider sett sig nödsakad att föda sig med renskrifveri, 
anser jag honom dock fullkomligt vuxen detta företag. Jag har 
ock derföre lofvat honom 1,000 Riksdaler, icke i förhoppning att 
arbetets utgifvande någonsin skall ersätta det, men hufvudsakli-
gast för att derigenom få honom en mera passande sysselsätt-
ning än renskrifning och för att afhjelpa en väsendtlig brist för 
finska allmogen. Men nu äger han icke hvarken den i Sverge 
utkomna Lagsamlingen ej heller de af Stichaeus, Frenckell och 
Törnqvist utgifna, och ehuru flera personer härstädes äro ägare 
af de samma, har jag ej velat låna af dem, emedan jag här på 
orten måste förtiga denna min öfverenskommelse med Elfvingen, 
ifall jag ej vill anses för en galning. Ty att man med sundt 
förnuft kunde arbeta på något, hvaraf man kan vänta säker för-
lust, kunna de aldrig begripa. Derföre får jag bedja dig att 
med de förut reqvirerade afsända dessa Samlingar. Föröfrigt 
min helsning etc. 

Reseminnen. 118331. 
Helsingfors Morgonblad 1834, n:ris 54-60. 

Brefkonsept till Runeberg d. 18/x1 1833. 

I förmodan, att du, kanske äfven en del af Morgonbladets 
läsare, intresseren eder för denna gränsort af Finland, öfversän-
der jag dig dessa Reseminnen, tillkomna i sistlidne September, 
under en vidlyftig Inspections-resa, som jag igenom detta Län 
då verkställde. 

I sällskap med Kronofogden Wickmann, reste jag ifrån 
Paldamo, om aftonen den 9:de Sept., först öfver en del af Uleå 
träsk till Kiehimänsuu gästgifveri, hvarest natten tillbringades. 
Följande dagen fortsattes resan uppför forssarne till Ristijärvi, 
och dagarne deruppå till Hyrynsalmi och Kiando församlingar. 
Hela denna färd sker med båt, men är, i anseende till de många 
större och mindre forssar, något besvärlig och långsam. I allmän-
het kan man denna årstid icke färdas längre väg för dagen, än 
3 å 4 mil, och äfven då måste man från tidigt om morgonen 
ända till sent på aftonen vara i rörelse. Med flit förbigår jag, 
att vid namn uppräkna dessa forssar, ty jag kan ej finna, att 
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någon skulle särdeles bry sig om några dussin namn. Åtskilliga 
af dem äro både strida och långa, andra svagare och kortare. 
Årligen hända några skador med tjärbåtar, som komma utföre 
dem, och är detta ej underligt, när man vet, att större delen af 
dessa forssar har endast en smal fåra för båten, äfven denna fåra 
är på många ställen så krokig och slingrande, att styrmannen 
som oftast måste styra båten i rät vinkel ifrån den direction, 
han nyss haft, ifall han vill undvika, att båten skall krossas mot 
stenar. För de farligast ansedda forssar finnas egna styrmän, 
som bo invid dem och hvilka äro pligtige för en bestämd af-
gift styra båten ned, samt, i fall skada händer, ersätta den. Med 
ett uttryck på ansigtet, som nog visar vigten af förehafvandet, 
stödjer en sådan sig på styrbladet, hvilket för detta ändamål 
blifvit med en stark björkvidja vid bakstammen fastgjord. För 
ställen, der en hastig vändning af större grad måste göras, för-
ser han sig redan ofvanom forssen med en hjelpkarl, hvars göra 
är, att med hela sin styrka vid vändningen ligga på rodret. 
En menniskas ögon och öron kunna aldrig med större upp-
märksamhet vara egnade åt ett föremål, än dessa styrmäns, under 
nedstyrandet, åt forssen. Också beror det ofta derpå, att ej af-
vika ett halft qvarter ifrån kosan. Åtskilliga bönder styra dock 
sjelfva utför alla dessa forssar. Omöjligt kunna de känna dem 
på hvar sten när, såsom styrmannen; men de hafva ett för-
undransvärdt öfvadt och skarpt öga, att redan på afstånd upp-
täcka äfven djupt under vattubrynet liggande stenar. Der en 
ovan icke ser annat än släta vattnet, som ej tyckes i det minsta 
skilja sig ifrån den vanliga strömmen, kunna de redan på tämme-
ligt afstånd säga, att der finnes en sten, och till och med huru 
djupt under vattenytan den ungefärligen är. Afven i forssar, 
som de förut aldrig farit, hjelpa de sig, derest dessa icke äro 
alltför svåra, genom denna färdighet. Dock är det icke allom 
gifvet, att komma till denna skicklighet. De flesta måste år in 
och år ut begagna sig af särskild styrman, utan att någonsin 
på egen hand våga sig på färden. Andra, som våga det, få 
stundom dyrt plikta för sin förvägenhet. Nu, vid vår uppfart, 
träffade vi under 1-forssen, nedanom Ristijärvi kyrka, en tjärbåt, 
som kort förut under nedfarten bräcktes mot en sten. Tjärtun-
norna flöto redan på afstånd emot oss nedför strömmen, ty till 
all lycka äro de genom sin lätthet assurerade för sjunkning. 
Finnarne från Wuokkiniemi Socken på Ryska sidan taga sällan 
styrman, och ändock komma de, i synnerhet om höstarne, hund-
radetals med lastade båtar utföre dessa forssar. För bättre min-
nes skull hafva de i vanliga runo-verser sökt innefatta deras 
beskaffenhet. Om Siitti-forss, nedanom Hyrynsalmi kyrka, heter : 
Siitti on niskalta siliä, vaan on alla ampiaiset, d. ä. Jemn är 
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Siitti i sin början, nertill finnas getingarna (stenar, hvilka liknas 
vid getingar). Om några andra säges: Auta Jumala Junkko-
sessa, katso Kalliokosessa, itse lasen Leppikosen, d. ä. Hjelp, 
o Gud, i Junkkonen mig, se om mig i Kallio-forssen, utför Leppi-
forss jag sjelf styr. Det berättas dock, att de stundom äfven 
i Leppi-forss varit föranlåtna att hafva Gud med i båten. 

När man väl och lyckligen kommit utföre forssen, är van-
liga taxan, att taga en sup. Somliga forssar äro i sådant an-
seende, att de fordra flere supar, och i synnerhet skall den 
första, som man på sin färd kommer att passera, vederfaras denna 
heder. Ty man tror sig i honom böra behedra alla följande forssar, 
hvilka han äfven rätt väl kan sägas representera, såsom varande 
ej allenast den förste, men äfven den högste och öfverste bland 
dem. Vid en sådan hände för icke länge sedan, att en mera 
ansedd och eljest driftig bonde hade till forssens ära tagit så 
många supar, att hans fötter uppsade contractet med den öfriga 
kroppen. Olyckan fogade, att presten i församlingen kom till-
städes, den han efter gammal vana trodde sig böra helsa med 
handslag. Men utan att alltför mycket bekymras öfver sin opass-
lighet, sade han åt sina kamrater, efter underrättelsen om prestens 
ankomst: „Nå, bröder och kamrater, lyften nu och hållen upp 
mig, att äfven jag får ge hand åt magistern". Tvänne kamrater 
fattade nu på hvardera sidan om mannen och hällo honom upp-
lyftad så länge, att han fick göra sin skyldiga hedersbevisning 
åt presten. 

Efter att ända till den 14 Sept. hafva färdats med mitt 
förutnämnde rese-sällskap, skildes jag vid Kiando kyrka, omkring 
12 mil ofvanom Kajana, ifrån detsamma. Med presterna, som 
dagen derpå skulle hålla ginger (uppbörd och läsförhör) uti 
Wuokki by, följde jag dit. Denna by ligger vid pass trenne 
mil ifrån Kiando kyrka, hvilken väg passeras sjöledes. Sön-
dagen, den 14 Sept. tillbragtes på detta ställe. Presterne sys-
selsatte sig med att förhöra allmogen i sina Christendoms-kunska-
per, jag åter läste upp finska ordspråk för en del bönder i en 
annan stuga, och uppskref runor, som några af dem kunde. 
Till ett gingerställe samlas folk ifrån närbelägna byar, hvilka 
ingenting hafva att göra med presten. Det var af sådant folk 
som min församling bestod. 

Svårt är att säga, huru stor en fullständig samling af finska 
ordspråk skulle blifva; men att den blefve rätt voluminös, slu-
tar jag deraf, att vid hvarje folksamling, der jag uppläst de förut 
samlade, jag alltid till en stor mängd fått uppteckna nya ord-
språk. Man behöfver ej uppläsa mer än 3 å 4 stycken, så fin-
nes vid en större folksamling alltid någon, som påminner sig 
ett nytt och frågar om det förut finnes i boken. Ofta hör man 
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från flera håll så många, att man omöjligen hinner med att upp-
skrifva dem alla, förr än en del fallit ur minnet. På samma sätt 
förhåller det sig med gåtorne, hvilka äfven tyckas gå till oänd-
lighet, och, likasom ordspråken, emellan olika orter mycket 
variera sins emellan. De flesta, både gåtor och ordspråk, äro 
affattade i vanlig runovers, af de sednare äro dock flere omet-
riska och några äfven af gåtor. Språket uti dem har en egen 
korthet och ett uttryck, som icke tål någon ändring. I många 
saknas verbum finitum, och om det tillägges, förlorar ofta hela 
språket sin naivitet. Jag skall anföra några exempel härpå : 
pitkä yö kylässä, lång (är) natten i byn; kyllä vanhalla vikoja, 
nog (är) hos den gamla fel (krämpor); äitin tavat tyttärellä, 
modrens art (är) hos dottern; laps' on lapsi kuminkaanki, äfven 
kungens barn (är) ett barn; leikki siansa, koira kotonsa, skäm-
tet (har) sitt ställe, hunden sitt hem; opiksi koiralle kylmä sauna, 
till lärdom (tjenar) ett kallt bad för hunden; kyllä laiskalla pyhiä, 
den late (har) nog helgdagar; ei sodat sanomitta, pahat matkat 
mainioitta, krigen (aflöpa) ej utan rykten, elaka färder utan äfven-
tyr; el savua, joss ei tulta, rök (uppgår) ej, der ej eld (finnes); 
ei saunasta kastumatta, från badet (kommer man) ej utan att 
vätas; el päältä tähteitä, på förhand (bör man) ej (uppsamla) 
hvad som blir öfver; köyhä sahdin sammakolta, oravalta orja 
olven, den fattiga (får) sitt svagdricka af grodan, trälen sitt öl 
af ekorren; ei niin hyvä, ettei parempata, så god (finnes) ej, att 
ej (någon är) bättre, m. m. Företager man sig att förbättra 
dessa ordspråk derigenom, att man tillägger ett verbum finitum 
och skrifver pitkä yö kylässä on, kyllä vanhalla vikoja on, ei 
siitä savu nouse, joss' ei tulta ole, köyhä saa sammakolta sahtia, 
oravalta ohria, ei saunasta kastumatta päästä, ei saa päältä, täh-
teitä tehdä, m. m. så har man i sjelfva verket icke förbättrat, 
utan försämrat. 

Hvarje tungomål har sina ordspråk, och dessa äro att an-
ses såsom måttstocken, i enlighet hvarmed en nation betraktar 
lifvets allmänna förhållanden. Finska allmogen har ej allenast 
många, men äfven många förträffliga ordspråk, hvilka dageligen 
inblandas i talet och ganska ofta ådagalägga ett tänkande sinne. 
Jag skulle här anföra flere, som icke förut torde vara tryckta; 
men billigt fruktande, att de för alla icke äga samma behag, 
inskränker jag mig till anförande af några få. En fattig man 
tröstar sig, vid förhandenvarande olycka, sägande : en minä kor-
kialta kaadu, luudan päältä lattialle, högtifrån faller jag ej, ifrån 
qvasten på golfvet. Man föreställe sig den lottlöse, liggande 
på golfvet, med qvasten under hufvudet, och, sannerligen, man 
måste medgifva, att fallet derifrån ej är halsbrytande. Förebrå-
ende sig sjelf eller någon annan, att för mycket bygga på frem- 
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mande hjelp, säger man; sillon on mieli melkiässä, kun on toi-
sen miehen päässä, väki väljässä tilassa, kun on toisen hartioissa, 
då är förståndet tämmeligen (illa placeradt) när det är i en an-
nan mans hufvud (och) förmågan på vida fältet (förlorad) när den 
(är) i en annan mans skuldror. Ungefär i samma mening säges: 
silloin toimi toisialla, kun on toisessa talossa, då (är) omtankan 
borta (annorstädes), när den (endast finnes) på ett annat hemman 
(hos grannen). Älä on työtä orjuudessa, isännyydessä enempi, 
mycket besvär har tjenaren, husbonden ännu mera; likaså: pila 
on kello kaulassa, sen on pää painossa, den som bär skällan, 
har sitt hufvud nedtyngdt, äro tvänne ordspråk, som ofta nyttjas, 
då fråga är om högre ståndens förmoner. Ehuru allmogen stundom 
anser barnen såsom himmelens straff, under sin fattigdom, så vet 
den dock ofta värdera dem, och mången barnlös beklagar sig 
bittert, sägande: yksin pojiton pinolla, tyttäretön humarella, ensam 
måste den sonlöse hugga veden, den dotterlöse stampa mjölet. 
Vaski kulta vaivasella, tina köyhällä hopia, säges för att till-
kännagifva, att den fattiga ej bör sträcka sina begär utöfver höfvan. 
Suopi miehen vertaseksi, poikansa paremmaksiki, en främmande 
unnar man, att vara sin like, sin son unnar man att till och med 
blifva bättre. Om det allmänt nyttiga säges: soisin Suomeni 
hyväksi, kartanoni kaunihiksi, komehimmaksi kotoni, jag önskar 
att Finland vore förträffligt, min bostad vacker, mitt hem ganska 
lysande. Det medlidande, som bör visas den fattige, tillkännager 
följande språk : sikai neuo poikoansa, aidan viertä astuessa, ellös 
mene poikasoni köyhän miehen kynnökselle, elä vaivasen vaolle, 
äfven svinet lärer sin son, gående längs efter gärdsgården, gå 
inte min lilla son på den fattiges plogland, på den armas fåra. 
Ordspråket: päätä juttu vaati, ei pitkää partaa, talet fordrar huf-
vud, ej långt skägg, påminner om den skägglöse Ambassadeu-
rens svar till Påfven. När tvänne lefva oense och man vill 
påbörda den ene hela skulden till oenigheten, säges: ei yksi 
kivi jauha, en enda sten malar icke. On sitä naidessa eloa, 
humalassa rikkautta, då man friar, finnas nog förråder och för-
mögenhet, när man är drucken, har, på sitt ställe sagdt, tillslu-
tit munnen för mången friare och den som drucken skrutit om 
sin rikedom. Åt en mångordig skrytare, en projectmakare, säges 
eljest: ei saa siltoa sanoista, puita siihen tarvitahan, af ord 
byggas inga broar, dertill behöfves ved. Om menniskornas inbör-
des behof af hvarandra, säges: ei niin köyhää, jok' ei toista 
auta, ei niin rikasta, jok' ei apua tarvitse, ingen är så fattig, 
att han ej kan hjelpa den andra, ingen så rik, att han ej hjelp 
behöfver. Ett öfvermåttligt beröm eller tadel afbrytes ofta med 
språket: ei kenkään niin hyvä, kun kiitetään, eikä niin paha, kun 
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pannaan, ingen är så god, som han berömmes, ingen så elak, 
som han tadlas. 

Många af allmogen föra hälften af sitt tal med ordspråk. 
De behöfva sjelfva icke tillsätta stort annat, än niinpä sanotaanki 
(så säger man ju ock), eller något dylikt, för att tillkännagifva, 
att ett ordspråk är på vägen att utbryta. När tvänne sådana 
ordspråks-mästare råkas, så kunna de äfven rätt artigt strida med 
ordspråk, eller kanske de hellre för tillfället bilda sitt tal i form 
af ordspråk. Om, till exempel, en smed skulle skrytande på 
sig tillämpa det gamla ordspråket: seppä hyöpi selvän leivän, 
takoja palan paraimman (smeden äter rent bröd, den som smi-
der (äter) den bästa biten), så kan hans hustru, i fall han mun-
käbblas med henne, säga: seppä syöpi selvän leivän, selvemmän 
sepän emäntä (smeden äter rent bröd, smedens hustru än renare), 
eller svarar en annan hans vederpart: seppä syöpi sammakonki, 
kan ei saa sianlihaa (smeden äter till och med en groda, när 
det ej bestås fläsk). Sådana för tillfället uppkomna ordspråk 
fabriceras och glömmas lika hastigt; endast då de äga någon 
öfverträffande qvickhet eller sanning, upprepas de af andra, och 
ingå småningom i den allmänna massan af ordspråk. 

Om söndags-aftonen for jag ifrån Wuokki, i några bön-
ders båt, hvilka ifrån de närmast vid Ryska gränsen liggande 
hemman, på nära 4 mils väg, kommit till gingerstället. En karl, 
benämnd Kinnunen, som redan på stället sjungit några runor 
för mig, följde på min anmodan 3/4  mils väg till Kinnulanniemi, 
der vi togo nattqvarter. Under färden uppskref jag i båten med 
blyerts-penna hans sånger och fortsatte mitt skrifvande vid pärt-
eld på Kinnulanniemi. Jag hoppades i början, att hinna med 
hans förnämsta runor; men då natten redan var långt liden, och 
mannen försäkrade, att han med ens skulle sjunga hela följande 
dagen och natten derpå, i fall han endast då och då finge en 
sup emellan (en sak, hvarmed jag nu af brist på bränvin ej 
kunde förnöja honom); så försvann lusten för mig att längre 
vaka. Jag aftalade dock, att på min återväg ifrån Archangelska 
Gouvernementet få träffa honom i Lendira, hvilket han äfven 
lofvade, men icke uppfyllde. Pörtet, der jag låg, var alldeles 
fullradadt med folk, som kommit ifrån gingerstället och lagt sig 
på golfvet. Jag lade mig på en bänk, der jag snart insomnade. 
Om natten blef jag törstig, men det var omöjligt för mig, att 
öfver de på golfvet liggande menniskorna komma 3 å 4 alnars 
väg fram till bordet, der jag visste att en stor stånka fanns, 
ifylld med mjölkvatten. Här måste jag, såsom en annan Tantalus, 
förargas, tills jag ändteligen åter insomnade. Följande morgon 
fortsatte jag färden till Hyry by, hvarest några personer voro 
angripna af nervösa varioloider. Hyry ligger 2 V, mil ifrån 
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Kinnulanniemi, och kan hela denna väg faras med båt. Vattnen 
aftaga dock mer och mer, ju närmare man kommer till Hyry. 
Åtskilliga forssar voro så smala, att en något bredare båt svårli-
gen kommit fram. Ifrån Hyry gick jag vidare 1 1/2  fjerndel till 
Wiiangi, det sista hemmanet på Finska sidan. Härifrån fort-
satte jag gången till Kivijärvi, den första by på Ryska sidan. 
Kivijärvi har femton hemman, byggda nära intill hvarandra, så-
som bruket är hos dessa Finnar. Afståndet emellan dessa gräns-
byar räknas till V, mil. För att komma deremellan, måste man 
passera Maaselän suo, hvarifrån vattnet rinner åt ena hållet genom 
Kiando och Hyrynsalmi till Uleå-träsk, och åt ett annat håll till 
vattudragen på Archangelska området. En fåra var synlig midt 
öfver kärret, der bönderna med mycket besvär släpa sina båtar. 
Sjelfva kärret skall icke vara mer än 1/2  verst öfver, då vatten 
på ömse sidor möter, men sedan vidtaga trånga, med täta snår 
och buskar öfvervuxna åar eller bäckar (nivat), der det ej är 
stort lättare att få båten fram, än på sjelfva kärret. 

I Kivijärvi träffade jag taga in på ett hemman, hvars hela 
befolkning för tillfället bestod af en sjuk värdinna. Hon var 
svårligen plågad af Kardialgie, vojade oupphörligt, och ville 
ändock icke låta mig gå, för att söka nattqvarter på ett fredli-
gare ställe. Hon frågade, om jag ej visste något för hennes 
sjukdom. Utan att tillkännagifva, att jag just var läkare, gaf 
jag henne några medicamenter, dem hon, efter tillfrågan om de 
ej skulle taga lifvet af henne, vågade intaga. — Mången torde 
förundra sig, hvarföre jag dolde, att jag var läkare, då jag än-
dock just derigenom kunnat hafva den bästa reputation. Men 
det kommer deraf, att, i annat fall, jag snart skulle hafva haft 
hela byns gummor omkring mig, som frågat efter hjelp, den 
ena för ett, den andra för annat. Så tillfredsställande det vore, 
i något afgörande fall, kunna hjälpa, så odrägligt är det, att på 
en enda stund blifva omringad af flere, hvilka för allehanda 
chroniska sjukdomar, oftast uppkomna af långvarirga diet-fel, som 
ej en gång framdeles kunna undvikas, fordra snar och afgörande 
hjelp. För att undvika detta obehag, vandrar jag, der sådant 
sig göra låter, helst inkognito. — Men jag återvänder till min 
sjuka värdinna. Sedan jag gifvit henne in medicamenterna, 
kommo efter någon stund, tvänne karlar ifrån Akonlahti, och 
togo nattqvarter på samma ställe. Akonlahti är en annan by, 
som härifrån ligger på 3 mils afstånd. Gumman, på hvilken 
medicamenterna ej så snart hunnit verka, jemrade sig utan uppe- 
håll, och störde vår sömn. Slutligen uppsteg den ena karlen 
ifrån bänken, der han låg, sprang, lik en ursinnig människa, till 
gummans bädd på golfvet, fattade henne starkt i armarne, och 
anfäktade henne så, att jag började misstänka, att hans afsigt 
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var, att taga lifvet af henne. Men snart började han läsa några 
besvärjelse-runor, svärjande derunder obarmhertigt, så att en rys-
ning genomgick hela min varelse. Sedan detta en tid fortfarit, 
kom han åter helt stilla bort och lade sig på bänken. Gum-
man fick nu äfven sömn, antingen den då härrörde af besvärjel-
sen, eller af de kort förut intagna medicamenterna. Emedlertid 
hörde jag henne följande morgon tacka besvärjaren; men mina 
medicamenter hade hon helt och hållet glömt. 

Ifrån Kivijärvi tog jag ridhäst till Vuokkiniemi by, som 
ligger på 3 mils afstånd och består af omkring 70 hemman 
en klunga. Min skjutskarl dels sparng, dels gick efter mig, 
och var ännu dessutom så artig, att han bar min rensel, på det 
den ej skulle genera mig, som red. Denna artighet godtgjorde 
jag väl sålunda, att jag midt på hållet lät honom sitta opp och 
gick själf, men jag nämner den dock, emedan hos våra bönder 
här på orten någon sådan artighet vore fåfängt att vänta. Och 
på det icke någon må tro, att jag bad honom derom, får jag 
tillägga, att jag tvertom icke ville gifva renseln ifrån mig, utan 
gjorde det endast på hans enträgna begäran. Efter omkring 1/2  
mils färd kommo vi till ett hemman, der vi vid förbifarten blefvo 
trakterade med de största rofvor, som jag någonsin sett. Vi 
fingo en hvardera ; men jag förmådde omöjligen uppäta ens hälf-
ten af min. Sedan vi tillryggalagdt inalles omkring 2 mil ifrån 
Kivijärvi, kommo vi till stranden af en sjö, vid namn Köynäs. 
Der stötte vi på en folksamling, af hvilka några storgreto, en 
del snyftade saktare och andra buro sorgen under annan form 
på ansigtet. Denna samling bestod af en hop bondsöner ifrån 
Wuokkiniemi by och deras beledsagare. De förra skulle med 
sina varurenslar öfver gränsen till Finland; men deras anhöriga, 
hvilka härtills följt dem, skulle återvända. Det var en skils-
messa, som här ägde rum, om ej för alltid, så åtminstone för 
en hel vinter. Mödrarne greto öfver sina söner, hustrurna öfver 
sina män, flickorna öfver sina bröder, kanske en och annan till 
och med öfver sin fästman. Många motgångar, stora olyckor, 
kunde drabba dem, innan de, efter ett halft år, åter vore på 
detta ställe. Nu hade de, som från Finland sist hemkommit, 
berättat, att dödande farsoter plågade många orter; de sjelfva 
kunde ju äfven insjukna, och hvem vårdade sig om dem. Och 
hvaraf skulle de lefva på följande året, hvaraf betala sina ut-
skylder, om deras renslar och varor råkade i klorna på någon 
länsman eller fiskal. Sådant ungefärligen var samtalet på stran-
den, innan skilsmessan skedde. Men när de skildes ifrån hvar-
andra, beslöt jag, att sjöledes, i de hitkomna qvinnornas båt, 
fara till Wuokkiniemi, hvarföre jag här affärdade min skjutskarl. 
De goda och tjenstvilliga går alltid väl ; så fick nu också min 
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skjutsbonde, äfven för återfärden, betalning för sin häst, ty han 
fick ett helt lass renslar på den och för hvar rensel omkring 
10 kopek i forlega. 

Vägen härifrån till Kivijärvi skulle svårligen kunna med 
hjul-åkdon befaras, hvarföre man inrättat en annan sorts åkdon, 
bestående af tvänne, 5 å 6 alnar långa, parallelt med hvarannan 
fastgjorda stänger, med en korg ofvanpå. Endast de eftersta 
ändarne släpa på marken, men korgen och det öfriga bäres opp. 
Åtskilliga sådana lass hade mött oss på den väg, som vi nyss 
tillryggalagt. Deras ägare voro ifrån Uhtuva, en stor och väl-
mående by, 4 mil ofvanom Wuokkiniemi kyrka. Jag räknade 
bönderna till omkring 50; men lassen utgjorde ej öfver 10, 
emedan flere förenat sig om ett lass och andra buro sina renslar 
på ryggen. Denna höst skulle omkring 400 karlar ifrån endast 
Wuokkiniemi Socken begifva sig till Finland för landthandel. 
Då ingen af dessa återvänder utan åtminstone 100 Rubels vinst, 
men många vinna till och med 2,000 Rubel, så kan man an-
taga, att de på en enda vinter ifrån Finland bortföra penningar 
till ett belopp af åtminstone 100,000 Rubel Banco-Assignationer. 
Många af dem idka dock bytes-handel, gifvande sina varor för 
pelsverk, lärft, randiga qvinno-kjortlar, m. m. Sina pelsverk 
afyttra de till det mesta på Kajana marknad, men lärften, kjort-
larne, m. m. sälja de i Archange11). 

Ifrån Tsenaniemi vandrade jag ännu samma dag till Ponka-
lahti, som ligger derifrån på en mils afstånd. Ponkalahti är en 
liten by, bestående af 4 eller 5 hemman. I stället att nu gerad 
fara till Wuokkiniemi, såsom jag förut ämnat, hade jag beslutit, 
att begifva mig till Wuoninen, hvarest flere goda sångare skulle 
finnas, derföre tog jag denna väg. Jag begärde och erhöll en 
hemmansson till vägvisare, och gjorde ganska väl deruti, att jag 
ej på egen hand begaf mig på denna ödemarks-färd, om den 
också ej var längre, än en mil. Vi gingo så godt som fogel-
vägen ; ty att någon menniska förut här framvandrat, kunde på 
de flesta ställen icke märkas. Ungefär på halfva vägen träffade 
vi, på en nyligen afskuren svedja, ett kors med tvenne tvärs-
gående träd. Jag erinrade mig de kors, som en resande uti 
åtskilliga Katholska länder skall träffa vid vägarne och hvilkas 
betydelse är, att något mord blifvit å stället begånget. 

Jag berättade detta för min vägvisare, som förundrade sig 
deröfver, att jag kunde tänka sådant om deras land, hvarvid han 
sade „niin myö elämmä, kun lintuset metsässä" (så fredligt 

1) Ins. for nu sjöledes till Tsenaniemi by i Wuokkiniemi Socken, 
der han tog in hos Peter Kettunens enka, Mari. Härom se vidare N:o 
47. (Elias Lönnrots svenska skrifter I, s. 99.) 
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lefva vi som foglarne i skogen). Derpå upplyste han mig, att 
när skogen, föregående år, här blifvit fälld till svedja, hade en 
af karlarne blifvit krossad af ett nedfallande träd och på stället 
aflidit. Emedan det varit svårt att få honom derifrån, hade 
man haft presten att begrafva honom på stället, som nu med 
detta kors var utmärkt. Icke utan förargelse påminde jag mig 
härvid, huru vår allmoge i ett sådant fall skulle förhållit sig. 
Om det ock varit den brådaste höbergningstid, så skulle man 
förr hafva uppbådat hela byns manskap, för att hafva den af-
lidna till kyrkjord, än man beqvämat sig att på stället jord-
fästa honom. 

Om aftonen sent kom jag till Ponkalahti och tillfrågades 
genast af världsfolket på hemmanet, om jag ville bada. Jag 
trodde, att bastugan hade blifvit förut uppvärmd och blef helt 
förvånad, när jag märkte, att man nu för min skull först bör-
jade värma den. Men så välmenande visar sig denna allmoge 
öfverallt. Till deras allmännaste undfängnad hörer mat och bad-
stuga jemte lingon, som dock icke lärer räcka till för alla 
årstider. 

Följande morgon begaf jag mig vidare till Wuoninen. 
Denna by ligger på 2 mils afstånd ifrån Ponkalahti, och färden 
sker till sjös öfver Alakuitti. Tvenne gossar, den ene emellan 
15 och 20 år, den andra 8 å 10 år gammal, blefvo mina rod-
dare. Af dem blef jag upplyst om en omständighet, hvaruti 
jag aftonen förut i Ponkalahti förgått mig. Jag hade nämligen 
på hemmanet, der jag låg öfver natten, uppläst en af Kettunens 
runor, hvari en närvarande person blef illa häcklad och förlöjli-
gad. „Märkte ni icke, att hon blef ledsen och gick ut", frå-
gade den äldre gossen. Sådant hade jag dock icke märkt, men 
väl, att åtskilliga något drogo på munnen och sågo på hvar-
andra; men ingen sade mig något. Sedan den äldre af gos-
sarne först uttömt sig i förundran deröfver, att jag för sådant, 
som att uppskrifva gamla runor och visor, begifvit mig på denna 
färd, började han sjelf sjunga några äldre stycken om Wäinä-
möinen, Joukahainen och Lemminkäinen m. m. När jag märkte 
att de i åtskilligt skiljde sig ifrån de förut kända, började jag 
med blyertspenna skrifva upp dem. Då jag frågade honom, 
hvarifrån han lärt sig dessa runor, svarade han, att väl byar och 
en skulle kunna sjunga så mycket, om man blott iddes. Detta 
har jag dock svårt att tro, ehuru det är en sanning, att knap-
past någon, om ej små barn, finnes, den der ej ihågkommer 
spridda ställen af de gamla runorna äfvensom af nyare visor, 
så att de ofta kunna complettera en sång, som för dem upp-. 
läses. Med löfte om 20 kopek utöfver den förut bestämda rod-
darlönen, fick jag honom att idas så länge färden räckte. Den 
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yngre brodren, som äfven ville förtjena något, frågade, om jag 
ej ville gifva åt honom en rossa (ett två kopeks stycke med 
bilden af en ryttare) för en saga, som han sade sig vara färdig 
att berätta. Jag lofvade honom två, blott han gåfve sig tid och 
tålamod att vänta till dess jag afskrifvit alla äldre brodrens 
runor. Dertill beqvämade han sig i början; men när vi kom-
mit en 4:dels mils väg nära Wuonises strand, och jag ännu 
fortsatte att skrifva hans broders runor, så började han gråta. 
Jag måste då afbryta med andra brodren och börja med hans 
saga. Emedan vinden dref till stranden, tillsade jag dem att 
upphöra med rodden, på det jag skulle hafva så mycket mera 
tid. Först lät jag pojken i sammanhang berätta sin saga, för 
att höra om den förtjente att uppskrifvas. Derpå uppskref jag 
den, och ville här meddela densamma åt läsaren, derest den 
ej vore för lång. Kanhända jag en annan gång får tillfälle der-
till. Den handlade om Syöjätärs dotter, som förledde en gosse; 
och uppskrefs sagan efter gossens dictamen på följande vis: 
Oli ennen akka. Siitä saatih poika. Akka kuoli. Läksi poika 
metsälle. Tuli meren niemeh. Syöjätär tyttärensä väkisih myötä 
työnti. Lenti joutsenena meren niemeh. Poika vaatteet päältäh. 
Uimah läksi. Warastettih vaatteet. Niin etsi vaattehiah. Tuli 
varsakah Syöjättären tytär. Arveli poika jos miksi, siksi. Jos 
veikoksi, veikoksi, jos sisareksi, sisareksi; jos isäksi, isäksi ; jos 
emoksi, emoksi; jos morsioksi, morsioksi m. m. — Jag har 
velat anföra denna början för att visa hurudan stilen i dessa 
sagor är. H, som förekommer i slutet af orden, aspireras starkt 
och torde kanske rättare böra skrifvas dubbelt. Vid ett ställe 
af sagan, hvarest pojken ville uttrycka huru en fågel flög allt 
högre och högre, tills han slutligen ej mera syntes, gjorde han 
det på följande sätt; han sade : nousi, nousi, nousi, nousi, nousi, 
nousi, nousi ja lenti, lenti, lenti, lenti, lenti, lenti, lenti, under 
hvilket hans röst ifrån det första nousi och lenti småningom för-
finades, så att man vid det sista nousi och lenti säkert hade 
lika svårt att höra honom, som att se fågeln vid den höjd, han 
dermed ville uttrycka. 

Liksom denna saga finnas många andra af mythologiskt 
innehåll och förtjente samlas. Jag ångrar, att icke förut, under 
min studenttid, hafva till somrarne bosatt mig bland dessa Fin-
nar, likasom ofta i skärgården. Tillfälle skulle då icke hafva 
saknats, att samla åtskilligt såväl af runor som sagor, äfvensom 
man i anseende till språket kunnat göra mången upptäckt. 

Man hade anvisat mig, att i Wuoninen taga in på Miina 
hemman, som ifrån stranden låg ett stycke uppåt, mest åt venster. 
Detta hemman sades vara bäst byggdt och eljest mera välmående 
än de andra. Väl skulle sönerna på hemmanet vid första på- 
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seendet synas något tvära eller alfvarsamma, (huru man vill 
förklara ordet jyry), men skulle ändock vara ganska dugliga 
karlar. Den förnämste sångaren, Ontrej, skulle bo ett litet stycke 
derifrån, och en annan stor sångare, Waassila, icke heller långt. 
Jag gick alltså till Miina hemman, hvarest jag träffade begge 
de omtalta sönerna hemma, den ena sysselsatt med omlagnin-
gen af en vidlyftig not, den andra sydde sig stöflor för den 
snart förestående handelsfärden till Finland. Äfven deras gamla 
mor, som var hemma ifrån Latvajärvi by, som ligger nära Kivi-
järvi, lefde ännu. Utom henne, funnos tvenne unga värdinnor, 
hustrur åt hvardera af sönerna. Den ena, såsom det tycktes 
mest gällande, var den förut omnämnda Kettunens dotter från 
Tsenaniemi, och just den samma, om hvilkens hand den äfven 
förut nämnda Ortjo förgäfves anhållit. Hon ansåg mig som en 
halfslägting, emedan hon sjelf på mödernet härstammade från 
Finland. Hennes yngre syster var äfven gift i Wuoninen med 
sångaren Ontreis son på grannhemmanet. Ehuru snyggt och 
trefligt pörtet hos Miina var, med stora fönster, skurat golf m. m., 
så ville de dock, att jag skulle bo i kammaren öfver förstugan. 
Äfven detta var ett snyggt rum med hvita väggar, bord, bän-
kar och golf jemte en hel hop helgon och gudar kring väg-
game. Jag fogade mig derföre gerna efter deras önskan. Föl-
jande dagen om förmiddagen hade jag Ontrej att sjunga för 
mig. Älven på eftermiddagen skulle jag gerna qvarhållit ho-
nom; men han behöfdes nödvändigt till notdrägt, så att han ej 
kunde qvarstadna. 

Jag önskade honom lycka till god fångst, sedan jag förut 
betingat, att om de öfver en viss qvantitet skulle få fisk, han 
då förband sig, att hela följande dagen sjunga; hvarpå han in-
gick. Fångsten blef ej så rik jag önskat; dock afskref jag föl-
jande dagen flere runor efter hans dictamen. Men om aftonen, 
sedan Ontrej gått till nots, uppsökte jag Waassila, som bodde 
på andra sidan om ett smalt sund. Denne Waassila, mest 
hemmastadd i besvärjnings-runor, var en gammal gubbe. Hans 
minne hade dock på sednare åren så aftagit, att han icke mer 
ihågkom, hvad han förut skulle hafva kunnat. Om Wäinämöi-
nen och några andra mythologiska personer berättade han dock 
åtskilligt, som jag förut ej vetat. Och då det hände, att han 
bortglömt någon sak, som jag förut kände, frågade jag honom 
derom. Då påminte han sig det åter och sålunda fick jag alla 
hans bedrifter i ett sammanhang, hvarefter jag sedan ordnat de 
om honom kända runor. 

Dagen derpå blef jag bortbjuden till ett annat hemman 
på frukost. Husbonden på stället trakterade mig, utom frukosten, 
med några nyare runor. Sedan detta var förbi, berättade han, 
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att han, för 5 å 6 år sedan, uti Finland, der han då varit med 
sin renselhandel, tillika med sin kamrat, på en herrgård i Tavast-
land hade sjungit en hel natt. Jag frågade, om han påminte sig 
namnet på herrgården, och han nämnde Laukko i Wesilax Soc-
ken. När han sedan blef underrättad, att just den, som han nu 
hade för sig, äfven då den natten hade skrifvit hans visor, så 
blef han icke mindre öfverraskad, att här träffa en förut bekant, 
än jag blef det, då han nämnde stället. Under vårt samtal om 
denna gamla bekantskap, kom en liten karl helt andtruten fram, 
fattade med häftighet hans hand, och började draga honom med 
sig. Jag visste ej hvad allt detta skulle betyda, förr än jag 
hörde, att han hade en affär med sin granne, hvars häst gått på 
hans åker. För denna sak ville han nu hafva byrätten tillsam-
mans, för att dömma den felande, och dertill ville han nu med 
våld släpa husbonden på hemmanet. „Tag en dugtig käpp med 
dig", sade han, „ty troligen kommer den nu, om någonsin, att 
behöfvas". Efter hans tanka, borde nemligen rätten först döma 
hans vederpart till käppslag och derpå äfven exequera straffet, så-
som vid sådana tillfällen här lärer vara brukligt. Min värd väg-
rade likväl att gå, ursäktande sig dermed, att han hade fremmande. 
Han kunde ju gå på de andra hemmanen och ifrån dem taga 
skiljomän. Och således blef han hemma, till den andras icke 
ringa förtrytelse, som till och med genom hot, att för Isprawni-
ken angifva honom, ville förmå honom att följa sig. Sedan min 
värd förmiddagen sjungit, sattes middag för mig, hvarmed jag 
dock icke stod mig mer än jemnt; ty mina tänder hade af det 
myckna lingonätandet, sednast på detta ställe, blifvit ömma för 
allt tuggande och ätande. Jag bjöd honom penningar såväl för 
sången som maten; men all ersättning derför afslog han helt 
och hållet, såsom jag äfven redan på förhand hade skäl att för-
moda. Dock fick jag godtgöra honom på annat sätt. Han bjöd 
mig nemligen ett bälte och några andra små saker till salu, och 
jag betalte dem utan att afpruta något. Äfven detta hemman 
var ganska snyggt, med skuradt golf, rentvättade bord, bänkar 
och stolar. 

Alla hemman hafva några helgonbilder på väggen. När 
en fremmande inkommer, korsar han sig för dem. Samma kors-
ning äger rum, när man börjar eller slutar en måltid, äfven då 
man beger sig ut på arbete, der man dröjer flere timmar, och 
då man kommer derifrån. En grupp af de bilder, som funnos 
i Miinas kammare, hade framför sig en ställning med vaxljus. 
Bredvid bilderna funnos rökelseämnen, hvilka dock under min 
dervaro ingen gång begagnades. 

De vanliga rätterne, som jag åt hos Miinas, utgjordes af 
smör, bröd och med sötmjölk blandad filbunka. Jemte dessa 
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funnos antingen potatoes, fisk, kött, eller soppa. Värdinnan upp-
manade mig nästan alltid med „syö, syö kaikki", och tycktes ej 
vara rätt belåten, om något qvarblef. Någon betalning ville man 
ej taga för de 4 å 5 dygn, jag här uppehöll mig; dock satte 
man sig ej alltför envist emot, när jag ytterligare bjöd betalning. 
Ifrån Wuoninen är bara sjö till Wuokkiniemi, och räknas alstån-
det till 4 mil eller 40 verst. 

Här måste jag anmärka en omständighet angående räknin-
gen af vägalängder, hvilken i början förekom mig bra besyn-
nerlig. På finska sidan i Kiando och Kuhmo räknar man helst 
gamla fjerndelar, hvaraf hvarje utgör ungefär 1 verst, men af 
hvilka dock nii mera, genom någon slags jemkning räknas 2 
på en ny fjerndels väg eller 1/4  Svensk mil. Likaså räknar man 
gamla och nya mil, de sednare, utgörande 1 Svensk mil, till 
dubbelt längre än de förra. Dessutom hör man af vår allmoge 
närmast gränsen ofta verstberäkningen. Således tyckes allmogen, 
på denna sida om gränsen vara mest van vid den ryska beräk-
ningen, hvilket man ännu mer borde vänta sig hos de på andra 
sidan om gränsen boende. Men då jag här frågade efter någon 
vägs längd, uppgafs det vanligen i Svenska mil, så att jag i 
början trodde, att de alltid skulle räkna afstånden derefter. Detta 
härrörde dock endast deraf, att de trodde mig icke veta huru 
lång en verst var, och derföre undveko de att begagna detta 
mått, när de talte med mig. 

Gamla värdinnan på Ontrejs hemman, jemte en hennes 
sonhustru och dotter, åtogo sig att ro mig till Mölkkä, en liten 
by, 2 mil ifrån Wuoninen. Skjutslegan bestämdes till 1 Rdr. 
Svenskt Sedelmynt går och gäller här öfverallt. Man lade ren-
kött och kornbröd till vägkost åt mig, ehuru jag ej kommit ihop 
att derom tillsäga, ej heller varit särdeles angelägen derom, då 
färden ej var längre. I sjön funnos många holmar och utskju-
tande uddar, af hvilka vi förbirodde en del; på andra gingo vi 
i land, för att äta lingon. Värdinnan, som rodde, viste mig, 
vid förbifarten, på en större skogrik holme, och sade dervid: 
,,der skall ni härnäst besöka oss". Jag tänkte först att på hol-
men var någon grafgård, och att hon med dessa ord ville hän-
tyda derpå, att jag väl aldrig mer skulle komma till deras bygd, 
medan de lefde ; men hon upplyste mig snart om rätta menin-
gen, sägande, att de i nästa sommar tänkt flytta ut ifrån stora 
byn och bosätta sig här. Till orsak för denna utflyttning, före-
gaf hon, att deras åkrar ofta nu voro utsatta för frost, hvilket 
hon på denna holme ej trodde kunna inträffa. Denna holme 
var dock närmare en mils väg ifrån Wuoninen. På många andra 
ställen har man på samma sätt gjort utflyttningar ifrån stora 
byn och framdeles torde äfven här boningssättet blifva mera 
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enstaka, såsom i Savolax, Karelen och en del af Österbotten i 
Finland. 

Sedan vi kommit våra aftalda 2 mil, frågade värdinnan om 
jag vore belåten med deras rodd. Då jag ingenting hade att 
deremot anmärka, begärde hon att få ro mig de återstående två 
milen ända fram till Wuokkiniemi. Väl hade jag genom om-
byte kunnat få raskare rodd; men unnade dock gerna mina förra 
beledsagare den förtjenst, de eftersträfvade. Det är alltid på 
eget sätt tillfredsställande, att se folk på ärligt sätt och med sitt 
arbete söka någon förtjenst, så mycket mer, som man på vår 
sida får ofta länge tigga och begära, förr än man för 50 pro-
cents högre skjutslega får samma personer att ro sig ens 2 mil. 
Vi kommo dock ej till Wuokkiniemi; ty i Pirtinniemi, en liten 
by, träffade vi en båt, som ämnade sig till Köynäskoski qvarn 
med mäld. Jag aftalte, att få följa med i samma båt och af-
löste här mina roddare. Som det dock var afton och V, mil 
ännu återstod för att komma till Wuokkiniemi, beslöto vi att 
taga nattqvarter på ett af Pirtinniemi hemman. Värdinnan på 
hemmanet, dit vi kommit, måste åtminstone i hvart tredje ord 
svära när hon talte. Eljest var hon rätt välmenande, men svordom 
hade blifvit en vana för henne. Jag hade fått anvisning på 
värden såsom en utmärkt sångare, men nu gaf han sig alldeles 
inte in på att sjunga. Följande morgonen tidigt for jag i qvarn-
folkets båt till Wuokkiniemi by. Jag tog in hos Laurinen och 
det af skäl, att unga värdinnan, som jag ibland det förutnämnda 
gråtande sällskapet på Köynäsjärvistranden hade träffat, bedt mig 
att ingalunda taga qvarter på något annat hemman i byn, än 
hos dem. 

Genast efterskickades tvenne qvinnor ifrån byn för att 
sjunga brölloppssånger för mig. Jag hade förut, på andra stäl-
len, fått åtskilliga variationer af dem, dock aldrig så fullstän-
diga, som nu. Mycket af sådane sånger skall likväl finnas, 
som jag ännu ej kunnat få. De, hvilka jag för det närvarande 
äger tämmeligen fullständiga, utgöra 5 sånger, under följande 
rubrik : 1. Alkuvirsi, begynnelsesången. 2. Vävyn virsi, 
mågens sång. 3. Kutsu virsi, gästernas sång. 4. Lähtövirsi, 
afskedssången och 5. Tulovirsi, hemkomstsången. Må mig 
tillåtas att här lemna prof af dem i öfversättning. Begynnelse-
sången lyder: 

Örnen flög från morgonrodnan 
Tätt vid himlen, högt i luften, 
Vingarne vid himlen rörde, 
Klorna klöfvo hafvets vågor 
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Örnen vänder, ser omkring sig, 
Är beredd att skjuta neder, 
Slår på männers borg sig neder, 
Knackar så med hårda näbben, 
Krafsar med de hvassa klorna; 
Männers borg har jernbetäckning; 
Ej dit in han kunde komma. 

Örnen flög från morgonrodnan 
Tätt vid himlen, högt i luften, 
Vingarna vid himlen rörde, 
Klorna klöfvo hafvets vågor. 

Örnen vänder, ser omkring sig, 
Är beredd att skjuta neder, 
Slår på qvinnors borg sig neder, 
Knackade med hårda näbben, 
Krafsade med hvassa klorna, 
Qvinnors borg har tak af koppar, 
Ej dit in han kunde komma. 

Örnen flög från morgonrodnan 
Tätt vid himlen, högt i luften, 
Vingarna vid himlen rörde, 
Klorna klöfvo hafvets vågor. 

Örnen vänder, ser omkring sig, 
Är beredd att skjuta neder, 
Slår på jungfruborgen neder, 
Knackade med hårda näbben, 
Krafsade med hvassa klorna. 

Jungfrurs borg har linbetäckning, 
Lätt dit in han kunde komma, 
Satte sig på borgens fönster. 
Den med hundra fjädrar prydda 
Fågeln med de stolta vingar 
Vänder nu och ser omkring sig, 
Tar af hopen nu den bästa, 
Af långhåriga den första, 
Af gullfingrade den skönsta ; 
Den han tar, hvars fjädrar lena 
Och hvars dun mest mjuka äro, 
Den som är till växten vacker, 
Och den skönaste till fägring. 

11 
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Hvarje höst jag alltid sade, 
Talte mången gång om våren: 
„Byggom oss en liten stuga, 
Och små fönster uti stugan, 
Att vår jungfru kunde gömmas, 
Döljas med det långa håret." 
Svår en jungfru är att gömmas, 
Döljas med det långa håret, 
Vill en häst jag hellre gömma, 
Dölja den med långa mahnen. 

„Hvaraf visste du mitt ekbär, 
Du mitt gyllne äppel kände, 
Att en jungfru hos oss föddes, 
Att en flicka växte hos oss?" 

„Deraf visste jag ditt ekbär, 
Kände jag ditt gyllne äpple, 
Att en jungfru hos er föddes, 
Att en flicka växte hos er: 
Röken uppsteg högt i luften, 
Svarta röken sköt ur pipan 
I den kända jungfruborgen; 
Tidigt hörde jag derjemte, 
Tidigt före dagens gryning, 
Fåren helsande sin jungfru 
När hon välkänd maten frambar, 
Hörde späda lammen bräka." 

Detta var nu begynnelsesången. Med örnen menas antin-
gen talemannen eller brudgummen sjelf, som spejar och hugger 
ned på den mest långfjädrade småfågeln (bruden). De sista 
stroferna tillhöra talemannen eller brudgummen. 

I mågens sång beskrifves först mågens och hans följesla-
gares ankomst, som sker med sådant buller och bång, som om 
en orkan framryckte, eller en hög vedtrafve nedramlade: 

„Är det stormen, som så ryter, 
Monn' vår stora vedhög ramlar, 
Eller ock den branta stranden?" 
Icke är det storm, som ryter, 
Ingen vedhög, som nu ramlar, 
Och ej heller branta stranden; 
Mågen kommer med sitt följe, 
Stort och vidsträckt är hans följe, 
Tvenne hundrade i antåg. 



Reseminnen. fl 8 3 3] . 163 

Derpå följa flere anmaningar till de närvarande, att draga 
försorg om mågens svarta hingst, som omständligen till sina 
goda egenskaper beskrifves, och ibland annat liknas vid en fly-
gande korp och en dansande killing. Med silkesbetsel borde 
den ledas, att tumla på ett gyllne täcke och derpå ledas, att 
dricka ur en källa med mjölk. Då han derpå i den förnämsta 
spiltan blifvit vid en ekstolpe fastbunden, bör han inbäddas i 
honungsgräs och matas med vällda korn och hafra. När hästen 
med sådan omsorg emottages, kan man väl lätt föreställa sig, 
att mågen sjelf ej blifver bortglömd. När han med mycket be-
styr fåtts in i stugan, ty han föreställes vara så stor och hög, 
att han ej vill rymmas in genom den vanliga dörren, så börjar 
svärmodren nogare betrakta honom och säger : 

Grannens flickor, späda dufvor, 
Tagen eld i näfverblosset, 
Bringen skyndsamt eld med pertor, 
Att min svärson jag må skåda. 

Grannens flickor, unga dufvor, 
Bringen icke eld med näfver, 
Hemten ej med pertbloss heller; 
Svart och tjock är näfverelden, 
Alltför sotig pertblossröken, 
Kunde lätt hans anlet svärta. 

Grannens flickor, unga dufvor, 
Tänden eld i bästa ljuset, 
Bringen hit ett antändt vaxljus, 
Att jag ser min svärsons ögon, 
Ögon bruna, eller blåa, 
Eller hvita, såsom linnet; 
Dock de äro icke röda, 
Hvarken röda, eller blåa, 
Eller hvita, såsom linnet; 
Men som hafvets skum så hvita, 
Bruna, som ett rör i hafvet, 
Vackra, som det vackra strandrör. 

För att icke blifva alltför lång, skall jag denna gång förbigå 
gästernas sång och all den välfägnad, som för dem vankas, men 
af afskedssången må följande här få rum. Svärmodren tilltalar 
först sin svärson, brudgummen, sägande : 
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Säg, hvad sitter du och väntar, 
Hvarpå tänker du, min broder? 
Tänker väl på värdens skänker, 
Och uppå värdinnans godhet? 
Ser på ljusens glans i stugan? 

Ej på värden du nu tänker, 
Ej uppå värdinnan heller, 
Ej på ljusens glans i stugan; 
På din brud du endast tänker, 
Tänker på din jungfrus godhet, 
Ser på hennes glans och fägring. 

Brudgum, du min egen broder, 
Må ännu en stund du vänta, 
Litet fattas för din jungfru, 
Förrn hon färdig är att följa; 
Håret är till hälften flätadt, 
Andra hälften måste flätas. 

Brudgum, du min egen broder, 
Må ännu en stund du vänta, 
Litet fattas för din jungfru, 
Förrn hon färdig är att följa; 
Ena ärmen är nu påträdd, 
Andra ärmen måste trädas. 

Brudgum, du min egen broder, 
Må ännu en stund du vänta, 
Litet fattas för din jungfru, 
Förrn hon färdig är att följa; 
Nyss blef ena foten påskodd, 
Och den andra måste påskos. 

Brudgum, du min egen broder, 
Ock ännu du måste vänta 
Litet fattas för din jungfru, 
Förrn hon färdig är att följa; 
Ena handen är i ordning; 
Men den andra saknar handske. 

Sedan brudgummens tålamod sålunda pröfvats, blifver bru-
den ändtligen färdig och svärmodren säger: 
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Brudgum, du min egen broder, 
Nu är jungfrun för dig färdig; 
Tag nu den du efterfikat! 

Och derpå säger hon till sin dotter (bruden): 

Följ nu med, du sålda jungfru, 
Far, du lilla fågelunge. 
Snabb du var, att taga gåfvor, 
Färdig nog din hand, att gifva. 
Litet lär du, unga jungfru, 
Tänkt uppå det som du gjorde, 
Allt för litet frågat efter, 
Om du framdeles fick ångra, 
Kanske gråta all din lifstid, 
När du så beslöt, att fara 
Från din faders gamla boning, 
Från din moders kända stuga. 
Kanske trodde du dig skiljas 
För en månad eller vecka, 
Eller för en enda dag blott; 
Ej för månad, ej för vecka, 
Ännu mindre för en dag blott; 
Men för all din lifstid for du, 
Lemnade din faders boning, 
Skildes vid din moders stuga, 
Ock den kända hemgårds backen. 
Månget steg är backen längre, 
Tröskeln väl en stockbredd högre, 
Golfvet bredare en tilja, 
När härnäst du återvänder. 

Det är naturligt, att detta tal verkar på bruden, som nu 
på en gång erinrar sig den stora förlusten af fädernehemmet, 
som hon måste göra, och det ovissa af framtiden. Hon ut-
brister sjelf och säger: 

Så jag tänkte, så jag trodde, 
Och inbillade mig fordom, 
Sade för mig sjelf då ofta: 
Jungfru må du ej ens heta, 
Medan hos din far du lefver, 
Springer jemt din mor i spåren; 
Då först vore du en jungfru, 
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När du lemnade din fader, 
Farande ifrån din moder, 
Följde brudgummen i spåren, 
Stege nedför hemgårdstrappan, 
Satte dig i brudgumssläden; 
Vore väl ett hufvud längre, 
Jemnt med öronen då högre. 

Allt har gått såsom jag längtat, 
Ena foten står på trappan, 
Andra i min brudgums släde; 
Men med ringa fröjd jag reser, 
Skiljes mindre glad vid hemmet, 
Från det gyllne barndomshemmet, 
Der min ungdomsdag försvunnit. 
Midt i sorgen jag nu reser, 
Skiljes med bedröfvadt sinne, 
Far i famnen på en höstnatt, 
Reser som på vårens halka, 
Att ej spåren en gång synas, 
Fotens steg på isen märkes, 
Spår af pälsens släp på drifvan, 
Att min mor ej hör mig klaga, 
Fadren ser en tår på kinden. 

Hvad må andra brudar tänka, 
Huru äro de till sinnes? 
Glada har jag sett dem vara, 
Som en nyss uppgången vårsol; 
Men jag sjelf är nu till sinnes, 
Som en häst, enär han säljes, 
Förs från kända betesmarker. 
Så, jag arma, nu till mods är, 
Som en kolsvart natt om hösten, 
Som en mulen dag om vintern. 

Modern, som känner medömkan öfver henne, börjar nu 
framhafva sina tröstegrunder och säger: 

Bry dig icke så, min dotter, 
Lemna all din sorg å sido; 
Man du fick, som känner skogen, 
Skyr ej några ödemarker; 
Hundar har han, som ej dväljas 
Liggande på hemgårds backen; 
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Tio gånger har han lemnat 
Denna vår sin stockelds brasa, 
Stigit upp från granrisbädden, 
Tio gånger skogens granar 
Denna vår hans hufvud kammat, 
Ruskorna hans jacka borstat. 

Bry dig icke om, min jungfru, 
Sörj det minsta ej, min dotter; 
Ty din stolta brudgum äger 
Många hornförsedda hjordar, 
Hundra kor med spända jufrar, 
Vid hvar bäck han skylar äger, 
Sädesstockar på hvar backe, 
Rågfält i hvarenda löfskog, 
Penningar i hvarje stenhög, 
Öl uti hvarenda tunna, 
Många tunnor på hvar ställning. 

Bry dig ej, min unga jungfru, 
Sörj det minsta ej, min dotter; 
Se, uppå din brudgums loka 
Qvittra många silfver-trastar, 
Sjunga tre par gyllne gökar, 
En del sjunga uppå lokan, 
Men de andra på hans remtyg. 

Derpå fortfar modren till dottern : 
Råd ännu jag måste gifva 
At min moderlösa jungfru. 
Lilla brud, min yngsta syster, 
Du mitt gullöf, som jag vaggat, 
Gif nu akt på hvad jag säger, 
Hvad den gamla qvinnan talar: 
Till ett annat hem du far nu, 
Till ett hus, som du ej känner, 
Der din moder icke råder. 
Annorlunda der man lefver, 
I en annan moders stuga, 
Icke likasom här hemma. 

Har nu huset andra seder, 
Pröfvar det nog dina seder, 
Och är mannen också ojemn, 
Han ditt sinnelag då pröfvar. 
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Gif nu akt på hvad jag säger, 
Hvad den gamla qvinnan talar: 
Finge du en varg till svärfar, 
En björninna till din svärmor, 
Samma vördnad bör du visa, 
Niga djupare inför dem, 
An förut, i moderhemmet, 
Du för far och mor har nigit; 
Finge du en orm till svåger, 
Och till svägerska ett knifsblad, 
Samma aktning bör du visa, 
Niga djupare inför dem, 
An förut i modershemmet 
För din äldsta bror och syster. 

Gif nu akt på hvad jag säger, 
Hvad den gamla qvinnan talar: 
Gå beständigt mjuk i nacken, 
Bär din hvita hals så böjlig, 
Som den unga häggens telning, 
Som ett enträd under växten. 

Gif nu akt på hvad jag säger, 
Hvad den gamla qvinnan talar: 
Var ej vårdslös med din klädsel, 
Gå ej nånsin, förrn du klädd är, 
Aldrig utan skor på föttren, 
Håll ock bord och bänkar rena, 
Tvätta dem hvarenda afton, 
Skura golfvet hvarje lördag, 
Räkna alla husets skedar, 
Och haf vård om alla käril, 
Att ej hundarne må röra, 
Fåglarne ej komma åt dem. 
Kom ihog på gården växa 
Helga, fruktansvärda rönnar, 
Hvarje rönn har helga qvistar 
Och de heligaste bären. 

Då föregående öfversättning ej kan uttrycka det egna in-
tagande i det Finska originalet, så anser jag vara bäst, att sluta 
dermed. Jag förbigår derföre brudens afskedsord, ehuru mycket 
de förtjenade att öfversättas. Af samma skäl lämnar jag den 
långa välkomstsången oöfversatt, hvarmed hennes svärmor på 
det nya stället emottager henne. Den börjas med dessa ord: 
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Byn har väntat månens uppgång, barnen mogna bär i skogen, 
stranden väntar nya båtar, sjelf min unga son jag väntar, och 
med sonen en sonhustru m. m. 

Några commentationer torde föregående sånger ej behöfva. 
Jag har alltid med största begärlighet samlat sådana, och tror, 
att de lemna oss många upplysningar om förfädernes husliga 
lefnad och åtskilliga andra omständigheter, hvilka numera äro 
svåra att utreda. Jag må icke nämna om deras egna poetiska 
värde. Med tillhjelp af de gamla sångerna, jemte de upplys-
ningar, sjelfva språket erbjuder, borde visserligen mycket ännu 
kunna utredas. Af språket t. ex. inhemtar man, att, medan 
Finnarne ännu utgjorde en enda stam, hade de begrepp om en 
enda Gud, och namnet är derföre gemensamt för de nu spridda 
finska stammarne. Polytheismen måste hafva sednare uppkom-
mit; ty i annat fall, hade de särskilda stammarne ej särskilda 
benämningar på sina gudomligheter, såsom dock fallet tyckes 
vara. Dock ville jag ej engång tro, att Finnarne erkände någon 
polytheism, utan tror tvärtom, att man förhastar sig något, då 
man för våra förfäders dyrkan upprättar långa gudaregister. 
De namn, hvilka Finnarne anses hafva med gudomlig heder 
dyrkat, tillkomma, efter min tanka, mythologiska personer, till 
sin höjd af samma rang, som Grekernes hallgudar eller Christen-
domens englar och helgon. Men derigenom, att den gudomliga 
kraften tillägges vissa personer i högre grad, förnekas ej gudo-
mens enhet : Eller upphör väl solen att vara en, för det hon, 
återspeglar sig i sjön, och klarare i det lugna än det af stor-
men upprörda vattnet? — Vidare inhemtar man af språkets stu-
dium, att Finnarne, redan före sin utgrening i flere stammar, 
befattat sig med boskapsskötsel, fiskfångst och jerntillverkning, 
äfvensom till någon del med åkerbruk. Namnen, som häntyda 
på dessa yrken, äro till en stor del gemensamma hos de sär-
skilda stammarne, åtminstone hos dem, som man i Finland och 
vid dess gränsor träffar. Deremot tyckas de först, sedan de 
åtskillt sig, fått begrepp om fullkomligare spånad och väfnad, 
ty dessa sysselsättningar halva på olika orter olika namn lör 
göromål och instrumenter, som till dem höra, (pirta, kaide; 
sacka, verka; levet, kielamusta ; suppula, syöstäin eller syöstävä; 
palttina, liina etc.). Hurudana kläder Finnarne ursprungligen 
nyttjat och hvilka genom den särskilda bildningen hos stam-
marne sedermera antagits, kunde äfven till en del utredas. Vidare, 
hvilka djur, fiskar, fåglar, örter m. m. tillhörde landet, som de 
ursprungligen bebodde; ty man kan antaga att de bibehållit 
dessa namn för samma ting, der de efter flyttningen träffades 
oförändrade, men för ting, som förut ej voro dem kända, måste 
de uppfinna nya. Trän, som i nordligare trakter af Finland ej 
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träffas, men hvilkas namn är allmänt, t. ex. äppelträd, ek, hassel, 
likaså djur som ingenstädes i landet finnas t. ex. tarvas, otava 
m. ni. måste hänvisa på ett urland, der Finnarne funnit före-
målen för dem och hvarifrån de i arf hemtat endast namnen. 
Många åter t. ex. horsma (epilob. angustif.), som hafva ett gemen-
samt namn öfver hela landet, torde äfven kunna antagas hafva 
varit af Finnarne före utgreningen kända; då andra, som nu 
hafva särskilda namn, ehuru af någon allmännare nytta i hus-
hållningen, troligen först sednare anträffades. 

Till H. Cajander. 

Den 3 December 1833. 
Koncept. 

Tack för ditt bref af den 1 November, hvilket jag efter 
vanligheten bordt hafva den 20 ejusdem, men fick denna gången 
först den 29, emedan vår post ifrån Uleåborg genom vårdslöshet 
blef skickad till Kuopio och derifrån åter i stället att skickas 
18 mils väg till Kajana försändes på 30 mils väg till Uleåborg, 
hvarifrån vi ändteligen sagde dag den erhöllo. När den då 
framförde bref etc. ifrån den 2 till den 8 November expedierade 
i H:fors, så kan du lätteligen föreställa dig, huru vårt postverk, 
som jag dock hört mången yttra, skall vara det bäst arrangerade, 
befinner sig. Kamraterne i Kasan hafva sina underrättelser stun-
dom tidigare, än man kan erhålla dem här, dock skulle man ej 
gerna kunna tro det, ehuru förhållandet är verkligt. Men efter 
jag kommit på ämnet, så etc. 

Orättvist beskyller du mig föröfrigt att icke hafva skrifvit 
till dig, ty i förledne sommar skref jag med Hedberg eller 
någon annan, såsom jag säkert påminner mig. Låt nu se huru 
snart du besvarar detta och om du ej har ett annat bref af mig 
förr än du kommit dertill. Patienterna besvära mig så litet, att 
jag säkert är en medicus absolutissimus in tota rerum natura. 

 För resten får jag sysselsätta mig med 
finskan, så mycket jag vill. Under inspections resan gjorde jag 
en utfart till Archangelska Gouvernementet, hvarest etc. dem 
jag nu ordnat. Af bara Väinämöinen har jag nu circa 5 å 6,000 
verser, hvaraf du kan sluta att det blir en ansenlig afhandling. 
Jag tänker dock i vinter bege mig åter på en skuttresa till 
Archangelska Gouv. och icke upphöra förr med samlandet än 
jag af dessa dikter får en samling, som svarar emot V, Homerus. 
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De, jag nu äger äro alla i ett sammanhang efter som en gubbe 
för mig dels sjöng, dels eljest berättade om V:n och utgöra 
hela 16 Sånger. Märkvärdigt är slutet med V:n hvarom heter : 

Marjatta, den yngsta dottren, 
Lefde hos sin stora fader, 
Lefde långsam tid som jungfru. 

Marjatta, det yngsta barnet, 
Vill för evigt blifva jungfru, 
Ville ej den ko ens mjölka, 
Som med tjuren öfvat älskog, 
Njöt af mjölken ej en droppe. 

Marjatta, det yngsta barnet, 
Skulle hemifrån bege sig. 
Hingsten spände man för slädan, 
Ej hon går i hingstens släda. 
Stodet spändes då för slädan, 
Sitter ej i stodets släda, 
Som med hingsten älskog öfvat. 

Marjatta, det yngsta barnet, 
Gick i vall en vacker morgon 
För att vårda späda lammen. 
Äfventyrlig är en vallfärd, 
Ganska farlig för en flicka; 
Ormen slingrar sig bland blomstren 
Och ormödlorna i gräset. 

Marjatta fick sig en gosse. 
Fadren kunde ingen nämna, 
Ingen kunde namnge barnet. 
Luftson kallas det af morfar, 
Kallas ingens son af mormor, 
Faderlös af hela huset. 

Kom en präst att barnet döpa, 
Ehsten kom att korsa barnet, 
Stackars man att christna gossen. 
Presten frågade af folket: 
Hvilken önsken i att hemtas 
För att detta barn nu döma? 



172 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

Togs den gamle Väinämöinen, 
Den evärdelige siarn. 
Sade gamle Väinämöinen: 
Gossen bör i kärr begrafvas, 
Slås i skallen med en klubba. 

Öppnade sin mun den späde, 
Talte den halfmånads gamle : 
Ve ditt oförstånd, du gamle, 
Som så orättvist nu dömde 
For med lagen orättrådigt. 

Presten döpte nu den späde 
Och beskyddade hans dagar. 
Blef han mägtig kung i skogen, 
Vårdare af villbråds-hemmet. 

Men den gamle Väinämöinen 
Vredgades och blygdes äfven. 
Sjöng han nu för sista gången, 
Sjöng åt sig en båt af koppar, 
Sjöng en båt, af järn var bottnen. 
Styrde så med kopparbåten 
Rakt ini Kusimus forsen, 
Uti brusningen af Kita. 
Der han stadnade med båten, 
Lemnade åt oss sin harpa, 
Stora sångerna åt barnen. 

Så bortblandad och äfven ofullständig denna runo är, så 
ser man ändock att den häntyder på Christna lärans införande 
och att troligen gossen var frälsaren sjelf och Marjatta j. Maria. 

Nu bör du för mig berätta huru finnarne på andra sidan 
om P:burg lefva, om de äro Greker eller Lutheraner, om du 
förstod deras språk etc. Dessutom en hel hop Acad. Nyheter: 
hvem blir Rector efter Melartin, hvem är recommenderad till 
T:fors efter Törnrooth, till Brahestad efter Hjertman, till Viborg 
efter Törnroth, till Historie Professor efter Avellan, till Chirur-
giska Adjuncturen, till D:o Professionen, hvar Alcenius håller 
hus, huru finska Litt. sällskapet befinner sig; om det har Kejs. 
sanction, hvad du ofullständligen sistes nämnde om Ascholin 
att han „med all kärlek för vetenskapen dock hyser större kärlek 
till patienten". Jag tror han aldrig skulle blifva egentlig prac- 
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ticus. Sådant allt jemte annat har du att berätta. Sök aldrig dig 
till en småstad, det är det odrägligaste man kan föreställa sig. 

Ur konceptboken. 
Den 1 och 2 December (1833). 

Man säger att det svåraste är att känna sig sjelf. Detta 
säger man efter urgammal auctoritet. Emedlertid torde man der-
uti något irra. Sjelfkännedomen är den svåraste, är ock den. 
lättaste. Ingenting är lättare, än att upptäcka grunden och drif-
fjädern till sina egna handlingar, endast man vill det, afslöja 
sina passioner kan man för sig sjelf, så att de stå i all deras 
nakenhet, när man det önskar och alfvarligen vill. Sjelfkänne-
dom är svår, emedan man så sällan ger sig tid dertill, emedan 
det mångfaldiga man hos sig sjelf observerar lätt förblandar en 
och emedan ändteligen någon egenkärlek om ock endast vilkor-
ligen jäfvar det rätta. 

Jag har mångengång, visserligen icke roat mig dermed, 
men eljest tänkt öfver mig sjelf. Ganska litet godt vet jag 
ändteligen med mig sjelf och äfven deri fruktar jag egenkärleken 
hafva sin andel mycket mera ondt framställer sig dageligen för 
mina ögon, och så är det. 

Kanhända vore det klokare att icke uppteckna de galen-
skaper man hvar dag ser passera, emedan hvarje dag har nog 
af sig sjelf, utan att sakna något lån af framfarna tider. Vare 
härmed huru det vill, jag skall dock från denna dag dageligen 
uppteckna något. 
— — — — — — — — — 

Den 4 Dec. I förledne Söndag kom A. till mig och sade : 
„Jag säger ingenting annat, men det säger jag dig, att du skall 
akta dig". Oaktadt ingressen lofvade kargt, fick jag dock, som 
vanligt, veta att jag hade stött mig nästan med hela staden. 
Detta hade sidst och i synnerhet händt under ett bostonparti 
hos Örnhj. hvarunder jag velat hänskjuta en tvist om spelreglorna 
hvarom grälades, till Magistratens afgörande. Detta förhastade 
utlåtande af mig hade vederbörande förstått såsom begabberi 
och naturligtvis illa upptagit. Genast visste man så mycket att 
berätta om mig och hvaraf jag en del redan fått för mig, så 
mycket att det förundrar mig att höra. 

Igår tillbragte f. m. hemma. E. m. lemnade åt B:den 
Komulainen 43 112  R. RGS. som i Kajana blifvit samman-
skjutna åt honom. Mannen som skall vara nykter och flitig 
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har i fem år efter hvarannan lidit missväxt. Hade som bäst 
utmätningsdomar uppå sig. Någon frågade mig om Komulainen 
visste tacka ens. Underlig fråga. Om han aldrig sagt ett ord, 
så hade han ändock tackat bättre, än mången med de utvaldaste 
phraser kan göra det. Också sade han i detta afseende ej annat 
än : „Nog har jag sjelf fått tillräckligt sörja för fattigdomen, 
men äfven andra synas göra det". Detta sade han dock med 
tårar i ögonon. 

Till 1. Ilmoni. 

Värdaste Broder ! 

I ditt bref af den 18 November önskar du att fullständigare 
få höra numera afledne Prosten Lagi stereotypa berättelser. Jag 
gör det så mycket hellre, som jag har svårt att härifrån fylla 
brefvet med annat och dock skulle jag för postportons skull 
icke vilja afsända brefvet, för än det är fullproppadt med ord. 

Såsom ortens läkare var jag ofta i afledne Prosten Lagi 
hus i Sotkamo. Gubben, sina 67 år g:1, var på sednare tiderne 
både till själ och kropp försvagad. Många påstå, att han i all 
sin tid varit så. Sällan och äfven då ytligt kunde han deltaga 
i ortens alldagliga resonnemanger, om de ej rörde penninge-
affärer eller hans uppbörd. Likväl var han icke en stum åhö-
rare bland sällskapet och man skulle göra honom orätt, om man 
påstode, att han endast för tobakspipan nyttjade sin mun. Han 
hade 5 å 6 ämnen ifrån sin förra lefnad i minnet bevarade, 
hvilka han oupphörligt berättade för den, som höra ville. Räckte 
tiden och det hände, att en omgång af dessa ämnen var ut-
berättad, så började han med en annan. Dervid varierte han 
icke med ord och phraser, som några bruka, utan berättade han 
alltid samma sak med samma ord. Ibland dessa älskade han 
mest att omtala en såkallad Myllysaarna (qvarnpredikan). Jag 
kan icke säga, att någon egenkärlek för lyckandet af det ut-
märkta företaget var grunden dertill, att han som oftast berättade 
denna sak, utan lärer det hafva skett derföre, att saken mest 
sammanhängde med hans presterliga embete och göromål. För-
hållandet dermed var följande : Såsom Kaplan i Säräsniemi 
Kapell hade han engång tillkännagifvit, att påföljande söndag 
ingen gudstjenst skulle hållas, eller, som man här säger, „lyst 
kyrkan tom". Han måste nämligen för den tiden begifva sig 
till Kajana qvarn, som öfver Uleåträsk ligger hela 6 mil ifrån 
Säräsniemi. Detta vigtiga värf kunde han omöjligt förtro någon 
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annan, emedan han ofta hört berättas, huru legofolk vid qvarnen 
supit upp en och en annan kappe af mälden. Men för sig sjelf 
var han aldeles säker, att sådant icke skulle ske. Kommen till 
staden tager han qvarter hos Skreddar Saxman, som hade en 
liten farstugukammare, der han äfven förut under sina stadsresor 
varit van att bo. Men jag låter honom sjelf berätta: „När jag 
fått säckarne till qvarn och tillsagt mjölnaren att han skulle taga 
dem i sin vård, gick jag upp till Saxmans gård. Saxman var 
en beskedlig gubbe och vi förliktes alltid mycket väl. Så länge 
han lefde, tog jag in hos honom och bodde i en liten farstugu 
kammare. Han sjelf låg så länge i pörtet. Jag lemnade min 
matpåse och kapprock till Saxmans och tänkte jag skall gå och 
helsa på Wickman. Han var då kaplan i Kajana och jag hade 
ofta förut varit hos honom. Jag kommer dit och han bjöd mig 
genast en sup toddi brukades då ännu inte. Först sedan som 
Ryssarne kommit i landet, började man dricka toddi. Vi visste 
inte engång hvad det var för en dryck då för tiden. Vi pratade 
en stund tillsammans och han bjöd mig äta qvällsvard. Han 
hade nyss förut fått präktig sik från elfven. När vi ätit och 
stigit upp, pratade vi ännu en stund och jag bad honom hålla 
kort predikan på följ. dagen, för att jag så mycket tidigare 
skulle få min mäld på qvarnen. Under gudstjensten fick man 
ej mala. Han lofvade det och jag tog afsked och gick hem 
till mitt qvarter till Skreddar Saxman. Det var en beskedlig 
gubbe, den gamle Saxman, och vi förliktes alltid mycket väl 
etc. Följande morgon, sedan jag först sett efter mina säckar, 
vek jag åter in hos Wickman. Han hade afton förut bedt mig 
komma och taga en droppsup följ. morgon med honom, men 
jag hade inte hunnit förr. Jag kommer dit, klockan var redan 
öfver nio och han var aldeles oklädd. Skall du inte bereda 
dej snart till kyrkan redan, frågade jag, jag tycker tiden snart 
lider dertill. Jag skulle hafva velat, att han begynnt gudstjensten 
tidigare, för att så mycket förr få mälden till qvarns. Under 
gudstjensten fick man icke mala. Det skall fan i kyrkan och 
icke jag, svarade han mej. Huru så bror, frågade jag. Så 
sade han: Jag ger tusen tunnor åt kyrkor och alltsammans, 
vet du inte, att jag är Ofser hos Napoleon och behöfver inte 
predika som ett dumhufvud för oxar och fän. Nå, nå, bror, 
sade jag och tänkte att han bara raljerte. Han hade verkeligen 
varit Ofser förut vid Kajana indelta bataljon och derifrån fått 
afsked och blifvit prest. Jag gick min väg och lemnade honom. 
Sedan jag ätit frukost i mitt qvarter kom Saxman in till mig. 
Det var en beskedlig gubbe och vi förliktes etc. När vi pratat 
någon tid tillsammans, kom klockaren in till mej och sade : 
Skulle inte Magistern vilja predika idag, vår prest har blifvit 
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galen och lofvar inte komma i kyrkan. Böfveln har beredt sig 
på någon predikan och inte jag, svarade jag honom, jag har 
bara kommit till qvarns, gå du till er prest och bed honom, 
nog kommer han. Klockarn gick bort och jag tog nyckeln in, 
tänkte om han skulle en annan gång komma och begära mig, 
så skulle han inte slippa in. Jag väntade och väntade, att det 
skulle ringas tillsammans, klockan var visst tolf och jag tänkte, 
ingalunda blir det mer någon gudstjenst af i dag. Jag tog min 
mössa och tänkte gå till gamla Michelsson. Det var en beskedlig 
gubbe och vi kommo alltid mycket väl öfverens. Jag kommer 
till Michelssons hörn, så ser jag hela kyrkfolket komma tågandes 
emot mig. De hade i par timmars tid väntat förgäfves i kyrkan 
och tänkte nu gå hem, när ingen prest kom. Der voro i hopen 
två förmögna bönder, som jag kände förut. De hade hemtat 
lik till kyrkan och frågade om jag ej skulle begrafva deras lik; 
de lofvade betala mej. Eljest skulle liken fått ligga der till 
följande söndag obegrafna. Jag tänkte, snart har du nu gjort 
det ifrån dig och gick till kyrkgården med dem. De lofvade 
dessutom betala mej, hvad jag ville hafva. Men när folket såg, 
att jag gick upp åt kyrkan till, så vände allesamman om och 
kommo efter mig. Jag gick in i kyrkan och tog ifrån Sacristian 
kappa på mej, kom sedan ut och begrof liken. Men sedan hade 
jag bort med klockarn skicka kappan tillbaka till Sacristian och 
sjelf komma bort; men jag kom inte ihog det, utan gick sjelf för 
att kasta kappan ifrån mig. Hela kyrkan var full med folk och 
jag gick igenom till Sacristian. Hvad böfveln skall jag nu göra, 
tänkte jag för mej sjelf, inte kunde jag som prest gå nu mera 
bort och lemna folket dit, inte hade jag heller beredt mig på 
predikan. Jag gaf åt klockaren den längsta psalm, jag hittade 
i psalmboken och bad honom börja sjunga den. Under tiden 
tänkte jag på min predikan. Han började psalmen och jag 
sökte upp ett passligt ingångsspråk, och innan jag visste ordet 
af, var psalmen slut och jag måste för altaret för att messa. 
Då var det ej mera tid att tänka på någonting. Jag tänkte, må 
gå huru som helst; upp skall jag och predika. Jag kommer 
upp på predikstolen och jag vet icke, hvar böfveln ifrån de 
orden kommo i munnen på mej, jag predikade i närmare en 
timmes tid, utan att stadna en enda gång eller ens behöfva 
tänka, hvad jag sade. När gudstjensten var slut, blef jag bjuden 
på middag till Handelsman Michelsson. Det var en beskedlig 
gubbe och vi kommo alltid mycket väl öfverens. Han sade 
vid bordet så att alla hörde, sådan prest skulle vi önska oss 
hvar söndag. Men Wickman stackarn gick det värre med. Det 
blef process om saken och han dömdes ifrån kragen. Jag var 
också ifrån Säräsniemi kallad till vittne i det målet, men inte 
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kunde jag göra ed uppå det, att han var full, ty jag hade inte 
sett honom supa. 

Denna var nu en utaf de sex Lagiska berättelserna. En 
annan mycket kostligare vore den, som angick invigilationen till 
Sotkamo pastorat. Jag kan denna gång dermed ej in extenso, 
skall derföre endast anmärka hufvudsakliga innehållet deraf. 
Han var ännu kaplan i Säräsniemi, då Sotkamo Pastoratet blef 
ledigt efter Doctor Frosterus, som var hans morbror eller eljest 
nära beslägtad med Lagus och af denne ogerna kunde förlåtas 
för det han någongång i Lagi barndomstid afrådt honom ifrån 
den litterära banan och velat placera honom i skomakarläran 
uti Uleåborg. Lagus talte äfven derom ofta med half förtrytelse 
och sade : „han ville att jag skulle gå i lära och ändock blef 
jag hans egen efterträdare". Men jag återkommer till Sotkamo 
pastoratet. Uppå förslaget voro uppförda Borg (far till Doctorn), 
Wijkman och Lagus. Denna sistnämnde hade inga partier för 
sig, ty utom det hans medsökande vida öfverträffade honom, 
var han på orten känd såsom ytterst girig. Enfaldig ansågs 
han äfven vara, så att ingen särdeles fruktade för honom. Men 
att han icke var utan sitt goda förstånd, fann man efteråt. 1 
Sotkamo fanns då, likasom det ännu finnes, en liderlig varelse, 
som stundom lifnärde sig med renskrifveri hos Kronofogden 
Elfving, stundom hade andra födkrokar. Han hette Lukas och 
gjorde skäl för namnet. Med denne öfverenskom Lagus i all 
tysthet, att han skulle värfva röster åt honom, lofvandes ersätta 
hans besvär med åtminstone 1,000 Rd. i fall saken lyckades 
efter önskan, i annat fall med mindre. Lukas begifver sig till 
Kuhmo kapell som i anseende till folkmängden täflar med moder-
kyrkoförsamlingen. Der hoppades han, för aflägsenhetens skull, 
med största framgång kunna bedrifva saken. Utrustad med 
Lagi penningar och ännu bättre utrustad med brännvin, var det 
icke svårt för Lukas, att lyckas i sitt förehafvande, emedan 
kapellboerne, boende afsides, ganska litet kände Lagus och för-
öfrigt föga brydde sig derom, hurudan själasörjare moderkyrkan 
skulle få. Större delen af bönderne gaf honom skriftelig vote-
ringssedel på Lagus och de, hvilkas samvetsgrannhet ej kunde 
dertill beqvämas, lemnades för gången. Med moderkyrkoboerne 
var det svårare. Ganska få gingo ifrån sin öfvertygelse att 
Lagus i alla afseenden var oduglig och Borgen deremot en 
ganska värdig efterträdare åt deras förut älskade, nu förlorade, 
kyrkoherde Frosterus. Det var derföre högst angeläget, att åstad-
komma en söndring dem emellan, så att rösterna skulle blifva 
delade emellan Borgen och Wijkman, hvilken sednare äfven var 
en god predikant och eljest välkänd för sina menniskoälskande 
tänkesätt, hvilka redan då, när han ännu var Adjunkt i Kembele, 
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föranledde honom att med egna knappa tillgångar uppfostra hos 
sig en hop värnlösa barn. Denna söndring hos moderkyrko-
boerne var dock ej så lätt verkställd, emedan Borgen var ännu 
mera omtyckt. Men för Lukas och hans medhjelpare lyckades 
allt. Det var kostligt under sådana förhållanden, att höra samma 
man, som i Kuhmo fördömt Borgen och Wijkman till halfva 
afgrunden, uti Sotkamo berömma dem tourvis den ena i ena, 
den andra i en annan by. Lagus tordes han ej nämna här, ty 
han hade i det fallet, att han talt för honom, lätt kunnat få 
stryk af bönderne. Voteringsdagen inföll och moderkyrkan af-
gaf sina vota först. De föllo nästan allmänt på Borgen, för-
öfrigt på Wijkman. Kronofogden Elfving, som varit i kyrkan 
och gerna skulle hafva önskat få Wijkman till kyrkoherde, men 
sedan han hört att allmogen var för Borgen, äfven gifvit sitt 
votum åt honom, blef så glad deröfver att Lagus inga röster 
fick, att han under acten gick hem för att skrifva till Borgen 
och underrätta honom, huru församlingen nästan enhälligt valt 
honom till Kyrkoherde. Denna underrättelse var dock förhastad, 
ty nu först kom Kuhmo kapell fram och Lukas såsom deras 
fullmägtig. Denne hade under Gudstjensten noga undersökt, 
hvilka af Kuhmoboer voro personligen närvarande och hvilka 
icke kommit till förrättningen. Ifall någon träffades vara från-
varande, som förut nekat sin fullmagt på Lagus, så fabricertes 
nu här en sådan i hast. Han hade nu fickorna fulla med full-
magter och lemnade dem fram allt efter det uppropet skedde. 
På sådant sätt fick Lagus alla rösterne ifrån Kuhmo och när 
man tager i betraktande den söndring, man åstadkommit hos 
moderkyrkoboerne, öfvervigten för till och med Borgen. Det 
var naturligt att socknen skulle besvära sig deröfver. Krono-
fogden Elfving uppsatte besvärsskriften och skickade den till 
posten i Kajana. Postmestaren hade då sjelf varit frånvarande 
och postens vård anförtrodd åt en sekreterare Molander. Lagus 
i Säräsniemi får veta att besvär skulle anföras och på bestämd 
dag ifrån Kajana med posten afgå. Genast begifver han sig 
öfver Uleåträsk till Kajana med nya planer i hufvudet. Här 
skall jag åter låta honom sjelf berätta : Jag kommer, säger han, 
till Kajana och ställde till en dugtig bål punsch. Stadens herrar 
kommo alla till mig och äfven Molander. Vi drucko der längre, 
så att åtskillige fingo känning deraf. I synnerhet var jag ange-
lägen derom, att Molander skulle dricka dugtigt. Sedan han 
äfven tagit tämmeligen mycket till bästa, sade jag åt honom, 
skulle inte bror vilja tala par ord med mig på tuman hand. Vi 
kommo i en särskild kammare och de andra blefvo qvar att 
dricka. Är det sannt, sade jag nu åt Molander, att Sotkamo-
boerne skola hafva besvärat sig öfver kyrkoherdevalet och att 
du har besvärsskriften för att lemnas på posten. Så är det, 
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svarade han, och för att du ej behöfver tvifla derom, så har 
jag skriften som bäst i fickan på mig. Har du den verkeligen, 
sade jag, så vis den åt mej också. Han tog den ifrån fickan, 
det var en tjock lunta, som skulle afgå till Consistorium i Abo. 
Det var en god brasa i kakelugnen, jag tänkte, hade jag der 
rackarn, så skulle jag visa dem, huru de skulle taga pastoratet 
af mej. Nästa postdag derefter hade varit för sent att anföra 
besvär. Du får 100 Riksd., sade jag åt Molander, om du nu 
genast, så att jag sjelf ser uppå, kastar alltsammans i elden. 
Vi voro på tuman hand, så att ingen kunde se oss. Han sade 
ingenting, men när jag lofvade honom 200 Rd., frågade han 
mej, har bror alfvare dermed. Jag svarade, att han genast skulle 
få 100 Rd. och framdeles andra 100, om han gjorde det. Under 
tiden tog jag penningarne från fickan och började räkna och 
sade, der har du dem, men gör nu först, hvad jag bedt. Han 
kastade brefvet i elden och jag gaf honom penningarne. Ingen 
fråga kunde der uppstå, då brefvet icke var recommenderadt 
och ingen sett att Molander emottagit det. Sedan gingo vi för 
att dricka ånyo och ingen visste någonting, hvad vi gjort. Men 
jag tänkte, om nu Wijkman ifrån Uleåborg besvärar sig, så är 
jag icke längre kommen, än förut och har bara förgäfves betalt 
100 Rd. Jag beslöt att resa till Uleåborg och nedtysta honom. 
Jag kommer till staden och kör in till min svåger, Commerce 
Rådet Keckman. Huru har du kommit till staden, frågade han 
mig. Som man vanligen kommer, svarade jag, men nu måste 
jag till Kembele för att först få tala med Wijkman. Inte behöfver 
du göra det, sade min svåger, Wijkman är alla dagar till staden 
och du träffar honom säkert här i afton. Men jag visste, att 
det var den sista postdag, då besvärsskriften kunde skickas med 
posten och gjorde mig färdig att fara. Men just som jag var 
färdig, sade min svåger Keckman, se der går Wijkman förbi. 
Knappra för all del kära svåger in honom, sade jag. Han knapp-
rade på fönstret och Wijkman kom in. När han fick se mej, 
sade han, är du också här, din sakramentskade skurk. Nå, nå, 
bror, svarade jag, huru kan du så beskylla mej. Huru har du 
icke ställt till i Sotkamo, sade han igen, kan du neka det; men 
jag skall visa dej, att du ingenting dermed har vunnit. Här 
har jag min besvärsskrift färdig som jag bara behöfver couver-
tera och lemna in på posten. Hvad har du nu då besvärat dig 
öfver, sade jag, låt mej också läsa den förrän den blir afskickad. 
Se der, läs, sade han, och räckte den åt mej, på det du äfven 
sjelf må veta, hvad du går före och icke behöfver säga, att 
någon baktalar dig. Jag läste skriften, hvarest han hopljugit 
himmel och jord, både om mej och andra, så att det riktigt 
förundrade mej. Huru i all verlden, sade jag, kan du skicka 
sådana här lögner in till hederligt folk i Consistorium, aldrig 
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kan det väl vara din rigtiga mening. Om de äro lögner, skall 
du snart få bevisa, sade han mig, men in skola de skickas. 
Det går ju öfver all skam, sade jag och låddes blifva arg, 
hvarunder jag ref alltsammans i små bitar och kastade på golfvet, 
sägandes „så här gör man med sådana skrifter". Der voro ej 
andra inne, än han och min svåger, som ej dugde att vittna på 
mig, emedan vi voro slägt. Hvad gjorde du nu din sakrament-
skade skurk, sade Wijkman åt mig, när jag rifvit sönder hans 
papper och ville flyga på mej, men min svåger hejdade honom 
och sade, att vi inte behöfde slåss i hans hus. Posttimman var 
inne och han hannt inte mera skrifva om sin besvärsskrift ; så 
blef jag af med honom. Jag kom till Sotkamo, utan att något 
besvär öfver valet gick till Consistorium. De hade rigtigt förundrat 
sej i Consistorium, att Sotkamo pastorat denna gång besattes 
utan besvärs anförande, som aldrig ännu händt förut. Nog 
hade jag ändock fått Sotkamo, om också deras besvär afgått, 
men det hade dragit längre ut på tiden och jag ville inte det." 

Här ungefär slutar denna berättelse, ehuru mycket uteblifvit, 
som bordt införas. Så skulle t. ex. icke Molander hafva kastat 
brefvet i elden, utan påstås att Lagus ryckt det ifrån hans hand 
och kastat det på brasan samt först då, när Molander börjat 
göra väsende, tystat ned honom med 100 Rd. Icke heller hade 
Commerce Rådet Keckman, utan några hundrade Riksdaler, mägtat 
hejda Wijkman ifrån sin ifver och kärlek till Lagi lugg. Med 
Lukas stackarn ville det gå värst. För allt sitt hafda besvär 
hade han på långliga tider ej fått en styfver af Lagus och en-
dast derigenom, att han en natt öfverfallit Lagus och hotat honom 
med att kasta honom i en djup brunn på gården, skall han 
hafva aftvungit honom 150 Rd. 

Kronofogden Elfving gjorde om alltsammans en runo, som 
upptager två ark, och hvaraf följande utdrag kunde roa broder 
Keckman samt tjena i stället för hellsningar. 
— — — — — — — — — — — 

Nu har jag så länge uppehållit mig med baraste strunt, 
att jag mera ej får rum för något annat, i fall jag ej börjar med 
3:dje arket. Men det kan jag ej ty jag fruktar att redan detta 
kommer för sent på posten. Om Wäinämöises runor, jag samlat, 
förekommer något i Cajanders bref. I Läkare bokens öfver-
sättande har ganska litet avancerat, jag skall nu börja flitigare. 
Instrumenter för ögon operationer saknar jag aldeles, huru skall 
jag få dem ? Har Finska litteratursällskapet redan fått Kejsl. 
sanction ? Helsningar! 

Kajana den 6 Decemb. 1833. 

Din tillgifnaste vän och tjre. 

Elias Lönnrot. 
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Ur konceptboken. 
(1834 Januari) 9. Blidt, småsnögade. Vinden som i går. 

Förmiddagen besök af Kyrkoh. Aejmelxus. Mannen är sedan 
ett år tillbaka enkling. Nu skulle han till de österbottniska 
städer möjligen ända till Wasa för att fria. I giftermålssaker 
måtte väl hvar och en följa hjertats kallelse och för allt i verlden 
ville jag ej taga skulden på mig att hafva hindrat någon deruti. 
Ser man med öppna ögon att en derutinnan går sitt fördärf till 
mötes, så är det väl de anhörigas och vänners pligt att med 
goda ord söka afböja sådant, men detta bör ej heller sträckas 
längre än till råd och goda ord. Hvad derutöfver sker, sker 
blott till ondo. Man kan förnuftigtvis ej anmärka något deremot, 
att Aej. gifter sig utom länet, men beklaga kan man väl länets 
damer, då ingen af dem varit kapabel att intaga ens en enkling 
med 3 barn af sitt förra gifte. Räknar man alla damerna i 
länet, så utgör deras antal omkring 20, alla nämligen giftvuxna 
men ännu ogifta. Af ungherrar eller herrar i allmänhet som äro 
i tillfälle att gifta sig finnas icke öfver 8, således ett ansenligen 
mindre antal. Det är således omöjligt att hvar och en af de 
ogifta damerna skall få sig man inom länet, om man också 
antoge att i stället för att åtskilliga herrar gifta sig utifrån, da-
merna också finge utifrån friare, hvilket är ganska problematiskt. 
Det ser alltså ganska mörkt ut för damerna, hvarföre jag verke-
ligen måste föundra mig öfver deras mod, då de ännu stundom 
gifva afslag åt ganska dugliga anbud af friare. En nu sina 30 
år gammal dam i Sotkamo med 2 å 3 tusende Rd:rs förmögen-
het försmådde för några år en ganska väl aktad prestman med 
egen lägenhet. Han var ung, hade fördelaktigt utseende, men 
haltade något på ena foten. Ett annat afslag hörde jag äfven 
för någon tid sedan omtalas. Mannen gifte sig med en annan 
och lefver troligen utan brist med henne, emedan hans bestämda 
lön gör årligen circa 50 T:r. Hvad jag i allmänhet har att 
anmärka emot damerna härstädes är deras ovårdade uppfostran. 
Midt i naturens sköte blifva de fremmande för naturen och kunna 
ej tillvinna sig någon qvinlig aktning. Jag har väl flere gånger 
uttalat min åsigt öfver qvinliga uppfostran, hvars rätta beskaffen-
het jag ej anser bestå deruti att man omsorgsfullt dresserar dem 
uti allehanda knyppelarbetens förfärdigande. Ändock måste jag 
nu medgifva att detta äfven är bättre, än att de lära ingenting 
dugligt. Idkande af musik, när det icke går öfver måttan, gör 
dem känsliga för naturen och kan alls intet ersättas med det 
skrål af fulla bönder, hvaruti denna orts damer uppväxa. Spinn-
rocken pryder en qvinna, jag anser henne dubbelt skönare vid 
sin rock; men att se en dam stå ibland en hop bönder och åt 



182 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

dem utminutera bränvin, hvaruti våra damer allt ifrån barndomen 
excellera, det förtager äfven den ringa aktning, man eljest skulle 
för dem hysa. Dans lifvar ett sällskap, men att dansa utan lif 
och munterhet förekommer mig såsom ett dagsvärke. Vore jag 
gift, ägde barn och desamma vore flickor bestämda för denna 
ort, så skulle jag visserligen ej äflas med att uppfostra dem 
till färdigheten uti arbeten, hvilka för orten ej äro använd-
bara; men så mycket mera rigta deras hog till alla sysselsätt-
ningar, de der äro gagneliga för orten, välförståendes, att de ej 
vore förbjudna, nesliga och förstörande qvinnans värde. Att 
knypla och sticka allehanda granlåtssömmar, ihåligheter etc. är 
åtminstone här af ingen väsendtlig nytta. Att dansa väl, likaså. 
Att kunna munkäblas med en karlsperson, likaså. Mycket annat 
som derjemte anses för qvinnans fullkomlighet nödvändigt, långt 
ifrån att likväl vara det, är likaså umbärligt. Härtill räknar jag 
dock icke musiken, ej heller färdigheten i teckningskonsten, ej 
heller boklig sysselsättning. 

— — — — — — — 
12. Väderleken och vinden som i går. Vandrade i  afton-

skymningen till Rusala. Vägen till detta hemman går först öfver 
Kajana elfven ett stycke ofvanom Ammäfallet, men nedanom 
Koivukoski, mellan hvilka begge fallen Kajana stad vid elfvens 
södra eller vänstra strand är belägen. En hellre dålig än god 
bro är anlagd öfver detta ställe och går midtöfver ruinerna af 
den gamla borgen. Man ser ännu spår till väggar å ömse sidor, 
väggar gjorda icke af tegelstenar utan på forntidens sätt upp-
staplade af ofantliga gråstenar, såsom i gamla kyrkor. Nu tidens 
menniskor anse i allmänhet sådana stenmurar vara af jättar upp-
förda. En allmän tro i landet hos allmogen är den att jättar 
före denna generation befolkat det. Dessa skulle varit ofantliga, 
10 eller 100 gånger starkare, menniskor än de närvarande. Ingen 
kyrka finnes af sten i södra Finland hvarom traditionen icke 
berättar att jättarne varit dess byggmestare, knappt någon större 
enstaka gråsten, den en jätte icke slungat på det stället hvarest 
den nu står och i årtusenden kommer att troligen stå, derest 
verldens undergång eller omskapning ej förut inträffar. Grunden 
till dessa så allmänna traditioner lärer vara svår att bestämdt 
uppgifva, i synnerhet som all historisk forskning hänvisar oss 
till lapparne såsom landets innebyggare vid den tid finnarne hit 
inträngde. Men lapparne i jemförelse med finnar äro ingalunda 
jättar utan snarare motsatsen. Likväl kan just deri att lapparne 
förut bebott landet en möjlig anledning till dessa traditioner 
finnas och sålunda, att lapparne vid den tid de första kyrkor 
uppfördes ännu här och der bodde spridda äfven i sydligare 
delar af landet. För dem kunde finnarne såsom en större 
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menniskorace förekomma som jättar, i synnerhet som de just 
genom intagandet af landet kommo uti ett fiendtligt förhållande 
till lapparne och en fiendes styrka och storlek icke blott af råa 
utan af upplysta tider vanligen målas med någon öfverdrift. 
Lapparne kunde således ganska lätt hos sig anse nykomlingarne 
för jättar. Erindrar man sig sedan att en del af lapparne oftast 
som tiggare qvarblefvo införlifvade med nationen och att sådane 
tiggare till vinnande af en efterfikad allmosa pläga vara rika på 
berättelser, så kan traditionen om jättar ifrån att ursprungligen 
hafva varit lappsk småningom oförmärkt hafva öfvergått till finsk, 
hvarvid finnacne minst förmodade att de sjelfva voro de omtalta 
jättarne. Huru det ock må förhålla sig så är traditionen och 
tron på jättar nu allmän i landet. Min mor berättade ofta att 
på min hembygd en af de öfverblefna jättarne bott uti en jord-
kula bredvid en allmän farväg. Till nätterna hade han utställt 
en jernkedja öfver vägen, hvaraf han höll andra ändan i sin 
kula. När någon menniska passerade fram och stötte på kedjan 
var han genast färdig att anfalla den och uppäta. De voro 
således kannibaler. En qvinna hade ungefär på samma sätt gjort 
slut på honom, som Delila öfvervann Simson. Hon berättade 
att denne jätte härstammat ifrån Mustalax by och Uustalo hemman 
och lärer han således varit blott en till jätte förvandlad menniska. 
Men jag återvänder till Kajana borg. Jag har inga traditioner 
om dess uppförande, icke heller om dess förstörande, hvilket är 
oss närmare, kunnat inhemta. Lemnar alltså denna sak. Såsom 
förut nämndes äro ännu lemningar af murar qvar. 

14. Kallt som i går, blåste sakta från samma håll. Till 
frukost hos M. Om aftonen vandrade till Axel Elfving. Det 
är att märkas, huru man här 'genom 1/4  mils vandring fram och 
tillbaka kan vinna ansenlig tid, som eljest ginge förlorad. Vore 
jag nämligen 1 å 2 timmar efter skymningen hemma, så vore 
nästan omöjligt, att den afton få något gjordt. Alltid skulle 
någon af stadens fyra herremän komma till mig. Då visar man 
sin uppmärksamhet för honom sålunda, att man påtänder det 
andra ljuset och börjar med toddyanstalterna. Under tiden gå 
de öfriga stadens herrar på en upptäcktsresa omkring staden. 
Det gäller väl ej att upptäcka en ny verldsdel eller någon nord-
vestlig eller ostlig passage, utan hafva de långt vigtigare saker 
för sig. Man går nämligen antingen hvar för sig eller 2 eller 
alla tillsammans, för att se eller upptäcka hvar elden lyser klarast. 
Träffar man någonstädes sken af tvenne ljus, så är det en fyrbåk, 
som ej kan föra vilse. Då kryssar man förbi caput bonad spel, 
som utgöres af gathörnet eller porten och så innan man vet ordet 
af äro alla tillsammans, der en först råkat komma. När jag först 
kom till Kajana och var obekant med tillgången trodde jag att 
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dessa menniskor skulle uppvädra toddylukten, lika som hundarne 
villebrådet. Ty jag hade svårt att begripa huru de eljest just 
så hastigt skulle veta komma dit, hvarest Toddykannan var 
framme. Nu vet jag dock bättre emedan jag stundom sjelf 
träffat stöta till herrar upptäcktsfararne och sett, huru det tillgår. 
Likväl vare härmed icke sagdt något till förringande af värdet 
på deras luktorganer. All romm t. ex. proberas genom luktande 
emedan man på smaken ej är så säker. Skulle någon vilja 
närmare känna vårt toddyologiska sällskap, så är jag villig och 
färdig att lemna alla de underrättelser, hans nyfikenhet kan 
önska. Det består af ordinarie och extra medlemmar. De förra 
samlas derest ej vigtiga mellankommande hinder inträffa, hvar 
afton obestämdt än hos den ena, än hos den andra. Af de 
sednare infinner sig obestämdt den ene då, den andre då. Någon 
ordentlig ordförande finnes icke utan beror ordförandeskapet af 
tillfället. Prxses hvilket ord ej bör förblandas med ordförande, 
ty ordförande är den som framför andra för ordet, preses åter 
den som framför andra sitter ; prxses, skulle jag säga är lika så 
vilkorlig och af tillfället beroende. Ofta får man en preses, 
som fullt ut gör skäl för sig, emedan han icke engång kan 
lyfta sig ifrån stolen utan fara att blifva degraderad till pedell. 
Med pedell förstås den qvi ad pedes jacet. De förra eller ordina-
rie medlemmar utgöras af stadens förnämsta herrar, de sednare 
af de dem underlägsna t. ex. Vahlman, Vesterius, Michelson 
etc. Någon fastställd rang emellan medlemmarne finnes icke, 
dock hafva de i allmänna opinionen hvar och en sig tillkom-
mande högre eller lägre värdighet. Allt menskligt förnuft skulle 
icke så väl kunna bestämma denna rangordning, som opinionen. 

15. Blidare och nästan lugnt, dock utvisade flaggan ostlig 
vind. För middagen opererte Johan Korhonen ifrån Tipasoja i 
Sotkamo för Cancer anguli oris finistri och labii inferioris. Skadan 
såg ganska betänklig ut, låt se hvad följder blir. 1 brist af 
stiftnålen måste återföreningen göras med sutura nodosa. Bättre 
att vika ifrån en allmän regel än att lemna en angelägen sak, 
derföre att man ej kan göra den efter allmänt gällande regel. 
E. m. expedierte recept å Apotheket under Malmgrens frånvaro 
i Kuopio. Om aftonen hände det märkvärdiga, att ehuru jag 
tillbragte den hemma och tillochmed trenne ljus brunno, dock 
ingen af upptäcktsfararena hamnade hos mig. Jag sade ock att 
toddyologiska sällskapets ordinarie medlemmar samlas, derest 
oundvikliga hinder ej inträffa. Hvilket är det allmännaste hin-
der som kan föranleda sällskapets icke-sammanträffande ? Svar : 
Bristen på romm och dernest bristen på socker. Huru kunna 
romm och socker åstadkomma så mägtiga ting? Svar: det göra 
de icke i och för sig sjelfva utan emedan de äro nödvändiga 
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att ingrediera i toddy. Består då toddy af romm och socker? 
Svar : Ja, och varmt vatten, ty till allt godt behöfvas tre ting. 
Kan icke brist å vatten äfven hindra sällskapet att sammanträda? 
Svar: Nej, ty först kan denna brist aldrig inträffa och dernäst 
om det ock inträffade skulle man i nödfall kunna hjelpa sig 
det förutan. Var det nu detta hinder som i afton föranlät säll-
skapet att ej sammanträda? Nej. Hvad var då orsaken? Svar: 
Orsaken var att åtskilliga ordinarie ledamöter voro bortresta ur 
staden. 
— — — — — — 

18. (Om) V. 0. Blidare än föregående dagarne, små-
snögade emellanåt. Om morgonen till Häktet för fången Witi-
kainen från Muhos. Äldre karl, klagade öfver hufvudvärk, som 
han trodde härröra deraf, att han nu på lång tid ej haft spansk-
fluga, hvarvid han blifvit van. Hvem har vänt dig dertill ? 
frågade jag. Han : Jag är nu på tolfte året kronans karl, ty i 
Tavastehus var jag 7 och på Sveaborg 4 år. I synnerhet på 
det sistnämnda stället måste jag ofta hafva spanskfluga, ehuru 
det sved, för att slippa arbetet. Jag: Så har du då på elfva 
år ej kunnat lära dig att lefva beskedligt lik andra menniskor, 
utan skall du nu börja en ny kurs? Han: Visserligen har det 
sina fördelar att vara fri, men beklagligtvis ännu större olägen-
heter. Sedan jag mina unga år lefvat för kronan, som jag sagt, 
fick jag nu friheten men ingen gammaldags hjelp. Hvarifrån 
skall jag nu taga födan, inte hemtar fogeln på sin näbb den. 
Arbeta vill jag ej orka och har aldrig tyckt om det. Tigga är 
för påkostande, sedan jag så lång tid vänjt mig vid bättre och 
ordentlig lefnad. Någon utväg måste finnas tänkte jag och 
dermed var beslutet fattadt. Jag stal en häst från betet, tänkte 
om det lyckas att sälja hästen, så har du (osörjande) obekymrad 
vinterföda, blir du upptäckt, så har du äfven i det fallet vinter 
sorgfri. Ettdera måste lyckas och som ni ser det sednare slog 
in. Jag : men hvarföre skulle du just komma till våra nejder 
för att stjäla hästen, du hade ju väl på din hemort kunnat göra 
det. Han : Under tiden som jag tillbragte på Sveaborg, gjorde 
jag mig noga underrättad om de särskilda Häktens tillstånd i 
landet. Efter de beskrifningar jag fick af mina kamrater, tyckte 
jag mest om Kajana, hufvudsakligast derföre, att här var bättre 
rum, än på de flesta andra. Också en annan fördel föregafs, 
men jag vågar ej nämna den (troligen lättare tillfälle till flygt 
om så behöfdes). Derföre skyndade jag mig hit om hösten. 
Allt gick braf. Hästen skulle väl hafva betalts med 100 Rd., 
som nog räckt för mig att lefva öfver vintern, men jag hannt 
ej sälja den för än jag greps och fördes hit. Nu har jag ingen 
brist, så länge dessa brödträd (bojorna) räcka. Ganska nöjd är 
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jag ock på valet af Häkten. Uleåborgs Häkte är så trångbodt 
och till Tavastehus ville jag ej heller igen. De tala också så 
förbannadt så att de icke kunna säga rent : syöä, tieän, utan 
rådbråka kvar på sitt sätt syörä, tielän eller syölä, tielän med 
mycket annat. 

11 Febr. Fet Tisdagen. Vdrl. blid. Lugn. — fick Tidnin-
garne — skrann något i skymningen sjelf men betraktade hela 
eftermiddagen andra. — Omkring 15 kelkor med öfver 30 barn 
voro oupphörligt i rörelse. Backen är omkr. 200 alnar lång 
och temmeligen brant. Den slutar sig först der bron börjas, 
men farten som kelkan förut fått för densamma ännu långt på 
bron. Barnen voro ifrån 5 å 6 år till 15 å 16. En del såg, 
man välklädda, andra i trasor, utan att detta störde deras säll-
skapliga förening. En tiggargosse, som sjelf saknat skor hade 
af någon fått stora kalfskins öfverstöflor till låns. Men utan 
mössa var han, det gjorde mig ondt om honom när han 
med de stora stöflorna skulle draga sin kälka åter på backen. 
Han åkte alltid solo, då på de andra kelkorna stundom voro till 
och med 4 å 5 på en gång under nedfarten. Man såg deraf 
att han väl var tolererad men dock ej jemlik ansedd de andra. 
Ännu tydligare kunde man se det då han engång uppmanade 
en gosse som utan kälke stod på backen att komma i hans, 
men denne det vägrade. Det hände stundom under nedfarten 
att somliga kälkor stjälpte och bättre ämne behöfdes ej till 
allmän fröjd. Men när hela raden på en gång aflopp ifrån 
skranket uppifrån och den främsta då stjälpte midt i backen 
så blefvo de andra äfvenledes der kullbytterade, så att allt kom 
i en smörja. Snöiga voro nästan alla. En del fröso, dock 
måste fröjden fortsättas. — Pitkiä liinoja! ropade några.  

Till J. G. LinAn. 
Den 6 Februarii 1834. 

Koncept. 

Herr Professorns ärade skrifvelse af den 10 nyssvikne 
Januarii jemte åtföljande af Kongl. Fornskrifts Sällskapets i 
Köpenhamn erhöll jag den 28 s. m. — Allt för gerna skall jag 
lemna de runor, jag äger, till F. L. Sällskapets disposition; 
skulle redan för detta gjort det, om ej hoppet att få åtskilliga, 
i synnerhet äldre runor, genom nya bidrag mera fullständiga, 
afhållit mig. Detta hopp har till en del gått i fullbordan, sedan 
jag i förledne höst uti Arch. Gouvernementet lyckades få en 
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ansenlig samling af förut ej tryckta mythologiska runor. Under 
det jag jemförde dem med de förut kända uppsteg hos mig 
begäret att ordna dem till ett helt sammanhängande för att 
derigenom uti Finska Mythologien få något motsvarande den 
Isländska Eddan. Jag började äfven genast med arbetet och 
fortsatte det i flere veckor ja månader ända till julen, då jag 
om Väinämöinen hade ett ansenligt band runor i den ordning 
jag önskat. Jag fäste mig i synnerhet vid tidföljden af de 
bedrifter, hvarom uh sångerna förmälas. Detta syntes väl först 
i början vara temmeligen svårt att iakttaga, men lättades betydligt 
under arbetet sjelft äfvensom åtskilliga prosaiska berättelser dem 
jag af gammalt folk i Arch. Gouv. i sagoform hörde orn samma 
bedrifter, lemnade mig någon ledtråd. (I förmodan att Herr 
Professoren icke illa upptager skall jag här lemna ett kort inne-
håll af hvarje sång, hvarpå fullständiga runor finnas och det i 
den ordning jag uti ofvannämde samling iakttagit. 

Första Sången. Väinämöinen träffas på sina färder af en 
Lapp, som i långan tid burit agg till honom. Lappen afskjöt 
en pil på honom just under det han red fram på branten af en 
strid fors. Pilen träffade dock endast hans häst, som stupade 
och förde med sig Väinämöinen i forsen. Strömmen förde honom 
i hafvet, der han en lång tid flöt, drifven af böljorna utan att 
kunna landa eller se annat än vattnet begränsadt af himmelen.) 

Denna Samling består nu af 16 Sånger utgörande inalles 
något öfver 5,000 verser. Ehuruväl den nu hellre än de först 
samlade fragmenter kunde till trycket lemnas, anser jag dock 
vara bäst att dermed dröja åtminstone till nästa vår. Jag har 
nämligen i vinter tänkt göra en ny resa till Arhang. Gouv. för 
att afskrifva runor af åtskilliga berömda sångare, hvilka jag i 
höst väl hörde omtalas men ej träffade hemma. Derigenom får 
jag tvifvelsutan många tillägg till Samlingen och det vore der-
före mindre väl öfverlagdt gjordt att brådska med de förras 
tryckning. Emedlertid vet jag ej om hela företaget att ordna 
de myth. runorna till ett helt sammanhängande bör verkställas 
af en och ej hellre af flere, emedan en sådan samling (framd.) 
hos våra efterkommande möjligtvis kommer att värderas lika 
högt som de Göthiska folkslagen Eddan eller hos Greker och 
Romare, om ej Homerus så åtminstone Hesiodus. Också har 
jag till Literatur Sällsk. tänkt inlemna mitt mscr. såsom endast 
ett förslag, att derstädes granskas. 

Nu är jag som bäst sysselsatt med ordnandet af de nyare, 
finska runor jag har samlat. Emedan detta arbete hufvudsakli-
gast består uti afskrifvande, hoppas jag snart blifva färdig dermed 
och skall då till Lift. Sällskapet dem öfversända. 

Sedermera är jag sinnad företaga en redaktion af besvärj- 
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ningsrunorne. Dervid förutser jag ett sätt, att inom betydligen 
förminskad volum få dem tryckta. Hvarje sådan besvärjnings-
runo består af flera delar af hvilka några höra stricte till en enda 
besvärjning, andra åter äro för alla besvärjningar gemensamma. 
Särskildt till hvarje besvärjning hörande är beskrifningen af ur-
sprunget till det onda som skall besvärjas, allmänna (eller gemen-
samma för flera äro) delar åter äro sådana som t. ex. bönerna 
till åtsk. gudomligheter, orden till biet, till imbadet, etc. Om 
man icke gör denna skilnad, kommer man att vid hvarje besvärj-
ningsruno anföra äfven de allmänna sakerna, hvarigenom oupp-
hörliga repetitioner förekomma och runorna onödigtvis blifva 
långa. Hvarken Topelius eller andra hafva fäst sig vid detta 
hvarföre händt att många allm. formler läsas vid hvar runo 
antingen lika eller med någon obetydlig ändring af orden, van-
ligen hvar och en ofullkomlig. Uppå den härledning af ordet 
loihtia besvärja jag i Disp. om Finnarnes mag. med. antagit 
nämligen af ordet luoa har jag nu fått bekräftelse deraf att en 
besvärjningsruno i Arch. dialekten kallas luoe ej såsom i Savol. 
loihto och besvärja heter der luoa ej loihtia. 

Såsom Ledamot af F. L. S. tager jag mig friheten här 
tillkännagifva min önskan, att Sällskapet på något sätt skulle 
visa sin uppmärksamhet för de berömdaste af de finska natur-
skalder. Kanhända det lämpligaste vore att reqvirera dem något-
dera eller bägge af landets Finska Tidningar. Derigenom skulle 
på engång de blifva uppmuntrade och Sällskapets syftemål att 
sprida nyttig upplysning hos allmogen äfven iakttagas. Det 
vore icke svårt att nämna några af de berömdaste naturskalder, 
men jag känner ingen som mer än Korhonen i Rautalampi vore 
af sådan uppmärksamhet förtjent. 

Kongl. Fornskrifts Sällskapets i Köpenh. utmärkt hedrande 
Skrifvelse har jag redan för detta besvarat. 

Åtskilliga gamla finska böcker har jag här samlat och skall 
vid tillfälle till Sällskapet öfverlemna. 

Till A. M. Höglund. 
Den 7 Martii 1834. 

Koncept. 

Länge har jag väntat någon rad af dig, men tviflar nu om 
du fått mitt sista bref, då du redan för länge hunnit besvara 
det. Deri lärer jag hafva underrättat dig att jag tillbragte julhel-
gen i Uleåborg. Sedan har jag till det mesta suttit hemma och 
arbetat med finska runor jemte åtskilligt annat. Mycket behöfde 
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jag gunås arbeta till och med i medicinen, men nu märker jag 
att ju mera man har tid, dess mindre blir det gjort. Embets-
resor har jag ej haft sedan October månad i förledne år och 
således på närmare ii, år icke. Icke heller några andra betyd-
liga resor om jag ej räknar en till Idensalmi, dit jag för några 
sjuka blef kallad just under marknadstiden och hvarifrån jag i 
sistledne tisdag återkom till Kajana. Ännu bor jag i staden 
men är nu i beråd att köpa en byggning 3/4  mil härifrån, som 
bjudes till salu för 3 å 400 Riksdaler och hvarmed jag väl 
kunde komma tillrätta. Emellertid lärer jag ej blifva långvari-
gare här än nödvändigt är. Dock ville jag på några år ej söka 
mig bort, ty det lärer vara bäst att som pojke vara något stilla. 
Huru mycket jag längtar efter ditt bref, må du sjelf föreställa 
dig, då jag på länge ej haft någon underrättelse hemifrån och 
alla bekanta som der finnas. Jag förmodar dock och hoppas 
att de som förut befinna sig väl utan allt mitt bekymmer. På 
tvenne ställen lärer jag i H:fors vara skyldig näml. hos Back-
mans och Catanis. Om det någongång träffar sig, så fråga 
efter huru stor skulden är, stor bör den ej vara, på hvardera 
ställe, då jag derom kunde få veta. Nyheter väntas immerfort 
i dina blifvand e bref. 

Till J. J. Alcenius. 
Den 14 Martii 1834. 

Koncept. 

Flere gånger har jag tänkt att skrifva till dig, men nu 
måste det äfven fullbordas. I förmodan att du ännu är i Brahe-
stad, addresseras brefvet dit. Och egentliga afsikten med skrif-
vandet vore att med dig consultera om bildandet af nykterhets-
föreningar i vårt land, hvaraf ej annorlunda tyckes blifva något 
om ej någon åtminstone gör början. Medan i America och 
hela nord-vestra Europa den ena föreningen bildar sig efter den 
andra för att hämma dryckenskapen, gör man i vårt land icke 
den ringaste min att förändra det gamla fylleriväsendet. Medan 
i endast NewYork 1,500 brennerier efter uppgift sedan nykter-
hetsföreningarnes bildande blifvit nedlagda och 450 krögare lem-
nat sitt näringsidkande, vänta våra bränvinspannor endast på ett 
bättre år och våra krögare på gäster, för att obehindradt fort-
sätta sitt gamla ofog. Medan närmare 2 millioner menniskor i 
förenta Staterna antecknat sig i nykterhetsföreningarnas matriklar, 
förökas antalet af dem som i vårt land älska spirituosa oupp- 
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hörligen och medan man der företager långa sjöresor utan starka 
drycker, vill man hos oss numera knappt gå ut på de nödvän-
digaste behofven om morgnarna utan att taga en bäsk. Så stort 
missbruket af starka drycker är ej allenast hos allmogen utan ännu 
mer hos de förnämare, så tror jag dock att en ändring till ett 
bättre häruti vore möjlig. Eller skall då bränvinet vara den eld 
som gör slut på landet? Jag tror det icke. Fylleriet är ett 
sjukdomstillstånd så hos individen som hos hela folket, men 
jag skulle hoppas att någon olikhet finnes i sjelfva sjukdomens 
processus. Hos den enskilda i synnerhet när den kommit öfver 
en viss grad fortgår den utan framkallad reaktion; hos nationen 
tror jag en reaktion slutligen skall uppstå. Glädjande bevis af 
denna reaktion ser man redan i andra länder hafva uppstått, 
vårt endast fortgår ännu i sin sjukdom utan någon reaktion. 
Ty fylleriförordningar, förminskning af tiden för bränvinets till-
verkande kunna ej som sådan betraktas. De ingripa ej i sjuk-
domens väsende och kunna ej heller förstöra den. Endast ett 
innerst i sjelfva väsendet af sjukdomen ingripande medel skall 
utgöra dess botemedel. Och som sådant anser jag bildandet af 
nykterhetsföreningar, hvilkas afsigt är ej allenast att afhålla dem 
hvilka sig deruti antecknat, ifrån missbruket eller att genom deras 
exempel verka på massan, utan ännu mer att hos folket ut-
sprida kunskap om faran af dryckenskapen, om nationens stora 
fara att aldeles duka under, om brottens mångfalldighet, som 
under rusigt tillstånd föröfvats, om hungersnöden såsom en följd 
deraf att spanmålen under goda år användts till bränvin, om 
bränvinets i alla fall umbärlighet m. m. vidare underrättelser 
för dem som önska återvända på nykterhetens väg, hvad för 
dem är att göra etc. Är nu detta det enda botemedlet, så borde 
ju hvar och en nitälska för dess användande. Att du gör det 
vet jag af vårt gamla samtal i ämnet, i anledning hvaraf jag 
just nu skrifver detta till dig, men man bör ej heller misströsta 
att ju flere äro af samma tanke. Man skall blott gripa an ver-
ket, tänker jag och sätta sig öfver alla fördomar och alla oblida 
omdömen, hvilka naturligtvis åtminstone i början ej kunna ute-
blifva. Så har jag tänkt och nyligen börjat här bilda en nyk-
terhetsförening. Fåtalig blir den väl utan tvifvel, derest ej allt-
för stora concessioner till förmån för åtskilliga göras, men jag 
bryr mig ej om dess fåtalighet. Den gröda, hvaraf nu hela 
landet lefver, rymdes ju ock i början i en enda näfve. Frågan 
är nu endast skall man göra några concessioner och hvilka man 
skall göra. Allting lyckas småningom bättre, men jag tviflar 
på, om denna sats låter sig här använda. Afsäges till ex. brän-
vin och romm med bibehållande af vin och öl så är fara värdt, 
att vinet kommer att missbrukas likasom nu bränvinet och saken 
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är ej det minsta bättre. Samma kunde hända tillochmed sjelf-
vaste ölet, ehuru visserligen i mindre grad. Skall man då göra 
några föreskrifter att följa vid bruket af vin och öl och hvilka? 
Detta är allt sådant, som ej är så lätt finna, hvad som är bäst. 
Huru skall man vidare göra angående den ömtåliga punkten 
med fremmande? Jag kan få några, som genom dagligt bruk 
af toddy och bränvin äro så vanda dervid att de ej utan att 
lida kunna afhålia sig derifrån. Skall jag då med all välvilja 
låta dem lida eller skall jag för andras undfägnad framhafva och 
dagligen i mitt eget hus nyttja, hvad jag ville vore ifrån hela 
landet förbannadt? Detta etc. Säg nu din tanke derom emedan 
jag genom anförande af min ej vill komma i förväg. Hvad 
jag endast denna gång tillägger är följande : i statuterna, hvarpå 
jag nu arbetat, har jag tagit en § att eho som i föreningen in-
går äger göra en frivillig gåfva, som till befordrande af förenin-
gens framdeles utsättandes ändamål, användes. — Detta ändamål 
vore efter min tanka bäst uppfylldt, om man utgaf en tidning 
om dryckenskapslasten, som dels gratis dels åt prenumeranter 
utdeltes. Genom andra skrifter skulle ändamålet ej så säkert 
vinnas, emedan sådana skrifters vanliga öde är att förläggas och 
blifva förlagda. Ett tidningsblad undergår väl samma öde och 
det ännu säkrare än ett större häfte, men derigenom att t. ex. 
hvarje vecka ett annat kom i stället, skulle dock saken slutligen 
måsta behjärtas. Trägen vinner, säges ju i gamla ordspråket. 
Genom frivilliga gåfvor borde ju ett sådant blad äfven kunna 
utgifvas. Jag till ex. köpte för marknad en ankare romm, som 
jag nu säljer, men betalningen bestämmer jag till föreningens 
ändamål. Likaså kan jag hvarje kommande år göra och jag vet 
ej hvem som icke gerna gåfve åtminstone hvad som svarar emot 
hälften af de utgifter han efter gamla dryckesbruket måste vid-
kännas, när han efter ingåendet i Nykterhetsföreningen ändock 
hade till ren vinst ej allenast den öfriga hälften, men på köpet 
tio gånger deremot svarande helsa, trefnad och välsignelse. 

I konceptboken ingår Förslag till statuter för Kajana nykterhets-
förening, dateradt d. 19 /3  1834. — Af större intresse torde dock det 
följande vara. 

Inledning 
till statuterna för Kajana Nykterhetsförening. 

Likasom det finnes sjukdomar, hvilka angripa en enskild 
menniska, så gifvas andra, som angripa hela samhället. Men 
hvarje sjukdoms art är, att först uppkomma, sedan tillväxa och 
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slutligen antingen öfverväldigas af naturens krafter, hvarefter 
den aftar och försvinner, eller sjelf öfverväldiga dem, då 
den slutar med döden. I många fall äro naturens krafter en-
samma tillräckliga att motarbeta sjukdomen, ty ehuruväl de först 
till en tid gifva vika, så återuppvakna de kort derefter och för-
störa den fiendtliga kraften, som står emot dem. Andra fall 
gifvas, der naturen sig sjeif öfverlemnad ej förmår fördrifva det 
onda, men blir dock segrande genom det biträde hon får ut-
ifrån, hvilket hon af erfarenheten lärt, och slutligen inträffa fall 
der det onda med så allhärjande magt angriper naturen, att 
denna hvarken af egen förmåga eller något yttre biträde står att 
hjelpas. Bruket af starka drycker är en sjukdom ej allenast 
för enskilda personer men ännu mer för hela samhället. Hos 
den enskilda uppkommer den långsamt, tillväxer och öfverväl-
digar slutligen naturens upprätthållande krafter. Mera få äro de 
fall, der hon sjeif af naturen öfverväldigas. Nästan på samma 
sätt yttrar den sig betraktad som en samhällets sjukdom. Äfven 
här finner man den hafva steg för steg tilltagit och fara är, att 
hon slutligen aldeles skall få öfverhanden, derest naturen öfver-
lemnas åt sig sjeif i denna kamp på lif och död. Det är en 
olycka i många sjukdomar, att de likasom genom en trollkraft 
förmå naturen att vara en tyst åskådare vid de förstörelser de 
åstadkomma, ja ofta öfvertala naturen att hellre verka för än, 
emot sig. Spelaren, ehuru otouren förföljer honom, kan ej öfver-
gifva spelet. Den som tycker om att ständigt föräta sig, ser 
sin ovighet, sin trångbröstighet, sin olust för arbete, sina mag-
kriser dageligen tilltaga, men finner dock ett sådant behag i att 
ånyo föräta sig, att naturen som väl utan detta dagligen mot-
verkande snart skulle förstöra det onda, nu ej förmår göra det 
utan dukar sjelf under. Samma är fallet med dryckes-sjukan. 
Man ser dess verkningar småningom undergräfva naturens krafter, 
och man underlåter dock ej att dageligen föröka dem. — Hvad 
skulle man säga om den man, som ser vattnet undergräfva sitt 
hus och likväl ej ville afleda vattnet, ehuru han förmådde det? 
Skulle icke han åtminstone heta i högsta grad sorglös? Men 
skulle han ännu sjelf leda vattnet till stället, så kunde man kalla 
honom till det minsta en dåre. Men äro vi nu öfvertygade 
derom att denna sjukdom ända hittills ständigt tilltagit och hafva 
vi vidare inga exempel att uppvisa derpå, att naturen ensam 
förmår strida deremot, så är det icke allenast en vår obestrid-
ligaste rättighet utan vår skyldighet att använda alla medel som 
kunna komma naturen till hjelp. Öfverheten, som med sitt 
vakande öga äfven insett denna nödvändighet, har redan förut 
bjudit till att motverka dryckes-sjukan. Det är endast en olycka 
att medlen ej funnits vara tillräckliga att motarbeta det onda, 
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hvilket man åsyftat. Om fara vore att landet skall förgås uti 
en allmän eldsvåda, så vinnes föga dermed, att man förbjuder 
nya eldars uppgörande för halfva året, eller om en ort af lan-
det vore anfallen af en pestartad sjukdom, så hämmas dess ut-
spridande ej derigenom att man förbjuder friska menniskor att 
hvarannan dag besöka de sjuka, äfven förutsatt att förbudet åt-
lyddes. Dryckes-sjukan är en sjukdom som ej låter genom 
yttre medel sig hämma. Den måste bekämpas med invärtes 
medel och sådana kan man kalla förståndets upplysning och 
viljans fasthet. Förståndet nämligen bör upplysas om starka 
dryckers icke allenast umbärlighet men ännu mera om det stora 
förderf, de medföra; viljan bestämmas att lemna bruket af dem. 
Men som det onda är mäktigt och hotande böra äfven medlen 
som deremot nyttjas allvarsamt begagnas. Verldens ton är för 
dricka och öfvertygad kan den vara, som derifrån afviker, att 
han ej gör det utan anmärkningar. Man skall säga om några 
att de afvikit ifrån dryckesvanan af en öfverdrifven sparsamhet 
eller af girighet. Vill man genom frivilligt lemnande af den 
summa, som ungefärligen svarar emot de utgifter ett sjelfsvål-
digt, dagligt drickande medför, till något allmänt nyttigt bruk, 
befria sig ifrån denna beskyllning, så skall man uppfinna andra 
och lycklig är den som endast slipper med att heta besynnerlig. 
Man skall åberopa förfädrens vana att dricka och dervid glömma 
att förfädren ej ens kände de starka drycker hvarmed verlden 
nu håller på att förgifta sig. Man skall anföra ordspråk och 
dervid glömma att åtskilliga af dem äro utan det ringaste sundt 
förnuft. Jag må blott nämna ett af de dummaste jag nu kan 
erinra mig: „Den som viker i dryckjom, han viker i mångom 
styckjom". Så antikt detta än synes vara, så dumt och me-
ningslöst är det tillika. Skall då dricka vara det som pröfvar 
mannen? Hvarje oxe öfverträffar ju oss åtminstone hvad qvan-
titeten af dricka beträffar och om apor berättar man att de på 
stället dricka sig i hjäl af starka drycker. Och hvem inser ej 
genast att mannens styrka långt mera pröfvas dermed om han 
kan undvara all dryckenskap och dervid aldeles bortglömmande 
sin egen löjlighet. Ty om man något eftersinnar, så kan väl 
ingenting vara löjligare än att se en opåträngdt häfva uti sig 
det ena glaset efter det andra och ändock veta att sådant ej 
bekommer väl. Emedlertid skall man med slikt och annat stän-
digt söka förlöjliga en som lemnat drickandet och om möjligt 
förmå honom till affall ifrån sin lofvärda föresats, hvarföre önsk-
ligt vore att hvar och en innan han föresätter sig att lemna 
starka drycker, noga pröfvar förut huruvida han mot alla frestel-
ser må kunna uthärda i sin föresats och framför allt pröfva, huru-
vida han ens är öfvertygad om starka dryckers skadlighet. Är 

13 
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han mindre öfvertygad derom och tilltror han sig icke att ge-
nom en fast vilja eller föresats kunna motstå frestelserna, som 
honom dagligen göras, så är bättre, att han med ens fortfar med 
sitt gamla drickande, för att icke behöfva verka ett sinnet ned-
slående återfall. Ett återfall till det ondt är är alltid vådligt, 
emedan det onda derigenom på nytt födes och födes nu genast 
fullgånget. Den åter som tilltror sig äga styrka att frestelserna 
motstå, gör väl om han afsäger sig bruket af starka drycker. 
Frukterna af denna sin handling skall han med glädje varse-
blifva ej allenast på sig sjelf, utan äfven på hela samhället om 
de ock märkas sednare. Ej allenast det onda vinner magt och 
styrka af efterdöme utan äfven det goda. Så länge Ståndsper-
sonerna dageligen och stundeligen taga sina morgonsupar, aptits-
supar, mellansupar, kaffesupar, simsupar, badstusupar, kyrko-
supar, loppsupar, pisksupar, sänggångssupar, fisksupar, släm-
supar och gud vet hvilka alla supar, må man ej förundra sig 
deröfver, att bonden, som icke så ofta kommer till bränvinet, 
när han engång får tillfälle tar några supar väl utan särskilda 
titlar, men som dock leda till samma ändamål, att göra honom 
oförnuftig. 

Till J. G. LinAn. 
Den 20 Martii 1834. 

Koncept. 

1 anledning af § 18 af Statuter för Sällskapet Suomal. 
K. S. har jag flera gånger till Sällskapets pröfning tänkt fram-
ställa om ej ändamålsenligt vore att i form af en tidskrift uti 
smärre Häften utgifva en samling sådana redan tryckta uppsatser 
och afhandlingar, som på ett eller annat sätt närmare röra fädernes-
landet. Grunden till denna min framställning är följande : 1:0 
På landsorten bosatta skulle derigenom beredas en äfven för 
Sällskapets syftemål gagnelig läsning. 2:o Skulle dem som i 
ett eller annat fosterländskt ämne hade hog att sjelfva arbeta, 
lemnas tillgång på förut förhanden varande materialier, dem han 
eljest ej han åtkomma. Jag behöfver ej särskildt nämna, att 
mången genom en sådan t. ex. hvarje månad utkommande skrift 
just skulle få väckelse och hog för det fosterländska. Att före-
taget skulle bära sig tillochmed för en enskild så mycket mer 
för Sällskapet tror jag fullt och fast. Prenumeranter kunde ej 
saknas så väl inom Finland som utomlands, der det på sednare 
tider mera utbredda Svenska Språkets Studium ej mera lägger 
samma hinder i vägen som för någon tid sedan, Hvaraf dessa 
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ämnen företrädesvis skulle tagas hör till Sällskapets öfverläggning. 
Efter min enskilda tanke vore tvenne saker att tagas i betrak-
tande 1:o om man företrädesvis skulle börja med sådana upp-
satsers meddelande, som med skäl förmodas vara minst bekanta 
och åtkomliga eller 2:o med sådana som vore af den mesta 
allmänneliga nytta. Kunde begge omständigheterna förenas så 
vore väl bäst. Att ämnen till en hop årgångar ej skulle fattas 
inser man lätt när man betraktar den mängd Disputationer af 
fosterländskt intresse, som under loppet af tvenne sekler utgifvits 
och vidare de många uppsatser i Tidningarne utgifna af ett 
Sällskap i Åbo, i Åbo Tidningen, i Mnemosyne ni. ni. här och 
der förekomma. Likväl önskade jag för min del, att sådana i 
synnerhet äldre uppsatser som i äldre tidens Disputationer före-
komma mycket utspädda med fremmande lärdom, måtte derifrån 
så mycket möjligt är befrias, ej sålunda att man tilläte sig någon 
ändring i auctors ord, men endast genom bortlemnande af det 
som ej på något sätt anses höra till sjelfva saken. Äfven vore 
ändamålsenligt att rådfråga de ännu lefvande auctorerna, huru-
vida de ville göra några förbättringar eller tillsattser vid de af-
handlingar, som i Disp. eller Tidningarne af dem förekomma, 
men bestämmande af viss tid, inom hvilken de borde hafva 
verkställt sådant, på det genom deras dröjsmål, sällskapet vid 
utgifvandet af sin tidskrift ej vore bunden. 

Allt detta får jag nu genom Herr Professoren till Sällska-
pets pröfning promovera. 

I nästa Tisdag har jag tänkt begifva mig till Archangelska 
Gouvernementet för en ny runosamling. Återkommen derifrån 
skall jag i medlet af April härifrån afresa till H:fors, i fall 
Medicinal Styrelsen dertill lemnar tillstånd, hvarom jag redan för 
detta inlagt. 

Till J. F. Elfving. 
D. 28:de Martii 1834. 

Koncept. 
— — — — — — — — 
Om jag nu tillägger att jag för en vecka sedan köpte mig ett 
landställe, ett torp med beboelig åbyggnad, för 500 R. och 
att jag i nästa sommar tänker flytta dit samt att jag lagt in om 
2 månaders permission för att innan flyttningen få personligen 
arrangera mina affärer i H:fors, så har jag uttömt allt mitt för-
råd, hvarom jag kunde skrifva. Jag kommer ej att resa förr än 
i slutet af Aprill, hvarföre du alltförväl kunde engång dessför-
innan skrifva till mig. — — — — — — — — — 
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Ur ett bref från J. L. Runeberg. Odateradt, våren 1834. 

Heders Broder! 
Jag har längesedan både bort och beslutit skrifva ett general-

tacksägelse bref till Dig, för alla de utmärkta tjenster du gjort mig 
genom Dina insända bidrag till Morgonbladet; men Gunås, jag har ej 
kommit mig till, som man säger, ehuru jag i intet afseende kunnat 
skylla på att tid och omständigheter hindrat mig. Jag har många 
gånger med förtrytelse tänkt på detta mitt slarfveri, och då härom 
dagen till och med Ahlstubbe, som jag häri trott mig kunna kalla mitt 
mönster och föresyn, påstår sig hafva skrifvit flere bref till dig och 
med tillbörlig stränghet förehöll mig min försumlighet, beslöt jag att 
skrifva, om jag också skulle nödgas doppa pennan i min ögonsten. 
Sanningen att säga, har jag ofta ursäktat mig med våra förhoppningar 
att snart få se dig personligen på dessa orter, hvarom man allmänt 
talat här ibland oss, ehuru vår väntan nu, ty värr, tycks komma på skam. 

Ditt sednast insända bidrag, resebeskrifningen, har jag varit nog 
sträng hushållare att önska spara till sommaren, för hvilken jag behöfver 
förråd af manuscripter; emedan jag ernat tillbringa ett par månader i 
Tammerfors för nöjes skull. Jag har försökt spara ihop några artiklar, 
som kunde användas under min frånvaro af den, som intar min plats i 
redactionen, för att sjelf kunna vara obekymrad och ledig. — Kettunens 
runa är mig synnerligen kär; jag tycker den uttrycker en egen modifica-
tion af den anda, som råder i de finska runor, jag sett förut, och har 
någonting af det sprittande, glada och verldsborgaraktiga, som jag tyckt 
mig märka hos de så kallade köpryssarne och hvilket jag sjelf gjort 
försök att efterbilda i mina Elgskyttar. Då Du sjelf vet att Dina up-
satser rörande vårt fosterland läsas allmänt med det största intresse, så 
slipper jag bestyret att säga Dig huru välkomna alla Dina insändnin-
gar äro. 

Ifall Du företar någon resa nedåt under sommaren så ställ Din 
kurs så att Du passerar Tammerfors. Du har ju der kära bekanta i 
Lundahls, och huru välkommen du vore hos oss behöfver jag ej säga 
Dig. Om Du kunde dröja hos oss någon vecka, så skulle vi fiska, 
skjuta och roa oss på bästa sätt på mitt sommarställe, 3 fjerdedels mil 
från staden. Det är ej min önskan blott, utan äfven min hustrus, som 
följer mig åt dit opp. — — — — — — — — 

Reseanteckningar. [1834]. 
Helsingfors Morgonblad 1835, n:ris 56-60. 

— — Ifrån Tormua förestod en mera svår färd till Lonkka, den 
första by på Ryska sidan, dock var vägen ej längre än circa 3/, 
mil, men nästan ouppkörd. Dit kom jag något före aftonen, 
och tog in hos Martti eller, som han med sitt diminutifnamn 
vanligen kallas, Martiska. Denne hade redan länge förut blif-
vit omtald för mig, såsom en utmärkt runosångare. Också fat-
tades icke mannen ord, skada blott, att han ej hade dem i något 
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bättre sammanhang. Merendels hoppade han öfver ifrån en runo 
till en annan, så att, hvad jag efter honom uppskref, väl dugde 
till complettering af förut fångna, men ej såsom sjelfva fullstän-
diga runor. Min rombutelj, som han flitigt anlitade, för att, 
som han sade, komma minnet till hjelp, bidrog, att ännu mera 
bortblanda honom. Emedlertid sjöng han för mig, hvad af denna 
dag återstod och de tvenne påföljande dagarne. Isynnerhet den 
sista dagen ville det gå trögt, emedan han hade svårt att på-
minna sig nya runor, men väl flere gånger började med hvad 
jag af honom dagarne förut upptecknat. 

Denna Martiska var äfven sjelf en runoförfattare. För någon 
tid sedan hade han suttit häktad, dels i Kajana, dels på Uleå-
borgs häkte, anklagad för renstöld, en sak, som här på gräns-
orten ger naboerne mycket att skaffa med hvarandra. Nu som 
bäst klagades allmänt på vår sida om gränsen, att det första 
renarne, om aldrig så litet, sticka hufvudet öfver riksgränsen, 
eller ock endast komma nära densamma, är man på Ryska sidan 
färdig att fånga eller skjuta dem. Också hade nu kort förut 
folkets klagan hunnit fram ända till Regeringens öron, till följe 
hvaraf någon (enligt böndernas uppgift, „den närmaste man till 
Kejsaren") ifrån Kejserliga Senaten blifvit anbefalld, att under-
söka förhållandet. Under tiden, och medan dom i saken ännu 
ej fallit eller blifvit kunnig, föröfvades denna renstöld som värst. 
Då jag på ett hemman i Lonkka en afton såg tvenne fångade 
renar åter hemledas, frågade jag, huru de dock vågade med 
denna näring ännu fortfara, då de som bäst, angående de förra 
stölderne, voro under tilltal. Nu är det den aldrabästa tiden, 
svarade man, karl den som får, ty allt går det nu på det förras 
räkning och af det förra blifver ingenting. -- 

Angående renstölderne är på denna gränsort det ledsamma 
förhållandet, att då allmogen på vår sida nyttjar renar, den på 
Ryska sidan ej har sådana. Just detta väcker så mycket större 
begär hos allmogen på andra sidan, att för god pris förklara de 
öfver eller nära gränsen förirrade hjordarne, då den icke har att 
frukta några repressalier af vår allmoge, och af processer, som 
väckas, vanligtvis för de många juridiska omvägarne blifver, 
som Lonkkabonden sade, ingenting, eller om det ock någon 
gång blefve, vinsten för rättsökanden ej svarar emot omkostna-
derne. Högre upp längs gränsen är förhållandet annat; der har 
så väl den ene, som den andre sina renar, och måste vara om-
tänksam att ej tillfoga sin nästa, hvad han önskar att den andra 
ej må göra honom. Vid Lonkkatrakten har väl en och annan 
Finsk bonde sökt förebygga de beryktade renstölderne derige-
nom, att han till bolagsman, hvad renskötseln beträffar, tagit en 
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Rysk bonde, som då bättre kunde tillse, att hans byamän ej 
förstöra renarne, men detta kan likväl ej hindra stölderne. 

Men jag återgår till Martiska. Under den tid han för ren-
stöld anklagad satt i häkte, gjorde han en runo om denna sak. 
Han sjelf sjöng runon för mig, ehuru, som han sade och äfven 
eljest kan synas, bristfällig, emedan han ej mera kunde påminna 
sig allt, som han då haft så synnerligen ledig tid att hopsätta. 
Hvad jag af runon, så af författaren sjelf, som af andra, som 
ihågkommit spridda ställen, hittills fått, är ungefär följande: 

Renens hembygd är i norden, 
Renen har hos Lappen uppväxt, 
Åstadkom nu tvist i landet 
Bragte fiendskap vid gränsen. 

Tvisten börjades om hösten, 
Kom med vintern i ett följe; 
Manstarkt kommo Finska karlar, 
Hela Kuusamo det stolta. 

Långa färder nu de gjorde, 
Genomsökte alla skogar; 
Snabba voro Hossas skidor, 
Vig var äfven Oikarinen, 
Fortare dock Huttu framskred, 
Långt blef Pekka efter andra. 

Skredo nu på Riihikärret, 
Kommo sen på Lauttoträsket: 
„Hvad är detta här?" „Hvad? 

intet." 
„Ser du icke spår?" „Må synas." 
„Och liggställen?" „Nå, hvad sen 

då." 

Skredo längre fram ett stycke, 
Kommo upp till stora skogen, 
Nya underverk i skogen: 
Fanns en ung-ren djupt insomnad, 
Sågs en renkalf, hvilken tröttnat, 
Fallit mellan tvenne stenar. 

Huttu skrek vid denna åsyn, 
Kela utbrast i detsamma :  

„Skynden hitåt! Hvad är detta, 
Hvad för under i all verlden?" 

Närmre går man och betraktar, 
Vänder hit och dit dess hufvud, 
Skakar om dess fyra klöfvar, 
Rör på nosen, lyftar slutligt 
Renen upp ur bergets remna. 

Som förut man fann dess öron, 
Präktiga dess ögon voro, 
I godt skick dess gamla hufvud, 
Till och med var skällan duglig, 
Liten brist man dock blef varse: 
Lif fanns icke mer hos renen. 
„Blås, o vind, i renen anda, 
Väck den åter upp till lifvet I" 

Kela skakade på skällan, 
Rörde häftigt kopparbjellran; 
Snart i Kuusamo det hördes, 
Ljudet hann till Kuusivaara, 
Allt till Kiando hörs klangen. 

Nu sig modig Huttu kände, 
Mikittä förståndet miste, 
Liksom många andra karlar; 
Åtta voro de tillsamman, 
Skyndade till Marttis boning. 

Huttu sjelf i spetsen modig, 
Mikittä den andre galne, 
Nu till Wuomis by sig skynda, 
Undersöka och betrakta 
Bakom husets alla knutar, 



Reseanteckningar. [1834]. 199 

Hvad af qvinnorna der lemnats, 
Blifvit efter husets pigor. 
„Kan ju vara bra, att samla 
Äfven detta i sin rensel; 
Lång är vägen, vägkost saknas, 
Mycket kan på resan hända, 
Stöta till på långa färden." 

In i pörtet steg man slutligt: 
„Laga nu dig Martti färdig, 
Kom renätare på färden, 
Gör till Kuusamo oss sällskap, 
För att träffa våra herrar." 

Modfälld sade då Karelarn, 
Martti talte på sin sida, 
Så han svarade och sade: 
„Man från Kuusamo besinna: 
Gerna vill jag med dig följa, 
Blott den oxen der först råmar, 
Som en höst förut man slagtat, 
Dödat har vid vinterns början, 
Ätit köttet, lemnat benen, 
Sålt på Sunku marknad huden, 
Fört lårstycken till Kajana." 

Jyrki van att släpa bränvin, 
Dåligt bränvin öfver gränsen, 
Släpar bränvin genom natten, 
På en månljus natt det hemtar, 
Jemte mycket bränvinsgäster. 

Nu rådplägningen man börjar: 
„Hvarifrån fås häst åt fången? 
Anni har en präktig vallak, 
Martti kan med den ju föras." 

Jyrki ville taga hästen, 
Anni sträfvar mot och löser 
Flera resor hästens remtyg. 
Egenmäktigt tages hästen. 

Nu till Martti touren kommer; 
Åtta starka karlar nalkas 
Honom ensam stadd i stugan,  

Ensam snart man öfvermannas. 
Martti slås i slädan bunden, 
Utan skor vid midnattstiden. 

Mycket fröjdades man sedan, 
Hela Kuusamo sig gladde, 
När man Martti fått i slädan, 
Fått Karelaren på färden. 
Hvarje qvinna sakta myste, 
Och hvarenda karl nu gladdes. 

Nu till Kuusamo förs Martti, 
Släpas in i domarstugan, 
Drages framför landets herrar. 

Värre blef det sen för Martti, 
När man jern på honom skodde; 
Trenne starka bojor slogos 
På den öfvergifna Martti. 
Så från Kuusamo i bojor 
Förs han nu till Uhlå häkte, 
Hvarest krut ej mera saknas, 
Ingen brist på kulor kännes. 

Har god tid att der nu tänka, 
Och att draga sig till minnes, 
Hur förut han hemma lefde: 
» Hemma der med fisk jag föddes, 
Vexte upp med sjöars gröda, 
Åt mig mätt af stora gäddor, 
Aldrig fördes jag för sådant, 
Togs med våld från hemmets bygder, 
Släpades till Uhlå häkte; 
Men nu har mig ofärd drabbat, 
Oskadd, som jag var om natten. 

Hvar jag dagen såg, det vet jag, 
Känner stället, der jag vuxit, 
Men det ställe ej jag känner, 
Hvar mig döden slutligt träffar; 
Månne bakom lästa dörrar, 
Inom dessa tjocka murar, 
Hvarest solen aldrig lyser, 
Månen kastar in en stråle? 
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Alltför hård du var dock Huttu; 
Du min gamle närmsta granne, 
Blef en fiende till Martti, 
Bragte ovänskap å bane, 
Fast förut vi vänner voro." 

Slutligt kom en annan herre, 
Egen domare från Kemi; 
Kom och löste Marttis bojor, 
Släppte hem Karelarn åter. 

Nu fick Huttu be och tigga, 
Stå med blottadt hufvud länge,  

Kännas vid sitt fordna omak, 
Och Karelarn kom på vinsten. 

Huttu gret och höjde klagan, 
Kastade sig lång på bänken, 
Lade sig vid bordets ända; 
Så nu Huttu gret och sade: 
»Alltför liten blef nu vinsten, 
Mera knapphänd hela fångsten; 
Större har den ofta blifvit, 
Till och med med mindre möda. 
Mycket klokare det varit, 
Bättre för mig, stackars gosse, 
Om på hemmets bänk jag legat." 

Ifrån Lonkka är, utan något bebodt ställe emellan, 4 mil 
till Vuoninen. Martiska sjelf kom att skjutsa mig, och i följe 
med oss kommo tvenne andra karlar, hvilka för enskilda affärer 
skulle samma väg. Vi begåfvo oss tidigt om morgonen åstad, 
och hunno i god tid fram. Midt uppå hållet är en skogsbad-
stuga uppförd med eldstad för resandes skull och för fiskare, 
hvilka i ett nära intill liggande träsk stundom draga not. Vi 
stadnade här ungefär en timma, för att beta hästarne. Uti bad-
stugan uppgjordes eld och vi lägrade oss, så godt vi kunde, 
omkring elden. Snart uppfyllde röken hela rummet och mycket 
behöfdes ej dertill, ty rummet var både lågt och eljest litet. 
Stå rak kunde man alls icke i detta rum, om man ock kunnat 
det för röken, hvilken äfven gjorde det omöjligt. Här åto vi 
middag, äfvensom jag derefter ytterligare skref någon runostump 
af Martiska, som han nu först påminde sig. Ju längre framåt 
vi sedan kommo, dess mindre snö fanns på vägen. I Lonkka, 
hvarifrån vi foro, stod den ännu halfalns tjock på marken, men 
i Vuoninen var marken alldeles bar. Orsaken dertill är, att 
Vuoninen ligger vid den stora Yläkuitti sjön, Lonkka deremot 
på höjden af Maanselkä. Jag tog in hos Miina eller, som hem-
manet äfven och det vanligare kallas, Teppana. Här saknade 
jag nu den förut omnämnda värdinnan. (Morgonbladet för år 
1834, N:o 57.) För ett halft år sedan hade döden efter en 
svår barnsäng bortryckt henne. Mannen, som berättade om 
hennes död, gret och äfven jag måste gråta, hvilket jag på 
Tsenaniemi fick upprepa, då modren ännu en gång omständli-
gen der berättade om sin dotters död. Hon berättade nemligen, 
huru samma hennes nu aflidna dotter, unga värdinnan på Tep 
pana, sistlidne sommar varit svårt sjuk, så att alla tviflat om 
hennes vederfående. Under sjukdomen hade hon haft en dröm, 
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hvaruti en brokig hare visat sig för henne, såsom den der för-
orsakade hela sjukdomen. Hon hade då frågat haren, om den 
ej skulle lemna henne i fred, hvarpå svaret varit: heittänenki nyt, 
vaan varote toiste tullessani d. ä. väl må jag ock lemna dig nu, 
men var på din vakt, när jag kommer en annan gång. Denna 
dröm hade hon berättat för modren, hvilken då genast uttydt 
den, såsom det nu händt, nemligen, att hon i sin första derpå 
följande sjukdom skulle tillsätta lifvet.  Sedan jag på Teppana 
ätit mellanmål, som nu framsattes af värden sjelf och bestod af 
smör, bröd och salt kött, anmälte sig en gammal qvinsperson, 
att sjunga några runor. De voro dock icke flere, än att jag på 
2 eller 3 timmars tid kunde uppteckna dem allesamman. Sedan 
besökte jag Ontrejs hemman och begaf mig derefter mot natten 
eller på nattens rygg (yön selkään), som man här sade, att resa 
ifrån byn. Påskyndande menföret tvang äfven mig att skynda. 
Jag fick en medelåldrig man till skjutsbonde, hästen förekom 
mig att vara till och med öfver medelåldern. Färden skedde 
till Jyvälahti by öfver Yläkuitti, som nu var glansk (hierä), eme-
dan all snön under de föregående soiskensdagarne bortsmultit. 
Jyvälahti ligger ifrån Vuoninen på 4 mils afstånd. Det var kort 
före solnedgången vi afreste. Först voro vi någon tid begge 
vakna och mannen berättade ibland annat, huru Teppana hus-
bonden efter sin hustrus död omkring en månads tid varit så-
som ifrån sina sinnen. I stället att förut aldrig hafva smakat 
bränvin eller rum, hade han i hast begynt af hvardera taga så 
mycket till bästa, som han nånsin förmått, knappast talt ett ord 
med någon annan, ätit och sofvit ganska litet. Först efter 3 å 4 
veckor hade han hunnit sansa sig, och då återvändt till sin förra 
nyktra lefnad. Under vårt samtal gick solen ned, en rätt hem-
lig syn, att se hela den vestra himmelen rödmålad och den vid-
sträckta, glatta, isen lerunder återspegla himmelens färg, utan 
att dess yta behöfde frukta, att af någon vind ojemnas. De här 
och der på afstånd synliga granbevuxna holmarne endast ökte 
taflans skönhet, och förhöjde verkan af det intryck, som det hela 
gjorde på mig. Det är vid vissa tillfällen, som naturens skön-
heter företrädesvis intaga och bemäktiga sig vår själ, och det 
vanligen öfverraskande. Med föresats att njuta af dem har jag 
sällan fullkomligen kunnat det, åtminstone icke så, som när de 
sjelfmant erbjuda sig. Men sedan nu solen lagt sig, och him-
melens purpur försvunnit eller förvandlats i nattens mörker, med 
någon här och der glest framtindrande stjerna, hände sig, att 
både min skjutskarl och jag sjelf insomnade. Bädden var icke 
den beqvämaste, men sömnen frågar icke alltid efter ställets 
beqvämligheter. Jag har sett folk insomna i sadeln och sof-
vande fortsätta ridten, utan att tumla ned. När vi således in- 
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somnat, var vår häst den enda vakna af sällskapet. Nu vet jag 
ej hvad som var orsaken, antingen han ej förstod sig på, att 
efter stjernorna styra kosan rätt, eller om äfven han önskade få 
sofva och derföre ville komma hem, nog af, han hade kommit 
att vända om sig och gick vid vårt uppvaknande i sakta mak 
till Vuoninen tillbaka, i stället att gå till Jyvälahti. Det första 
karlen uppvaknade, stötte han äfven på mig och frågade „missä 
nyt ollaan", d. ä. hvar äro vi nu. En besynnerlig fråga ställd 
till mig, som ingalunda, aldraminst nu, var beredd att svara 
derpå med annat, än att vi förmodligen voro på Yläkuitti isen 
ty det fann jag genast, att vi ej voro under den. — Men det 
är naturligt, att den, som i ett tror sig en annan underlägsen, 
ofta äfven i det, som han verkligen känner bättre, frågar råd af 
den andra. — Hans rådvillhet varade dock ej längre. Sedan 
han några gånger vändt sig och betraktat de kända stjernorna 
från flere sidor, märkte han hästens förehafvande, och svängde 
om honom. Derefter insomnade han ej mera, ehuru jag ånyo 
lärer hafva gjort det. Omkring midnattstiden, eller något der-
efter, voro vi fram i Jyvälahti, och inskeppade oss på ett hem-
man, der man sedan i hast bäddade för oss på golfvet. All-
mogen härstädes tillreder icke, såsom vår allmoge, sina nattläger 
af halm, som för hvar afton inbäres, utan af renhudar och andra 
kläder, vanligen utan något täcke. Jag tycker dock mera om 
vår allmoges halmbäddar, ty då man, som vanligtvis sker, för 
hvarje afton inbär ren, torr halm, och derpå utbreder ett rent 
lakan (hursti), så är det, i synnerhet när man är trött, rätt ange-
nämt att lägga sig derpå. På den bästa dunbädd kunde man 
ej insomna bättre. Halmen bäddas i flere afdelningar, så att 
hvart gift par, af hvilka på ett välbeställdt hemman ofta finnas 
flera, har sin egen afdelning, ogifta af mankönet sin, ogifta 
qvinnorna sin, och ofta äfven barnen sin. För en mera ansedd 
fremmande tillredes likaledes särskild bädd nära långbordet; 
sämre fremmande, i synnerhet tiggare få åtnöjas med dörrsidan 
af rummet. Så beqvämt det ock kan vara, att likasom i södra 
Finland hafva några colonner af ända till taket uppstaplade sän-
gar till hvarje hushållsmedlems behof, så tycker jag dock mera 
om dessa på golfvet för tillfället gjorda halmbäddar. De äro i 
och för sig sjelfva renligare och om dagen får hela huset ett 
trefligare utseende, då inga illa eller alls icke bäddade sängar 
der äro att påses. Om morgonen nemligen, sedan alla stigit 
upp, bortbäres halmen genast, och golfvet rensopas. Det är en 
märkvärdig skilnad emellan det inre af boningsrummet hos all-
mogen i södra och norra Finland. Hos den förra ser man, utom 
redan nämnde sängställningar, flera skåp, kistor, vattensåar, 
ämbare, byttor m. m. här och der kringspridda i rummet. Golf- 
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vet är ofta betäckt med smuts, såsom det blifver, när det aldrig 
med vatten rengöres. Uppå bordet finnas qvarlefvor af frukost, 
middag och qvällsvard på en gång, bestående af vårdslöst qvar-
lemnade brödbitar, tallrikar, fiskfat o. s. v., hvarjemte sjelfva 
underlaget sällan är rent. I spiseln kokas och stekes för föl-
jande måltiden. I Savolax, norra Finland, men förnämligast i 
norra Karelen, ser man stugan fri ifrån allt sådant bagage, golf-
vet derjemte temmeligen rent, bord och bänkar hvita; inga smut-
siga skåp, kistor, såar, byttor m. m. störa här anblicken, alla 
sådana effecter halva sitt särskilda förvaringsrum (eteinen), dit 
de efter begagnandet föras. Ett särskildt rum (kota) finnes äfven 
att koka uti. Och med allt detta borde man tro, att förhållan-
det vore tvärtom, så vida södra Finländarn, utan jemförelse för-
mögnare, äfven kunde i sitt husliga lif bättre iakttaga renlig-
heten. 

Ifrån Jyvälahti begaf jag mig följande morgonen till Uhtuva. 
Denna by, den förmögnaste på orten, består af 80 till större 
delen välbyggda hemman. Namnet härleder sig ifrån floden 
Uhutjoki, som rinner igenom byn. Ifrån Jyvälahti räknas hit 3 
mil öfver Keskikuitti sjön. Byn består egentligen af fyra af-
delningar: Lammin pohja, Mitkala, Ryhjä och Likopää, och 
hör hälften till Vuokkiniemi, andra hälften till Paanajärvi socken, 
såvida Uhutjoki härstädes åtskiljer dessa socknar. I denna by 
dröjde jag en hall vecka, till det mesta ifrigt sysselsatt med 
afskrifvandet af runor och sånger, som byns både männer och 
qvinnor sjöngo. En enka kallad Matro utmärkte sig framför 
andra. Sedan hon i halfannan dag med sin stickstrumpa i han-
den sjungit, aflöstes hon af andra, hvilka sjöngo dels variationer 
af hvad hon nyss förut kunnat, dels andra nya. Redan förut, 
men i synnerhet tredje dagen, var jag derjemte allt emellanåt 
sysselsatt med medicinsk praktik, så att vid afresan ganska litet 
af mitt medhafda medicamentsförråd återstod. Jag ville äfven 
för mig sjelf göra något gagn af denna praktik, och lyckades 
att i utbyte för månget pultver få en längre eller kortare runo. 
Annorlunda lät jag mig ej betalas, kvarföre de, som ej några 
runor kunde, fingo gratis sina medicamenter. Men derföre var 
jag i fara, att nödgas äta mig ihjäl, ty hvart jag också kom, 
framsattes mat, och äta måste man deraf på hvart ställe, om det 
eljest ej skulle blifva illa upptaget. Ehuru fastan påstod, och 
det då ej gerna, ens åt fremmande trosförvanter, bestås annan 
än fastemat, så gjorde man nu, få ställen undantagna, ej så 
sträng åtskilnad rätterna emellan, hvarföre jag utom annat fick 
smör, kött och mjölk till förtäring. Under fastlagstiden förvaras 
mjölken på ett eget sätt till kommande kött- och mjölkätnings-
tid (arki). Man låter den först förvandla sig till filbunka, hvaraf 
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gräddan afskalas och beredes till smör. Men sedan gräddan 
borttagits, skiljer sig, hvad som qvarblifvit, i en fastare och en 
tunnare del. Den sednare låter man bortrinna, hvarefter den 
fastare delen slås i lerkrukor och sättes i en icke alltför het ugn. 
Här undergår den nu någon sorts ostförvandling och kallas derpå 
rahkamaito. Efter fem å sex timmar tages den ur ugnen och 
skall nu kunna förvaras, fast halfva året, utan någon förskäm-
ning. En sådan rahkamaito är ganska välsmaklig, hvarföre jag 
önskade, att äfven vår allmoge vore bekant med dess bered-
ningssätt. 

Men jag återgår till min praktik. De sjukdomar, hvarföre 
man ville hafva bot, voro utom de eviga chroniska cardialgierne 
(reväisimet), hvaraf, hvart man ock må komma, alltid finnes nog, 
åtskilliga ophthalmier jemte, ehuru sparsammare, några andra 
sjukdomar. På en 10 år gammal flicka med högra ögat dege-
nereradt, så att sjelfva ögonklotet stod som ett hönsägg till stor-
leken, eller något större, utvuxet ifrån sin håla, fick jag anställa 
exstirpatio oculi, d. ä. borttaga hela ögat. Märkvärdigt, att en 
gammal qvacksalvare på orten äfven beslutit sig för denna opera-
tion, hvartill modren dock ej kunnat beqväma sig. Också lärer 
hon deruti handlat klokast, ty då operationen af honom skulle 
hafva verkställts med en vanlig täljknif, så är all anledning att 
frukta, det utgången blifvit mindre lycklig. Rakknifvar, af hvilka 
vår allmoge vid sina operationer vet begagna sig, finnas ej här-
städes, der ingen rakar sig. Älven jag, ehuru litet bättre för-
sedd med instrumenter i mitt bindtyg, företog ej utan mycket 
betänkande operationen, då jag dagen derpå var nödsakad att 
lemna orten och patienten i sitt öde. Som jag dock sedermera 
hemma i Kajana af Uhtuva-bönder hört, har flickan blifvit frisk, 
och då dessutom allt, hvad jag vid min afresa efter allmänna 
förhållandet förutsagt om den påföljande inflammationen, var-
göringstiden m. rn. noga inträffat, så förstås, att jag vid mitt 
nästa besök på orten skall blifva ännu mycket mer öfverhopad 
af patienter, som då kunna finnas. Men nu, när jag skurit ur 
ögat, föll modren för mina fötter med ansigtet mot golfvet och 
yttrade sin glädje med orden : „jumala te oletki, kun nyt minun 
tästä rnurehesta päässittä". Sådan heder har mig ännu aldrig 
vederfarits, hvarföre upphöjelsen äfven förekom mig alltför frem-
mande. Dock måste jag till förringande deraf omnämna, att 
äfven de vanliga by-loihtiat och tietäjät stundom undfägnas med 
titeln: puolijumala och puujumala, d. ä. halfgud, trädgud. — 
En besvärlig sed, kanhända af orientaliskt ursprung, är här hos 
allmogen, att falla med ansigtet ned på golfvet, då de riktigt 
vilja behedra någon. Jag har aldrig, när sådant gjorts för mig, 
underlåtit att föreställa dem ovärdigheten af ett sådant förned- 
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rande för menniskan, men har föga lyckats med mina föreställ-
ningar, att förekomma det. Under detta (1835) års vintermark-
nad blef jag nyligast förlägen öfver en Vuokkiniemi-karl, som 
just hade sålunda nedfallit, utan att jag ännu hunnit få upp 
honom, förrän några af mina bekanta kommo in och fingo an-
ledning att deröfver roa sig. 

Utom runor, mat och gudomlig heder, som jag med min 
praktik och medicamenter i Uhtuva förtjente, förärade man åt 
mig messingsringar och andra sådana saker, dem jag ännu har 
i behåll. En omkring 30 år gammal qvinsperson fann jag här, 
hemma ifrån Rautalampi socken i Finland. Hon kallades Anni, 
hade redan för 9 år kommit till denna by, der hon nu omständ-
ligen för mig beskref sina öden, ämne fast till en liten roman. 
Jag skall dock, med bemödande att icke uttänja berättelsen 
derom, försöka i korthet beskrifva dem. Hon hade såsom piga 
tjent på ett hemman i Rautalampi socken, då tvenne rensel-
handlande ifrån Uhtuva derigenom gjort sin färd till södra de-
larne af landet. Den ene af karlarne hade då uppmärksamt 
betraktat henne, men, utan att säga något vidare, följande mor-
gonen åter begifvit sig på färden. Då han om våren derefter 
vändt tillbaka ifrån kusttrakterne, hade han ställt sin kosa genom 
samma by, och det första han kommit i stugan, samt varsnat 
henne sittande vid sin spinnrock nära spiseln, flugit henne om 
halsen och sagt: „Nyt meistä ei enää tule eroa millonkana. Kun 
sitte täältä viimmesyyssä lähettyä sinun tähtesi en ole paljo 
untana silmihini saanut", d. ä. nu blifver det aldrig mera någon 
skilsmessa oss emellan. Allt sedan jag i sista höst for härifrån, 
har jag för din skull ej fått stort sömn ens i mina ögon. Derpå 
hade han öfvertalt henne att följa med sig till Ryssland och der 
sammanvigas med honom. Hon sade sig i förstone hafva varit 
ganska litet böjd för ett sådant steg, men när mannen ej lofvat 
förr lemna henne, hade hon slutligen samtyckt; några små skän-
ker af mannen hade bevekt hennes anhöriga för saken. Så hade 
hon följt med. Det första vi kommo öfver gränsen, sade hon, 
uppsöktes presten, då jag döptes ånyo och vigdes tillsamman 
med honom. Nu framsökte hon en kostligt broderad, ännu väl-
behållen, röd bombasins-klädning, som mannen vid detta till-
fälle hade gifvit åt henne. Men som jag sedermera snart fick 
höra, fortfor hon vidare, var han här hemma redan förut förlof-
vad med en annan; hon nämnde en qvinna, som äfven bodde 
i denna by, och hvilken jag dagen förut hade sett. Denna sökte 
på allt sätt att locka min man ifrån mig, men på lång tid lyk-
kades det ej. Men slutligen fick hon dock honom så förtrollad, 
att han ej det ringaste brydde sig om mig, utan höll sig till 
henne. När ingen förbättring var att vänta, for jag slutligen till 
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Kemi och angaf der saken för Ispravniken. Följden blef en 
undersökning, som slutade dermed, att min man togs till sol-
dat, så att vi ingendera fingo behålla honom. Hennes öde var 
rörande för mig, kanske mera derföre, att hon sjelf var ifrån en 
bekant ort i Finland. Nu hade hon tvenne barn, en son och 
en dotter, af hvilka den förra, såsom född i Ryssland, ej kunde 
af henne till Finland medtagas, eljest sade hon sig hafva myk-
ken lust, att återvända till sin födelsebygd. För öfrigt var nu 
denna Anni till sitt språk och allt annat så lik de öfriga qvin-
norna härstädes, att jag utan att särskildt derom underrättas, 
omöjligen kunnat ens ana, att hon var en främling på orten. 

Förrän jag lemnar Uhtuva, må jag ännu nämna att denna 
nu välmående, stora by under stora ofreden under Carl XII:s 
tid blifvit så i grund förstörd, att icke ett enda hus qvarstått. 
Denna fejd kallas på orten sarkasota, äfven varastussota. Den 
förra benämningen härleder sig ifrån det beslag på Ryskt kläde 
(sarka), som dåvarande fiskalen i Kajana hade gjort, och hvil-
ket just föranledde detta rysliga krigets utbrott på dess gräns-
orter. Dittills lefde man och umgicks med hvarandra i god 
grannsämja, ehuru kriget rasade i andra delar af landet; men 
efter det olyckliga beslaget blef förhållandet äfven här annor-
lunda. Den sednare benämningen häntyder väl på de plundrin-
gar, hvarigenom detta ströfkrig blef så namnkunnigt. Vi äro 
vana, att ensidigt läsa och ropa vid de förhärjelser, fienden då 
på vår sida anställt, men glömma dervid merändels, att vårt folk 
icke en hårsmon bättre och menskligare betedt sig, när de kom-
mit öfver gränsen till fiendens land. Samma berättelser om i 
vaggan spetsade barn, om våldförda qvinnor, om ihjälbrända 
och annorlunda till döds pinade menniskor af alla slag, som 
gammalt folk, likt sagor, vet berätta om fiendens rysliga fram-
fart hos oss under denna olyckliga tid, hör man hos äldre per-
soner härstädes om våra egna landsmän omtalas. Ett parti af 
Finska bönder hade derunder begifvit sig öfver gränsen, plundrat 
och brännt allestädes i Vuokkiniemi och andra gränssocknar, och 
då äfven förstört Uhtuva. Byn skulle någon tid derefter stått 
öde och den första åboen sades sedan hafva kommit ifrån Kiando 
kapell af detta Kajana Län, hvilket sednare, om det är sannt, 
äfven må lända till bevis derpå, huru landet efter detta krig 
måtte hafva varit utöddt på invånare, då förut bördiga trakter, 
åkerfält och ängar, belägna vid en stor fiskrik sjö, hvarpå man 
här gör stort afseende vid väljande af boningsplats, ej kunde få 
någon åbo ifrån närmare håll än Kiando, härifrån på det minsta. 
12 mil aflägset. Jag har ej fått reda på, kvad den Finska an-
föraren för detta ströfparti hetat, men i Kuhmo och Repola ihåg-
kommer man ännu de anförare, hvilka derstädes under sarka- 
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sota voro utmärktast. På Finska sidan var en 011i Kähkönen 
och på Ryska en Iso Petri den förnämsta. Om deras bedrifter 
vet man ännu så mycket berätta, att jag helt och hållet lemnar 
det till en annan gång och anser för bättre, att fortsätta min resa. 

Ifrån Uhtuva kom jag åter till Jyvälahti, der jag uppehöll 
mig endast en kort tid, då jag ej lyckades få flera än en enda 
runosångare härstädes, den äfven af sämre qvalitet. Den rika. 
bonden Dmitrej är utan tvifvel den förmögnaste bonde i Vuokki-
niemi socken. Hans förmögenhet hörde jag uppskattas till 60 
Tusende, af andra till och med till 100 Tusende Rubels värde. 
En sådan bonde går ej gerna sjelf mera på renselhandel, utan 
gör på annat sätt sina penningar fruktbärande. Han förser sig 
med varor af flere slag, som han åt de mindre förmögne på sin 
hemort dels säljer för contanter, dels utkrediterar. Dessutom 
besöker han marknaderne, köper upp stora varulager ifrån en 
ort, transporterar till en annan, och afyttrar. Också lånar han 
åt nybegynnare mot hög ränta. Denna ränta hörde jag betalas 
till 25 å 30 procent, allt efter låntagarens större eller mindre 
säkerhet. Början eller grunden till Dmitrejs stora rikedom skall 
hafva gjorts med fiskhandel. Han bor nemligen på en mycket 
fiskrik ort och skall årligen gjort en ansenlig fångst. 

Ifrån Jyvälahti begaf jag mig till Vuokkiniemi kyrkby, der 
tog jag in hos Lipponen, hvarest jag förut var bekant med sö-
nerne. Här trakterades jag genast med 5 å 6 koppar tsaaju (the) 
om aftonen och likaså om morgonen derefter. Följande dagen 
gjorde jag excursioner till åtskilliga af de öfriga hemmanen och 
uppskref runor, så många jag kunde få. Min vägvisare förde 
mig ibland annat till ett, efter utseendet, mera fattigt ställe, 
hvarest efter hans försäkran, värdinnan skulle kunna en hel hop 
goda runor. Men det var nu omöjligt, att förmå henne till att 
sjunga; hon ursäktade sig dermed, att det nu var fastlagstid, 
då hon ej kunde inlåta sig i något så fåfängt företag. Sedan 
vi kommit ut, sade min karl, att han redan ifrån första början 
befarat, det hon nu ej skulle beqväma sig till att sjunga, ty hon 
hörde till den andra tron. Jag frågade, hvilken annan tro. 
„Omp' on", svarade han, „kun teillä käyrötyläiset, meilläki sen-
laisia, jotka pitävät itsiänsä muita pyhempinä," d. ä. likasom 
hos eder köyrötyläiset, finnes ock hos oss sådana, som hålla sig 
heligare än andra! Han berättade vidare, att sådana sekter skulle 
finnas af 3 till 4 olika slag. Jag frågade, hvilka olika meningar 
de i trossaken då kunde hafva, men fick det ej af honom, såsom 
jag önskat, utredt. Något visste han dock, nemligen, att då 
den ene anser de enkla korsen tillräckligt heliga, äro de en 
styggelse för en annan, som endast tror på kors med tvenne 
tvärbjelkar. Likaså anses den vanliga klockringningen af en del 
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för orthodox, men ej så af andra. Några äta fisk äfven under 
fastan, då den af andra under en sådan tid anses högst ohelso-
sam för magen ; och hvad som för alla sådana erivierolaiset, 
såsom de här kallas, utgör en vigtig sak, består deruti, att de, 
vid det de korsa sig, ej hopknäppa tummen med pek- och 
långfingret, såsom presterne och de af presternes tro (papin 
vierolaiset) göra, utan tummen, fjerde och lillfingret. Detta 
hopknäppande af tre fingrar anses eljest såsom en sinnebild 
af treenigheten. Ingen af erivierolaiset går i kyrkan, under 
det presten är der, men väl sedan han gått bort. Någon bland, 
dem sjelfva uppträder då, såsom prest, och förrättar guds-
tjensten. Icke heller låta de barndop och brudvigsel, eller jord-
fästning af prester förrättas, utan allt detta sker genom deras 
egna prester. Dock betala de derföre åt den egentliga presten, 
som då upptecknar och godkänner hvad af dem sålunda förrät-
tats. I Tuoppajärvi finnes ett helt kloster, der alla munkarne 
äro erivierolaiset. Dessa göra understundom sina excursioner i 
socknarne, och äro de, hvilka egentligen härpå orterne under-
hålla den gamla tron ifrån att helt och hållet försvinna. Ingen 
af erivierolaiset sämjes att äta ur ett fat med den, som bekänner 
sig till den allmänna kyrkan. Uppå ett hemman träffar man 
stundom folk af olika vierot, hvilka således alltid äro tvungna 
att äta åtskills. På ett sådant dukades för det öfriga huset på 
särskildt bord, men för mig och en enda karl tillsammans. Jag 
frågade af karlen, huru det kom till, att han åt med mig och 
ej med de andra tillsamman, hvartill han svarade, att han ej 
ansett löna mödan „ruveta heiän ilvehinsä", d. ä. öfvergå till 
de andras tro, som hans ord voro. 

Ifrån Lipponen kom jag väl trakterad med tsaaju, franskt 
vin och hvad annat huset förmådde, till Tsenaniemi, kvarest jag 
träffade den äfven förut nämnda, gamla mor Mari vid helsa 
och välmåga. Älven här fanns tsaaju till öfverflöd. Vid the-
drickningen är allmänna bruket, att ej såsom hos oss blanda 
sockret till theet i koppen, utan nyttja det särskildt, likasom hos 
oss det vanligen nyttjas vid kaffe. Skorpor frågar man alls icke 
efter och nyttjar under fastlagstiden ingen grädda för sig sjelf, 
ehuru man nu för min räkning framsatte äfven en gräddsnäcka. 
På några ställen var man ännu så nogräknad, att man ej ens 
nyttjade socker, emedan man visste, att det renats med blod, 
och allt hvad med blod och kött endast varit i beröring, under 
fastetiden ej bör nyttjas. De begagnade sig af honing i sock-
rets ställe. 

På Tsenaniemi låg jag öfver natten och skref, efter grann-
gårds-husbonden Jyrki Kettunen, en mängd runor långt in på 
aftonen, och fortsatte om morgonen derpå samma arbete. Jag 
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hade vid min förra resa ej träffat honom hemma, eljest hade 
detta arbete då redan blifvit undangjordt. Denne Jyrki hade 
i Ny-Carleby, för numera aflidne D:r Topelius sjungit, som han 
sade, i hela tre dagars tid. Jag förundrade mig derföre höge-
ligen deröfver, att i Topelii samling ej finna äfven dem, hvilka 
han nu sjöng, förut tryckta. Han upplyste mig dock om för-
hållandet, sägande: „kuuluupa ne jo teillä olevan ennestään 
petsatoittuna, a miksi niitä uuelleen laulaisin?" d. ä. ni har ju 
dem förut tryckta, kvarföre skulle jag då en gång till sjunga 
dem? När han sjöng sin kusins Petter Kettunens, för en del 
läsare genom denna Tidning måhända redan förut bekanta visa, 
var samma Petters enka Mari äfven i kammaren och hörde uppå. 
Jag frågade henne om det, som i runon rörde henne, äfven var 
sannt. Ehuru gammal, rodnade hon härvid synbarligen och 
svarade: „så sannt är det, som sådana saker i visor pläga vara", 
hvarmed hon ej tycktes tillerkänna runor i allmänhet full histo-
risk sanning. „Men", fortfor hon, „de bästa ställen har dock 
Jyrki glömt bort af runon, och dem får ni af ingen, om icke 
af mig". Jag sade att visan ännu ihågkommes, till och med 
på hennes födelseort i Kiiminki, hvarest jag ock, såsom sannin-
gen är, en gång hört en skjutskarl sjunga den. Hon hade då 
mycket att fråga mig om sin födelseort, hvarom jag dock kände 
ganska litet. Hon beklagade, att hennes slägtingar på många 
år ej varit att helsa på henne ; sjelf var hon för gammal att nu 
mera fara dit. Det var icke långt ifrån, att icke tårarne runno 
ifrån hennes ögon, när hon sade, att hon numera troligen aldrig 
skulle få se sin födelsebygd. Det är dock för hvarje menniska 
omöjligt att fullkomligen glömma de trakter, der hon först skådat 
dagens ljus, hört första göken om våren och plockat de första, 
bären i skogen. Ehuru hon här varit sina 40 år, verkade min-
net af födelseorten ännu så starkt på henne, att hon för några 
ögonblick tycktes helt och hållet dit tillbakaflyttad. Men sedan 
vi åter kommit att tala om andra ämnen, förmådde jag henne 
att sjelf sjunga de bästa ställen af visan, dem hon sagt att Jyrki 
icke kunde. Hon ville först ej låta beqväma sig dertill, men 
gjorde det dock slutligen, när äfven sönerne bådo henne derom. 
Dessa saknas ännu i den öfversättning, som i denna Tidning 
för sista året finnes införd. 

Ifrån Tsenaniemi kom jag efter en dags dröjsmål på stället 
till Kivijärvi, 2 72  mil härifrån. Motsatsen inträffade nu af hvad 
jag erfor vid färden ifrån Lonkka till Vuoninen. Hittills hade 
alla ställen varit nästan bara, men ju närmare jag kom till Kivi-
järvi, dess bättre blef föret. All fruktan för menföret försvann 
och jag ångrade, det jag ej gifvit mig längre tid att dröja i 
Uhtuva, Jyvälahti och Vuokkiniemi. Snön stod ännu 1/3  aln 
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hög i Kivijärvi. Efter ett kortare uppehåll i denna by, begaf 
jag mig åt sidan härifrån, 1 mils väg till Latvajärvi, der gamla 
gårdshusbonden Arhippa berömdes vara en god runosångare. 
Gubben var nu sina 80 år gammal, men hade till en beundrans-
värd grad bibehållit sitt minne. I fulla två dagars tid syssel-
satte han mig med runors afskrifning, och något på den tredje. 
Runorna sjöng han i god ordning, utan några märkbara luckor 
och de fleste af dem sådane, som jag ej förut af andra kunnat 
få, och jag tviflar, huruvida de annorstädes numera stode att 
erhållas. Mycket belåten var jag derföre med mitt beslut att 
besöka honom. Hvem vet om jag härnäst mera hade träffat 
gubben vid lif, och hade han hunnit bortdö, så hade äfven med 
honom en god del af våra urgamla runor gått i grafven. Gubben 
blef hänryckt, när han emellanåt kom att tala om sin barndoms-
tid och om sin för flere herrans år sedan aflidna fader, af hvilken 
han i arf hade sina runor. „När vi då", sade han, „vid Lapukka 
stranden under notdrägtstiden, hvilade vid stockeldsbrasan, se 
der hade ni bort vara. Vi hade då en hjelpkarl ifrån Lapukka, 
äfven han en god sångare, dock icke jemngod med min aflidne 
fader. Hela nätterna igenom sjöngo de ofta hand i hand vid 
brasan, och aldrig sjöngs en runo två gånger. Jag var då en 
liten gosse och hörde uppå, hvarigenom jag småningom lärde 
de förnämsta sångerna. Men mycket af dem har jag nu redan 
glömt. Af mina söner blir efter min död ingen sångare, såsom 
jag efter min far. Man tycker ej mera så mycket om de gamla 
sångerne, som i min barndom, då de voro de förnämsta, så vid 
arbete, som när man ledig samlades i byn. Väl hör man vid 
sammankomster ännu en och annan sjunga dem, i synnerhet 
sedan de druckit något, men sällan sådane, som vore af något 
värde. I stället har ungfolket nu sina egna oanständiga visor, 
hvarmed jag ej ens ville orena mina läppar. Ack, om då någon, 
som nu ni, hade sökt runor, hade han på två veckor ej hunnit 
skrifva ens det, som min far ensam kunde." Gubben blef 
under detta tal så rörd, att han bragtes nära till tårar; äfven 
jag hade svårt, att med likgiltighet höra hans berättelse om de 
gamla, goda tiderne, ehuru, såsom vanligt vid sådana tillfällen, 
mycket af det beröm, han tilldelade dem, endast ägde sin grund 
i gubbens inbillning. Icke heller är det ännu så fattigt på de 
gamla runorna, som han föreställde sig, om ock det är sannt, 
att de småningom torde allt mer och mer försvinna. Ännu hör 
man dem i vår tid och kanhända några generationer efter oss. 
Ännu äro de icke så föraktade, utan hör både ung och gammal 
gerna på dem, när de sjungas. Ehuru ett fattigt ställe, före-
kom mig dock Arhippas hemman trefligare än månget förmög-
nare. Gubben Arhippa sjelf vördades af hela huset, såsom en 
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forntida patriarch, och sådan förekom han äfven mig. Derjemte 
var han fri ifrån många fördomar, som här annorstädes herrska. 
Han och hela huset åt med mig vid samma bord, på samma 
gång och ur samma fat, hvilket på få andra ställen händt. Hvad 
gjorde den lilla obelefvenheten gubben dervid betedde? Han 
t. ex. tog med handen fisken ur fatet och satte den på min 
tallrik. Så sällsamt detta sätt att traktera torde synas, så visste 
jag dock derunder värdera gubbens välmening. Aptiten led 
dervid ej på det minsta, ty här, likasom annorstädes på orten, 
är man mycket nogräknad att före måltiden tvätta sina händer, 
hvilket efter måltiden förnyas. För detta behof har man på 
hvart hemman en egen tvättkanna, nedhängande ifrån sparren 
(orsi) vid dörrsidan af rummet, och nära vid tvättkannan meren-
dels en handduk. Under kannan är ett större reservoir-käril, för 
att hindra, det golfvet ej vätes. Efter hemmanens förmögenhet, 
är denna tvätt-anstalt af någon metall, trä, näfver, o. s. v. 

Det torde intressera någon att veta, huru en god sångare 
under sången beter sig. Ensam varande sjunger han äfven 
ensam, men äro sångarne tvenne, såsom det till högtidligare 
runosång erfordras, så sitta de emot eller ock bredvid hvarannan, 
fatta hvarandra i händerna på en gång och begynna sången. 
Kroppen är under sjungandet i en hit och dit svängande rö-
relse, så att det tyckes, som droge den ena den andra vexelvis 
till sig. Den ene sjunger då först ensam en runostroph, under 
hvars sista takt den andra infaller och upprepar sedan för andra 
gången hela strophen. Under detta upprepande har den förre 
god tid att tänka på den följande strophen, och så går det 
framåt, antingen man då har en redan färdig sång för sig eller 
just håller på att fabricera en splitter ny. I ett godt lag, hvar-
est flere sångare finnas, uppstår ofta en täflan dem emellan. 
Deras bekanta och vänner å ömse sidor hålla vad sinsemellan, 
att den ene eller andre skall besegra motpartiets hjelte. Arhippa 
sade sig ofta så af sina byamän hafva blifvit ställd i täflan, 
och kunde icke påminna sig, att han någon gång blifvit beseg-
rad. Men huru täflar man här i sång? — Icke såsom vid van-
liga vitterhets-academier; ty priset eller segern tillerkännes icke 
den, som sjunger de bästa sångerna, utan den, som håller längst 
ut. Först sjunger den ene någon runo, och ger derpå den 
andre tid att besvara honom med en ungefär lika lång. Sedan 
sjunger den förstnämnda åter, och så tourvis. Skulle nu den 
enas runoförråd blifva uttömdt, medan den andra ännu påmin-
ner sig något, så anses han halva förlorat. Äro sångarne mindre 
goda, så får man verkligen roa sig åt deras bemödanden, att 
få sista ordet. Striden liknar så mycket den emellan tvenne 
hönor; den tror sig vinna, som kaklar längst. Så äro här de 
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bästa sångerne redan för länge sedan utsjungna, men man ihåg-
kommer spridda saker och ord, med hvilka man vill bereda sig 
segern. Annorlunda förhåller det sig med goda sångare. Hvad 
i runon säges: Laulo päivät pääksytysten, Yhytysten yöt sa-
neli ; d. ä. Sjöng en dag uppå den andra, Nätterna med ord 
förente ; inträffar här ordagrannt och stundom gör sömnen slut 
på saken, så att ingendera eller ock hvardera anses hafva segrat. 
En god runosångare börjar vanligen ungefär som följer: 

Nu det fallit mig i sinnet, 
Och nu har jag fått i hågen 
Lust att börja runosången, 
Göra mig beredd att sjunga. 
Du min gode vän och broder, 
Du mitt sällskap under sången! 
Sällan händer, att vi träffas 
Med vårt ordförråd tillsamman, 
Uppå denna arma gräns-ort, 
Här uti vårt kalla norden. 
Fatta med din hand i min hand, 
Slå en hake i den andra, 
För att sjunga goda visor, 
Lägga ut, hvad bäst vi minnas, 
Att det goda folk får höra, 
Folket, som nu på oss väntar, 
Vexande för andra tider, 
Stadgande sig för en framtid. 
Må vi sjunga gamla sånger, 
Visor, dem vi samlat fordom, 
Än från Väinämöinens bälte, 
Än från Ilmarinens ässja, 
Än från Kaukomielis klinga, 
Eller Joukahainens båga, 
Eller ock från vida norden, 
Kalevas vidsträckta moar. 

Dessa sjöng min fader fordom, 
Täljande sitt yxskaft sjöng han, 
Dessa mig min moder lärde, 
Sådana min gamla mormor, 
Träget vändande sin slända. 

Också andra ord jag äger, 
Ord, som sjelf jag fordom fångat,  

Plockat upp vid hvarje gångstig, 
Brutit från hvarenda ljunghed, 
Ryckt från ruskorna i skogen, 
Dragit ned från trädets qvistar, 
Då i vall jag gick som gosse, 
Vandrande som barn med hjorden 
På de honingsrika tufvor, 
På de kända gyllne höjder. 

Der jag hundra ord har fångat, 
Tusen goda ord för sånger; 
Gömde orden i ett nystan, 

en bundt tillsammanlade, 
Lade nystanet på kälken, 
Gömde bundten i min släda; 
Slädan liggande blef ute, 
Sångerne i kölden gömdes. 
Länge voro de der ute, 
Lågo länge undangömda, 
Men nu vill jag in dem taga, 
Bärga sångerne från kölden, 
In i denna kända stugan, 
Under detta höga taket. 
Nu jag löser upp mitt nystan, 
Vecklar upp min bundt af sånger, 
Sjunger så de bästa visor, 
Låter höra goda sånger, 
Som en sång för rågbröd ljuder, 
Och en visa hörs vid kornöl. 

Men om öl ej finns i huset, 
Dugligt dricka ej är färdigt, 
Må vid mager kost jag sjunga, 
Orda fast vid bara vatten, 
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Att fördrifva gyllne qvällen, 
Sluta denna korta dagen, 
Eller för att börja morgon, 
Lätta nya dagens ankomst. 

Smeden tillhör ju att smida, 
Sångarns yrke är att sjunga, 
Göken skapad är att gala, 
Blomster-nymferna att färga. 

När jag kom till Arhippa, låg ett af hemmanets småbarn 
på sitt yttersta. Afven jag, ej blott de sjelfva, ansåg allt medici-
nerande numera för fruktlöst. Man frågade mig, hvad jag ansåg 
sjukdomen vara, antingen Jumalan tauti eller poiken luoma, 
d. ä. skickad af Gud, eller tillkommen genom elaka menniskors 
stämpling. Jag förklarade mig för den förra meningen, hvilken 
de äfven sjelfva lätt tycktes antaga. Om aftonen lade vi oss andra, 
men modren blef vid barnets bädd vakande. Sedan jag någon tid 
sofvit, uppväcktes jag af en gäll, genomgripande och skärande 
gråtsång af modren, hvars barn nu uppgifvit andan. På sömn 
var nu ej mer att tänka, men väl huru man skulle kunna rädda 
sina öronhinnor. Så länge gick det dock någorlunda an, som 
modren ensam sjöng och gret, men det varade ej länge, förrän 
man ifrån granngården hemtade en beställd gråterska, som sju 
gångor öfverträffade henne genom sin rösts genomskärande egen-
skap. Modren och hon höllo nu hvarandra i halsen, och så-
lunda omarmade sjöngo de allt hvad de förmådde. Omsider 
tvättades liket med ljumt vatten, torkades med löfqvistar af björk, 
och sveptes derpå i rent linne. Öfver munnen lades en ren 
lärftslapp och fötterna betäcktes med andra. Om lifvet bands 
ett snöre, som skulle föreställa bälte, ty äfven för kortare färder 
än den till evigheten, plär man omgjorda sig. Under allt detta 
uppstämdes flere da capo af den besvärliga gråtsången, hvarvid 
modren och de andra gråterskorna (ty på dagen funnos flere af 
dem), alltid föllo någon om halsen, antingen hvarandra, gamla 
Arhippa eller någon annan i huset. Jag endast skonades för 
dessa omarmningar. Gamla Arhippa uppmanade henne flere 
gånger att upphöra, men förgäfves. Hela dagen igenom räckte 
denna gråtsång. Att så tillkännagifva sin sorg, heter här itkeä 
virttä och sjelfva sången itkuvirsi. — Men innehållet af dessa 
sånger måste jag spara till annan gång. — — 
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Till J. G. LinAn. 

D. 28 (september) 1834. 
Koncept. 

Som landets universitet hittills icke gjort något synnerligt 
för Finska Språket och Litteraturen, ej en gång så mycket som 
många privata t. ex. den oförgätlige Grefve Rumeanzoff och vår 
likaså oförgätlige Porthan, ty såsom privat måste äfven hans 
och flere andra academiska lärares förtjenster i nämnda hän-
seende betraktas så torde de ej hafva orätt, som anse universi-
tet stå i någon skuld hos Finska språket och litteraturen. Jag 
skulle derföre anse tiden fordra att äfven Universitetet fäste sig 
härvid och visade sitt nit för en oss alla så angelägen sak. 
Sannerligen vore en några års påkostad resa för nämnde sak 
Universitet i intet afseende ovärdigt föremål. Denna resas egent-
liga syftemål torde väl kunna bestämmas till undersökningar af 
nya ord, dess fornqväden, traditioner, geografiska och andra 
underrättelser såsom om sederna, klädedrägter, lefnadssättet m. m. 
och det allt hufvudsakl. hos icke inom Finland boende finnar, 
som väl Universitet sjelft sedermera finge närmare specificera. 
Skulle Universitet vara hågadt att lemna något understöd för 
sådan resa och, hvilket jag dock knappt kan hoppas, anse mig 
skicklig till densamma, så skulle jag gerna ingå deruti och är 
min egentliga afsigt med denna skrifvelse att förfråga mig hos 
Herr Professoren såsom en erkänd gynnare af det fosterländska, 
huruvida jag kunde hoppas att Universitet skall väl upptaga mitt 
anbud om jag erbjöde mig dertill. Som det troligen kunde så 
beställas att jag under resetiden finge tillgodonjuta min Provin-
cialläkare lön, då jag äfven i medicinskt hänseende nämligen i 
finska folk medicinen kunde göra något, så skulle jag ej behöfva 
så synnerligen stort understöd af Universitet. Men jag önskade 
att få åtminstone ett halft års beredelsetid till resan för att kunna 
instudera mig i Ryska Språket, hvarförutom resan ej gerna blefve 
möjlig. Detta är nu min tanka hvilket jag förfrågningsvis velat 
anföra, i det hela lika nöjd om någon annan blefve dertill af 
Universitet utsedd. Jag känner för väl de fordringar man gör 
af en sådan resande, för att allt för mycket kunna önska, det 
valet fölle på mig; men skulle, tillika smickra mig att jag i 
anseende till min goda helsa, uppfostran bland allmogen och 
vana vid ansträngningar framför mången annan kunde anses vara 
till dess utförande passlig, hvilket jag äfven för det närvarande 
så mycket lättare kunde företaga sålänge jag ännu ej dess fastare 
hunnit bosätta mig här. Finsk öfvers. af  Bibeln. 

Nu kan det se något misstänkt att sjelf erbjuda sig till 
begagnandet af  
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Till J. L. Runeberg. 
D. 10 Octob. 1834. 

Koncept. 

I brist af tillbörl. Literaturhistorie kan jag till att börja med 
icke resonnera nog lärdt om den dramatiska konstens ursprung 
hos Grekerne. Om Du anser det vara nödigt så må Du härut-
innan såsom i allt annat uti denna uppsatts bispringa mig. (Huru 
farliga långa företal äro må äfven detta visa att — —.) San-
ningen att tillstå har jag dock ganska litet att nu med Greker-
nas dramatik beskaffa, men för att bättre kunna bedöma, huru 
länge våra förfäder, om bildningen hos dem fått gå sin sjelf-
ständiga riktning, varit på samma punkt, som den af de äldsta 
dramatiska skalders uppträdande i Grekland, hade ett förutgående 
resonnement och sedan anställd jemförelse kunnat vara på sitt 
ställe. Att våra förfäder, de arglistiga finnarne, voro närmare, 
än man i allmänhet kunde tro, den punkt, hvarest den theatra-
liska framställningen af ett antingen verkligt (urspr. alltid verk-
ligt) eller diktadt föremål hos en nation vidtar skall snart ådaga-
läggas. Ja den theatraliska framställning ägde hos dem redan 
rum. Utom den i folkfester deraf föregående form, ägde äfven 
en annan mycket egentligare och det i synnerhet vid tvenne 
tillfällen, vid bröllop och björnfångst. Vid hvardera tillfälle upp-
träda verkliga theaterpersoner med sina roller att utföra. Vid 
bröllop utgöra dessa personer hufvudsakligast bruden och brud-
gumen, deras föräldrar och deras rådgifvande vänner och tje-
nare, den förras saajan nainen eller kaaso den sednares patvaska 
eller kosiomies. Personernas antal kan för tillfället ofta ökas, 
så låter man ofta ett spädt barn framföra några vigtiga ord, hvil-
ket jag i det närmaste funnit äga likhet med den grekiska Chören. 
Detta i förbigående om bröllop. Vid björnfångsten utdelas rol-
lerne åt 4 personer, af hvilka blott 2:ne i första akten uppträda 
under namn af pyytäjät och i slutet deraf kaatajat. I andra 
akten uppträda alla fyra, de i första akten synliga under benäm-
ning af tuojat de två andra under namn af vastan ottajat. Älven 
förökes scenen med fremmande, hvilka äfven halva sina be- 
stämda roller.  
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Till A. M. Höglund. 

Koncept. 
Den 16 Jan. 1835. 

Sedan jag sednast tillskref Dig (hvilket bref intra parenthe-
sis jag har till godo) har jag varit förrest till Uleåborg, hvarest 
jag camperade julhelgen tillsammans med Hedberg, Borg och 
många andra. Före Nyåret kom jag dock åter hem och har 
haft nu sedermera tämmeligen roligt. Icke blott här i Kajana 
och på Paldaniemi, hvarest som jag förut ofelbart någon gång 
nämnt bor flere Herrskaper, hafva vi haft åtskilliga danser utan 
äfven i Sotkamo. I förledna vecka nämligen rustade vi oss ut 
härifrån hela ortens ungdom, hvem kunde rå derföre att äfven 
några äldre medföljde, och fora till Sotkamo. Som vi äfven 
ifrån Kajana hade försett oss med musikant, så var dansen fär-
dig, hvart hellst vi kommo. Således dansades 3 aftnar å rad 
summa 3 dussin Qvadriller utom andra ringlansar m. m. Efter 
denna bedrift vände vi åter om, stjälpte åtskilliga gånger på de 
igenyrda vägarne men kommo dock välbehållna hem. I nästa 
Onsdag hafva vi å Rådhussalen en stor bal, hvartill hela Kajana 
Läns dansande publik blifvit bjuden allt på 10 å 12 mils af-
stånd och skulle jag gerna bjuda äfven dig om jag visste att 
du aldrig så litet vore road af att komma. Men jag kan ej 
gerna besvära dig till våra snödrifvor som nu redan denna tid 
på året på flere ställen betäcka Gärdsgårdarne. Hurudan snö-
vinter i der mågen hafva vet jag ej men här säger folket att 
de ej ihågkomma någon värre. Denna dagen har dock litet 
minskat massan, ty det har nästan hela dagen igenom regnat 
vatten. Men hvarföre uppehålla dig med väderleksbeskrifningar, 
då jag ej ens ännu kommit att nämna det Hedberg i Uleåborg 
tyckes befinna sig mycket bra, äfvensom Uleåborgare på den 
korta tiden han der varit, tyckte om honom. Huru går det med 
hans ansökning om tjensten och hvem i det fall kommer till 
Sordavala. Hvem har blifvit Rosenbergs efterträdare, hvilka 
hafva tagit Med. Candidat examen i sista höst, hvilka Philo-
sophiae d:o, se der ämnen till besvarings vid nästa brefvet. 
Huru mådde verlden der hemma jultiden? Jag har tänkt låta 
Gabriel efter några veckor resa dit på hemorten för att hemta 
mina föräldrar hit eller någon annan som toge hushållsbestyret. 
Han nämnde att du på Öfvergård har en gammal ensitsig kur-
släda, som du torde sälja. Om så är, så lemna åt din mor 
underrättelse om priset, då Gabriel kan köpa den. — — 
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Ur ett bref från C. N. Keckman till Lönnrot d. 13 febr. 1835: — 
Vi vänta med otålighet efter dina Runor om Väinämöinen; allas ögon 
lita till Dig; jag isynnerhet längtar att snart få dem tryckta, för att i 
nästa höst kunna begynna hålla föreläsningar öfver dem. 

Till C. N. Keckman. 

Värdaste Broder! 

Nu ändteligen får jag afsända Runorna, ehuru öfvertygad 
jag också är att de ännu mycket borde öfverses och efter an-
ledningar förbättras. Om deras Orthographia har jag något litet 
ordat i Esipuhe, men lemnar för öfrigt hela saken att bestäm-
mas af Kirj. Seura och beder att du derefter till deras Ortho-
graphi rättar i fråga kommande orden. Uti Företalet har jag 
efter hvad en eller annan anledning förde mig till sinnes skrif-
vit allehanda, som väl är bäst att före tryckningen utstryka och 
aldra bäst vore om Du skretve ett helt annat Företal, hvartiil 
du af det, nu runorna åtföljande, kunde efter behag begagna, 
hvad dertill skulle duga. Jag tänkte sjelf skrifva om det, men 
marknadsbullret har i en hel vecka hindrat mig uti allt sådant 
och sedan marknaden väl var förbi måste jag resa till Risti-
järvi, hvarifrån jag nyss hemkommit. 

Nu lärer för de nymodiga bokstäfvernes skull') månget 
ställe äfven för Dig vara otydligt. Om så är, så teckna dem 
upp allesammans och skicka sedan hela Förteckningen åt mig, 
för att för de otydliga få tydligare skrifna. Bra vore om du 
dervid nämnde ifrån hvilken Runovärsen är samt utförde hela 
värsen äfvensom den näst föregående eller näst derpå följande. 
— Alla andra upplysningar är jag lika villig att lemna. 

Ännu restrött hinner jag knappt annat än bedja Dig tacka 
Sällskapet för penningarne 2). Jag emottager dem ej på annat 
vilkor, än att framdeles, när affärerna något stadga sig, få åter 
godtgöra Sällskapet desamma. Och på samma vilkor ville jag 
begagna mig af Sällskapets löfte om ytterligare 200 Rubel. Jag 
önskade nämligen af dem såsom lån erhålla hvad som behöfves 
för att på en gång erlägga hela Ordinarie Ledamots afgiften till 
Kongl. Nordiska Fornskrift Sällskapet i Köpenhamn, hvilken 
afgift jag ännu är skyldig. Vill Sällskapet lemna det, så bestyr 

Lönnrot hade i den finska skriften begynt använda andra 
tecken i st. f. i, ä, ö. 

Finska Litteratursällskapet hade tillsändt Lönnrot 100 Rubel, 
som redan 1831 tillerkänts honom för den vandring han då företagit. 
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då Du, att afgiften directe derifrån afgår till Ryska General Con-
suln de Gerschau i Köpenhamn och underrätta äfven mig med 
något ord, på det jag må blifva fri ifrån det bekymret. Afgif-
ten lärer kunna ske med 25 Species eller 121 /, Holl. Dukater 
som väl lärer belöpa sig i Banco Assign. till närmare 150 Rub. 
— Jag skall väl sedan, när Sällskapet kommer i behof söka 
återbetala denna summa och skulle nu icke ens anhållit derom 
om icke marknaden och iståndsättandet af eget hushåll så för-
minskat kassans tillgånger, att knappast eget så mycket finnes. 

Ännu restrött är jag så litet denna gång disponerad för 
skrifva, att hvarje mening vill slutas på halfva vägen. Ursäkta 
derföre om jag slutar. Dina ord fick jag ej nu, men väl skola 
de komma. Samma är fallet med svaret på Ilmonis bref, — 
helsa honom nu bara. 

Kajana den 2 Martii 1835. 
Elias Lönnrot. 

P. S. Nu stryker jag ännu före Couverteringen ut ifrån 
Företalet i Kalevala de ställen som jag anser ej kunna tryckas. 

Lönn— 

Till J. L. Runeberg. 

Koncept. 
Kajaanissa Lauantaina 21 Maalista (1835). 

Denna lunta1) du nu öppnat är åter en långsläpande Rese-
beskrifning öfver en kort resa i April månad till Wuokkiniemi 
Finnarne. Jag har i den änden skickat det till Dig att något 
deraf kunde duga till Morgonbladet. Jag inser ganska väl äfven 
sjelf att det i alla fall kunde vara bäst att låta blifva att skrifva 
ty äfven om skrifvandet säger man den regeln melius tacere 
qvam male loqvi vara gällande, men det finnas andra skäl och 
omständigheter hvilka långt ifrån att afskrämma mig, hellre upp-
muntra mig att låta pennan gå. Först och främst tyckes verl-
den hafva redan så nog af välförfattade skrifter uti åtskilliga slag, 
att mindre städade uppsatser ej blott tålas utan äfven för månne 
ombytes skull omtyckas, såsom när en bonde kommer i förnämt 
sällskap, han för en stund kan vara välkommen och roa säll-
skapet. Vare dock långt ifrån att på något sätt vilja recommen- 

1) Resebrefvet 1834. 
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dera ett systematiskt vårdslöst illa skrifvande, utan blott så vida 
som man af naturen gör det, hålla det ursäktadt. För det andra 
anser jag mig vara samtiden och efterverlden skyldig att steg 
för steg göra någon reda för de finska runor jag nu i flere 
år samlat och till trycket arrangerat. Utan att gifva dem för 
stort värde tror jag dock att, då de äfven i något kunna för-
klara vår äldsta historie, efter sakens natur fråga till och med 
om deras äkthet kan uppstå. Väl tror jag ingen åtminstone nu 
för tiden kan på allvare göra det, men man skrifver och talar 
ju så mycket äfven för ro skull. Den derföre som om ock för-
roskull vill öfvertyga sig derom, att de hos allmogen verkeligen 
sjungas kan följa mig så väl under den nu förestående resan, 
som under de förra, och om han dessutom vill, komma till 
Kajana marknaden, någongång, då hela stugan är full af runo-
sångare, så att man för mängden är villrådig, hvad man först 
skall skrifva. Detta var det andra skälet för dessa reseanteck-
ningar, men det tredje och förnämsta är att derigenom låta dig 
och andra goda vänner, hvilka jag alltid i minnet bibehåller, 
värderar och saknar, veta det jag om ock i en utkant af landet 
ännu lefver och Gudi lof befinner mig bra — 

Till 1. Ilmoni. 
Värdaste Broder! 

Oförsvarligt nog har ditt Bref så här länge varit obesva-
radt. Jag hade gerna så omständigen som möjligt önskat lemna 
de äskade upplysningarna, hade då och då något tänkt på sa-
ken, men i anseende till flyttningsbestyr, obductions- och andra 
resor aldrig lyckats få något ens så helt att jag hellst sjelf kun-
nat som sådant anse det. Jag står nämligen resfärdig att fara 
till Kuhmo och derifrån till Ryska gränsen, hvarest jag, så på 
Ryska, som Finska sidan längsefter gränsen tänkt vaccinera kan-
hända allt upp till Kuusamo sockens gräns, således en sträcka 
af några och 30 mil. Mina egna Vaccinateurer tänker jag på 
denna sidan hafva med och ifrån Repola har jag skriftlig bjud-
ning af Ryska Presten och löfte på hans egenhändiga biträde 
vid företaget. Detta arbete anser jag vara af stor vigt för Smitt-
koppornas hämmande i detta district, hvilka vanl. öfver gränsen 
hit inkomma. Der på andra sidan äro nämligen ännu alla ovacci-
nerade t. ex. i Repola socken, hvarföre jag hoppas att framdeles, 
när man hellst längsmed gränsen, ännu bättre om något vid-
sträcktare på Ryska området får en gata uppvaccinerad, smitt- 
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kopporna skola lemna mig i fred. Derföre har jag nu tänkt 
draga åstad för detta företag och lärer ej återvända för än med 
öppet vatten eller i början af maj. Om en och annan runostump 
äfven blir under denna resan upptecknad så lärer ej Du, såsom 
Sällskapets vice Praeses, misstycka det. Åtminstone med 2 
böcker papper och 100 RB har jag utrustat mig och när de äro 
fullt använda, återvänder jag först. Jag har särskildt till upp-
fyllande af allan rättfärdighet underrättat General Directeuren om 
denna resa och tror att om jag ock i 3 å 4 eller 5 veckor på 
densamma dröjer, inga angelägna åligganden derigenom blifva 
försummade, då jag för närvarande ej har några kinkigare pri-
vata eller publika patienter att vårda. — Men oförsvarligt och 
pligtförgätet hade det varit om jag rest, utan att förut under-
rätta dig, det jag ännu ej hunnit med de anteckningar du för 
Prof. Arnold äskar. Jag skall under sjelfva resan försöka att få 
något ihop, men skall nu plockvis dessförinnan söka anföra ett 
och annat, naturligtvis af ingen vigt, men för att hellst visa, 
att jag gerna gjorde, hvad Du begärer, om jag nu hade tid der-
till. Det finnes nu dock ej utan på stående fot skall jag upp-
taga mitä sylki suuhun tuopi, vesi kielelle vetäpi. Alltså : 

1:o Anser jag, Du borde genomgå hela Finska Ordspråks-
massan, hvari mycket kunde lemna bidrag och anledningar till 
ett och annat i saken. 

2:o Finnarnes nationalkarakter och lynne måste betraktas 
såsom en produkt af hvad naturen hos dem inlagt och hvad af 
politiska förhållanden tillkommit. Men vid de pollit. förhållan-
den måste anmärkas, att ehuru folket såsom nation betraktadt 
ifrån urminnes varit i beroende ställning, detsamma i betrak-
tande såsom individer alltid varit i åtnjutande af ett oberoende 
lif. Att finnarne nånsin varit slafvar under andra kan ej påstås, 
än mindre bevisas. Deraf den kärlek, det tycke för oberoende 
i tal och handling som öfverallt stämplar Finnen. Det politiska 
oberoendet bryr den sig litet om. Endast någon genomgripande 

religiös eller annan t. ex. om  skattetillökning, kunde lätt 
uppreta massan af folket att draga i härnad för politiskt obe-
roende. I annat fall hafva de väl äfven såsom lejda soldater 
vetat skaffa sig något namn, men endast sådant hvar och en 
bör kunna med mod och en krigares uppfyllda pligter skaffa 
sig. Man har exempel på finska bönders skicklighet i fält. 
Sednast under sista kriget t. ex. om  Tiainen, som med en hop 
bönder hindrade i Eno kapell en afdelning af Ryska armen att 
vidare på denna punkt framtränga. Hans läger var ordentligt 
försedt med en hög jordvall hvarifrån han med sina välskju-
tande bönder tillfogade Ryssen en icke ringa förlust, som stod 
på andra sidan om passet Ahvenus. Men då fienden flere veckor 
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dröjt på stället föll det honom in att genom en ny konst af-
skrämma honom. Om natten lät han såga en hop tjocka furu-
stockar som han urhålkade och tjärade. Om följande morgonen 
stod en rad af sådana med ändan synlig för Ryssen, som vid 
upptäckten trodde det en transport kanoner om natten kommit 
till stället och genast förfogade sig. Men till detta kapitel har 
du nog sjelf ämnen. 

3:o Hvad om Finnarnes ärlighet, envishet m. m. vore att 
säga, står otvifvelaktigt annorstädes bättre sagdt, än jag det 
kunde. Ärligheten kunde hellre kallas ett sätt att gå rakt fram 
och får väl ej så uteslutande heller tillerkännas Finnarne, att ej 
bedrägerier, sällan listigt anlagda, här och der skulle afhöras. 

4:o Finnen är senfärdig i sina beslut, men det slutligen 
beslutna kan anses såsom till hälften verkställdt. 

5:o En sträng allvarsamhet karakteriserar öfverallt Finnen. 
6:o Gästfriheten är som hos många andra folk tämmeli-

gen god. 
7:o Men en viss grad af känslolöshet tillhör med allt 

det Finnen och denna urartar ofta till grymhet. 
8:o I inre landet träffar man sällan något skönt ansigte, 

vid kusttrakterne oftare, till och med verkliga skönheter. 
9:o Om Finnens anlag till mechaniska arbeten vore mycket 

att sägas, ännu mera om deras fallenhet för intellectuella före-
hafvanden såsom poesi, läsning, skrifning, tal m. m. Öfver en 
känd sak tala och sjunga de i allmänhet så rent och redigt att 
om det trycktes, talet eller sången kunde anses vara väl för-
fattadt. 

10:o Nationalmelodierna äro vemodiga, få gladare. 
1 1 :o De mest omtyckta arterna af poesi äro utom mythiska 

och trollrunor, sorgliga lyriska qväden och satiriska sånger öfver 
en eller flere bestämda personer. 

12:o Språket är till sin formella bildning kan hända öfver 
alla kända språk rikhaltigt och nästan det samma kan sägas om 
dess materiella tillgånger, såvida bonden hvarsom hellst är färdig 
att finna passande uttryck äfven för förut okända begrepp och 
dem vanligtvis sådana att de äfven af alla andra genast förstås 
(onomatopoeti). 

13:o Mythologien är rikligen utbildad och förvarad. 
14:o Liksom hos många andra folk, finnas kringvandrande 

poeter, som sig med sina sånger föda. Af annat slag äro de 
äfven ofta kringvandrande tietäjät, loihtiat. 

15:o Ibland Finnarnes vidskepelser må äfven den all-
männa tron anmärkas, att menniskor af trollkarlar kunna för-
vandlas till vargar och kanhända äfven till andra djurslag. 

16:o Kyskketen är i inre landet efter önskan. 
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17:o Barnauppfostran mest lemnad åt naturen. Redan 
krypande lemnas barnet för långa tider åt sin egen omtanka. 
Börjar det gå och springa gör man sällan något intrång i dess 
egen fria vilja att gå och springa, hvart det behagar. 

18:o En viss religiositet kan Finnen sägas hafva. 
19:o Intet ens spår finnes till den förmodan att tvegifte 

någonsin skulle varit öfligt under hedniska tillståndet. 
18:o Tjufnad är så afskydd i det inre landet, att man 

ännu i dag på flere ställen ej förvarar sina dyrbarheter bakom lås. 
19:o Lekar och danser: många af dem syfta på något 

särskildt t. ex. Hiippa leken på björnfångst. 
18:o Fylleriet är väl föraktadt, dock nog vanligt i syn-

nerhet på kustorterne af landet. 
19:o Folket kan ej någonstädes säga vara passioneradt 

för kort- eller andra spel, ehuru det visst öfverallt äfven på 
penningar spelas kort. 

20:o Byggnadssättet: Charakteristikt de många uthusen 
stundom till 20 st. en bonde består sig. 

Men hvarföre skall jag fortsätta dessa barnsliga anmärk-
ningar. Om jag ej vore skyldig Dig svar, så skulle jag nu 
kasta hela brefvet på brasan. Men framdeles efter min resa 
skall jag gerna lemna dig de upplysningar jag förmår. Kunde 
Du under ditt arbete af afhandlingen sakna några bestämda upp-
gifter, som jag visste, så vore det ett verkligt nöje att deruti 
kunna stå dig till tjenst. Det vore äfven lättare och de blefve 
fullständigare, när de vore färre. Hvarföre jag anmanar Dig att 
till min återkomst lemna ett register på sådana bestämda saker; 
jag har svårt att fiska på öppet vatten om det ock stundom 
lyckas på grund och skär. Nu reser jag och hellsar dig vid 
afskedet. 

Kajana d. 1 April 1835. 

Din redelige Broder och ödmj:ste tjenare 
Elias Lönnrot. 

Ur ett bref från densamme till densamme d. 24 Septem-
ber 1835 (inneh. notiser om finnarnas fysiska egenskaper). 
— Till slut får jag anmärka min mening angående Finnarnes 
placering bland Mongolerna, att kännetecknen ej vilja slå in på 
våra Finnar, sådana nemligen, som kännemärken i böckerna upp-
gifvas. Höra de då till den kaukasiska racen? Hellre det, 
eller ock stå de på gränsen emellan begge, ty icke får man väl 
tänka sig någon skarp öfvergång ifrån den ena till den andra 
utan mellanlänkar. -- — — 
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Till F. J. Rabbe. 
Käraste Broder! 

Jag skulle nu kunna helsa Dig ifrån många orter, hvilka 
jag nyligen besökt i Norden och gör det äfven i korthet förrän 
jag kommer till hufvudsaken. Jag begaf mig nämligen redan 
före midsommaren härifrån till Uleåborg, reste derifrån med Prof. 
Lins&I och General Directeurens son (Keckman, Prytzen, Edel-
heim, Brungir och Franzén voro redan förut afresta) till Torneå 
och Avasaxa för att efterse huru solen befinner sig om natten. 
Ifrån Avasaxa vandrade Edelheim, Brungir, Haartman och Franzén 
(Commerce Rådets son) jemte undertecknad ännu 5 mil högre 
upp till första Lappställe. Sedan vi betraktat Lappens renhjord 
och haft flere blodiga bataljer med myggorna kommo vi åter 
till Torneå hvarest vi sammanträffade med Biskop Franzén och 
fortsatte så färden till Uleåborg. Derifrån återvände jag till 
Kajana med General Directeuren och Prof. Lins&i. På vägen 
besöktes Muhos prestgård, der en präktig middag intogs. Ifrån 
Uleåborg endast voro 16 gäster närvarande, ibland dem Biskop 
Franzén med sina döttrar, Commerce Rådet Franz6-1, Doctor 
Wegelius, Protoc. secreteraren Prytz, Edelheim, Keckman m. fl. 
Tillfället gaf middagen en egen högtidlighet derigenom, att 
Biskop Franz&i, just på dagen för 25 år sedan promoverat 
tvänne nu närvarande neml : värden sjelf, Prosten Frosterus, och 
Prof. Linsen till Philosophix Doctorer. Ifrån nu nämnda ställen 
och isynnerhet ifrån det sistnämnda får jag således helsa Dig. 
Nu skall jag åter begifva mig på en färd till Kiando och till 
Kuusamo sockens gräns för att se, huru skyddskopporna der 
blifvit handterade, men dessförinnan vore angeläget att genom 
Dig få uträttadt följande: 

Under mitt vistande i Uleåborg kom jag öfverens med 
Barcken att för nästa åt börja utgifva en månadsskrift på Finska. 
Språket. Men dertill skulle jag framför allt annat behöfva Kejser-
liga Senatens tillstånd och rättighet att med posten få densamma 
prenumeranterne tillskickad. Detta ber jag nu Dig vara god och 
skaffa mig. Af skriften skulle utkomma 2 ark för hvarje månad 
i 8:o. Dess ändamål vore att utsprida flere slags nyttig upp-
lysning bland Finska allmogen. Det ena arket deraf skulle hel 
och hållen upptagas af allmän Verldshistorie, sålunda att den 
påföljande nummern alltid vidtoge, der den föregående slutat, 
då vid årets slut de historiska arken kunde löstagas och sär-
skildt inbindas till ett Häfte i allm. Historie, emedan äfven 
pagineringen komme att så inrättas. Det andra arket af hvarje 
nummer skulle upptaga särskilda ämnen, såsom Finsk poesi, 
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mythologie, historie, geografi, smärre afhandlingar och anmärk-
ningar om Finska språket, dess grammatik och lexicografi, mora-
liska berättelser, fabler, hushållsunderrätterser m. m. som för det 
föresatta målet kunde synas af något värde, men nu är svårt 
att särskildt specificera. Men skulle dock en ännu noggrannare 
specification behöfvas, så upprätta en sådan efter ditt eget godt-
finnande och nämn dervid äfven, att det hufvudsakligaste af 
närvarande historien kommer att vid hvart Häfte eller nummer 
att meddelas, utan att Skriften derföre befattar sig med egentlig 
politik. Priset skulle blifva för prenumeranterne 3 Rubel B:co 
Assignat. eller 2 Riksd. 24 skill. Sv. Rgs:m, utom Postafgiften, 
som då lärer blifva 45 kopek B:co Assign. Om en sak har 
jag allt hittills varit villrådig, nämligen om namnet. Af många, 
som jag haft på förslag, har jag slutligen ansett vara bäst pas-
sande att kalla den Mehiläinen, hvilket namn Du således finge 
uppgifva för Senaten. Jag skickar nu inga penningar, ehuru 
jag väl vet, att denna Commission är förenad med åtskilliga 
penninge utgifter. Var derföre god och lägg förskottsvis af dina 
egna medel och skicka mig sedan med det första nota på samma 
utgifter, på det jag må komma i tillfälle att hålla Dig skadeslös. 
Älven derföre önskade jag att snart få underrättelse om tillstånd 
till Tidningens utgifvande, att jag i tid måtte kunna utfärda 
annoncerna derom. 

Ännu lärer jag icke ens hafva tackat Dig för den sista så 
väl uträttade Commissionen. Derigenom fick jag min Skuldaffär 
med Sabelli på redig och önsklig fot. Må nu väl och helsa 
dervarande Bekanta, som Du träffar. Din trofaste och tillgifne 

Elias Lönnrot. 
Kajana d. 30 Julii 1835. 

Till F. J. Rabbe. 
(Februari 1836). 

Värdaste Broder! 

Helsningar ifrån Uleåborg och Brahestad, uppå hvilka 
begge ställen jag lefde tillsammantaget i tre veckors tid, nyss 
ifrån denna färd återkommen med en envis hosta, snufva och 
halsinflammation, alltsammans i deras förmonligaste bemärkelser. 
Till Brahestad kom jag att resa med Brodren Höglund och för 
att åter engång få träffa Tickkn, från hvilken jag också får 
hellsa Dig. Tiden har ej gjort någon synbar förändring på 
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honom, utan var han att skådas alldeles sådan som förut. Kort 
före vår ditkomst hade han arbetat med att drifva djefvulen ur 
en 16-årig flicka. 

Din förklaring på Sampo tyckes synnerligen väl passa in 
på beskrifningen derom i runorna. Men icke har jag träffat 
eller förr hört omtalas någon sådan stålqvarn. Låt se om de i 
Archang län skulle hafva kunskap derom. 

Litteratur Sällskapets påtänkta anmodan angående en van-
dring längs efter gränsorterna emellan de i Finland och Ryss-
land bosatte Finnarne vore för mig högst välkommen och, som 
jag tror, blefve en sådan färd för det allmänna fosterländska 
intresset ej fruktlös. Utan att nu på förhand inlåta mig i en, 
detaljerad framställning om dess nytta, ville jag dock i förbi-
gående anmärka, att utan dialekt jemförelsen och annan möjlig 
språkforskning, hvarom Du i ditt bref nämner, det vore af högsta 
vigt att, så fort och så fullständigt som möjligt, få samladt all 
forntidens qvarlåtenskap i Sång, Saga, Tradition, Gåtor, Ord-
språk m. m. — ja till och med vore sådant en den närvarande 
generationens pligt emot den kommande. Att nu för allt sådant 
anställa en större resa anser jag mig väl icke vuxen, dock jem-
förelsevis med andra någorlunda användbar. Ty mera få äro 
de personer i landet, hvilka ifrån barndomen vanda vid den 
ena hufvudsakliga dialekten, såsom jag vid den Tavastländska, 
sedermera blifvit nästan lika bekanta med den andra hufvud-
dialekten eller Karelskan. Och med denna öfvertygelse om an-
vändbarhet ville jag företaga den ifrågaställda vandringen om 
också redan i nästa höst. På kortare än ett års tid kunde föga 
uträttas, men ett tusen Rubel skulle väl böra räcka till och, om 
något fordrades derutöfver, skulle jag gerna tillsätta det af lönen. 
Nämnde 1,000 Rubel ville jag em ottaga såsom lån, på vissa 
vilkor, dem jag framdeles finge bestämma, om någonting vidare 
af saken blifver. E. 0. läkare skulle kanske för namnets skull, 
föga eljest, under tiden behöfvas i Kajana. 

Jag gratulerar Dig till Din förlofning och efter förlofnings-
tidens slut till en älskvärd deltagerska i vandringen på lifvets 
stråtväg. Denna gratulation blef som jag ser, mera prosaisk, 
men jag ville säga, att jag på det högsta intresserar mig för 
din framtida sällhet äfven i husligt afseende. Och äfven denna 
förändrade form af gratulationen blef högst trivial, hvarföre Du 
måtte ursäkta mig och vara öfvertygad att jag menar långt bättre, 
än orden passa sig till. Äfven jag har stundom funderat, att 
någon gång komma så långt, som Du nu är, men ännu är jag 
på samma punkt, som Du var 1834 om sommaren efter åter-
komsten ifrån Uleåborg till Helsingfors, då Du väl visste ditt 
behof, men ej, hvartåt Du skulle vända Dig. Och på denna 

15 
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punkt blir jag väl åtminstone ett år till, om jag skall vandra, 
såsom påtänkt är. Hetsa alla och speciellt Keckman, tilläggan-
des att han nästa post har att vänta, hvad han saknar. Din 
oföränderlige trofaste Broder — Kajanisten 

Elias Lönnrot. 

I ett bref af den 28 februari 1836 meddelade Finska Litteratur-
sällskapet Lönnrot „sin lifliga önskan, att Herr Doctorn ännu ytterligare, 
så fort som möjligt, ville företaga sig nya forskningar i ändamål att 
bringa i dagen de Runot som möjligen ännu okända finnas i den 
muntliga traditionens förvar. Sällskapet, som anser sig på intet annat 
sätt bättre kunna använda sina medel, än genom understödjande af ett 
företag, på en gång ärofullt för vår fosterbygd och fruktbärande för hela 
europeiska Culturhistorien, är beredvilligt att bekosta den resa, som 
Herr Doctorn i sådant fall komme att anträda." Brefvet är underteck-
nadt af J. G. Lins&I, sällskapets ordförande och C. N. Keckman. sekre-
terare. 

Till J. G. LinAn. 
Högädle och Vidtberömde Herr Professor och Riddare! 

Ehuru hosföljande, tämmeligen långa besvaring å Litteratur-
Sällskapets mig tillhanda komne Skrifvelse först i nästa Lördag 
kommer att med posten härifrån afgå, har dock en i morgon 
förestående resa till Sotkamo föranledt mig att dessförinnan 
skrifva den färdig. Först vid utsättandet af datum derunder 
erinrade jag mig, att det just i dag är Sällskapets årsdag och 
finner till min icke ringa förnöjelse — ja verkelig öfverrask-
ning — att äfven jag ehuru oförmodadt, på mitt sätt kommit 
att begå den, sysselsatt med tankar i ämnen, som röra det 
gemensamma intresset. 

Nu ber jag om förlåtelse, att jag vänder Herr Professorens 
tanke på en sak, som, om den ej vinner något samtycke må 
lemnas i sitt värde. Jag tycker, att Sällskapet ej utan olägen-
het kan umbära de medel, hvilka genom den tänkta resan åt-
minstone för några år gå det ur händerna. Skulle derföre i 
vårt fädernesland ej finnas mycket folk, sinnadt för det allmänna 
fosterländska intresset, att efter skedd anmälan i ett eller två af 
landets allmänna blad, ett frivilligt förskott kunde påräknas, 
hvarigenom utan Litteratur-Sällskapets betungande en sådan resa 
kunde ställas? Våra landsmän hafva ju vid åtskilliga andra 
tillfällen, der något allmänt varit i fråga, visat sig tämmeligen 
liberala. Förtroende för företaget bör ej heller kunna saknas, då 
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Litteratur-Sällskapet genom sin skeende anmälan blefve såsom i 
borgen ställd. 

Hvad ock Sällskapet ytterligare må besluta i saken så bi-
fogar jag nu redan Fullmagt för ansökningen om ett års per-
mission, hvilken Herr Professoren efter anledning godhetsfullt 
ville lemna åt Doctor Rabbe. För den tröga postgången här-
emellan och Helsingfors anser jag vara bättre, att skicka den 
för tidigt, än att den skulle komma för sent. Också anhåller 
jag ödmjukast, att så fort som möjligt blifva underrättad om 
Sällskapets ytterliga beslut i saken, på det jag i tid må kunna 
göra några nödiga förberedelser till den förestående resan. Med 
början af September vore jag säkert ledig att resa och således 
borde permissionen begäras att taga sin början åtminstone med 
October månad. 

Med den fullkomligaste högaktning och vördnad har äran 
att framhärda 

Kajana den 16 Martii 1836. 

Herr Professorens och Riddarens 
ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 

Till Finska Litteratur Sällskapet. 
Vördade Skrifvelsen af den 28 sistledne Februarii har jag 

haft äran emottaga. Sällskapet tillkännager deruti, att det be-
slutit bekosta en resa för samlandet af Finska Runot, som ännu, 
okända möjligen kunde finnas i den muntliga traditionens för-
var, och äskar af mig svar deruppå, huruvida jag kunde anträda 
en sådan resa, samt hvad min tanka i detta afseende eljest vore. 
Efter Sällskapets önskan går jag derföre att yttra mig i denna 
vigtiga sak. 

Hvad först nyttan af detta rese-företag vidkommer, så är 
den lätt insedd. Förråderne af Finska Fornsången kunna på 
långt när icke vara så fullständigt samlade, att ej mycket ännu 
återstode att samlas; det har jag vid hvarje ny vandring uppå 
Ryska området speciellt erfarit, i så inskränkt skala dessa vand-
ringar också kunnat af mig anställas. Till de i Kalevala tryckta 
runot skulle redan för närvarande af, hvad jag efter manuskrip-
tets afskickande hört sjungas, finnas flere ej obetydliga tillägg 
och utbyten af bättre runofragmenter emot der ingångne af sämre 
beskaffenhet och efter all förmodan kunde sådana nästan till 
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oändlighet erhållas med bättre och vidsträcktare vandringar ibland 
den Karelska Finska stammen i Ryssland och Finland. Åtskil-
liga redan förhanden varande fragmenter af helt andra sånger, 
men tillhörande samma runocykel, som de i Kalevala gifva an-
ledning att hoppas, det de ännu kunde fås fullständigare; men 
hvad som är säkert, är att flere vigtiga tillägg till de förut er-
hållne alltid skulle fås, äfvensom andra särskilta produkter af 
Finska Fornsången. Alltid har man på de ställen, der jag förut 
gjort samlingar, visat mig mera norrut i directionen af Tuoppa-
järvi, Pääjärvi, Kouta, Kantalahti och Imantra. Förr än de blifva 
undersökta, är svårt att säga, hvad der kunde erhållas. Men 
utom insamlandet af runot och med dem sammanhängande ord-
språk, gåtor, sagor och forntraditioner, hvilka till stor mängd 
finnas oantecknade, ehuru i många afseenden ej förtjenta att 
glömmas, borde mycket i lexicographiskt och grammatikaliskt 
hänseende kunna tillgöras. Nu, om någonsin, är efter min tanka 
rätta tiden att i grund samla, undersöka och bekantgöra språkets 
förråder så i det ena, som det andra. Efter hvad kändt är, har 
sedan någon tid en brytning uppstått i språkets användande uti 
skrift, eller en af sådana, mera i ögonen fallande, bildnings-
och utvecklings-processer, hvarigenom allt lefvande uppenbarar 
sig. Det förra skriftliga uttrycket, utvuxet af en viss dialekt, 
och redan som barn vaggadt i Göthiska bojor, har för sjelfva 
dess ensidighet nödgats lemna rum för andra. — Men det andra, 
som man ändteligen vill införa eller ihoppara med det förra, 
måste naturligtvis vara kändt och undersökt, hvilket det till hela 
sitt omfång visserligen ej ännu är. Föga vinner språket genom 
hvilken tillskärning och utstyrsel som hellst af dess orthographi, 
om man ej i dagen bringar nya, genuina, ordconstructioner till 
hela meningar, upptäcker nya ord för de gamla af fremmande 
halt, utbyter de för örat mindre behagliga emot mera vällju-
dande, bekantgör nya ordformer, uppsamlar synonomier m. m. 
sådant som bidrager till ett språks välljud, rikedom och i öfrigt 
fullkomlighet. Att nu en speciellare undersökning äfven i detta 
hänseende är af omständigheterna påkallad, torde Sällskapet lätt 
finna. Icke heller kan det likgiltigt uppskjutas till en annan 
tid. Innan den omnämnda brytningen i språket lemnar rum för 
ett mera stadgadt väsende, hvilket väl efter naturens ordning 
någongång måste hända, vore önskligt att språkets elementer, 
samlade ifrån alla håll, skulle ingå i processen, för att produkten 
på en gång blefve så god, som möjligt. Eljest vore fara värdt, 
att det denna gång uteblifna kunde framdeles åstadkomma en 
ny jäsning. Och således borde utom runosamlandet en under-
sökning om hit hörande stycken blifva ifrågavarande resas andra 
hufvudsyfte. Men långt ifrån att anse mig vuxen till allt sådant, 



Till F. J. Rabbe d. 25 Martii 1836. 229 

skulle jag utan vidare betänkande genast bedja Sällskapet vända 
sitt förtroende på någon annan, derest icke en nästan oemot-
ståndlig inre längtan drefve mig att i detta hänseende bjuda till 
att åstadkomma, hvad jag möjligtvis förmår. Och derföre, oak-
tadt jag nog inser, det min förmåga ej kan svara emot Säll-
skapets väntan, vill jag dock med nöje antaga Sällskapets anbud, 
såvida jag eljest till resans företagande lyckas erhålla åtminstone 
ett års permission. På kortare tid kan dock föga något uträttas. 
Det lofvade understödet önskade jag erhålla såsom ett räntefritt 
lån att först efter mina öfriga skulders liqviderande, eller, med 
bestämdare termin, på 5:te eller 6:te året återbetalas. Icke endast 
för Sällskapets egen skull, som väl åtminstone nu i början till 
mycket annat behöfde sina medel, önskade jag sålunda, utan 
äfven för sakens bättre framgång eljest, ty hvad man gör under 
namn af egen drift och med eget ansvar, lyckas alltid bättre, 
än hvad som göres på en annans bekostnad med ständig fruk-
tan, att ej såsom sig borde, kunna uppfylla sin förbindelse. 
Utan att ens särskildt behöfva nämnas, förstas dock, att all revenu 
af resan skulle vara Sällskapets tillhörighet. Ett tusende Rubel 
B.A. anser jag förslå till ett års resa; om något behöfdes utöfver, 
skulle jag gerna taga det af min lön, hvilken jag möjligtvis 
kunde oafkortad få under tiden till godo njuta. Men i nästa 
höst ansåge jag vara lämpligt att anträda denna resa, sedan jag 
dessförinnan till prenumeranternes förnöjande hunnit utarbeta 
tillräckligt manuskript till årets slut af den månadsskrift, som 
jag i år utgifvit. Förnämligast borde väl Archangelska och 
Olonetska Gouvernementerne jemte tillstötande Finländska sock-
nar beresas; huruvida någon del af Gouvern. Vologda äfven 
kunde komma i fråga, finge man sedan efter anledning se. 

Kajana den 16 Martii 1836. 
Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 
Käraste Broder! 

Du säger Din tanke vara, att jag för den tillämnade resan 
in rebus fennicis borde emottaga Litteratur Sällskapets understöd 
i form af ett rent understöd — ej i form af lån. Kanhända 
vore det äfven så bäst, ehuru jag visserligen derigenom löper 
fara att möjligtvis njuta understöd utan att kunna svara emot 
det dermed åsyftade ändamålet. Mitt svar, som jag med föreg. 
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post lemnade på Sällskapets Skrifvelse, kunde således ad libi-
tum modifieras vid ytterligare deliberering inom Sällskapet, för-
klarande jag mig i alla fall nöjd med hvad som beslutes. För 
några dagar hade jag ej kunnat förmå mig att öfvergifva den 
förra tanken, näml. att understödet borde af mig emottagas så-
som lån, men att jag nu gör det, dertill bidrager, både de i 
Din skrifvelse uppgifna skälen och den hos mig sjelf sedermera 
uppståndna tanken, att genom begagnandet af ifrågavarande 
understöd såsom ett lån, jag möjligt kunde synas att i eget 
namn vilja uträtta något, hvilket dock för Sällskapets förkofran 
bör ske i Sällskapets namn, som sjelfva idéen och medlen till 
utförandet deraf utgingo ifrån Sällskapet. Hvad min fruktan att 
möjligtvis blifva taxerad för misshushållning af Sällskapets me-
del anbelangar, så försvinner den, då jag erinrar mig, att jag 
framdeles kan i contant återbetala Sällskapet hela det åtnjutna 
understödet. Om allt detta torde Du godhetsfullt å mina väg-
nar underrätta Sällskapet och om så till förmån för Sällskapets 
Archiv fordras, så gör det då fast skrifteligen. 

När tänker Du gifva bröllop ; åtminstone i andanom skall 
jag bivista det. 

Kaj. d. 25 Martii —36. 

Din broderlige vän och broder m. m. 

Elias Lönnrot. 

Ur ett bref från C. H. Ståhlberg till Elias Lönnrot d. 29 Febr. 1836. 
Bäste Broder! I tre månaders tid har jag hvarje postdag kom-

mit i hog min föresats att skrifva till dig men lika så ofta uppskjutit i 
hopp om att med följande post kunna underrätta dig om att din Kale-
vala hel och hållen lämnat pressen; men det har nu redan så länge 
hetat, att blott sista arket ännu fattas under densamma, att mitt tåla-
mod icke tillåter mig att afvakta dess förlossning under fortsatt stilla-
tigande. Första delen torde väl redan kommit dig tillhanda, hvaraf du 
finner att Finska sällskapet något hushållat med pappret och kanske 
icke heller träffat med sitt val på de bästa stilar. Att correcturen är 
tämmeligen, man kunde säga ovanligen väl vårdad, torde icke minst 
glädja dig. Recensenter till arbetet torde väl icke fattas, ej heller dem, 
som villja öfversätta det på Svenska, om du icke sjelf ämnar göra det, 
hvilket väl vore det bästa. Vid sista mötet beslöts, att till prisämnen 
skulle vid infallande årsdag utsättas 1:mo en Sv. öfversättning af Kale-
vala med 500 Rub. proemium 2:o en systematisk Afhandling om Finska 
Mythologien, 300 Rub. 3:o Ett Finskt äreminne, på vers eller prosa, 
öfver Canzli-Rådet Porthan, 100 Rub. 4:o En Finsk öfversättning af 
Runebergs Elgskyttar, med fritt val af versslag, 200 Rub. 5:o En Af- 
handling om Forma media af Finska verbet, 150 Rub.  
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Till C. H. Ståhlberg. 
D. V, —36. 

Koncept. 

Ditt kärkomna bref af den 29 Februarii erhöll jag för nå-
gon Postdag sedan och får för denna din vänskapsåminnelse 
förbindligast tacka Dig. Nästan lika angenämt, som brefvet redan 
i sig sjelft med ditt namn var, var hvad Du deri om Sällska-
pets sträfvande för Finska Litteraturen nämner. Prisämnen i det 
hela tyckas vara väl valda, men samma anmärkning som du 
gör att Kalevala runorna varit bättre att på Tyska öfversättas, 
skulle jag äfven göra och det af samma skäl, som Du anfört. 
Orsaken dertill, att så ej beslutadt blef, lärer varit Sällskapets 
fruktan, att ingen Tysk Ofversättare kunnat fås och aldeles utan 
grund var väl ej heller den fruktan. Om jag såsom tänkt varit 
i nästa år kommer att vandra skall jag väl under resan försöka 
öfversätta, hvad tiden eljest medgifver, men sådan kan den 
Öfversättningen väl ej blifva att den kan göra anspråk på det 
utsatta priset. Väl vore derföre om någon med bättre poetisk 
ådra och eljest svenskan mägtigare man skulle åtaga sig det, 
då hvad jag kan få öfversatt, kunde få sitt värde dermed sam- 
manparadt.  Med det andra prisämnet om Finska Mythologien 
och med det om Forma media skulle jag väl äfven under tiden 
kunna sysselsätta mig. Hvad som sällskapet jemte uppmaningen 
om en Finsk Geographies författande borde göra, vore att ut-
arbeta hellst ett förslag till de i vanl. mindre geographier före-
kommande Ortnamnen, som eljest kunna blifva jemmerligen 
råbråkade och sedermera med någon kunskap svårligen kunna 
rättas. Efter någon dermed fastställd och godkänd norm borde 
då äfven andra Ortsnamn af författaren sjelf vid behof kunna 
fås finska. Ortsnamnen kunde t. ex. skrifvas i finska efter det 
uttalet, som de i sitt hemland hafva och ej alltid efter det som 
de i Sv. skrifvas. Så hafva ju Ryssame med mycken förmon 
gjort. Nästan löjlig förefaller mig några författares sed att ej 
våga ge ett fremmande namn en finsk ändelse utan med stän-
digt upprepande af niminen, nimellinen m. m. efter ett sådant 
namn, vilja bibehålla det i samma skick som Svenskarne 
skrifva det. 

Det börjar se mörkt ut med mitt hopp att i sommar komma 
till de orter. Utom Mehiläinen, som äfven upptager någon tid, 
måste jag då göra inspectionsresorna i districtet och ser ännu 
ej huru jag skall hinna. 
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Till J. F. Lagervall. 

Koncept. 
D. 22 April 1836. 

Högtärade skrifvelsen af den 22 Martii hade jag den 20 
dennes nöjet emottaga. Gerna skulle jag enligt Herr Majorens 
önskan meddela mina tankar om språket och versbyggnaden i 
Herr Majorens utgifna skrifter, men kan nu ej det göra annor-
lunda än i allmänhet, att ifrågavarande i begge afseenden på 
det högsta, mera än någon annan finsk bok intresserat mig lik-
som fallet äfven varit med många andra, hvilkas yttranden jag 
varit i tillfälle att inhemta. Att dock, kvad hufvudsakligast språ-
ket beträffar, äfven andra röster stundom höras, det bör man ej 
särdeles förundra sig öfver, ty ännu finnas många, för hvilka 
ingenting duger som ej sjunges efter den gamla trallen. Något 
annorlunda är det dock redan, som för 16 år sedan när v. Bec-
ker började med utgifvandet af T. W. S. Ehuru språket i dem 
mindre till perioderne och constructionssättet för öfrigt — mera 
i orthographiskt hänseende och enskilda ord — afvek ifrån det 
förra, var dock skriket långt större, än det möjligtvis numera 
kunde uppstå. Mig tyckes, som vederbörande, om ej uttröttade 
behöfde hvila sig, dock blygas att evigt prisa sitt gamla. Att 
jag speciellt så mycket mindre kan hafva något betydande att 
anmärka om Herr Majorens språk, som jag sjelf ännu vacklande 
och ostadig i många fall ej vet, hvilket är att föredragas det 
ena eller andra af tvenne skrifsätt och derföre äfven understundom 
kommit att vara mig sjelf olik på somliga ställen. 1 Mehiläi-
nen har jag öfverallt i prosa nyttjat d-orthographien, ehuru, om 
jag finge fritt välja, den andra utan då hellre blifvit vald både 
derföre att den är öfverensstämmande med vårt hvardagstal, så-
ledes vanare för mig, och derföre, att den åtminstone i mina 
öron är mera välljudande. Men uppoffringar måste ske å begge 
sidor, om någon fred skall fås och derföre, för att hafva så 
mycket friare händer med constructionssättet och nya ords an-
vändande, har jag trott mig åtminstone tills vidare böra tåla det 
Parisäple i vårt språk, men blott i prosa. För Gubben Väinä-
möises blotta minne skulle jag skämmas att låta d inkräkta 
något rum å runans område. Månne det skulle skada att vi i 
orthogr. hänseende hade fast tvänne skrifsätt ett prosaiskt och 
ett poetiskt? Grekerne hade till en stor del så, eller fast äfven 
flere prosaiska efter hvar dialekt? 
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Till F. J. Rabbe. 

Broder! 

Efter all uträkning träffa dessa rader Dig, redan invigd 
uti det ägta lifvet, och låt derföre ibland de många lyckönsk-
ningar, Du såsom sådan emottager och redan emottagit, äfven 
min få sin plats. 0 måtte Ditt föregående oägta lit, ehuru rikt 
på glädje och njutningar det än må hafva varit, qvarstå, endast 
på minnets område, såsom ett intet i jemförelse med den sällhet 
och de fröjder, Du ur „lifvets fulla bägare" nu njuter! En be-
haglig dröm må det föregående vara emot det närvarande, som 
förbytt drömmen i verklighet! Men framtiden må växa i sällhet, 
fröjd och lycksalighet, så att engång, då Du räknar lifvets dagar 
till dubbelt emot närvarande Du må äga den närvarande stun-
dens goda oafkortadt och förökt med glädjen af uppblomstrande 
eller redan fullmogna söner och döttrar ! Och slutligen, måtte 
jag sjelf då kunna gratulera Dig på ett smakligare sätt, om ock 
aldrig mera ur hjertat, än jag det nu gjort! 

Men „non semper arbusta juvant" och jag måste åter foga 
mig till andra ämnen. För det första, tack för Ditt bref af den 
22 April, mig tillhanda kommet den 4 dennes. 1 anledn. af  
den hugnesamma underrättelsen att ingen E. 0. här under tiden 
anses behöfvas, skref jag nu till Tick161 och bad honom om 
en sådan förbindelse, Du i Ditt bref nämnde. 1 den händelse, 
att han ej ville eller kunde, vore väl Hedberg att anlita och 
äfven eljest vore han vacantare, men olyckligtvis har mannen 
ledsnat på Uleåborg och tänker söka sig bort med det första, 
så att man derföre ej kan lita på honom. Dock skref jag äfven 
till honom en billet, den jag infogade i Ticklns bref, för att i 
händelse af hans refus framskickas. Af endera får Du väl höra 
hvad de tänka, ty jag bad dem directe underrätta Dig derom. 
Härmed följer nu en ny Fullmagt med specificeradt ärende och 
dessutom ett stycke noter på Hexametern, som jag önskade få 
lithographeradt hos Tengström. Det är väl en ursprunglig Finsk 
melodie, den på hvilken flickorna i Ridvala by uti Tavastland 
sjunga sina urgamla runor, men jag är böjd för att tro, det 
melodien är en återklang ifrån de gamla klassiska tiderna och 
ville derföre skrifva något i Mehil. utom det att den behöfves, 
vid hvad jag särskildt skrifvit något om Hexametern. Du lärer 
skratta åt min lättrogenhet vis å vis melodiens ålder, men en 
anmärkningsvärd sak är i alla fall uti Ridvala sångerna, att flere 
af dem äro fullkomligt Hexametrar t. ex.: 

„Kanan kasvoi kauas kuului kauniisa joukos" 
„Kolmannen kaivoit karkeesen kauniisa joukos" o. s. v. 
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Högst märkvärdigt vore derföre, om närvarande melodie 
kunde erkännas, såsom den, på hvilken Hexametern fordom 
sjöngs, och nästan lika märkvärdigt, att jag, som ej har musi-
kaliskt öra för två styfver, skulle hafva återgifvit den på noter. 
Derföre bör Du också visa den först åt någon Musicus och låta 
honom rätta, livad som kan vara alldeles besatt eller galet der-
uti, ifrån hvilket besvär jag väl kunnat frikalla Dig, om jag haft 
tid att med Ticklen communicera derom, men saken är den, att 
jag önskade med. Candid. Wegelius eller Stud. Cajan återbe-
komma det lithographerade. Begge komma de näml. hit i som-
mar. 750 ex. skulle tagas i sådan format, som sjelfva originalet 
visar, men väl bättre kalligrapheradt. Om de fås med nämnde 
Herrar hit, så kunde de väl aftryckas på bättre skrifpapper, eljest 
om posten behöfver anlitas, på postpapper. Det på andra sidan 
befintliga Alphabetet skulle äfven tryckas. Och af för Mehil. 
inflytande medel skulle Du betala alltsammans. 
— — — — — — 

Isoisä, som du ville hafva för Isovaari kunde kanske vara 
bättre. Dock anser jag äfven vaari vara, ej ett lånt, utan ur-
sprungl. finskt ord och sammansättningen med iso blir fylligare 
af vaari än af isä. Stick äfven framdeles några anmärkn. in 
i Dina bref. 

Kaj. d. 6 Maj 1836. 
Tuus totissimus. 

Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder! 

Andra helsa vid sitt inträde, men jag måste nu till första 
ord säga Farväl! Farväl då för några månader, eller för ett 
helt år, eller (0-ecbv gy yofmadt zeirat) för alltid! 1 morgon reser 
jag åstad, och skulle redan för par veckor sedan hafva upp-
brutit, derest ej rödsoten yppats på några ställen och jag ansett 
för synd, att så genast lemna de Kajaniter i den lede fiendens 
våld, utan att ens utrecognoscera hans styrka och anfallstactik, 
för att derefter efter min afresa kunna ordna om försvarssättet. 
Hvad jag således äfven enligt Landsh:fs önskan kommit att för-
spilla af den dyra permissions tiden, tänker jag i nästa höst 
med ränta återtaga. Också har detta mitt dröjsmål eljest varit 
ganska behöfligt, emedan Mehiläinen alltjemt uppehållit mig 
med sitt surrande. Det står neml. nu  så till med Mehiläinen 
som Du af medföljande Anmälan finner, den jag beder Dig in- 
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praktisera i Finl. Allm. Tidn. och möjligtvis äfven i Morgon-
bladet och H:fors Tidningen. Om det möjligtvis hvart år sär-
skildt måste ske, så supplicera äfven hos Post Direct. å mina 
vägnar att han låter emanera Ordres till sina underlydande Post-
förvaltare att emottaga prenumeranter. 

Ett bref af dig på Kola, der jag inträffar i slutet af Fe-
bruarii eller på Archangel, dit jag kommer i början af Maj 
skulle oändligen fröjda mig. 

Kajana d. 15 September 1836. 

Din redelige vän etc. 

Elias Lönnrot. 

Herr 1. C. Wichmann. 
Uhutkylä den 25 Marrask. 1836. 

Koncept. 

På sista timmen förrän jag begifver mig härifrån mera 
norrut är det trefligt att få heilsa Dig med fru. På lång tid 
lärer jag dock härnäst ej kunna göra det, derest jag icke i slu-
tet af_ December gjorde en skuttresa till Kuusamo marknad, men 
den resan beror uppå min dåvarande vistelseort, om jag ej redan 
är längre ifrån gränsen. Nu har jag börjat samla finska sagor 
och har redan 1/4  hundrade uppskrifna. Troligen tillväxa de till 
flere hundrade förr än jag åter är i Kajana, såvida jag tänkt 
vandra och besöka Finnarne ej blott härstädes, utan äfven i F. 
Karelen och Vib. län före min återkomst. Då tror jag mig 
kunna traktera dina barn med sagor fast i flere dagars tid å 
rad. Må väl. 

Till C. E. Gosman. 
Uhutkylä d. 25 November 1836. 

Koncept. 

Emedan jag är öfvertygad att Du vid förefallande oecono-
miska och andra behof är föräldrarne till hjelp, så är jag angå-
ende den saken numera mindre orolig, än då jag reste ifrån 
Kajana. Påminn dem vid vintermarknaden att de uppköpa lin 
och hampa, så att derpå ingen brist blifver under året, äfvensom 
matvaror, kött och annat sådant. Fogden lärer väl då hafva så 
mycket penningar, att han kan lemna hvad behöfves. Min resa 
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hittills har varit treflig nog, hvad den härnäst må blifva vet jag 
ej så noga. Sedan jag i medlet af September reste ifrån Kajana, 
kom jag först till Säräsniemi, der jag dröjde 2 å 3 dagars tid, 
begaf mig derpå genom ödemarkerne till Puolanko, dröjde äfven 
der på prestgården i par dagar, kom sedan till Hyrynsalmi och 
camperte hos prosten i tre dagar, derpå till Kiando i början af 
October. Den 8 d:o kommo Axel och Cajan dit och först den 
17:de reste jag derifrån först sjöledes fem mils väg till ryska 
gränsen. Den 20 lärer gränsen hafva blifvit passerad och allt-
sedan har jag uppehållit mig här i byarne och gjort samlingar. 
Väl har jag nog trifvits härtill, men törs ej räkna uppå, att fram-
deles hafva lika roligt, då jag blifver aldeles ensam, ty Cajan, 
som hittills beledsagat mig, skiljes nu och begynner återfärden 
till eder, men jag måste allt längre bort. Härnäst mera, må 
emedlertid väl. — — 

Till C. P. Tender. 

Koncept. 
Uhutkylä den 25 November 1836. 

Med dessa rader får jag första gången heilsa Dig och an-
dra på Nygård, härnäst lärer jag ej kunna göra det förrän ifrån 
Kola i Februarii m:d. Menföret hafver hittills hindrat mig, så 
att jag ej avancerat längre än ungefär 10 mil ifrån gränsen, men 
i dag skall jag bryta upp efter en 3 veckors vistelse i denna 
by, hvarest jag med stud. Cajan bott i en präktig kammare eller 
kornitsa, som det här heter och låtit dageligen både flickor, kä-
ringar och karlar och pojkar sjunga för oss eller berätta sagor, 
så att det nog varit fullt arbete och ej heller otrefligt. Härifrån 
tågar jag nu mera norrut, kommer ibland annat att snart besöka 
Skiitta nunnekloster, som härifrån ligger ej fulla 10 mil. Må väl. 

Brefkoncept, på finska från Elias Lönnrot till J. F. Cajan. 

Pistojärvi d. 27 November 1836. 

Du kan ej ens ana huru ledsamt jag hade, då jag rest från Uhtua, 
det kan ej med ord uttryckas, ej sägas i sång, så nedstämd var jag. 
Jag har ofta förut varit öfver på ryska sidan, men så ledsamt har jag 
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aldrig ännu haft. Flere gånger kommo tårarna mig i ögonen, och de 
komma ännu. Ack, huru gärna skulle jag ej vända om hem, om jag 
ej vore rädd för att skämmas, för att ej fullgöra hvad jag lofvat, och 
inte skulle jag väl bry mig om det heller om ej å andra sidan forsk-
ningsbegäret drog mig vidare. Engång måste man ändå besöka dessa 
trakter, då det saknas som saknas af sånger och sägner. I den by, der 
jag nu är, finnes ingenting att skrifva, ej en runo, en sång eller saga, 
hvadan jag i morgon reser vidare utan att ha fått ett ord. 

Till C. P. Flander. 
Värdaste Broder! 

Redan i Uhtuva skref jag i början af December till Dig, 
men brefvet blef, jag kommer ej ihog genom hvilken händelse, 
qvarliggande. Nu får jag således repetera det och för det första, 
önska Dig en god fortsättning på detta Nya Ar, det sista troli-
gen, som träffar Dig i ett oägta lif! Af min resa vill jag nu 
endast i korthet berätta, att jag först i några veckor med Stud. 
Cajan vandrade i några bekanta ryska byar, derefter nedsatte 
mig i Uhtuva, hvarest jag bodde i närmare en månads tid oupp-
hörligen sysselsatt med att afskrifva runor, gåtor, ordspråk, sagor 
m. m. som jag hörde i byn. Der bodde jag präktigt nog i en 
särskild kammare, men sedan var det åter sämre, förrän jag kom 
hit till Kuusamo. Det värsta jag vet någon Kristen själ kan 
råka ut före, är att om morgnarne vintertiden nödgas tillbringa 
sin tid i de förbannade Ryska pörten. Först äro de små, som 
1/4  af våra bondpörten och sedan står, utom takgluggen, äfven 
dörren på vid gafvel hela långa morgonen ifrån kl. 2 till 6, 
under hvilken tid det bakas, kokas, hötas åt korna m. m. så-
dant, så att pörten under tiden äro till och med kallare, än det 
är på gården. Ofta hafva tänderna af alla krafter skallrat i 
munnen på mig, men jag hoppas dock, att det åter en gång 
blifver sommar. Uppå ett Nunnekloster var jag för tre veckor 
sedan i Tuoppajärvi trakten och der fick jag både sjunga och 
blåsa flöjt för nunnorna. Äfven bad man mig blifva qvar öfver 
natten, hvilket jag dock ej kunde efterkomma, emedan, om jag 
låtit min skjutskarl fara af, jag på hela trakten ej kunnat få 
häst. Klostret ligger ifrån Kuusamo kyrka ej längre än om-
kring 15 mil, så att hvilken som hellst af Eder i nästa sommar 
kunde göra en visit der. 8 verst ifrån samma nunnekloster är 
ett munkkloster på en holme i Tuoppajärvi och der var jag 
äfven öfver en natt. — Hvad jag föröfrigt kunde berätta af 
resan är ej synnerligen värdt. Stundom har jag väl haft roligt, 
andra tider, och det tillochmed oftare, rätt ledsamt, ibland svul- 
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tit, på andra tider åter ätit magen så mycket mera mätt, åkit 
en del af vägen, gått en annan del och skidat åter deremellan, 
engång tillochmed 3 mil i ett skede utan det ringaste spår förut. 
Jag hade då väl en vägvisare med mig, men som det mot 
aftonen blef takkalakeli, så ville vi begge tröttna. Må nu väl 
och helsa Adolph och Din Mor, åt hvilka begge jag äfven här-
hos får önska godt Nyttår, fast min önskning lärer nog sent 
hinna fram. 

Kuusamo den 4 Januarii 1837. 

Din bror 
Elias Lönnrot. 

Ur dagboken. 
Jäletjärvessä 28 Januarii 1837. 

Ifrån Kuusamo kyrka 12 v. till Kantoniemi, 18 Heikkilä, 
10 Hännilä, 15 Koutaniemi, 25 Oulungan suu vid Pääjärvi, 40 
Majavalahti, 20 Heinäjärvi, 8 Jäletjärvi. Emellan Koutala och 
Oulungan suu bergshöjden Nuoruinen, en af de betydligaste. 
Kivakka nära Oulungan suu jemte flere andra. I allmänhet 
mycket höjder omkring Pääjärvi. En holme Lupsinki äfven hög 
och derföre nästan uppsvedjad. De i södra ändan af sjön lig-
gande byar kalla de i norra ändan till lappar, ehuru de äro 
aldeles likaså mycket finnar som de sjelfva samt äfven bo lika 
etc.  Endast tvänne byar, Kuva och Turntsa, hvilka ligga 
något norr om Pääjärvi och äfven äro de yttersta finska byar 
på ryska sidan förtjente kanhända något undantag, såvida de 
högst obetydligt, nästan als icke hafva jordbruk, utan lefva af 
sina renar. Ifrån dessa byar vidtager Kotalappi, dock ej så till 
förståendes, som skulle lapparne i sina kåtor bo i granskapet. 

Redan på förhand hade man skrämt mig för Jäletjärvi boar, 
såsom högst förvildade, ty de färdas ej såsom i de öfriga byar 
uti Finland. Utom annat sades de vara tjufvar allesamman, så 
att, ehuru ofta jag frågte, man ej kunde nämna något hemman, 
som skulle göra undantag. I anledning af allt detta rådde man 
mig såväl i Majavalahti som i Heinäjärvi att gerad derifrån taga 
skjuts till Kieretti, en stor by eller köping vid Hvitahafvets strand. 
Men som min fångst af runor hittills var mera knapphändig, 
ville jag ej fara förbi någon by och tänkte dessutom, kanhända 
i detta tjufhål, denna skogsby finnes någonting, kanhända sådant, 
som ej i andra byar ens kan fås. Jag ställde således sålunda 



Ur dagboken (1837). 239 

till att man två dagar efter skulle komma ifrån Majavalahti och 
taga mig ifrån Jäletjärvi samt skjutsa vidare åt Kieretti till, de 
två dagarne skulle jag uppehålla mig i byn. Jag hade efter 
min ankomst knappt hunnit få bältet ifrån mig, förrän 5 å 6 
karlar trängde sig i det lilla pörtet på Kontrattala hemman och 
frågade, om jag ej hade bränvin. Då sådant ej ficks ej heller 
fanns börjades den vanliga qvestioneringen hvad jag handlade. 
Snart var den frågan så här som annorstädes besvarad, men då 
blifver det värre att utreda för dessa vildar i hvad ärender man 
går. Säger man 10 gånger åt dem sanningen som saken är, så 
dels begripa de ej, dels tro de ej ett ord, utan blifva dess ny-
fiknare att få veta. Någon gång har jag slagit mig ut med att 
uppdikta något annat, som bättre tros t. ex. att jag har slägtin-
gar der hvart jag for, eller för att lära mig ryska språket eller 
höra efter sjömanstjenst m. m. men dels är det motbjudande att 
tala annat än sanning, dels tros ej det engång. Här i Jälet-
järvi hade man af sig sjelf kommit på rätta orsaken. Jag var 
nämligen skickad för att undersöka förut landets tillgång, hvarpå 
Ruotsi skulle hemsöka trakterne med krig. Så litet veta de 
ännu, att de tro Finland lyda under Sverge och trodde ej att 
en och samma kejsare regerar både Finland och Ryssland. —
Värdinnan på hemmanet underrättade mig derom förut och en 
annan qvinna sade : hvad skulle du göra, om de skulle komma 
och slå ihjäl dig. Jag svarade att det då visst behöfdes alla 
byns karlar dertill och om det sedan lyckades dem, skulle väl 
de finnas, hvilka frågade efter mina spår. Emedlertid tänkte 
jag, är det bäst, att ej röras mycket i byn, utan vänta på hem-
manet tills de komma, hvilka föra mig till Kieretti; så var jag 
ock hela andra dagen hemma, hellst det fanns barn och äldre 
personer på hemmanet, der jag bodde, hvilka berättade sagor 
och sjöngo några runovariationer. I aftonskymningen kommo 
åter åtskilliga karlar till pörtet och började med sina förfrågnin-
gar angående min resa till Kieretti. Jag sade, det de redan 
hört alltsammans flere ggr. och ej mera behöfde upprepa det. 
Då sade en af dem : men om ni reser för att laga krig i lan-
det. Jag såg genast att han ej lätt skulle fås ifrån sin öfver-
tygelse, hvarföre jag låtsade blifva förargad, kanske äfven blef 
det, och bad honom genast tiga med sitt krig, derest han ej 
ville blifva utvräkt ifrån pörtet. Nära var det att icke hotelsen 
gick i fullbordan, ty han ville ej bry sig om första hotelsen, 
men började dock småningom hålla truten. Derpå frågade någon 
af de andra karlarne, om jag ej skulle taga skjuts till Kieretti 
eller till Uusikylä, som ligger 40 virst ifrån Jäletjärvi, på halfva 
vägen. Jag sade mig redan hafva beställt skjuts ifrån Majava-
lax. Men då började han med en excursion i ryska lagfaren- 
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heten och sade att man ej fick beställa ifrån en annan by, utan 
måste taga derifrån man var. Äfven han måste med hotelser 
bringas till tystnad. Jag sade att jag ej ville med någon karl 
ifrån hela byn taga ett steg om de ville fast för intet skjutsa 
mig, mot det andra kunde få fast dubbel skjutslega. Också 
skulle jag ej gjort annat. Derpå började de tala ryska sins-
emellan, dock sakta, ty de fruktade, att jag möjligtvis kunde 
förstå. Också gingo två karlar ett rapp ut, som jag tyckte för 
att rådslå. En af qvinnorna sade mig undertiden att jag ej 
skulle frukta, ty i deras pörte tordes de ej göra något. Jag 
bad henne vara vid godt mod och tillade, att om hela pörtet 
vore fullt med karlar, jag dock ej skulle frukta. Något hufvud-
sakligast annat blef det ej af. Karlarne kommo in och man 
bad mig eller frågade om jag ej ville bada. Dit gick jag dock 
ej denna gången, emedan jag ansåg för säkrast blifva i pörtet. 
Icke en enda berättelse finnes om dessa slags menniskor, huru 
de i badstugor antingen strypt eller kväft åtskilliga resande, som 
de misstänkt för att hafva penningar med sig. Kort förut hörde 
jag i Heinäjärvi berättas, huru en förrymd soldat tillika med 
sonen på hemmanet misstänktes hafva strypt eller kväft en gam-
mal gubbe ifrån Kuusamo för 15 rubel skull. Karlen hade blif-
vit begrafven i Heinäjärvi. Jag frågade om ej någon läkare-
besigtning anställes efter så misstänkte, hvarpå man svarade : 
hvem törs väl uppå dem, ty om man ej kunde bevisa något 
emot den misstänkte banemannen finge hela byn pligta och 
dessutom skjutsa och föda läkaren under sin besigtningsresa. 
Lagstiftaren som bestämt en samfälld pligt för hela byalaget i 
de fall der banemannen ej kan yppas, har tvifvelsutan tänkt väl, 
men äfven närvarande fallet visar, hvart det ledt. Såsom stundom 
händer, aldeles till motsatsen. Också torde den punkten att 
häfva skjutsskyldigheten i allmogen rörande saker på allmogen 
utan någon ersättning behöfva närmare begrundas. Ty utom 
hvad skadligt det i närvarande fall kan uträtta, har jag hört, 
att hufvudorsaken till förrymmarenes toleration är att ingen vill 
skjutsa dem till Kem eller Kola utan betalning, utan låter dem 
hellre vistas på orten. Få exempel lära äfven finnas derpå, att 
någon förrymmare utan speciell efterskickning blifvit gripen. 
I huru stor mängd de uppehålla sig kring Tuoppojärvi under 
röfvarnästets beskydd, derom på annat ställe, men äfven utan 
Tuoppojärvi finnas få byar, der ej flere förrymda soldater finnas. 

1 Majavalahti hade en bonde gift sig i sista höst ifrån 
Heinäjärvi. Hustrun som mot allas inrådan tagit denna man 
hade snart funnit sitt misstag och lefde nu ett halft år sednare 
väl tillsammans med honom, men ej i det bästa förhållande. 
Det taltes att hon skulle öfvergifva honom och fara åter hem. 
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På förfrågan om sådant kunde låta göra sig svarade man : „hvar-
före icke, ty ingalunda har han gjort henne dess sämre, hellst 
hon nu mera ej ens legat med honom på sednare tider". Också 
sades det, att hon nog kunde få en bättre man, då hon ej hade 
utseendet emot sig och ännu ej blifvit hafvande ! 

1 Heinäjärvi var på ett hemman gamla mor ifrån Kargopol 
och kunde ännu ej tala karelska, ehuru hon varit 7 å 8 år på 
stället och umgåtts med finnar. Väl förstod hon allt eller sade 
sig förstå. Hon hade lupit ifrån sin man, sades det, blifvit 
först emottagen bland nunnepacket på Skilda, men troligen åter 
fått längtan efter ägtenskap och sålunda fastnat hit. 

I samma Heinäjärvi, en äfven föröfrigt högst fattig by, 
fans en enka med tvänne barn i det uslaste tillstånd, man kan 
tänka sig en menniska. Hon frågade mig om jag kunde spå 
i händerna och på tillfrågan, hvad hon önskade hafva utredt, 
svarade hon sig önska på förhand veta, om hon ej innan våren 
skulle dö af hunger. Hon bebodde eget pörte, utan det minsta 
husgeråd, ty allt hade hon burit till byn för att få mat. Nu 
gick hon hvarje morgon och afton omkring de 7 å 8 hemmanen, 
gård från gård och tiggde Jumalan sanaan. Jag var flere gån-
ger närvarande när man gaf henne något. Det bestod stundom 
i afskurna kornlösa eller af frost skadade ax, stundom i ax-
mjöl, stundom i bark- eller halmmjöl. Afven veden och pärt-
träd måste hon tigga. Barnen hade hvarken skjorta eller andra 
kläder, hvarföre de alltid lågo på ugnen, då jag var der. På 
tillfrågan, hvarföre hon ej gick ut med sina barn för att tigga i 
bättre byar, svarade hon, att hon ej kunde föra nakna barn i 
kalla vintern. Hon sade sig föröfrigt vara barnfödd i Kuusamo, 
men redan 4 år gl kommit hit, blifvit omdöpt. Det var hennes 
far, som skulle för 15 rubels skull blifvit strypt eller kväfd i 
en badstuga för par år sedan. 

Jäletjärvi den 29 Januarii 1837. 
Danserna kallas kisat, kisaset, äro mångahanda och mycket 

brukliga. Utom att yökesrät vanl. slutas med kisat, samlas 
ungdomen nästan hvarje söndag emellan fastorna för att dansa. 
Första och äfven största omsorgen är att få pörte (kisapirtti) 
dertill, ty man anser att kisat äro syndiga, hvarföre glt folk, 
som vanligen rår om rummen ej alltid vill samtycka till dem. 
När nu pörtet fåtts, formeras en ring utan afseende deruppå, om 
de dansande af hvardera könet äro lika många. En tager en 
vant (kinnas) och kastar den, gosse på en flicka och tvertom. 
På den som vanten blifvit kastad, skall nu omkring ringen 
börja jaga den kastande. Man springer än med- än motsols 

16 
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utan ordning, vänder ofta om o. s. v. ty hufvudsaken är att 
den efterjagande ej får röra med vanten. Får han det dock 
förr eller sednare, så sluter den, som träffades, sig till ringen 
och den som jagade efter kastar vanten på någon af ringen, då 
hans eller hennes tour blifver att jagas på samma sätt af henne 
eller honom. Denna dans kallas kintahiset, olla kintahisilla 
och gör ofta början till de andra kisat. 

En annan lek är naitantakisa som äfven stundom benäm-
nes ventsakisa eller naittajaiset (olla naittajaisilla) äfven olla 
paikkasilla, paikkakisa. Dessa sednare benämningar har leken 
deraf, att man dervid alltid måste hafva en halsduk (paikka). 
Damerna bjuda upp sina kaveljerer vanligen så att en anför de 
andra en och en i sänder till sin utsedda. Anförarinnan och 
den hon anförer taga hvarandra i hand och buga begge djupt 
för den, som uppbjudes. Bugningen repeteras flere ggr, hvar-
emellan det bugande paret emellan hvarje gång träder 2 å 3 
steg tillbakas, för att åter ifrån ett sådant afstånd komma för 
kavaljeren och buga. — Sedan en sålunda blifvit uppbjuden 
träder anförarinnan med någon annan på samma sätt för en 
annan kavaljer och så tills det behöriga antal af par fås. Ett 
annat sätt att uppbjuda är att alla damerna taga hvarandra i 
hand och träda så framför kavaljererne, som vanligen sitta i rad 
bredvid hvarandra på en bänk och uppbjuda hear och en den, 
för hvilken ödet för henne. När nu uppbjudningen skett antin-
gen på något af nyssnämnda sätten eller utan all ceremonie, 
hvilket äfven brukas, formerar man en ring par om par så att 
kavaljeren lemnar damen sin högra hand. Derpå träder ett par 
inom ringen, kavaljeren håller vid ena ändan af en duk och 
damen i den andra. Så hållande står den förre på ett ställe 
orörlig midt i ringen och damen går ett hvarf omkring honom, 
bugar sig sedan djupt för honom. Så går hon åter ett hvarf 
omkr. och bugar för en af ringen, går åter omkring och bugar 
för den näst följande, så hela ringen omkring, både damer och 
kavaljerer, sist bugar hon åter för sin kavaljer och så sluta 
begge sig åter till ringen, hvarpå det närmaste paret medsols 
gör sin tour på samma sätt och så alla paren till det yttersta. 
Nu går åter det första paret, kavaljeren kastar duken på någon 
af ringen och damen återtager den lemnande åt kavaljeren. Han 
kastar den då åter på någon annan och hon hemtar den alltid 
ånyo till honom, bugande sig slutligen djupt för honom, hvarpå 
han lägger den på hennes ena axel. Men nu kommer hon i 
touren att icke bry sig om duken, utan kastar den än på den 
ene, än på den andra, hvarifrån kavaljeren i sin tour får åter-
taga den och alltid lägga på hennes axel. Slutligen beder han 
henne eller om han vill vara rätt artig bockar något litet och 
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läggande duken på hennes axel ber ge den åt något annat par. 
Så bortgifver hon den och sluter sig med kavaljeren åter till 
ringen. Alla paren i tour måste göra på samma sätt. När det 
blirvit gjordt återstår ännu en svängdans, som verkställes så att 
ett par i sender går in i ringen, kavaljeren tager damens högra 
arm i sin högra, svänger omkring en gång, lemnar derpå henne 
lös och fattar med det samma någons af ringen vänstra med 
sin vänstra arm, omkring svängande äfven den, derpå åter sin 
egen dam, som hela tiden står i ringen, så åter den derpå föl-
jande af ringen o. s. v. När äfven detta blifvit gjordt är denna 
dans slutad. 

Zinkka kallas en dans, hvartill damerna bjuda upp hvar 
sin kavaljer, på sätt nämdt är, och uppställa sig som i vanlig 
Qvadrill. De ena motstående paren träda nu ifrån begge sidor 
fram, så att kavaljererne lemna sin dam och springa förbi hvar-
andra, göra så en svängning om damen på andra sidan, hvarvid 
äfven damerna börja aldeles på samma sätt springa, formerande 
spår på golfvet som stora 8. När de ena motstående paren så 
tvänne hvarf sprungit, stadna de åter på sina platser och lemna 
golfvet åt secundparens figurering. Sedan äfven dessa figurerat 
börja kavaljererne springa i ring medsols och damerna motsols 
fattande dervid först sin egen dam med högra, den derpå föl-
jande med vänstra, och så tourvis den ena af de derpå följande 
med högra och vänstra armen. När hvar och en återkommer 
till sin dam helsas med figurering å nyo och så vidare. 

Kävelyskisa kallas en långsam dans, hvarvid paren äro 
ställda först efter hvarannan stående vid dörren. Det främsta 
träder sedan först och så alla andra efter tour derefter till andra 
ändan af rummet, skilja sig sedan hvar åt sin sida och vandra 
tillbakas ytterom de avancerande. Så formera sig 4 vandrande 
linjer, tvänne medlersta som gå fram och tvänne yttersta som 
gå tillbaka, men så förenade att man ej ser något afbrott, ty i 
det samma paret åter hunnit tillbaka, fattar den ena den andres 
hand och begynner frammarschen. 

Juoksintakisa liknar något den nyssnämnde, men skiljer 
sig derifrån fast derigenom att man avancerar springandes och 
springer först fram kavaljererne i ena damerne i andra linjen, 
vänder sedan ytterom de efteråt framspringande och så åter 
ytterom de i spåren följande, hvarefter man åter slutligen kom-
mer att springa i de medlersta linjerne ehuru i motsatt rigtning 
som ifrån början förra gången. 

Vanligen lekes Koroli sidst som består deruti att de le-
kande sitta i ring och lägga en sin hand underst och så i tour 
på hvarandra, de understa händerna i ordning för andra gången 
öfverst tills man fått 14 handpåläggningar. Den hvars vid 14 
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är öfverst, han är koroli (kuningas) och bestämmer hvad de öf-
riga böra göra. Detta göra består vanligen i att omfamna någon 
eller buga sig för en o. s. v. 

Man dansar föröfrigt vid sång, vid de skyndsamma, rörli-
gare danserna sjungas vanligen en råbråkad ryska, vid de lång-
sammare både ryska och finska (karelska). Stundom när alla 
skrålat eller sjungit sig hesa, utan att fötterna ännu äro tillräck-
ligt trötta, dansar man utan altslags musik. 
— — — — — — — — — — 

Kieretti är en köping af öfver 100 gårdar och en kyrka. 
Den har blott en gata, som vid norra ändan delar sig i tu och 
å ömse sidor dessa gator äro husen, vanligtvis tvåvånings byggda. 
Min skjutskarl tog qvarter i första gården, och dit bar äfven jag 
tills vidare min rensel. Vandrade sedan ut till brännvins arren-
datorn, som jag hörde kunde tala tyska. Hos honom träffade 
jag pastorn med sina fruntimmer, hvilka spelte kort och drucko 
kaffe. Afven jag var en välkommen gäst och undfägnades först 
med kaffe, en bränvinssup deremellan, sedan åter kaffe och sist 
toddy. Jag tog en rysk bok i handen och började titta deri. 
Man frågade om jag kunde läsa ryska. Jag sade mig kunna 
och viste prof derpå, hurudant det ock må hafva blifvit. Äfven 
försökte jag en öfversättning in promtu något på tyska för her-
ren i huset, hvaraf alla förundrades att jag kunde läsa så väl(?) 
och förstå rysk bok, utan att dock förstå hvad som taltes eller 
kunna tala språket. Jag sade mig kunna äfven andra språk på 
det sättet, men ej kunna tala, som tyska nödtorfteligen och något 
bättre latin, som pastorn dock ej sade sig kunna. Deremot viste 
han mig en guldpenning som han bar på bröstet och på hvars 
ena sida stod 3a cnaceffig genamecTsa och på andra sidan kej-
sarens bröstbild jemte namn. Af vinherren frågade jag, hvar 
jag kunde få qvarter. Han följde mig först till en gård och då 
jag i anseende dertill att husbonden och värdinnan om nätterna 
ville lega i samma rum, ej tyckte derom, sedan till en annan, 
der jag hyrde en kammare med värme för 5 rubel i veckan. 
Huru han må hafva talt för mig, men till min ledsnad har jag 
dock erfarit, att äfven här husbonden med sin hustru till nät-
terna inqvarterat sig hos mig. Kort efter sedan jag slagit ned 
mina bopålar, kom husbonden med en tolk och en tredje karl, 
som sades vara sossedatel och ville se mitt pass. Jag viste det 
honom, men det var ej rätt honom till lags, då det ej var un-
derskrifvet i Kola. Jag sade att sådant ej behöfdes förr än jag 
eljest kom till Kola, då underskriften nog skulle ske, om de så 
ansågo nödigt. Dittills ägde jag resa och uppehålla mig i lan-
det, utan att först fara dit. Han påstod motsatsen och någon 
ordväxling uppstod, der jag äfven måste hjelpa mig fram med 
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ryska, det lilla jag kunde. Slutet blef sålunda, att jag bad tol-
ken säga åt Herr Sossedatel, att jag hade angeläget att skrifva, 
hvarföre han kunde gå ut och der ötverlägga hvad han ville, 
det kvittade mig lika. Ute hade han ännu påstått, att jag ej 
ägde uppehålla mig i byn öfver ett dygn, hvarföre följande dagen 
byrätten skulle sammankallas för att vidare ötverlägga om saken. 
Hvad beslut deri må hafva fattats känner jag ännu ej, men 
Sossedatel har ej sedan mera vist sig för mina ögon, en sak, 
hvarom jag äfven bad tolken bedja honom. Det enda som fallit 
mig i sinnet är, att man aldrig eller högst sällan förut har sett 
någon förpassad person. — — — — — — 

Borgare eller rättare bönder af åtskillighet finnas i Kie-
retti. Någras förmögenhet uppskattas till och med till 100,000 
Rubel och derutöfver. Deras förnämsta handel att de etc. och 
spannmål som ryska bonden väl ej är berättigad till att handla 
med, utan blott för sin egen del uppköpa hvad han kan och 
behöfver. Men dessa handla ju ej heller dermed, ty de äro 
anmodade af andra bönder att i deras namn köpa säd och köpa 
sålunda om aldrig så många tusende tunnor. Men bönderna, 
hvilka anmodat honom köpa, försumma väl understundom att 
skaffa sig penningar för att utlösa säden och hvem kunde väl 
då förmena denna allmänna uppköparen att afyttra sin säd åt 
hvem han kan till det pris han möjligen får. 

Detta påminner mig om huru en annan rysk bonde blifvit 
af sina grannar anmodad att föra sitt lin till en finsk marknad. 
Han korn med 3 å 4 lass, hvarpå stadsfiskalen på stället be-
hagade göra beslag. Det processades, och som i sådana saker 
plägar ske, länge nog till dess bonden på sin advokats inrådan 
han skaffa sig bevis ifrån sina grannar, det den ena lemnat 
honom 1 L, den andra 2, den tredje 3 o. s. v. tills man fick 
alla lassen full lastade. Med detta betyg icke allenast återfick 
bonden sitt lin, utan äfven beslaggöraren dömdes i första in-
stantierne att ersätta honom ansenliga rättegångs omkostnader 
för hans många resor och utgifter under densamma. Huru eljest 
i rättegångar sakerne ofta nog vända sig än hit än dit beror 
merendels på en tillfällighet. Hade beslaggöraren vetat eller 
velat skaffa sig contrabevis deruppå, att de samma bönder, hvilka 
anmodat (lassinnehafvaren) marknadsföraren att afyttra der deras 
lin af egen tillverkning, aldrig odlat lin och att möjligtvis lin ej 
ens växer der, åtminstone ej odlas på 30 mil nära, så huru hade 
det då gått? En dylik procedur ofta vid rättegångar der rensel-
fararenes renslar och varor confiskeras. De taga sina pass ifrån 
Kem för att begifva sig än på ett halft, än på ett helt år till 
Finland för att söka arbetsförtjenst. Denna arbetsförtjenst består 
deri, såsom bekant, att de den Finska Handlanden till förfång 
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för allehanda dåliga dukar, band, ringar, nålar, sylar, kammar, 
knappar, kamfer, arsenik m. m. locka ifrån landet flere 100,000 
rubel årligen, hvartill summan nödvändigt måste uppskattas, 
då ifrån Vuokkiniemi numera årligen fem å 600 karlar fara 
ut och ifrån andra socknar, Paanajärvi, Tuoppajärvi, Pääjärvi, 
Kumasjärvi, Repola m. m. tillsammanstaget åtminstone ett lika 
stort antal utkryper. För runda talets skull, må det då anses 
utgöra 1,000 karlar, som på det sättet hvarje höst fara ut att 
skoja i Finland. Hvarje af dessa måste hafva åtminstone 200 
rubels vinst och om några få mindre eller ingenting, så få andra 
deremot så mycket mer. Men med bara 200 rubel per man 
utgör landets beskattning till dem 200,000 rubel årligen, och 
således ej alltför obetydligt. Dessutom besvära de landet i 
annat afseende och ligga det till last likasåmycket, om ej mer, 
som en lika stor hop af tiggare, ty sällan betala de för maten, 
utan äro skickliga att tillocka sig den på mångahanda sätt. 

Kanske tänker någon fördelaktigare om denna handel. Han 
må se på landets tillstånd, på jordbruket, på boskapsskötseln, 
på slöjdernes tillstånd på dessa trakter, och vidare jemföra folk-
mängden, som på en viss terräng bor uppå dessa och på en 
lika stor terräng uppå om ock nordligare trakter i Finland. Han 
skall säkert gifva mig rätt, då jag påstår, att bonden egentligen 
borde hålla sig till arbete på landet, ej vänja sig vid skogen 
och handel. Det enda fall, som kunde göra honom till half 
handlande, är då han uppköpte sina grannars varor, afyttrade 
dem och återhemtade ifrån staden, hvad de mest behöfva. Men 
äfven detta fall vill leda derhän, att när en genom sådant någon-
gång råkar i något välbestånd, taga hundrade seden af honom, 
alla vilja köpa, ingen har något att sälja, som nödvändigt måste 
leda till ortens fattigdom m. m. 

Den enda verkliga vinst jag tror Vuokkiniemi och de andra 
bönder som fara i Finland, hafva, är en sorts hyfsning, som på. 
andra orter i grannskapet saknas. Måtte den tilltaga men han-
deln lemnas, jordbruket och boskapsskötseln jemte slöjderne 
trifvas bättre! 

Kieretti 2 februari 1837. 

Ännu har jag ej hört, hvad med mitt pass blifvit beslu-
tadt, men i går var jag hos den enda herremannen härstädes, 
herr Bartram, som har uppsigten öfver kronans brännvin i Kie-
retti, Kouta, Kannanlax och Umba. Af honom hörde jag det 
man allmänt fruktade att längre hysa mig i byn och visste ej 
hvad som jag ännu kunde tillfoga dem. Jag skulle dock vänta 
i fred öfver deras beslut, derest jag fått ett beqvärnare qvarter, 
men till min förtret har jag märkt att gårdsfolket allt mer och 
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mer vill tillochmed om dagarne uppehålla sig i mitt rum, upp-
göra der sina handelsaffärer och deras qvinnor tillochmed sy der 
dagarne igenom. Derföre lärer jag väl uppbryta tidigare än jag 
först tänkte, ty det blifver ändock omöjligt att arbeta i fred på 
detta ställe. 

Kola 13 Februarii 1837. 

Perveni huc tandem, (nobis ubi defuit orbis) mihi quo 
jam defuit orbis. Ifrån Kieretti d. 6 Febr. e. m. Qvarteret för 
6 dagar 10 Rub. inberäknadt något bröd, mjölk och the (dåligt). 
Ödet fogade till jamstjick en Heinäjärvi bonde, som äfven sjelf 
reste till Kovda. Så mycket mera var jag osäker, som han var 
ej långt ifrån den omtalda Jäletjärvi och på qvarterstället ännu 
vid afresan någon yttrade: kun ei vaan oltais rasboinikkain kera 
tuumailtu. Somna tordes jag ej ehuru resan skedde genom 
natten, dock var jag något lugnare, sedan vi hunnit de första 
10 verstarne ifrån byn. Midnattstiden kommo vi till Mustajoki 
by, den första ifrån Kieretti norrut på 40 versts afstånd. Byn 
är ansenlig af omkr. 50 eller 60 gårdar och ligger å ömse sidor 
Mustajoki ån. Bönderna lefva med fiske och äro mest fattiga, 
några förmögnare, dock ej så att de kunde idka handel. Också 
såg jag ej något mastadt fartyg, undantagandes ett gammalt. 
På hemmanet, dit jamstjikken förde mig, sofde jag till kl. 8 f. 
morgon, åt frukost och gjorde derpå en tour i andra gårdarne, 
för att förefråga mig om några karelska sånger kunde finnas. 
Sådana funnos dock ej, utan endast ruskia päsni, hvarföre jag 
e. m. kl. 2 vid lag begaf mig åter framåt till Kovda. Kom dit 
efter 3 timmar en väg af 2 mil. Förra Heinäjärvi karlen följde 
med, men jag hade en annan jamstjik ifrån gården. Denne höll 
sig mest till hans släde och ibland kommo åter begge på den 
jag satt, talandes och öfverläggandes sins emellan på ryska som 
jag ej begrep. En stor del af deras ifriga öfverläggning lärer 
hafva angått, att prässa af mig drickspenningar, åtminstone bör-
jade begge på halfva vägen att anfäkta mig med att lofva vid 
framkomsten 40 kopek till viinarahoiksi. Dermed vunno de dock 
intet, ty jag försäkrade, att ej gifva en enda kop. och dervid 
fick det blifva. Min fruktan hade jag till det mesta öfvervun-
nit och var beredd att möta våld med våld, om så skulle be-
höfvas. Icke behöfdes det dock, ehuru jag älven nu var på 
min vakt. Denna fruktan lärer synas mången löjlig och nästan 
förefaller mig sjelf så, när jag numera tänker, att det dock nästan 
varit overkstälibart att på allmänna farvägen bära händer på mig. 
Dock förföljde densamma mig ända till Kovda och till en del 
ända till Kannanlax börjandes alltifrån Jäletjärvi. Jag var ej så 
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herre öfver mig sjelf att jag kunde frigöra mig derifrån, så myk-
ket jag ock bemödade och tillochmed redan befarade, att deraf 
kunde uppstå en ond genius under namnet af (fix ide) idea fixa, 
hvilken mångformiga gestalt plägar beledsaga den, hos hvilken 
den fått herberge. Om aftonen till Kovda, en ansenlig by eller 
köping norr om Kovda ån och forsen. Här tog jag nattavarter 
och gjorde mina vanliga efterforskningar om runosångare, hvilka 
här likaså litet som i Kieretti och Mustajoki samt de följande 
byarne Kniisoi och Kannanlax funnos. 

Till J. F. Rabbe. 
Käraste Broder! 

Just när jag framtog de behöriga skriftillbehören för att 
helsa Dig ifrån denna Nordens öfversta stad, erhöll jag Ditt 
ovanligt kärkomna bref. Hvarenda en bokstaf ifrån hemlandet 
fägnar mig ovanligt på denna fremmande ort, der jag nu i två 
veckors tid haft rätt ledsamt. Mitt värdsfolk talar ej andra språk 
än Ryska, med hvilket jag ännu ej rätt väl mägtar. Afven ute 
i staden finnas ej andra, än Doctorn, en hygglig karl, som talar 
Latin och Kommendantens Fru, hemma från Riga, talar Tyska. 
Utan dem kanske jag redan dukat under af bara ledsamhet. 
Doctorn har jag i synnerhet oftare besökt och gifvit f-n åt nyk-
terhetsföreningen, som jag lemnat i Kajana, för att till min åter-
komst förvaras. Att jag dock icke gjort alltför stort undantag, 
han Du finna af detta bref, ty för en stund sedan hemkom jag 
ifrån honom. Men huru jag med honom pladdrar Latin, så 
händer ibland, att samma språk vill tränga sig in på Ryskan, 
som jag i mitt qvarter är tvungen att tala. Så har jag redan 
flere än en gång med värdinnan börjat conversera på Latin. 
Detta betyder dock intet i jemförelse med dummare misstag, 
som denna språkblandning förorsakat. Så frågade min värd för 
några dagar sedan af mig, om jag hade hustru. Men emedan 
han någon gång varit till Norrska köpingen Vargö, och hört, att 
hustru der hette kona, så inträngde han samma ord, i sin Ryska 
fråga om hustru. Men jag förstod frågan som om den angått 
hästar, emedan häst på Ryska heter KOHB. Derföre svarade jag, 
att jag hade till och med två koni, hvilket först gaf honom sjelf 
och andra

,  närvarande stora ögon, och, sedan saken kom till 
närmare förklaring, ett allmänt skratt. Under första dagarne af 
mitt vistande här gjorde jag början med att studera Ryska, men 
ledsnade dermed sedan så totaliter, att jag ej på en vecka öppnat 
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en Rysk bok. -- Om min färd hittills får jag berätta, att den 
till det mesta varit tråkig, men härefter hoppas jag den skall 
blifva nöjsammare. Dels har jag gått till fots, dels på skidor, 
dels åkt med hästar eller renar. Med hundar har jag ej ännu 
kommit att åka, ehuru i byarne vid Kantalax viken dem jag 
passerte, allmänt kördes med hundar. Så släpas äfven här i 
Kola nästan all ved hem ifrån skogen med hundar, antingen 
ensamma förespända eller partals. Vedskog finnes dock ej när-
mare än på en mils afstånd. Hästar äro en sådan raritet, att 
för några år sedan ej fanns i hela staden mer än en, nu finnas 
dock 4 å 5, med hvilka emellanåt föres ett knäfveln till bång 
på gatorna, ehuru de flesta lustfärderna dock göras med renar. 
Ståndspersoner finnas här omkring ett dussin: Kommendanten, 
Ispravniken, Sudja, två Sossedatlar, Doctor, Postmestare, Mjöl 
Magasins förvaltare, Salt Magasins d:o, Brännvins herrar, Tull-
förvaltare, två Prester, Skrifvare m. m. Staden sjelf ligger på 
en udde emellan Kola- och Tuuloma-elfvarne. De sammanflyta 
strax under staden och formera början af den 4 mil långa Kola-
viken, hvilken väl hör till Ishafvet, men ej borde höra dit, eme-
dan den nästan aldrig tillfryser. Gårdarne kanske något öfver 
hundra, 5 el 6 något bättre byggda. En hufvudgata, de öfriga 
obetydliga gränder. Kyrkor två, den ena en stor trädkoloss, 
men gammal, den andra af sten och rätt väl byggd. Ränteri-
huset äfven af sten, men obetydligt. Öfverallt kala, höga berg 
omkring staden och en nästan oupphörlig storm i dälden emel-
lan dem. Vidare vet jag ej denna gång säga om Kola. Mer 
i nästa höst, när jag kommer till H:fors. Jag far nu till Enari, 
derifrån längs Finska sidan af gränsen, kommer i Maj månad 
till Kajana, för att skrifva Recepter åt Malmgrål och få mig 
nya kläder. Jag hade nämligen ej påräknat att kläderna under 
ett halvt år skulle så i grund utslitas, som de nu börja vara. 
Ifrån Kajana reser jag sedan längs gränsen till Sordavala med 
excursioner både åt Ryska och F. sidan, ifrån Sordavala genom 
Viborgs län till H:fors. Mitt opusculum om Vaccinationen må 
gerna ändras utan att vänta på min retour. Braf om deraf hellst 
med änringar kan blifva något. Farväl. 

E. Lönnrot. 

Kola den 7 (Posten afgår den 6) Martii. 

Såsnart hade jag glömt att be Dig helsa först och främst 
Din, ehuru för mig obekanta dock högtvördade Fru och sedan 
andra bekanta derstädes ! Gud bibehålle er alla vid helsan! 
Nu i morgon eller öfvermorgon reser jag åstad. Lapparne an-
kommo i dag ifrån den sidan, med hvilka jag aftalt, att resa 
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till Finska gränsen. Hittills har jag varit utan både kapprock 
och pels, men måste väl nu för de återstående veckorna af vin-
tern lägga mig till en pels eller lappmudd ; emedan jag ej eljest 
vågar mig på den 20 mils långa ödemarks färden. Om Du 
härnäst vill fägna mig med några rader, så skicka dem till Maj 
till Kajana. Jag lemnar denna gång Archangel färden helt och 
hållet, emedan den är onödig för mitt reseändamål. 

Till Eva Agata Törngren. 
Högtvördade, välborna fru arkiatrinna! 

Den högst fägnesamma tillåtelsen, som fru arkiatrinnan 
någon gång lemnade mig, att emellanåt kunna skrifva några 
rader dit, utan fruktan att dermed falla besvärlig, vill jag nu 
så mycket hellre begagna, som jag derigenom ifrån denna frem-
mande och för mig något ledsamma ort, åtminstone för någon 
stund, får flytta mina tankar till trefligare orter och kärare före-
mål. Min innerliga önskan är, att dessa rader, likasom andra 
framdeles, måtte träffa fru arkiatrinnan vid fullkomlig helsa. Af 
herr arkiaterns bref i förledne sommar förnam jag, att den då 
ej var rätt god, hvilken sak mycket, om också onödigtvis, be-
kymrade mig. 

Med fru arkiatrinnans tillåtelse får jag nu berätta något 
om den resa, på hvilken jag för det närvarande är stadd. --
Redan i September månad förledet år lemnade jag Kajana och 
vandrade först omkring trettio mil till fots, hvarefter, sedan till-
räcklig snö fallit, jag skaffat mig fram dels på skidor, dels med 
häst eller renar. Med detta sistnämnda sätt att resa fick jag i 
synnerhet göra mig bekant under färden ifrån Kantalax hit. Af-
ståndet räknas till något öfver tjugu mil, utan att andra, än 
lappar med sina renar bo deremellan. Härifrån har jag ännu 
åtminstone fyratio mil att färdas med renar, ena hälften deraf 
nämligen till Enari och den andra hälften deraf till Sodankylä, 
ifrån hvilken ort man först kan komma fram med hästar. Här 
i Kola ser man mest köras med hundar, antingen en eller två 
för släden (ahkio). Så hemsläpas nästan all ved ifrån skogen, 
som vanligtvis hemtas ifrån en mils afstånd, ty på närmare håll 
finnas endast kala eller af obetydlig risskog bevuxna berg. 
Likaså såg jag redan i Kantalax och några andra byar vid 
samma vik af Hvita Hafvet ofta köras med hundar, ehuru der 
äfven funnos hästar. Här i Kola har jag varit omkring två 
veckor och under den tiden försökt på allvar och erfarit, hvad 
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det betyder att hafva ledsamt. Mitt värdsfolk förstår ej ett enda 
ord af andra språk än ryskan, hvilket jag ännu ej väl förstår 
och ännu sämre talar. Högst få finnas äfven i staden, hvilka 
tala något annat språk. Endast doktorn talar latin och kommen-
dantens fru, hemma ifrån Riga, talar tyska. Utom dem kanske 
jag redan halfdött af bara ledsamhet. Doktorn i synnerhet har 
jag ofta besökt. 

Något till slut om staden Kola : den ligger på en udde 
emellan tvänne åar, hvilka nedanför staden flyta tillsamman och 
göra början af Kola viken, som hela vintern igenom, ehuru 
hörande till Ishafvet, dock står otillfrusen. Till öppna eller stora 
Ishafvet räknas härifrån ännu fyra mil. På alla sidor är denna 
stad omgifven af höga, kala berg, emellan hvilka vinden så 
pressas tillsammans, att det stormat nästan utan uppehåll. 

Endast en hufvudgata finnes, de öfriga äro endast små 
gränder, gårdarnes antal omkring hundra, högst få bättre byggda. 
Kyrkor äro två ; den ena af sten och tämmeligen vacker. Men 
jag måste afbryta här för att få rum för min vördnadsfulla hels-
ning till herr Arkiatern och ber jag äfven att Atte och Calle 
måtte på det innerligaste för min räkning helsas. I nästa höst 
besöker jag Helsingfors och får då det länge önskade tillfäl-
let att träffa herrskapet antingen der eller på Laukko. Får 
äran ständigt förblifva högtvördade fru arkiatrinnans ödmjukaste 
tj enare. 

Kola den 3 Martii 1837. 
Elias Lönnrot. 

Ur dagboken. 
Sång på gatorna i Kola. — Dansen tourvis. — Tsaju etc. — 

Kildinaresor. 

Ifrån Kola reste vi (länsman Ekdahl och jag) den 9 Martii 
(1837). Vår afsigt hade varit att redan dagen förut afresa, men 
Muotka Lapparne, som skulle föra oss kalaserade hvar på sitt 
håll i staden och kunde icke sammanbringas. Stundom fingo 
vi väl tre å fyra af dem på engång tillsammans, men då de 
voro alla välplägade, så ansågo vi det ej vara rådligt att fara 
med dem, om de ock kunnat förmås att resa och qvarlemna sina 
kamrater för att till följande dagen sofva ruset af sig. Man 
måste nämligen ifrån Kola resa först en half mil upp längs 
Kola elfven för att komma öfver, då den nedanföre är forsig 
och till det mesta öppen. Så lätta renarne ock äro, har det dock 
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understundom händt, att man kört in vid öfverfartsstället och 
sådant hade alltförväl kunnat hända äfven oss, om vi i afton-
mörkret afrest med berusadt folk. Allt derföre beslöto vi att 
afbida till följande dagen. Morgonen tidigt läto vi en soldat 
fara i Lapparnes qvarter och uppbåda dem, för än de ånyo skulle 
hinna berusa sig. Denne soldat som var barnfödd i Kemi 
socken af Uleåborgs län, sade sig heta Henric Naakkula, men 
kallades i Kola Grigor, emedan han troligen öfvergått till Gre-
kiska kyrkan och då antagit detta namn. Sjelf nekade han sig 
hafva ombytt religion, men då jag som oftast fann honom ljuga, 
så kunde jag ej heller sätta tro till detta hans nekande, hellst 
han derigenom trodde sig göra mera anseende hos mig. En 
osanning måtte äfven hafva varit, hvad han om sitt ingående 
eller råkande i krigstjenst berättade. Han sade sig under något 
missväxtår hafva velat söka arbetsförtjenst i Ryssland och så-
lunda kommit till Kieretti, en köping vid Hvita Hafvet, hvarom 
jag förut nämnt. Der hade, någon tid efter hans ankomst, sol-
dat utskrifning skett, hvartill köpingen användt honom, så att, 
för än han vetat någonting, fann sig vara inskrifven i soldat-
rullan. Väl hade han varit utan pass, men svårligen kan man 
dock sätta tro dertill, att han så emot sin vilja och vetskap råkat 
i krigstjenst. Han skyllde derpå, att han då icke kände Ryska 
språket, hvarmed han kunnat för herrarne förklara rätta förhål-
landet. När han omsider lärde sig det, var det försent att vinna 
någon ändring i sitt tillstånd. Föröfrigt klagade han icke öfver 
sin tjenstetid, som i nästa vinter skulle gå till ända, då han 
sade sig vilja återvända till Finland. Jag fick nu i commission, 
att genom ett bref ställdt till hans syster, underrätta henne och 
andra slägtingarne om denna sak. Sedan jag låtit honom be-
rätta om hvad han ville hafva skrifvit, satte jag mig neder och 
skref brefvet. Läste derpå det upp för honom och var det ho-
nom så till lags att han yttrade sig, att han sjelf ej kunnat 
skrifva det bättre, ett yttrande som föröfrigt man sällan hör af 
en recensents mun. Men jag ansåg det ej skada, att fästa hans 
uppmärksamhet vid att äfven i små saker närmare öfverväga sina 
ord, hvarföre jag frågade om han kunde skrifva alls. Han märkte 
lätt sitt misstag och sade, att det visst icke var hans mening, 
att ställa en jemförelse emellan sig sjelf och mig, utan att han 
velat säga, att brefvet var honom så till lags, att han ej kunde 
önska det bättre, en sak som jag nog äfven eljest begrep. 
Denne samma soldat hade Ekdahl nyttjat till tolk åt sig, hvarvid 
han velat tillvälla sig en sådan myndighet, att en ovan skulle 
hafva tagit honom för herre, Ekdahl för hans betjent. — Men 
nog om honom och hans berättelser, hvarmed eljest åtminstone 
flere blad kunde uppfyllas. Som sagdt hade vi honom morgo- 
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nen tidigt till vägs, för att hopskalla Lapparne. Sedan han nå-
gon tid eller timme hade gått i detta ärende kom han omkr. 
kl. 8 tillbaka och sade att Lapparne åter voro på god väg att 
blifva fulla af bränvin och åtminstone till hälften bevisade detta 
sitt påstående dermed, att han sjelf var tämmeligen åtkommen. 
Vi måste då genom andra menniskor bestyra, att få dem till-
hopa, hvilket ändteligen lyckades till kl. 9 eller något deröfver. 
Men när det med vår afresa har dragit så långt ut på tiden, 
lärer det icke förmenas mig att äfven låta berättelsen derom 
blifva lika långtutdragen. När vi sedan komma till fjällarne, der 
renarne utan hinder och uppehåll sväfva fram på den vidsträckta 
ytan, skall äfven min berättelse få mera fart. Jag menar här-
med, att jag borde tillägga några ord om Lapparnes resor till 
Kola. Ifrån särskilda byar omkring, hvilka äro åt väster Muotka 
på 8 mils afstånd, Nuottajärvi på äfven 8 mils, Suonikylä 
litet aflägsnare, begge söder om Muotka, Hirvaskylä ännu mera 
söderut, Petsamo, Patsjoki och Näytämö västerut ifrån Muotka, 
Kildina nordost på 3 mil, Maasekä söderut på 7 mil — ifrån 
alla dessa byar och byacne på halfön öster om Kola, hvilka jag 
föröfrigt ej känner till namnet engång, göra Lapparne 3 å 4 
resor om vintern till Kola. De medföra åtskilliga raitoahkiot 
(lastpulkor) med varor som de hafva att afyttra, såsom renkött, 
renhudar, horn, renbällingar eller med ett ord, allt sådant som 
renar kan gifva. Dessutom någon fogel, räfskinn, bäfverskinn, 
bäfvergäll m. m. Hela byar eller rättare sagdt en eller par karlar 
ifrån hvarje kåta reser i ett sällskap, ty för vägens skull, som 
åter snart igenyrar, är bättre att sällskapet blifver så stort som 
möjligt. Ty man måste ofta ombyta de främsta renarne, som 
hafva att färdas på den igenyrda vägen. Komna fram skiljes 
hvar och en till sitt qvarter i staden, till de förmögnare borgare 
och gifva presenter åt värdskapet, stundom något räfskinn och 
annat. Värden är angelägen att på allt sätt hålla väl sin gäst, 
traktera honom med mat och bränvin, så mycket han kan för-
tära, ty utom att nästa gångens present kommer att bero deraf 
lärer äfven handeln, som han med lappen afslutar om hans varor, 
hafva på sådant sätt bättre gång. Så får Lappen redan på sitt 
qvarters ställe tillräckligt och hvart han sedan rör sig i staden, 
vederfares honom samma välfägnad, allt i den afsigt, att ehuru 
det gifves för intet, Lappen dock må hafva det förstånd, att på 
annat sätt betala kalaset, såsom han ock hafver. Ty en viss 
ambition råder hos dem i detta fall. Ännu när de afresa ut-
rustar man dem med bränvin, piroger och dylikt. Soldaten 
Grigor, som kände detta, sade, när jag bad honom köpa väg-
kost för mig : „icke behöfver ni bry er om vägkost, ty både 
ifrån ert qvarter och andra ställen utrustar man er med vägkost, 
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så att ni skall hafva svårt att få fram allt". — Till en del hade 
han äfven rätt, ty Stabsläkaren lät verkeligen sin hushållerska 
bära åt mig vägkost och ännu förbjudit henne emottaga några 
drickspenningar, men hvad Grigor påstod, att allmänna bruket 
fordrade, det man ifrån qvarteret skulle förse den afresande 
gästen med vägkost, var ingalunda fallet med mig och hvem 
kunde ens vänta det. Gästfriheten har sina biafsigter, frikostig-
heten ofta ännu mera och finska ordspråket lyder : vuoroin vie- 
raissa käydään. — 

Färden emellan Kola och Muotka. 

Sedan Lapparne omkring kl. 9 f. m. samlats, reste vi kort 
derefter. Som de vid sin framfärd till Kola icke gjort kroken 
ofvan om forsarne i Kola elfven, utan de fleste lagt öfver med 
båt, så hade de sina pulkor och en del renar i skogen på andra 
sidan om forsen. Man hade hemtat blott så många renar till 
staden, som vi voro personer, men pulkorna räckte ej till fulla 
antalet. Man skaffade mig ifrån staden en pulka till låns, men 
den var så kantrig, att jag med yttersta möda och släpande med 
begge händerna på skaran hjelpte mig fram dermed de första 
3/, milen, der jag fick en bättre. Dess slingring uppå de is-
hala sluttningarne på Kola gatorne kan jag ej jemföra med något 
annat än färden, då jag kom till staden en morgonstund tidigt 
sömnig och genomfrusen. Sedan fick jag väl en bättre men 
då ryggstödet deraf efter första milens åkning brast vid fognin-
gen, förestod mig åter en ömklig balancering under de återstå-
ende sex milen. Hvar en torde något känna hvilken ömklig 
figur man spelar på en kärra utan ryggstöd, i en pulka går det 
ännu sämre, emedan fötterna der måste vara i horisontel ställ-
ning med sjelfva sitsen. Men tanken, att det ändock gick framåt 
äfvensom den andra, att det till kvällen skulle blifva slut, höllo 
mig och Ekdahl, som äfven han ej var bättre utrustad, vid godt 
mod. Jag hade för Lapparnes — och hvarföre icke äfven för 
egen — räkning före afresan ifrån Kola försedt mig med par 
kannor bränvin och hvarenda Lappe hade äfven sin kagg eller 
butelj. Dessa anlitades flitigt under vägen, kanske flitigare än 
för min ovana ens varit rådligt. Åtminstone hade jag en tid 
svårt att gå, hvarföre vid ställen, som man lät renarne pusta, 
jag, för att ej gifva anledning åt Lapparne att roa sig, satt kvar 
i pulkan och anställde djupa reflexioner öfver den i Kajana till 
året öfver kvarlemnade nykterhets föreningen. Om aftonen om-
kring kl. 10 voro vi framme i Muotka, en by af elfva Lapp-
hushåll. Vägen hade gått mest genom smärre skog och träsk, 
fjällen hade ännu ej vidtagit. Då Lapparnes gästfrihet under 
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färden och eget oförstånd det mesta af dagen höllo mig vid ett 
ingalunda nyktert tillstånd, så visste jag nog, det ingen annan, 
än försynens vårdande hand bragte mig välbehållen fram. Ännu 
erinrar jag mig tydligt, huru i en brant backe med trän på 
ömse sidor om fåran och renen i fullt språng jag kantrade med 
pulkan och släpades det mesta deraf ner, så länge renen ej 
tröttnade att sålunda draga mig. 

Dagen i Muotka. 

Följande morgonen uppvaknade jag på en bänk fullklädd, 
såsom jag om aftonen hade lagt mig. Efter erhållet tillstånd 
att röka, ty icke allenast de ryska Karelarene, utan äfven Lap-
parne i Ryssland hålla tobaksrökandet för något syndigt, antände 
vi till en början våra pipor och anställde derpå en undersökning 
med vår kagg. Derpå kokades the, dracks och tracterades åt 
Lapparne. Men socker och hvetebröd dugde nu ej åt desse, 
emedan i sockerberedningen ingått blod och brödet var vid grädd-
ningen öfverfaret med smör, hvilket de noga undersökte, när 
det blef dem bjudet. De drucko the sådant det utan dessa bi-
substantier var, och deremot hade vi visst ingen anmärkning, och 
äfven vi fingo dricka det utan mjölk. När vi derpå ännu fru-
kosterat, så hade vi gerna efter vår tanke brutit upp för att åter 
till aftonen komma ett håll längre, men då voro Lapparne åter 
på god väg med sina bränvinskaggar och förklarade sig nöjdast 
dermed, att, sålänge bränvinet räckte, få vara hemma. Icke voro 
vi synnerligen deremot, betingade oss dock, att åtminstone föl-
jande morgon tidigt komma till vägs, hvilket de försäkrade, så 
skulle efter vår önskan ske. Alltså kvarstannade vi i byn för 
denna dag, som börjandes ifrån morgonen och sent till aftonen 
fördrefs med kalaserande tourvis i hvar koja, 10 till antalet. 
Ofta hade vi flere bjudningar på engång, och dermed att vi re-
dan trakterats af hvarje husbonde var det ingalunda slut, utan 
bjödos vi ånyo, sålunda till det mesta tre gånger till en och 
samma. Och med mindre man åtminstone trenne gånger fört 
bränvinsglaset till munnen, slapp man ej gången. Så fast jag 
också beslutit, att ej såsom dagen förut, låta bedragas, så ville 
jag dock föga gagn deraf hafva mot aftonen, ty såsom ordstäf-
vet lyder, man gick för tätt uppå. Lapparne sjelfva trakterade 
sig, far, mor, son och dotter utan åtskilnad, men till min stora 
förundran såg man ej många illa ankomna. Sådan var dock 
en eljest tillochmed vacker flicka, som hade förtärt så vid pass 
förmycket, att hon ej kunde gå eller stå eller ens sitta. Der-
före låg hon på en bänk och de andra tourade om att fasthålla 
hennes händer, ty hon var i detta tillstånd af ett våldsamt lynne 
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och bemödade sig oupphörligen att komma upp, för att bedrifva, 
hvem kan säga, hvilka dater. Troligen hade hon ej dock, äfven 
utan att fasthållas, kunnat komma längre än ett eller par steg 
på golfvet och då stupat, men hvad hon väl kunnat, hade varit 
att söndra fönstret eller tillfoga annan skada antingen åt sig 
sjelf eller andra. Karlarne hviskade oss, att de med öfverlägg-
ning sålunda öfvertrakterat henne, för att skaffa sig sjelfva och 
oss något att skratta åt. Skratta kunde man dock svårligen, 
när man såg en eljest hygglig flicka, rödkindig, sona Lappflik-
korna i allmänhet, och med rent linne och eljest goda kläder, 
i så förnedradt tillstånd. Vill man se qvinnan i sin förnedring, 
så må man se henne full — om ock ej det kan nekas att hon 
i en annan förnedring är ännu ömkligare. — Ifrån denna theater 
förde ödet oss till en annan uti grannens koja. Der låg på 
bänken en ung gosse så öfverlastad af bränvin, så att han med 
möda kunde sjelf vända sig så mycket, att hufvudet kom i den 
position, som fordrades, för att återafbörda det öfverflödiga kvan-
tum samma väg, som det ingått. Modren var honom vid denna 
förrättning till biträde så att hon både vände honom och höll 
uti hufvudet. Utom dessa tvänne såg man ingen illa trakterad. 
Alla voro väl, hvad man kallar glada och glada äro Lapparne 
äfven utan bränvin. Om aftonen märkte vi till vår fägnad, att 
alla kaggarne till det mesta voro torna, vår egen ej undantagen. 
En präktig kvällsvard af hafsflundra följde på kalaset. Nertill 
blefvo vi bjudna af den rikaste Lapp, som sade sig vara syn-
nerligen nöjd med sin Kola-färd. Han hade nämligen — med 
de andra byamännens tillstånd — lofvat en borgare i Kola att 
om sommaren få idka laxfiske i deras elf, kvarföre han fått åt-
minstone några kannor bränvin, några sade att han tillochmed 
fått 100 Rubel penningar, hvilket han naturligtvis ej sjelf tillstod 
af fruktan, att nödgas dela summan med de andra. Härmed, 
kunde detta kapitel alltförväl slutas, om icke det vore till be-
farandes, att någon obekant med Lapparnes lif af hvad som 
blifvit yttradt angående dagens kalaserande skulle sluta till deras 
öfverflödande i allmänhet hvad starka drycker vidkommer, hellst 
äfven det som förut läses och berättas om dem hellre talar för 
än emot saken. Så villseförd kunde mången som öfver året 
förtär hundrade gånger mera spirtuosa, än Lappen, dock anse 
sig sjelf lefva nyktert och taxera Lappen för fylleri, hvilket vore 
en himmelskriade orättvisa. Hela saken med Lappens öfver-
klagade fylleri är den att då han några gånger om året träffar 
på ställen, der bränvin säljes, han för sin ovana lätt berusas af 
ett mindre qvantum bränvin, hvilket han dock sällan vill helt 
och hållet vid sådana tillfällen försaka. Och hvem vill väl der-
före förargas på honom. Hvarf öre skulle det vara andra men- 
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niskor tillåtet att dageligen öfverhopa sig med njutningar och 
förmenas Lappen, att hellst de några gångerne om året bortbyta 
sitt enahanda mot något annat, som han åtminstone anser för 
njutning. Lugnet prisas mest efter öfverstånden storm och helsa 
efter öfvervaren sjukdom och Lappen värderar efter en samlings-
resa mer än någonsin förut sitt husliga lif. Får han följa sin 
egen vilja, så super han sällan eller aldrig ut hela supen och 
aktar sig att blifva öfverlastad, såsom man äfven hemma i Muotka 
ej såg bara en gosse sådan och flickan; det är endast då egen-
nyttan spekulerar på hans enfald, när han egentligen öfverlastas, 
såsom samma Muotkakarlarne, få undantagna, voro i Kola. På 
tillfrågan, hvarföre han icke hellre sparade sitt bränvin, då han 
deraf kunnat hafva till längre tid med en mindre frikostighet 
och större måttlighet, gaf Lappen i Muotka till svar : „vi veta, 
att bränvinet är ett ondt och anse det vara bäst att med ens 
göra slut på det onda. Föröfrigt tillåter vår sed icke att hysa 
bränvin hos sig, utan när det fås, skall det förtäras, så länge 
en droppe fins kvar." Denna Lappe förekom i allt annat, att 
vara den förnuftigaste i byn, läsaren må döma, huru förnuftig 
han i detta svar var. Men emedlertid påminner mig detta Lap-
pens svar ett annat, hemtadt icke långt ifrån min hemort. En 
man, som dageligen drack sitt toddy och tog sina aptitssupar 
jemte droppar om morgonen,  om ursäkt att jag gått bak- 
länges med ordningen — en sådan man förebrådde sin granne, 
att han emellanåt öfverlastade sig. Man bör veta att denna 
grannen hörde ibland de „fattiga stackarene", hvilka då och då 
kunna få en tolf skilling, föröfrigt lida brist. Denna af ödet 
tillskyndade tolfskillingen använde han emellanåt på bränvin och 
berusades; sedan var han åter vecko- om ej månadtals utan att 
förtära det ringaste spirituosum. Men när nu den rika grannen, 
som dageligen förtärde sitt bestämda qvantum, förebrådde den 
andra, svarade denne till sin ursäkt: „jag förtjenar visst er före-
bråelse om oordentlighet, såvida mina resourcer ej tillåta mig 
att bringa fylleriet i något ordentligt system, såsom i andra kun-
nen göra". Månne detta förhållande icke äfven inträffar emellan 
Lappen och hans med mera tillgångar försedda sydliga grannar. 

Resan ifrån Muotka till Petsamo 71/2  mil. 

Efter gårdagens kalaserande uppvaknade vi följande mor-
gonen och undersökte vår kagg, som ännu fanns innehålla jemt 
fyra supar, hvaraf vi togo först åt oss sjelfva och gåfvo de an-
dra tvänne åt värden och värdinnan. Strax derpå fingo vi bjud-
ning på ett annat ställe, hvarest händelsevis äfven blifvit någon 
sup qvar i kaggen, det var ock det sista af hela kalaset. Dermed 
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slutades vår vällefnad i den delen och tid var det äfven att slutas 
med detta öfverflöd, ännu mera är det tid att sluta beskrifnin-
gen derom. En äldre kvinnsperson, som dagen före oss kom-
mit till Muotka fogade sig i vårt sällskap till Petsamo. Hon 
medhade ifrån Kola en täckt pulka till Lapparnes stora förtry-
telse, som ogerna skulle hafva spänt någon ren för en sådan, 
hellst sjelfva personen med sina påsor, dynor och fällar visst 
icke utgjorde någon obetydlig tyngd. I en sådan täckt pulka 
kan åkaren ej sköta renen, hvarföre Lappen som åker i en annan 
pulka, oupphörligt måste vårda om dem. Och för backornas 
skull måste man binda en annan ren bakuppå den för att genom 
sitt motsträfvande hellst något sakta pulkans för stora fart. Be-
täckningen å en sådan består vanligtvis af segelduk, någon gång 
af läder. Utrymmet är för litet att kunna sitta, hvarföre resan-
den är tvungen att ligga och liggandes färdas Ryska stånds-
personerne i Kola och Kemi härad äfven i slädan. De låta ofta 
tilloclimed stöflorna afdragas och inbädda sig ordentligen. Hvar 
en har sin smak och sitt tycke. I en sådan inbäddades nu 
äfven nämnde kvinsperson och Lapparne underläto icke att göra 
sina anmärkningar, „På sådant der sätt plågas vi att släpa våra 
herrar utan betalning och i ifrån andra länder, om i också ären 
Herrar, betalen och åken såsom vi sjelfva också". Till vår kara-
van sällades ännu en ung sextonårig gosse, som skulle till 
Petsamo för att se sig om efter hustru. Utom honom några 
äldre karlar. Hela följet bestod af några och tjugo renar, en 
del renar nämligen lösa. Ty icke begifver man sig gerna på en 
längre färd, utan att hafva nödfallsrenar (varaporoja). Vägen 
var något uppkörd, dock ingalunda så god vi hade önskat, eme-
dan det dagarne förut både snögat och yrat. Halfva vägen upp-
togs af kala fjellar, der man intet såg ett växande träd eller på 
sin höjd några fjällbjörkar. Dessa till sitt utseende likna tämme-
ligen klippta träd i trädgårdarne, växa icke högre än 3 å 4 
alnar och kunna vid roten hafva 3 å 4 tum tvärtigenom stam-
men. Denna är icke slät och rak och till det mesta betäckt af 
barkmossa och krokig. Dvärgbjörkarne utgöra ett helt annat 
species än denna fjällbjörken, som kanske af naturkännarene 
blott betractas såsom en varietet af vår vanliga björk. Trognare 
än sjelfva tallen följer den föröfrigt norden, ty så ihärdig ock 
tallen är, gör den sig dock icke besvär, att klifva på fjällarne. 
Denna fjällbjörk sågs i Kola allmänt användas till bränsle, som 
med hundar släpades ifrån skogen och med hvilkens skaffande 
de fattigare inbyggarene derstädes till det mesta vintertiden för-
tjena sin föda. Vid hafskusterna skall det vara ondt om äfven 
sådant bränsle, som måste skaffas på två å tre mils afstånd. 
Och på somliga ställen, såsom i Norrska köpingen Vadsöe på 
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östra stranden af nordlapska landtungan bränner man till det 
mesta torf. Denna upptages med spador, sönderskäres i tegel-
formiga figurer, torkas och brännes. Sådan torf fås dock endast på 
vissa ställen af samma landtunga, men skall kunna tagas i flere 
hvarf efter hvarandra, så att någon brist ej skall vara att åt-
minstone snart befaras. — Sent om aftonen kommo vi fram till 
Petsamo, utsågo oss nattkvarter, kokade fisk, åto och lade oss. 

Petsamo — Färden derifrån till Patsjoki (6 mil). 

Petsamo var en dylik by som Muotka, bygd inuti en 
tallskog och bestående af 8 å 9 hushåll i sina särskilda kojor. 
Alla Lappbyar, dem vi igenomreste, voro så placerade i sko-
gen, dock så att skogen naturligtvis blifvit något glesare. — ---
Sedan man, såsom vanligt, kokat fisk för oss, lade vi oss, sofvo 
och begåfvo oss åter följ. morgon uppå vår färd. Vår karavan 
bestod af omkring 20 renar, de fleste lösa. En kvinsperson, 
som i byn haft mycket att anmärka mot våra tobakspipor, var 
älven följaktig. Afven på vägen tycktes hon lida af tobaks-
röken, ty så ofta hon såg oss röka, skulle hon alltid härma oss 
med munnens rörelse etc. Vi underläto icke, att lemna henne 
fl. ggr. tillfälle till sina anmärkningar. Emedan kölden var 
sträng, så måste man ofta taga sin tillflykt till activare kropps-
rörelse, än den uti pulkan. Vid hästväg hjelper man sig med 
att springa en tid efter slädan, då äfvan vid den strängaste köld, 
man snart kan blifva varm. Men är snön icke nog tillpackad, 
så kunna fötterna dock frysa och mången har redan förkylt sina 
fötter, oaktadt han sprungit, då vägen ej varit hård. Vid ren-
väg, som vanligtvis är lös, hjelper ej efterspringandet. Lappen 
nyttjar derföre med fördel att till någon tid fastbinda renen eller 
under tiden som de betas, tuffla med hvarandra i snön. Karlar 
och kvinnor, allt hur det träffar, skuffa omkull hvarandra. — 
Emedan vägen var igenyrd, fördröjdes vår färd ända till mörkret. 
Ingen af våra ledsagare hade förut varit till Patsjoki, der den 
nu fanns. Byn hade nämligen blifvit flyttad ifrån sitt förra 
ställe för någon tid sedan. Länsman Ekdahl hade väl varit, 
men huru kunde man billigtvis ens vänta att han som blott, 
utan att närmare fästa sig vid dess läge, genomrest byn, nu 
skulle ihogkomma det vid återresan. Likväl var det derpå som 
våra skjutskarlar litade och omtalte käringen (s. v. v.) sade flere 
än en gång, när vi voro förvillade : „pfui, pfui, har varit till 
byn, och hittar ej en annan gång åter !" Sedan vi kört någon 
mil vilse, dels på gammal tola dels utan, och en och annan 
derunder haft tid att draga sig till minnes, att han hört det byn 
blifvit flyttad åt det ena eller andra hållet ifrån dess förra läge, 



260 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

träffade vi slutdligen på en tola, som lyckligtvis förde oss till 
byn. När vårt sökande efter byn der blef bekant, voro alla 
ihop med Paval (Ekdahl) för att utskratta honom, som ej kunde 
hitta igen till byn, ehuru han varit der engång förut. Jag för 
min del fann visst icke saken besynnerlig, mera besynnerligt 
förekom det mig, att man väntade det en obekant menniska, 
som första gången vid sin genomfart till Kola besökt byn, skulle 
så vid återfärden ihogkomma stället. 

Färden ifrån Patsjoki till Näytämö (50 verst). 

Den liknade i det hela de förutnämnde färderne med undan-
tag af fjällen, som nu voro mindre. Emedan det snögat dagen 
förut var vägen igenyrd till det mesta och vi dröjde till sena 
afton med vår framkomst. Näytämö (Näätäjoki) är den sista ryska 
Lappbyn och här vidtar Norrska området, som i ett onaturligt 
förhållande sträcker sig och förenas med det Ryska utestängande 
finska Lapparne ifrån Ishafvet, der dock all deras handel går. 
Då det blifver för dem omöjligt att ifrån Österbotten transpor-
tera sina behofver och det äfven lärer vara förbjudet att handla 
med utlänningar, vet jag ej huru Finska Lappen egentl. skulle 
få sina förnödenheter, såsom mjöl och salt m. m. nu för tiden 
äro, om han noga efterlef de författningarne. Han är tvungen 
att bryta emot dem. Här vore communicationen bekvämast med 
hafvet för Finland och skulle om så vore någon Finsk Lappsk 
köping här lätteligen uppstå. — — — 

Ifrån Näytämö till Ekdahl vid Nejdelfven. 3 mil. 

Drog ut ända till aftonen för dåliga förets skull. Boning 
hos Ekdal, en smedja utan bord eller bänk. Kaffe, bränvin etc. 
fanns ej, knappast bröd, kött till hvar måltid 3 ggr. om  dagen. 
Veden hvar dag att hemtas ifrån skogen. Tsaaju. Sokerbord 
för barnen, som slickade. Brödbakning. Flott att doppa köttet 
uti. Märgben. Tobak, virginiska blad. Vesinuuska. Handels-
platser nära Ekdals : Vesisaari, Mårtensnäs, Vardöe, Karlsbotten, 
Byggöen, Gullholen och andra. På Vesisaari 9 handlande, några 
rätt rika. Snart torde stället blifva en betydlig stad, ty många 
präktiga hus skola redan finnas och andra tillkomma. Förmög-
nare bränna ved, mindre förmögna torf, hvaraf tjocka lager på 
östra sidan af Nordkap udden. Vid hafsstranden bo Lapparne 
till hälften under till hälften öfver jord med fönster i taket. Der 
äfven fähus under jorden. Irrgångar flere till dylika bodor etc. 
Norrbaggarne kalla Inariboer till Injager Finnar, äfven Kvenar. 
Renlapparnes rikedom, 6,000 å 10,000 renar. » Huru har dina 
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renar trifvits i år ?" „Rätt väl". „Har ej kalfvar ens för- 
kommit?" „Icke synnerligen, hvad omkr. 500". Sådana hjordar 
åtföljas beständigt af vargar. Hvar natt faller någon ren. Korp-
parne med sin flygt gifva följande morgonen mordet tillkänna, 
då Lappen far, att borttaga, hvad vargar ej förmått förtära och 
använder sjelf det till föda. En renlapp hade skrutit, att vargen 
slagtat för honom hela vintern igenom, så att han ej behöfde 
hafva besvär dermed. Ormar finnas ej norrom Sompio tunturi, 
tranor ej norrom Inari, kråkor i Kola och Reisivuoma (Bygge-
fjorden), skatan ej norrom Inari. Lappen kallar alla stora floder 
till Teno, t. ex. Paatsjoki. 

Ifrån Nejden till Inari kyrka, 15 mil. 

Felslaget hopp att komma till Utsjoki 13 mil. Mycken 
snö. Ekdals bror 1/2  vecka efter salt till hafsstranden. 11/2  dygn 
på 3 mil. — Först 10 mil till Enariträsk och derifrån längs 
träsket och öfver några uddar till kyrkan Påsktiden. Enari, en 
by af circa 60 kojor, der ingen bor utom samlingstiderna. —
I Inari Sammutvaara ja Sammutjärvi. En Lapp, en Sodan-
kyläbo, en Torneåbo (Ahon Junni) och 2 Norrbaggar blefvo till 
Spitsbergen öfver vintern. /kto björnar, palvatuita mursunnah-
koja, foglar. En (Laurin Lassi ifrån Sodankylä) gjordes till 
husbonde. Lappen endast dog. Rovaniemi s. o. Paloniemi; 
rova, Nio. Ukonsaari och på holmen Ukonvaara i Inariträsk, 
der gubbarne, ukot, i fordna tider hållit hednisk gudstjenst; 
Akuvaara emellan Inariträsk och Ukonjärvi, der kvinnorna be-
gingo gudstjensten. Laurukainen ledde en gång fienden, sade: 
der är ett rikt ställe, när jag börjar springa med pärtblosset, 
skynden då efter. Kom till en brant höjd, kastade ned blosset, 
fien den efter, gick om morgonen och såg, alla döda. 8 da-
gar ganska trefligt hos Ekdahl. Vägkost åt mig. Och lika 
mycket lärer af matvaror blifvit kvar, sade skjuts Lappen. Skjuts-
penningarne. Hälften om ej mera af vägen till Inari upptages 
af träsk; kärr skola ej finnas. Sitaris pört, der vi lågo öfver 
natten. Renar betas 1/4  timme efter hvar 2 å 3 mil. Lappen 
känner betesställen lika bra som renen. Fiskarlappars kojor. 
Vinterboningar särskildt i skogen. Sommarställen ofta flere på 
holmar, sjösträder etc. Visthus på fyra stolpar för fillfrasarne. 
Dörren så liten och låg, att krypandes in. Fattiga utan fisk 
om vintern och äfven utan kött ofta, ty oftast hafva de lånta 
renar. Får 10, 15 å 20. Äta hö och renmossa. Kött skaffa 
de sig af renlappar, dyrt att med penningar köpa, 2 å 3 silf-
verrubler för en oxe. Med bränvin lättare åtkommet, en oxe 
för kannan. Klädning af vadmal, hvit, grå, grön, blå. Kragen 
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utsydd med tvänne på längden gående tums eller V, tums rem-
sor, gula eller blå. Flere tvärremsor emellan dem och andra 
vid ärmarnes fogning, ifrån ärmarne till kragen och till rygg-
sömmen, längs ryggen 11/2  kvarters lång, vid bröstöppningen, 
vid handlofven, fållarne. Derpå Petska. De bästa af årsgamla, 
sämre af äldre renar, beredas med albark. Bälte med sölgor 
eller knappar och en stor puukko. Fotbeklädnaden. Kvinnornas 
mössor en pyramid med trubbig ända, liksom en klack framåt 
böjd. Sarvipäita. Inuti hornet trädform. Modellen lärer verkl. 
vara af renens horn. Vid Pääjärvi 2 små horn i pannan. Kyrko-
gång. Med koskälla till afton och morgonbön i en särskild bön-
stuga. Skilnaden emellan Petskat på Ryska och Finska sidan. 
Några sprättar hade en duk halft utbredd öfver axlarne. Kar-
larnes mössor på kullen fyrkantiga af åtskillig färg. Fyra stora 
kyrkosamlingar (markkinat), Jul, Pingsttiden (Matinpäivä), Påsk 
och 2 veckor efter midsommaren, då de återvända ifrån hafvet, 
ehuru några redan förut kommit. Till hafvet far en stor del 
och tjenar för lejd vid fiskerierne. Kyrö by folket klädde efter 
nedra ortens sed. Ehuru finska talas af Lapparne allmänt, så 
kunna de ej den rätta accenten. Genast åtskiljes Kyrobon på 
talet. Ofelbart skulle folket hafva mer nytta af Lappsk Guds-
tjenst vid Inari. Men för ens besvär att lära sig lappska, skola 
alla lära sig finska. Annorlunda i Norge. Utsjoki Lapparne 
skola tala bättre finska. Klockaren förrättade Gudstjensten. 

Till Eva Agata Törngren. 
Högtvördade, välborna fru arkiatrinna! 

Fru arkiatrinnans högtvördade skrifvelse af den 5 Maj hade 
jag äran och nöje vid min återkomst till Kajana inhändiga. Då 
jag i och med det samma fick ett bref af min kära Atte, och 
Calle dessutom ihågkommit mig ifrån Upsala, så nästan ville jag 
få för mycken glädje på en gång. Framför allt fägnar mig dock 
att finna, det fru arkiatrinnans helsa åter stadgat sig. Man måste 
visserligen vara bekymrad, när man hör någon af sina verkliga 
vänner hafva ej god helsa — huru lätt öfvergifva de ej en för 
alltid i detta lifvet! Något annorlunda var det i barndomen — och 
äfven jag har redan gjort ett godt steg derutur — då egde man 
eller åtminstone trodde sig ega ett större antal af vänner, och 
det var lätt att tillvinna sig flere. Men af den stora hopen tager 
hvarje framskridande år sin del, så att kretsen minskas oupp- 
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hörligen, och tillkomsten af nya är så obetydlig, att den knappt 
kan tagas i beräkning. Senast var doktor Hedbergs död bra 
påkostande för mig. Om en sak angående honom tar jag mig 
friheten att rådfråga fru arkiatrinnan. Jag har anledning att tro, 
det han vid sitt frånfälle lemnade några, om ock obetydligare 
skulder efter sig, tillkomna under hans akademiska tid. Månne 
icke åtminstone vi yngre läkare, hans kamrater dels i skolan, 
dels vid akademin, eller såsom jag, bäggedera, borde genom 
något skeende sammanskott draga försorg om deras betalande? 
Det vore ändock obehagligt för hans ålderstigna mor att uti 
vanlig konkurs efter sin nyss förlorade son erfara, det någon för 
hans skull blefve lidande. Om fru arkiatrinnan i denna sak är 
af samma mening, så tror jag fru arkiatrinnan godhetsfullt derom 
väcker fråga, om så passar sig, midsommartiden på Laukko eller 
redan dessförinnan rådgöra med d:r Sjöman eller Rabbe, hvilka 
älven bägge, likasom jag, uti den nyss förlorade redan uti sko-
lan värderade en uppriktig vän och kamrat. 

Angående min resa får jag tillägga, det jag de första da-
garne af Martii månad reste ifrån Kola, passerade under 30 mils 
färd fyra ryska lapp-byar, kom sedan till länsmans gården i 
Finska Lappmarken, hvarest jag omkring en vecka uppehöll mig. 
Nämnde länsmansgård var dock ej bättre än en annan lapp-
koja med bara marken till golfvet och öppning öfver eldstaden, 
som ej en gång till nätterna tillslöts. Af några bord och stolar 
såg man ej en gång tecken, utan satt man med en renhud un-
der sig på golfvet (nämligen marken) och skref på en gammal 
kista, på hvilken älven måltiderna dukades. Fattigdomen var 
derjämte i annat så stor, att vi i tvänne de sista voro utan salt, 
som dock icke behöfde hemtas ifrån längre än tre mils håll. — 
Men ifrån månget bättre försedt hus har jag skiljts med mindre 
saknad än härifrån. Deras förnöjdhet i sin ensamhet, köld och 
fattigdom var verkeligen afundsvärd och genom någon sorts 
smitta öfvergick samma förnöjdheten på mig. Derifrån reste jag 
först 15 mil till Enari kyrka och ifrån Enari 22 mil till Sodan-
kylä. När jag ännu derifrån framåt ända till Kajana gräns kom 
att färdas med renar, så räknade jag, att hela vägen tillsam- 
mans, hvilken jag åkt med renar, gjorde omkring 130 mil. Efter 
några dagar far jag nu åter öfver gränsen till ryska finnsock- 
name och tror mig i början af Augusti kunna vara i Sordavala, 
hvarifrån jag sedan fortsätter vandringen inom Finland och ända 
till Helsingfors, dit jag åtminstone före jul borde hinna fram. 

Af d:r TicWn hade jag bref med sista post och får der-
för helsa ifrån honom. Han lofvar komma hit och borde redan 
vara framme. Då får jag traktera honom med nyheten om Au-
gusta Lundahls upplösta förlofning med Ahrenberg fastän vi „åt 
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norden boende doktorer", som fru arkiatrinnan skrifver, derom 
föga tröst kunna hafva. 

Med den fullkomligaste högaktning har äran framhärda 
högtvördade, välborna fru arkiatrinnans ödmjukaste tjenare 

Kajana d. 26 Majii 1837. 
Elias Lönnrot. 

Till Finska Litteratur Sällskapet. 
Den af Sällskapet bekostade resan har jag nyss slutat. De 

trakter, hvilka jag derunder besökt, äro i Ryska Karelen: Re-
pola, Vuockiniemi, Paanajärvi, Tuoppajärvi, Pääjärvi, Kieretti, 
Kouta, Kantalaks; i Ryska Lappmarken: Kola och de fleste 
Lappbyar, som ligga vester om Kantalaks och Kola eller emel-
lan dem ; i Uleåborgs län af Finland : Inari Lappmark, Sodan-
kylä, Kemiträsk, Kuolajärvi, Kuusamo ; i Kuopio län: Nurmis, 
Pielis, Ilomants, Juuga, Kontiolaks, Libelits, Brääckylä, Tohma-
järvi, Kides ; i Wiborgs län: Ruskiala, Sortavala, Jaakimvaara, 
Kronoborg, Parickala, Ruokolaks, Joutsenus, Lappvesi, Villman-
strand, Klemis, Savitaipal, Taipalsaari; i St. Michels län: Sää-
minge, Nyslott, Kerimäki. De finska orter, som ligga öster om 
Ilomants, Tohmajärvi, Ruskiala och Sortavala, blefvo äfven för 
denna gång obesökta, men jag hoppas att framdeles på någon 
kortare termin kunna komma till dem. Hvad nu beträffar de 
samlingar af Finska Runor, Ordspråk, Gåtor, Sagor, Ord med mera 
sådant, som jag under årets färder gjort, så är åtminstone jag 
sjelf tillfredsställd med dem. Utom de betydliga tillägg, som 
Kalevala-runorne och de hittills kända Loihtorunot komma att 
erhålla, har samlingen af finska Ballader och andra så längre 
som kortare lyriska stycken så tillvuxit, att de ensamt komma 
att utgöra ett ansenligt band. Såsom jag alltid med förkärlek 
samlat sådana, så tänker jag också nu först redigera dem till 
tryckning och hoppas jag blifva färdig med manuscriptet om ej 
förr, så till Sällskapets årsdag. Älven den omständigheten, att 
de förr än andra Finska Fornsånger hålla på att glömmas och 
försvinna, gör de nu samlades snara tryckning nödvändig. Ty 
förmedelst en samling af de hittills kända blir det lättare att 
samla de ännu okända i nationens minne lefvande. Väster om 
Kronoborg och Parickala fanns af dem så godt som intet och 
likaså fremmande skola de vara söder om nämnde orter. Men 
på trakterne åt norr och nordväst derifrån finnes af dem ännu 
ett stort förråd, om de ock äfven här hålla på att utträngas af 
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nyare tidens visor och runor. Ordspråk och gåtor funnos på 
alla orter, dem jag besökte, men sagor företrädesvis på de nyss 
anvista trakterne, der lyriska stycken ännu ihogkommas, äfven-
som öfverallt i Ryska Karelen. De sistnämnde skulle behöfva 
en egen samlare, som de väl också i framtiden någongång få, 
och är det med deras utdöende dessförinnan intet att befara. 
Ordspråk har jag för det närvarande samlade till omkring 5,000 
och Gåtor till 1,200. Dessa antalen lära dock vid redactionen 
förminskas med en fjerde- eller tredjedel, emedan af hvardera 
slaget åtskilliga finnas, som antingen ej kunna eller förtjena 
tryckas. Reseunderstödet lemnade mig hellre något öfverskott, 
än att det skulle hafva varit för mindre tillräckligt. Utom sista 
vinters färder uti Lappmarken, hvilka äfven till det mesta voro 
onyttiga, skulle på sin höjd 600 rubel hafva åtgått. 

Jag har äran att innesluta mig uti Sällskapets framtida 
ynnest och bevågenhet. 

Kajana den 22 November 1837. 

Elias LÖllilf0t. 

Berättelse till Finska Litteratur Sällskapet. 
Genom skrifvelse af den 28 Februarii 1836 anmodade 

Finska Litteratur Sällskapet mig att företaga en färd till upp-
sökande af sådana finska runor m. m., hvilka i den mundtliga 
traditionens förvar ännu kunde fortlefva, och hittills ej blifvit 
upptecknade. Till vinnande af detta ändamål hade Sällskapet 
anslagit ett tusende rubel Banco assignationer. Sedan äfven ett 
års tjenstledighet mig i nåder beviljats, blef den reseplan upp-
gjord, att först Finnarne på de orter, som ligga närmast till 
riksgränsen härifrån norrut skulle besökas, derpå färden sträckas 
sydost härifrån, dels inom ryska, dels finska området. 

Efter denna plan begyntes resan i September månad samma 
år. Vandringen skedde först till byarne Loncka, Vuoninen, Jyvä-
lahti och Uhtuva i Archangelska gouvernementet. Studeranden, 
Herr Johan Fredric Cajan, som hittills varit mig följaktig, åter-
vände nu till Finland, och jag begaf mig norrut till trakterne 
emellan Tuoppajärvi sjö och Kuusamo socken, hvarest jag ända 
till nära julen uppehöll mig i byarne Ohta, Pistojärvi, Suvanto, 
Makari, Tuhkala, Katoslampi, Akkala, Käpäli, Suurijärvi, Vaara-
kylä, Skhiitta, Pyhäsaari. Sjelfva julhelgen tillbragte jag i Kuu-
samo. Derifrån vände jag mig till trakterne vid Pääjärvi och 
Koutajärvi, der den finska befolkningen på ryska sidan om 
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gränsen upphör, således i dessa orter 20 å 30 mil sydligare än 
på finska sidan om gränsen; ty åkerbruk, hästar, kor och finsk 
befolkning sträcker sig på sednare stället ända till Kyrö by vid 
södra ändan af Enare träsk. I fall icke åtskilliga angelägenheter, 
om hvilka jag på Kola borde underrättas, hade bestämdt fordrat, 
att jag ända dit skulle fortsätta resan norrut, så hade jag ifrån 
byarne vid Pääjärvi begifvit mig genaste vägen till Kemiträsk, 
Sodankylä och Kuolajärvi. Derigenom hade jag vunnit närmare 
tvenne månaders tid, som nu för egentliga reseändamålet gick 
så godt som förlorad, under färder bland Ryssar och Lappar. 
Men om finska folkstammens nordliga utsträckning på ryska sidan 
var jag vid min afresa hemifrån så okunnig, att jag trodde mig 
träffa Finnar ända till Kantalax, eller till och med nordligare. 
De nordligaste Finska byar äro Ruva och Tumtsa, nära till Pää-
järvi. Vid den betydliga Koutajärvi sjön finnes numera ingen 
bostad, ej heller lefva några Finnar norr om nämnde sjö. Der-
före färdades jag ifrån Pääjärvitrakterne sydost till Kieretti, vid 
Hvita hafvet, genom byarne Majavalax, Heinäjärvi, Jäletjärvi och 
Uusikylä, hvilka alla ligga söderom Koutajärvi och bebos af 
Finnar. Kieretti deremot, en icke obetydlig köping, bebos af 
Ryssar. Derifrån räknas 12 mil till Kantalax, näml. 4 till Musta-
joki by, 2 till Kouta köping, 3 till Knäsoj by och 3 till Kanta-
lax köping. I alla dessa talas ryska språket. Ifrån Kantalax 
räknas 22 mil till Kola stad, näml. 3 till Imandra sjön, 11 längs-
efter densamma, och vidare 8 till Kola. Hela färden göres med 
renar. Ordentliga poststationer finnas vid vägen, med 3 å 4 
mils afstånd sinsemellan. Lapparne vid stationerne talte alla 
försvarligt ryska. Kola är en obetydlig stad vid ändan af den 
4 mil långa Kola viken, hvilken nu, såsom de flesta vintrar 
igenom, var ej tillfrusen. Staden är rundtomkring omgifven af 
stora höjder. Den mesta ved hemsläpas med hundar, såsom 
seden var äfven i Kouta och Kantalax. De största björkar, som 
nyttjades till bränsle, voro ej stort öfver 2 tum i diameter, och 
hemtades på närmare en mils afstånd. Timmerstockar forslas 
på 10 mils afstånd längsefter Tuuloma elf. — Ifrån Kola begaf 
jag mig i början af Martii månad genom Lappbyarne Muotka, 
Petsamo, Paatsjoki, Näytämö till Nejdelfven, vid Norrska Lapp-
markens gräns, 15 mil norr om Enare kyrka. Hela färden räk-
nas till 30 mil. Dessa byar ligga ej längre än 3 eller 4 mil 
ifrån Ishafvet, och utgöras hvarje af omkring 10 hushåll, boende 
i likaså många af timmer uppförda kojor. Ryska språket taltes 
eller åtminstone förstods af de flesta karlar. Ryska Lapparne 
här lefva ej nomadiskt, och sades ej ens kunna så lefva, eme-
dan de till fastorna förse sig med fiskföda, och derföre måste 
draga sig ifrån renskötseln i stort. Ifrån Nejdelfven räknas 10 
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mil till norra ändan af Enare träsk, vidare 5 mil till Enare kyrka, 
vidare 5 mil till Kyrö by, der åter Finnar, rökpörten, badstugor 
m. m. träffades. Lapparne i Enare församling tala, utom sitt 
modersmål, en bruten finska, med bortkastande af en del slut-
vokaler, nästan som i Finlands södra orter, hvarjemte äfven d 
ofta höres såsom ett otydligt r. Gudstjensten sker på finska, 
och endast finska böcker fann jag i deras kojor. Dock prisade 
flere än en sina grannar, de norrska Lapparne, för lyckliga i 
det afseende att hafva Gudstjenst och böcker på modersmålet. 
Enare Lappens dialekt sades vara så skiljaktig icke allenast ifrån 
ryska Lappens, utan äfven ifrån Utsjoki- och norrska Lappens, 
att alla tre svårligen förstå hvarandra. Mig förekom, som skulle 
de ryska Lapparnes språk vara, om ej eljest det renaste, åtmin-
stone mest likt Finskan. Dock må detta yttrande tills vidare ej 
gälla för annat, än såsom mitt enskilda förmenande. — Ifrån 
Kyrö räknas 12 mil till första hemman i Sodankylä, derifrån 
andra 12 till Sodankylä kyrka. Efter öfverfarten af Sombiofjällen, 
mötte oss en mycket djupare snö på Sodankylä sidan, än i 
Lappmarken. Skjutskarlen berättade, att de alltid i Lappmarken 
hafva mindre snö, än i Sodankylä och de socknar som ligga 
söderut derifrån. Om detta är sannt, så hafva vi häruti, som i 
åtskilligt annat, t. ex. i hvad vi tro om vedbristen i Lappmar-
ken, ett alldeles förvändt begrepp, uppkommet deraf, att resande 
och andra öfvermåttan förstorat sina verkliga eller inbillade veder-
mödor ibland Lapparne. Jag för min del ville ej instämma i 
deras klagovisor, utan tror, att menniskan i Lappmarken lefver 
ett väl lika lyckligt lif, som annorstädes, en sak, som äfven af 
Lapparnes glada ansigten och munterhet vid alla tillfällen synes 
bestyrkas. — Ifrån Sodankylä färdades jag något öfver 10 mil 
till Kuolajärvi, derifrån 12 mil eller något öfver till Kuusamo 
och vidare 25 mil till Kajana, dit jag i Majimånad anlände. 

Dermed var den norra hälften af resan fulländad, som 
medtog 8 månaders tid. Den södra begynte jag med första 
dagarne af Junii, for åter till Wuockiniemi, derifrån till Repola, 
Pielis, Eno kapell af Ilomants, Libelits, Bräkylä, Tohmajärvi, 
Kides, Ruskiala, Sordavala, Jaakimvaara, en del af Kronoby, 
Parickala, Rautjärvi kapell, Ruokolax, Joutsenus, Lappvesi, Vill-
manstrand, Klemis, Savitaipal, Taipalsaari, Ruokolax (för andra 
gången), Sääminge, Kerimäki, Libelits (ånyo), Kontiolax kapell, 
Juuga kapell, Nurmis, Kajana. På denna del af resan tillbragte 
jag inemot 6 månader. Obesökta blefvo förnämligast de rysk-
karelska orterne, som ligga söderut ifrån Repola sockens gräns, 
till hvilka jag är sinnad att framdeles särskildt resa. 

Hvad nu beträffar utgången af min resa, så är åtminstone 
jag sjelf tillfredsställd med den. Jag har gjort samlingar i föl-
jande ämnen: 
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1:o Mytho-historiska runor. Större delen af dessa består 
af tillägg och variationer till Kalevala. 

2:o Magiska runor. Med de förut af Topelius och andra 
utgifna torde alltsammans i tryck uppgå till omkr. 500 pag. 
eller derutöfver i 8:o. 

3:o Idylliska runor (sånger af lyriskt innehåll, romancer, 
ballader o. s. v.). Med deras ordnande begynte jag redan under 
resan och har dermed hemma fortfarit. Hvad jag hittills med-
hunnit består af 274 längre eller kortare stycken under följande 
rubriker : a) Lasten lauluja 9, Paimenlauluja 10, Neitojen lau-
luja 62, Poikien lauluja 12, I-Iäälauluja (Sulholle, Morsiamelle, 
Kaasolle, Kosiamiehelle, Juohtokansalle j. n. e.) 32, Soutulauluja 
(kätkyt- eli kehtolauluja) 14, Miniäin lauluja 24, Miesten lau-
luja 7, Orjain lauluja 8, Virsiä eli Virrelmiä (romancer, balla-
der) 16, Pieniä lauluja 34. Denna samling kommer att ökas 
af hvad förut finnes tryckt i Lottlunds Pieniä Runoja 2:ne häf-
ten, i Kantele toinen osa, i åtskilliga häften af Mehiläinen, i 
några nr. af Mnemosyne och af andra i Mscr befinteliga, dels 
under förenämnde rubriker, dels under andra, såsom Metsän-
käviän lauluja, Jauhorunoja, Laulajan runoja m. m. Hela 
samlingen stiger väl till 5 eller 600 sidor i octav. 

4:o Sednare tidens pojmer. Som bekant är finnas så-
dane såväl efter vanlig runometer, som af åtskilliga andra vers-
slag. Sånger af sju pedes sjungas nuförtiden mycket allmänt 
öfver hela landet ja tillochmed något i ryska Karelen. Språket 
tyckes lämpa sig till dem likasåväl, som till de vanliga runorna, 
hvilka ock för dem synas allt mer och mer komma i glömska. 
Till sin inre structur skilja de sig ifrån runorna hufvudsakligast 
deruti, att hvarje versfot uti dem gerna börjas med en accentu-
erad stafvetse. Hvarje versfot utgör regelrätt en trochaeus, hvar-
med en tribrachys eller dactylus någon gång omvexlar. Till 
den första och femte versfoten passar äfven en pyrrhichius ganska 
väl och den fjerde utgöres understundom af en enda stafvelse. 
Tvenne hela stropher rimma till hvarannan och sluta meningen. 
Detta versslag tyckes vara inhemskt, ej utifrån lånadt: melodi-
erne variera mycket på olika orter. Följande en flickas kla-
gan öfver sin frånvarande älskare må tjena till ex. på bemälte 
versslag: 

Mull' on huolta montakin, ja se on suurin huoli: 
Kun en tieä kullastani, elikö vai kuoli. 
Muut ne käyvät kultansa kanssa, käyvät käsityksin, 
Minä raukka vanhanen ja olen aina yksin. 
Alahall' on aurinko ja ilta on jo lässä, 
Kultani on kulkemassa viien virstan päässä. 
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Kulkemass' on kultani ja kauas taisi mennä, 
Jost' ei vielä viikon päästä lintunenkan lennä. 
Kunpa se pieni lintunenki sanoman nyt toisi, 
Suru menis mielestäni, parempi mun oisi. 
Lennä, lennä, lintu rukka, puhu kuullakseni: 
Kävitkö sä kullan maalla, näitkö kultaseni? 
Puhu, kuinka kullan maalla aamu armas koitti, 
Iloisnako elettihin, valko suru voitti? 
Mitä näit sä muutaki ja näitkö vielä senki, 
Jos oli kaikki tervehet ja kulta liiatenki? 
Tule jo kulta tälle maalle, tule poika kulta, 
Ettei tulis turha'an se ikä nuori mulla. 

Samlingen af sednare tidens poömer tyckes, äfven med 
bortlemnande af alla sämre, blifva betydligt större, än någon af 
de förenämnde. 

5:o Suomen kansan sanalaskuja (sanaparsia, vertauksia 
j. n. e.). Samlingen består af flere tusende. Min afsigt är att 
begynna med deras ordnande, sedan jag blifvit fri ifrån de idyl-
liska runorne. Önskligt vore att på en gång kunna utgifva, 
hvad äfven af andra blifvit samladt, hvilket sällskapet torde 
kunna åstadkomma medelst anhållan i tidningarne, att sådane 
samlingar till sagde ändamål måtte Sällskapet tillhanda skickas. 
De kunde sedan lätteligen införas i det mscr, jag härifrån till 
Sällsk. öfversänder, eller mina i deras. 

6:o Suomen kansan arvoituksia. Finnas samlade till nå-
got öfver ett tusende. 

7:o S. k. tarinoita (kaskuja, saarnoja). Af sådana har 
jag uppskrifvit nära åttatio stycken. 

8:o Nya finska ord, talesätt, dialektanmärkningar m. m. 
Ordspråk, gåtor och sagor funnos öfverallt, sagor dock företrä-
desvis i ryska Karelen och i socknarne omkring Sordavala. 
Wuockiniemi och Paanajärvi socknar i ryska Karelen utgöra me-
delpunkten för de mytho-historiska runornas tillvaro. Ju mera 
man ifrån nämnde orter aflägsnar sig åt hvilken sida som helst, 
desto sällsyntare blifva detta slags runor, efter hvad jag dels 
sjelf känner, dels af andra såsom säkert hört uppgifvas. I Tuoppa-
järvi och Pääjärvi trakterne äfvensom i Sodankylä och Kuola-
järvi fanns ganska litet af dem, något bättre ihogkommas de 
ännu i Kajana län och i Repola; i Savolax och finska Karelen 
äro de till det mesta bortglömda, och i ryska Karelen på de 
orter, som ligga öster- och söderut ifrån de redan nämnda, 
sjungas till det mesta råbråkade ryska visor, likasom sådane 
äfven i Wuockiniemi, Paanajärvi och Repola redan begynna vara 
mera omtyckta, än de ursprungliga finska. De idylliska runorne 
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fortlefva i socknarne Sordavala, Jaakimvaara, Kronoborg, Kesä-
lax, Kides, Ruskiala, Pelgjärvi, Tohmajärvi, Ilomants, Libelits 
och Pielis. I socknarne omkring Villmanstrand voro de så godt 
som alldeles främmande, och sades så vara äfven på de orter, 
som ligga söderom Kronoborg. I hela Savolax finnes af dem 
ganska litet, något mer i Ryska Karelen. 

Fåfängt var mitt hopp att under denna resa få, helst hos 
den karelska allmogen, finska poesiens alster, ordspråk, gåtor 
m. m. något så när fullständigt samlade. Väl hälften torde ännu, 
lefva endast i folkets minne, tills den framdeles hinner uppteck-
nas eller för alltid försvinner. Med ordspråkens, gåtornas och 
sagornas bortglömmande är faran ej så stor, som med de gamla 
runornes ; ty för de förra får minnet ej utifrån någon sådan er-
sättning, som för de sednare, hvilka allt mer och mer tillbaka-
trängas af de halfryska eller halfsvenska eller andra nyare visor. 
Derföre vore önskligt, att Sällskapet äfven framdeles droge för-
sorg om deras samlande, hvilket ock torde blifva lättare, sedan 
de förut upptecknade hunnit bringas i någon ordning och ut-
gifvas genom trycket. Den som eljest vore intresserad för sa-
ken och fallen för vandringsfärder, kunde med ringa kostnad 
göra sådana samlingar. Ar 1828 vandrade jag med icke fullt 
100 rubel B. A. ifrån den 1 Maj till medlet af September, och 
till denna sommars vandringar under sex månaders tid åtgingo 
ej öfver 200 rubel, hvaraf väl hälften varit tillräcklig, och ända-
målet likaväl vunnits, om jag nu, likasom då, gått i bondkläder. 
I flere afseenden är sommartiden förmonligare än vintern till 
sådane vandringars anställande. 

Kajana i Martii 1838. 

Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 
Käraste Broder ! 

Tack för Ditt bref, som redan några dagar väntat på min 
ankomst. Dernäst hellsningar från flere orter ibland andra af 
Darnmert och Lindforss, hvilka begge jag under sommaren träf-
fade, likasom Rosa Carelica i Joensuu. Jag är Dig mycket för-
bunden för bedrifvandet af den saken, att Seuran prenumererte 
på Mehiläinen. Derom har, såsom Du i Ditt bref nämner, Keck-
man underrättat mig. Titelbladet till första Bandet af Historien, 
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skall i nästa års början fås. Hvarje landsman, åtminstone hvarje 
Läkare är Dig högeligen förbunden för Medicinal Författningarne. 
Laga att jag snart får del af hvad redan utkommit. Jag skulle 
underrätta Ilmoni derom, att jag gerna, så gerna man någon-
sin något gör, vill deltaga uti förläggningen af vår Lärare Hvas-
sers allm. Pathol. och Therapie med alla omkostnader, hvad de 
ock må blifva, men nu hinner jag ej med denna post under-
rätta honom derom, hvarföre jag beder Dig vara god och göra 
det. J. H. Keckmans öfversättning af Nordblads Sundhetslära 
var en fägnesam sak att höra. Min är väl redan färdig, så när 
som på registret och sista arket. Den kan nog i sinom tid 
komma särskildt ut, hellst jag med de många tillägg och ändrin-
gar, till en del gjorda af Törngren, ej kan utgifva den såsom 
en öfversättning. Låt se huru den andra slagit sig ut i nam-
nen på sjukdomarne — jag måste ofta bilda nya namn och 
bibehålla de gamla såsom synonymica. Tack för Ditt löfte att 
äfven framdeles biträda mig med mina besvärliga commissioner. 
— — — — — — — — — — 

Kajana den 22 Nov. 1837. 

Din vän och kamrat 

Elias Lönnrot. 

Till C. N. Keckman. 

Käre Broder! 

Med gårdagens post fick jag af Barcken i Uleåborg det 
ganska oväntade svaret, att han för nästa år ej kan trycka Mehi-
läinen. Han klagar öfver en 2,000 RD:s förlust på papper, som, 
han i sista sommar säger sig hafva lidit, antingen då pappers-
bristen eller någonting annat hindrar honom att fortfara med 
Mehiläinens tryckning. Derjemte omnämner han att ej ens Oulun 
W. S. för nästa år utkomma. 

Således måste jag upphöra med Mehiläinen, hvilket jag 
ej synnerligen beklagar. Endast deröfver är jag något ledsen, 
att jag äfven i sista slutet kommit litet att fjeska dermed, näm-
ligen med annoncerne om dess utkommande för nästa år, hvilka 
jag för nära par veckor sedan afsände till Rabbe och redan lära 
vara tryckta. Det samma var fallet med min anmodan till Stud. 
Cajan, att bistå mig i den historiska delen. Derföre vänder jag 
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mig nu till Dig, som äfven förut så ofta, särdeles in Fennicis, 
räckt mig hjeipsam hand och beder Dig ställa allt åter till rätta. 
Hosföljande annoncerne skulle Du således låta införa i Tidnin-
garne och lemna återbud åt Cajan. Dessutom torde Post-Direc-
tionen eller dess Tidnings Expedition böra underrättas om saken, 
hvilket Du äfvenledes ville vara god och bestyra, antingen sjelf 
eller genom Broder Rabbe. — Men skulle Du emot förmodan 
kunna utprångla mitt ägande privilegium till Mehiläinens utgif-
vande åt någon annan (Wasenius eller Frenckell), så stå de att 
erhållas för 50 Rub. B. A., hvilket jag sjelf betalt för detsamma. 
Då ingen annan profan Tidskrift på Finska för nästa år utkom-
mer, så kunde hända, att någondera af de nämnde Herrarne, 
eller ock någon annan skulle finna sig vid, att fortsätta Mehi- 
läinen. I sådant fall skulle återkallelse-annoncer ej behöfvas 
publiceras. Åt den möjliga afnämaren skulle lända till under-
rättelse, att äfven politiska nyheter få å Mehiläinen införas. Jag 
skickar till Dig förroskull första hälften af Mscr till yttre arket 
för nästa års Januarii månad. Jag gör dock ingenting med det 
numera och Du intresserar Dig för Finska runor, af hvilka efter 
vanligheten två deri finnas. Sednare hälften skulle innehålla 
fortsättning i det påbegynta ämnet: Suomen k. k. äfvensom fort-
sättning till den i 1836 års Mehiläinen afbrutna berättelsen om 
Lemminkäinen. -- Du lärer fråga, hvarföre jag ej kan låta trycka 
Mehiläinen å någon annan ort, än Uleåborg. Dertill får jag på 
förhand lemna till svar, att jag ej känner andra Boktryckares 
taxor, har dessutom beslutit, att ej göra några onödiga depencer 
numera kvarken i ett eller annat afseende, förrän jag fått mina 
skulder betalta. Detta kanske förhastade beslut kom jag fatta, 
då jag här om aftonen gjorde ett öfverslag eller uträkning, huru 
mina affairer nu stå sig. Jag fann nämligen att mina skulder 
hvarje år något förökat sig och stiga nu till inalles 3,500 Rubel 
eller något derutöfver, af hvilka Du sjelf är i borgen för 2,000. 
Denna upptäckt gjorde mig så bekymrad, att jag derföre för-
lorade nästan hela nattens sömn. Nej, mera lönande arbete skall 
man välja sig, om det ock blefve, att hugga granris på åkern. 
Framför allt annat skall jag dock redigera de samlingar jag in 
Fennicis, så väl under sista året, som förut gjort. 

Niin nyt, Veli Veikkonen, jäi Mehiläinen rninulta. 

Se oli loppu liian linnen, 
Sekä herjan hengenlähtö —
En olis suonut surman teille, 
Suonut kuolevan katalan; 
Nuorena nukahtavaksi, 
Kasvavana kaatuvaksi, 

Vaan oli kallis kasvatella, 
Runsas ruoalla piteä. 
Itse arvannet asian, 
Etten jaksane enempi. 
Ruokkikohot runsahammat, 
Elätelköhöt isomm at, 
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Avarammat autelkohot; Itsestäniki eholla, 
Tahi maatkoon maanpovessa, Huolta päässä päivilläni, 
Ratki rauhassa hyvässä! — Huolta yölläki unissa. 
Huolt' on mulla huonosella 

Kajanista 6 Joulukuuta 1837. 

Veljesi 

Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 

Egen Broder! 

Tack för Ditt sednaste välkomna bref, för commissionernes 
uträttande, för förut mig tillhandakomne Medicinal Författnin-
garne, för löftet om Keckmanska Öfvers. af Nordblad, m. m. 
Så mycket jag fägnar mig öfver den lofvade Medicinska Tid-
ningens framträdande, så gerna vill jag ock dertill lemna Af-
handl. om  Finnarnes Mag. Medicin, sedan jag hunnit öfverse 
och renskrifva den. Med Ofvers. af Kalevala lärer jag ej hinna, 
emedan jag äfven nu hafver så mycket andra saker om hän-
derne näml. 1:mo Suomen Kansan Vanhoja Lauluja, 2:do S. K. 
Sanalaskuja, 3:tio S. K. Arvuutuksia, 4:to S. K. Loihtolukuja, 
5:to S. K. Nykyisempiä Lauluja, 6:to Tarinoita, 7:mo Finsk 
Grammatik jemte annat, som jag ännu ej ens vill nämna, ty 
redan det nämnda upptager ju redan visst 2 å 3 års tid och 
utnöter alla Kajana-Läns pennor samt ger Kirj. Seura arbete till 
nog lång tid. Åter commissioner: vill Du vid förbigående lemna 
efterfölj. Boknota åt Thuneberg. Böckerna kunde komma till-
sammans med de hos Dig varande. 

Den 2/2  38. 
Tuus totus 

Elias Lönnrot. 

18 
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Till J. L. Runeberg. 

Koncept. 
D. 16 April 1838. 

Käre Broder! 

Du lärer förundra Dig öfver den commission, hvarmed jag 
nu kommer att besvära Dig. Min önskan är nämligen, att Du 
till Consistorium inlemnar hosföljande ansökning om Gymnasii 
Adjuncts tjensten derstädes. Visserligen önskar du veta anled-
ningen till denna öfvergång ex semimedico in semitheologum. 
Älven är jag färdig att den förklara, sådan jag sjelf känner den 
hos mig. För min inre tillfredsställelse borde jag såsom läkare 
i staten uppoffra min tid odelt åt läkare yrket och äfven sålunda 
skulle jag aldrig komma till målet eller fullkomligheten. Nu 
har dock en oförklarlig dragkraft redan från längre tid tillbaka 
dragit min hog ifrån det hvarmed jag egentligen borde syssel-
sätta mig, till främmande föremål, hvarifrån jag har svårt att 
lösslita mig. Jag är en dubbelhet för mig sjelf eller rättare en 
enhet sammansatt af tvenne olikartade hälfter, medicin och finska. 
Långt lättare blifver det och mera tillfredsställande för mig att 
uppoffra en 5 gånger större lön mot en 5 ggr mindre än att 
lemna finskan, hvilket jag ändock enligt min natur får göra om 
jag framdeles skall blifva läkare och lefva nöjd inom mitt eget 
jag. Såsom Adjunct vid Gymnasium hade jag visserligen äfven 
mina pligter, som likasom nu medicinen distraherade mig, men 
dessa pligters uppfyllande skulle ej vara så heterogent ej heller 
påkalla hela min tid och dessutom skulle jag alltid hafva ferierne 
lediga till vandringar m. m. sådant. 

Det tyckes som om brefvet ej blifvit afsändt; se brefvet till C. H. 
Ståhlberg d. 23 Maj 1838 och P. S. i brefvet till J. L. Runeberg af 
samma datum. 

Till C. H. Ståhlberg. 

Käre Broder! 

Ditt bref af den 10:de Maji bekom jag i går, den 22 och 
borde dessa rader tillbaka träffa Dig ännu i H:fors d. 8 Junii, 
således en dryg vecka före Din afresa. Den redeliga vännen 
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Keckmans oförmodade död rör mig så mycket, som ett döds-
fall någonsin rört. Det är ganska få menniskors lott, att vara 
så allmänt älskad och värderad, som salig broder Keckman, och 
ännu måste man dock för Finska Litteraturens skull beklaga en 
annan förlust, än den af en redelig vän. — Emedlertid fägnar 
det mig, att Du beslutit söka Lectoratet efter honom, då jag 
vet, att Du af själ och hjerta älskar res fennicas, och ej endast 
för åtföljande andra fördelar söker tjensten. Ingen competitor, 
åtminstone ingen farlig, lärer väl finnas. Hvad mig beträffar, 
så älskar jag för mycket mitt landtlif och oberoende af andra, 
för att önska mig till H:fors, och äfven utan afseende på dem 
skulle jag ej vilja competera med Dig. Min förnämsta närva-
rande önskan är, att engång blifva skuldfri, för att sedan kunna 
taga afsked ifrån all publik befattning och efter behag utan alla 
medicinska bekymmer kunna lefva och röras, hvar jag ville; 
hvilken önskan dock icke då mera torde finnas till, när den 
någongång kunde realiseras. — Om jag bara kan, så skall jag 
i slutet af Junii vara Dig och Runeberg till mötes uti Kuopio, 
men skulle jag ej kunna det, så för all del underlåt dock icke 
att derifrån styra kosan hit. Till Ditt specimen för Lectoratet 
kan jag kanske gifva Dig några materialier och dessutom, me-
dan de lyriska Finska pcQmerna ännu äro hos mig i Mscr, vore 
önskeligt att med Dig kunna consultera om dem, på det redac-
tionen ej skulle stadna i någon skuld. Sedan skulle vi först 
kunna röra oss litet omkring i Kajana län (den renaste språk-
orten i hela landet äfven enligt von Beckers intyg). Derpå 
skulle vi genom Nurmis och Pielis resa till Ilomants, hvarest 
Du sedan kunde för några veckor studera den Karelska Finskan 
om Du ej ville med mig följa öfver gränsen till de Rysk-Karelska 
socknarne. Mera mundtligen. Medtag eller skicka hosföljande 
brefvet till Runeberg 1) och bestyr äfven om de andra brefvens 
tillhanda kommande. Hellsa dessutom alla bekanta. 

Kajana den 23 Maji 1838. 
Din broder 

Elias Lönnrot. 

P. S. I hosföljande Runebergs bref, hvilket Du till ersätt-
ning för Högmans bref, som jag för Dig förseglade, innan af-
lemnandet täcktes försegla, ser Du, att jag umgåtts med tankar, 

1) Brefvet infördt i Borgå Tidning 1838, N:o 58. (Se Elias Lönn-
rots svenska skrifter I s. 248.) I P. S. tillägges: „Litet fattades, att 
jag ej öfvergaf hela medicin och Kajana och sökte mig till Gymn. ad-
junct i Borgå". 
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att söka mig till Gymn. Adjunct i Borgå. Platsen var och ä r 
ännu mycket lockande för mig hufvudsakligast af följ. skäl: 
1) vore jag om sommaren ledig till vandringar i Karelen; 2) skulle 
underhållandet och tillökandet af medicinska kunskaper ej bort-
taga så mycken tid för Finskan och ännu påyrka mera tid, om 
jag skall göra tillfyllest såsom läkare för orten ; 3) kunde jag 
derifrån framdeles söka mig till någon prestlägenhet i Karelen, 
der jag hellst tycker mig trifvas, och till prest hade jag ändock 
mera naturlig fallenhet, än till läkare, hellst sedan jag till större 
delen öfvervunnit de fordna dumma scruplerna om Uppenbarelse-
läran. Icke är det värdt, att Du nämner någonting om allt 
detta i H:fors. 

Densamme. 

Till F. J. Rabbe. 

Käre Broder! 

Ditt bref af den 11 dennes bekom jag igår den 22 med 
den sorgliga nyheten om Broder K:ns hastiga frånfälle. Och 
som han var en verkelig broder, är sorgen också verkelig, måtte 
den blott snart gifva sig, ty eljest är jag illa fast med honom. 
Ganska sann är följande finska versen: 

„Niin on meiän elomme ja koko olo täällä — 
Lehen kanta katkeava syksysellä säällä". 

En god sak var, att Wasenius annammade Kotilääkäri. 
Skulle han ännu vilja hafva mscr till en Arithmetik på Finska 
och en större A B C-bok på samma språk, så skulle jag på 
så behändigt sätt få qvittad en god del af min bokräkningsskuld 
hos honom, som utgör 215 Rd 10 s. 8 rst B:co och 144 Rub. 
99 k. B:co Ass. I annat fall är jag tvungen att skaffa contan-
ter. Om Din tid nu före bortresan det medgifver, så vore en 
mycket god sak, om Du ville fråga honom, huruvida han vore 
hugad, att taga nämnde mscr och hvad han för alltsammans 
ville afräkna på min skuld, som, tills jag ungefär hinner få svar 
derifrån, lemnas af mig obetald. Arithmetiken skulle i 8:o ut-
göra omkring 80 tryckta sidd. och A B C-boken med fabler 
och berättelser något mindre. Begärliga i bokhandeln borde 
begge blifva. — När jag rätt besinnar mig så söker jag ingen 
af de nu ledigblifne eller blifvande provinser. Höglund önskar 
af allt hjerta blifva läkare i den provins der hans mor lefver 
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och det vore en oförlåtelig synd att börja competera med honom 
om Ekenäs. Det andra districtet, hvarpå jag emellanåt något 
tänkt, är Saarijärvi, men hårdt vore det att utestänga Broder 
Kilpinen ifrån sin födelseort, hvartill jag för min del ej vill med-
verka, om ock ordspråket — Nemo est propheta in sua patria — 
skulle bibehålla sin gamla sanning. De andra lägenheter har 
jag ej ens tänkt uppå, hvarföre jag åtminstone för denna gång 
qvarblifver i Kajana. 

Som det torde vara bäst, att Wasenii honorarium qvar-
stadnar hos honom till liqviderande af ofvannämnde bokskuld, 
så får jag bedja Dig vara god och anteckna till framdeles be-
talande 25 Rub. för mig såsom skuld till Litter. Sällskapets 
Cassa. Jag kommer att med min Far och brorson, som snart 
resa till Nyland, skicka hela upplagan af Mehiläinen, som ännu 
finnes osåld, till H:fors och hoppas derigenom småningom få 
pengar till sådana små skulders betalande. 

Till slut får jag önska Dig mycket nöje på Svergesfärden, 
äfvensom, att Din Fru måtte fullkomligen återvinna sin helsa, 
hvilket jag ock hoppas, ske skall. Träffar du vår Lärare Hvasser, 
så inmäng äfven mina vördnadsfulla hellsningar ibland andra, 
som Du ofelbart framförer. Hela lifvet är den plantskola, der 
hans läror utsåddes, några frön utvecklade sig tidigare, andra 
hålla ännu på att utvecklas. Måtte han länge lefva och måtte 
efter dagens mödor på fremmande botten aftonen för honom 
blifva lugn och behaglig i det samma land, der morgonen for-
dom utbredde för honom sina herrligheter! — Min fordne di-
scipel, Mag. Törnegren, tillskref mig för ett år sedan ifrån Up-
sala och berättade att Hvasser mycket föråldrats, men jag skulle 
hellst önska, att han ännu skulle se ut, som porträttet, det jag 
hafver på väggen bredvid Arch. Törngrens, visar honom. Huru 
mår eljest Törngren med Frun? Bo de i H:fors eller Wesilax? 
Om i H:fors, så hellsa då vid något tillfälle. Huru mår Ilmoni? 
Helsa äfven honom och andra bekanta ifrån 

Din 
Elias Lönnrot. 

Kajana den 23 Maji 1838. 

Ur ett bref från J. G. Lins&I till Elias Lönnrot d. 14 Maj 1838, 
med anledning af C. N. Keckmans död : „Hans plats är blott på ett 
enda sätt ersättlig. Jag tager mig friheten att på egna, på Consistorii 
vägnar, och, om det ej är förmätet af mig, att uppträda som Finska. 
Litteraturens och Fäderneslandets Sakdrifvare, äfven i dessas namn, upp-
mana Herr Doctorn att söka sig till Keckmans efterträdare. - 
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Till J. G. Lins&i. 

Den 15 Junii 1838. 
Koncept. 

Ett sjukbesök till Nurmis socken har hindrat mig att förr 
besvara Hr Professorens ärade skrifvelse af den 14 Maji. Mycket 
har jag sörjt öfver Lector Keckmans död och ofta erinrat mig 
den stora förlusten, som Finska Litteraturen med honom gjorde. 
Det är svårt att draga sig ut med en sorg, men min sorg är 
dubbel: den ena vänskapens, den andra en med många gemen-
sam öfver Finska Litteraturen. Den förra kan endast tiden och 
undergifvenheten under ett allvist väsende lindra, emot den sed-
nare söker jag skaffa mig en åtminstone inbillad tröst uti den 
tanken, att nu för tiden flere börjat vinnlägga sig om foster-
ländska litteraturen. Väl känner jag för närvarande ingen, som 
kunde ersätta den aflidnes plats, men nit och arbete kan för 
framtiden åstadkomma, hvad nu saknas. För min del skulle 
jag hoppas mycket af Herr Mag. Ståhlberg eller Stud. Gottlund, 
ifall någondera af dem blefve den hädangångnes efterträdare. 
Med anledning af Herr Prof. skrifvelse har jag äfven angående 
mig sjelf mycket öfvervägt, huruvida jag kunde vara tjenlig till 
den platsen, men kan icke komma till någon annan öfvertygelse 
än den, att hvilkendera hellst af de nyssnämnde är dertill långt 
tjenligare. Begge innehafva de jemte kärlek för den fosterländska 
litteraturen en äfven i andra saker mycket vidsträcktare beläsen-
het, än den jag kunnat skaffa mig, äro dessutom, som jag tror, 
mera mägtiga af ihärdigt arbete inom hus, än min fleråriga vana 
det tillåter och jemte allt detta utan någon ordinarie plats. 1 
anseende till dessa betänkligheter har jag tyckt mig ej böra 
ansöka den lediga tjensten, så lockande det ock eljest vore, att 
få utbyta detta ökenlif emot hufvudstadens och obehindradt af 
alla medicinska bekymmer få tillegna tiden åt en sak, för hvil-
ken jag visst känner mig hafva större lust än för läkareyrket. 

Något om dialecternas företräden i Finskan. 
Koncept. 

Min tanke om språket är att det likasom en lefvande va-
relse småningom växer, bildar sig och slutligen — dör. Vid 
detta språkets slutliga öde lärer dock genast en och annan stöta 
sig, som trodde det vara fast bättre att ett språk skulle fortfara 
evigt, ty hvilket intresse, så torde de mena, kan man hafva vid 
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alla sina bemödanden i och för ett språk, som dock undergår? 
— Och hvarifrån kan man sluta till denna undergång? — Den 
sednare frågan finner svar i hela naturen och särskildt i de re-
dan undergångna, i antingen andeligen eller både andeligen och 
lekamligen döda. De flesta språk som taltes i gamla tider (f. 
Chr. f.) äro både andeligen och lekamligen döda, andra åter 
äro det blott andeligen t. ex. Hebraiskan, Grekiskan, Latinen, 
Sanscrit m. m. Det samma är till det mesta fallet med medel-
tidens språk, sannerligen, om då lefvande menniskor skulle upp-
stå ur sina hvilorum, de i ganska få fall kunde i hela verlden 
finna ett språk, som vore dem bekant. Det kunde tyckas, som 
skulle boktryckerikonsten hindra språkens utdöende för framtiden, 
men vid närmare skärskådande blifver äfven den ej tillräcklig 
dertill. Den omlindar språket med band, hvilka föråldras och 
brista i sinom tid, så länge språket har lif ; dör det engång, så 
hålla äfven banden, ty den döda ligger stilla. Att denna gång 
ingå uti vidlyftigare betraktelser om språkens lif och död, är 
utom mitt ändamål, hvarföre jag upptager den andra frågan, 
eller hvad gagn kan man hafva af sina bemödanden för ett dö-
ende språk. Men svara mig först hvad nytta hafva vi af det 
mesta vårt arbete i andra ting, som äro lika förgängliga och 
ännu förgängligare ? En naturens drift jagar oss dertill i de 
flesta fall långt mera än nödvändigheten fordrar. Utan tvifvel 
innebor hos oss denna drift i den afsigt att vi skola befordra 
lifvet i allt det som af oss beror, utan afseende på dess var-
aktighet. Hvad skulle jorden vara, om hon upphörde att fram-
alstra nya vexter för det de gamla bortdö? — Hvad vore (äfven) 
menskligheten om hon ej befattade sig med något förgängligt? 
Må vi derföre ej misskänna äfven denna vår bestämmelse att 
arbeta för förgängligheten, ty just derigenom befordra vi lifvets 
upprätthållande. Hvad nu särskildt språkets lif beträffar, så lika-
som i allt annat är det vår skyldighet att ej vårdslösa det. Vår 
skyldighet är att efter hvars och ens förmåga uppbjuda våra 
krafter att efter den skönhetsiU för språket, vi hvar och en 
halva, utbilda vårt under bildning varande d. ä. ännu lefvande 
språk. Och det må vi göra med så mycket större lust, som 
just Finskan framför kanske alla kända språk innebär uti sig 
charakteren af oföränderlig, så länge dess fjorton casualändelser, 
dess raka verbalflexioner vårdas och fremmande consonant-sam-
mankomster i början, midtuti, eller slutet af ett ord ej en gång 
blifva så vanliga, att intet mera hindrar fremmande ords indrag-
ning i språket. Passow uti sin Handwörterb. d. Griechisch. 
Sprache 4:te Ausg. har på slutet en framställning af tillåtliga 
Consonantföreningar i början, inuti och slutet af Grekiska ord ; 
en sådan utarbetad för Finskan borde äfven i hvarje Finskt 
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Lexicon finnas, hvarefter man bättre kanhända kunde döma, huru-
dana fremmande ord språket enl. sin natur tillåter till emottag-
ning och hvilka nödvändiga förändringar en del borde undergå 
förän dem burskap kunde beviljas. Den regeln har hittills velat 
göra sig gällande, att så aldeles icke eller förändra de fremmande 
orden, och en hård dom har vanligtvis öfver dem blifvit uttald, 
hvilka det vågat. Huru oförnuftig denna regel är torde dock 
den medgifva, som aldrig så litet gapat i språkkunskapen ut-
öfver Svenskan, hvaruti denna regel observerats. Huru mycket 
mer i anseende till språkens förvandtskap skulle man ej t. ex. 
af  Italienskan, Spanskan och Portugisiskan fordra att de hellst 
till begynnelse-consonanterne skulle vårda de latinska orden, de 
dock begagna. Men ha fva de då ej gjort det? Hvarje flygtig 
blick i nämnde språks grammatik öfverbevisar att förhållandet 
ej är sådant, och ej engång franskan, ehuru dock bättre, har 
alltid brytt sig derom. Men lika som Svenskarne i sitt språk, 
så vilja vi äfven inmänga i Finskan alla fremmande ord, som 
behöfvas med så många consonanter m. m. då vi dock borde 
betänka oss, hvad följden blifver. 

Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder! 

Ditt mycket kärkomna bref har jag erhållit och får förbind-
ligast tacka Dig för allt det myckna besvär Du för mig haft och 
ännu hafver med Mehiläinens åter upphjelpande. Ännu lärer ej 
svar eller Resolution erhållits ifrån Senaten, men det hinner väl 
nog äfven efteråt. Med Ståhlberg skickade jag 20 ex. af  Mehi-
läinen åt Sällskapet, de återstående 80 komma med första föret, 
då min gamla Nyländska Dreng återfar till sin hemort och med-
tager dem. Under min sista resa till Karelen med Ståhlberg i 
denna höst fick jag åter en sådan mängd lyriska stycken af 
Finska poörner, dels nya, dels variationer af de förra att deras 
jemförelse och hopflickande väl åstadkommer en månads för-
längning med redactionen af alla sådana, som äfven det förutan 
öfvermåttan länge dröjt. 

Låt se nu hvem som blifver Keckmans efterträdare, Ståhl-
berg eller Gottlund. Jag förmodar Ståhlberg. Må väl 

Tuus 
Elias Lönnrot. 

Kajana den 12 Oct. 1838. 
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Till Eva Agata Törngren. 

Högtvördade, välborna fru arkiatrinna! 

På det angenämaste blef jag öfverraskad af fru arkiatrin-
nans, Calles och Adolfs bref efter återkomsten i går ifrån en 
nära 40 mils resa till och uti detta läns nordligaste trakter. 
Under läsandet förekom det mig, som om jag åter i verklig-
heten varit på Laukko, men denna inbillning försvann snart och 
lemnade efter sig en blott så mycket större längtan att åter en 
gång komma dit. Också har jag nu fast beslutit att åtminstone 
i nästa höst besöka både Laukko och Helsingfors, om det ock, 
i synnerhet hvad Helsingfors beträffar, måste ske med äfventyr 
att lätteligen anses för en gengångare ifrån förflutna tider, när 
jag kom mer i den stora verlden, der jag dessutom äfven förut 
aldrig haft något säkert fotfäste eller annan hemmastaddhet. 
Och dertill hafva nu ifrån den tiden, då jag senast varit i någon 
annan än Kajana-societet, förflutit år och dagar, hvarunder jag 
allt mer och mer hunnit bortglömma den delen af verlden, som 
ligger utom Kajana-gränser. Allt sedan början af året 1836 har 
jag ej ens varit till Uleåborg — vår orts närmaste stora verld 
— och Kuopio, den andra närmaste staden, har jag ej besökt 
sedan om sommaren år 1834. 

Jag nämnde om Kajana-societeten och får väl derför lof 
att med några ord den närmare beskrifva, på det fru arkiatrinnan 
ej måtte tro mig hafva omnämnt något, som ej skulle finnas till 
i verlden. Visserligen finnes äfven här en societet och om dess 
tillvaro öfvertygas man bäst på de dans-assembler, som hittills 
vanligen par gånger om året blifvit tillställda. De längst från-
boende främmande komma ifrån 10 mils håll och derutöfver. 
Men det dansas då också till den påföljande ljusa dagen, en, 
sak, som väl ersätter den långa vägen för somliga. Extra ordi-
narie danser inträffa emellanåt på namnsdagarne, hvilka aldrig 
bortglömmas, men ofta besökas af lika långväga främmande med 
sina gratulationer. Jultiden är dessutom här likasom öfver allt 
dansernas tid. Andra visiter göras icke allt för träget, men 
dock ofta nog, så att äfven de på landet boende kunna påräkna 
någon visit om två å tre veckor, i staden något oftare. Trak-
teringen sker med kaffe och te samt för herrarne något glas 
toddy. Afven damerna få dessutom ofta ett spetsglas vin. Till 
qvällsvard qvarblifver ej gerna någon, utan åtskiljes sällskapet 
klockan 9 eller 10, då hvar och en förfogar sig hem. En huf-
vudsaklig omständighet, som ger trefnad åt dessa små visiter 
och tillställningar, är, att man öfver allt befinner sig som hemma 
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och aldrig störes af den tanken, att den, hos hvilken man sam-
lats, behöfver sörja öfver åtgången. 

Jag borde väl också nämna något om herrskapshusen, men 
gör det blott in summa, då jag uppgifver antalet af dem, hvil-
ket utgör i Kajana stad summa 6; i Paldoniemi by, en mil ifrån 
staden, andra 6; i Sotkamo kyrkoby, 31/2  mil ifrån Kajana, 5: 
dessutom presterne och länsmännerne i de öfriga socknar och 
församlingar. Ifrån detta antal har jag uteslutit alla ungkarls-
hushåll, såsom de der af intet värde äro. 

Ännu måste jag nämna om orsakerne dertill, att jag ej i 
sommar kan slippa till Laukko. För det första har jag tagit för 
mycket arbete under händer; måste derföre vara hemma. För 
det andra halva ståndspersonerne hotat allmänneligen börja med 
brunnsdrickning i nästa sommar, hvarföre jag äfven måste vara 
hemma. För det tredje har en norsk eller lappsk kyrkoherde 
Stockfleth lofvat tillbringa någon del af nästa sommar härstädes 
för att lära sig vår orts finska, äfvensom magister Ståhlberg efter 
sitt löfte borde då instunda ifrån Helsingfors; också för den 
skull kan jag ej lemna orten förr än i nästa höst. Men när 
jag då kommer, torde jag ej så snart återvända, ty jag har tänkt 
söka mig tjenstledighet på ett helt års tid för att derunder få 
vistas i Helsingfors och annorstädes i landet. 

Om min vördnadsfulla helsning till herr arkiatern beder 
ödmjukast och bifogar här ett bref till Adolf, då jag ej förmodar 
annat, än att han nu för sin informator läser och vistas på 
Laukko. 

Med den fullkomligaste högaktning och vördnad har äran 
att framhärda välborna fru arkiatrinnans ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 
Kajana den 26 April 1839. 

Till C. H. Ståhlberg. 

Koncept. 
Den 24 Maj 39. 

Sista pingstdag var jag på vägen att omkomma1). . . . 
Förut hade jag som oftast haft de under redaction varande F. 
lyriska Mmerna med mig, när jag var till staden för att äfven 

1) Vid återfärd från kyrkan kantrade båten, i hvilken Lönnrot 
jemte några andra personer befunno sig. Vid detta tillfälle drunknade 
hans brorson Carl Johan L. 
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der under ledigheten arbeta på dem, men denna gång voro de 
lyckligt- eller olyckligtvis ej med. Lyckligtvis efter vanligheten, 
men olyckligtvis för mig sjelf, ty redan för längre tid har jag 
börjat frukta, att det ej är någon annan, än satanas sjelf, hvil-
ken drifver min hog till Finskan. Ty likasom han i allm. tyckes 
hafva sin hand uti spelet med de flesta vår tids tjenstemän, för 
att göra dem tröga och likgiltiga för sitt egentliga embete, så 
tyckes han äfven göra med mig och smickrar mig med Finskan, 
för att sedan engång få fröjda sig deröfver att jag ej fullgjort 
min skyldighet som läkare. Af denna fruktan intagen har jag 
ock fl. ggr. på fullt allvare tänkt taga afsked, och hade väl 
redan gjort det om jag ej hade mina gamla föräldrar att sörja 
före. Jag är verkeligen stadd emellan Scylla och Charybdis. 
Du må tro eller icke, men utan betänkande skulle jag lemna 
hela min läkare post, om jag kunde göra mig hopp om hellst 
300 rub. pension, för att sedan kunna arbeta i Finskan och icke 
beständigt behöfva frukta att hafva djefvulen vid sig. Dessa 
mina scrupler har jag ej omtalt för någon, emedan de af de 
flesta skulle anses vara galenskap såsom ock kanske af Dig 
ännu, men troligen ej någon gång, när Du får ett embete på 
nacken, det Du äfven med all ansträngning ej kan tillfyllest-
göra och då din hog ändock skulle mera leka för någonting 
annat än denna din egentliga pligt. 

Till F. J. Rabbe. 

Käre Broder! 

Af General Directeuren fick jag löfte om recommendation 
till erhållande af ett års eller åtminstone 8 månaders permission 
för mig, räknandes ifrån nästk. September månads början. Jag 
längtar nämligen att åter få vistas någon tid i H:fors och för-
kofra mig så i annat, som i mina med. kunskaper, hvilka allt 
mer och mer förfalla, om jag oafbrutet skall uppehålla mig här. 
Älven tryckningen af mina Fennica och åtskilliga dervid före-
fallande consultationer fordrade min närvaro derstädes. Så är 
då saken och beder jag nu att vid tillfälle få veta, om Du icke 
der på stället kunde producera de erforderliga ansöknings-skrif-
terna om denna permission, hvilket Du godhetsfullt ville göra, 
om sådant går an. I annat fall skall jag väl härifrån inskicka 
dem, sedan jag fått Ditt svar. 
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Om Ståhlberg ännu är der, så skjutsa honom hit och säg 
att jag troligen blifver hans reskamrat på återfärden till H:fors. 
På stund skall jag begifva mig på en Vaccin. Insp. resa till 
Kuhmo. Må väl. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 
Kajana den 26 Junii 1839. 

P. S. Permissionen kunde hellst sökas på ett år. Ty om 
jag ock ej längre än till Vårterminens slut skulle nödvändigt 
behöfva den, så skulle jag nog ändock veta råd för sommaren. 

Lnr. 

Ur ett bref från J. F. Bergh till Elias Lönnrot d. 16 Maj 1839°. 
Jag tackar Dig, Broder, för andan i Mehiläinen, för detta år, hvad Chri-
stendomen angår. Fortfar den att vara sådan, så vill jag och är skyl-
dig, att befordra dess läsning. Du vet kanske, att jag i sagde afseende 
var högst missbelåten med den första årgången och att jag till och med 
skref emot den, dock ej till andra än dess egen Redaction. Jag tyckte 
mig med visshet inse, att Red. icke tillbörligen urskiljde emellan varm 
och verklig Christendom å den ena sidan och verkligt svärmeri på den 
andra, hvaraf följden blir att, såsom Pontoppidan säger „man kastar ut 
barnet med lög-vattnet". 

Till J. F. Bergh. 

Käre Broder! 
(Den 27 Junii 1839). 

Tack för Ditt bref, som på en gång åter påminnte mig 
om de förflutna tiderna, då jag för många år sedan dels ensam, 
dels i sällskap med J. Fr. Ticklkn gästade hos Dig. 

Till min bror Adoph ville Du lemna hosfölj. 15 Rks till 
någon hjelp för honom. Ännu sjelf betydligt skuldsatt kan jag 
väl ej efter önskan bispringa honom, skall dock i nästa höst, 
när jag kommer till H:fors och troligen äfven till Nurmijärvi se 
till, om jag kan något göra för honom. 

Verket liknar mästaren, heter det, och derföre kunde Du 
väl med mycket skäl klandra andan i Mehiläinen ej blott för de 
första årgångerne, utan tillochmed för denna. Ty ehuruväl jag 
visserligen lärer hafva kommit ett steg ifrån min förra otro, står 
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jag dock alltför långt ännu tillbaka för att ens kunna anse mig 
hafva gått framåt. Men om de pietistiska rörelserna här och der 
i landet tänker jag nu ungefär på följande sätt: med sitt inblan-
dade svärmeri, öfvertro m. m. åstadkomma de dock något och 
icke ringa godt. Afven en af naturlig sömn hastigt uppväckt 
menniska behöfver ofta någon tid för att rätt orientera sig för 
än hon kommer till ett rätt medvetande af sitt tillstånd och så 
torde äfven med dem af andelig sömn uppväckta fallet vara. 
Men der den första gäsnings processen öfvergått har efter hvad 
jag af erfarenheten känner ett ojemförligt bättre lif uppstått, än 
som före gäsningen varit till finnandes. Således kan jag nu-
mera ej instämma uti ett allmännt fördömmande af, ej ens den 
svärmande, pietismen. Jag kan ej fördömma degen för det att 
den ej är bröd eller jästen för att den sjelf ej utgör ölet. 

Helsa Din Fru och familj ifrån undertecknad, äfven ifrån 
Ticklki i Brahestad. Malmgren härstädes befinner sig väl. 

Din bror och tillgifna tjenare 

Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rahhe. 

Käre Broder! 

Sedan jag hela dagen hållit på att tillika med Ståhlberg 
följa ut Idensalmi Prosten, som med sin familj varit hitrest för 
att helsa på en sin slägtinge, Assessor Wichmann, och då post-
timman för länge sedan ingått, hinner jag ej vara mångordig. — 

Gouverneurens tillstånd på 6 veckor ifrån medlet af Sept. 
till Octob:s m:ds utgång skall jag hafva erhållit, dock utan att 
det ännu arriverat. Men innan jag kan blifva resfärdig måste 
jag för Inspectionens skull, för att hafva den fulländad, göra en 
resa till Kiando jemte några andra orter, som ännu för denna 
sommar blifvit obesökta. I morgon anträder jag resan tillika. 
med Ståhlberg, som hela denna färden lofvat blifva mig följ-
aktig. Derifrån kommer jag hem först mot slutet af denna må-
nad och då någon vecka alltid åtgår hemma derefter, förr än 
jag blifver klar, så hoppas jag dessförinnan hinna få underrät-
telse af Dig derom, huruvida jag kan lita på att erhålla den be-
gärda årspermissionen, för att jag derefter kunde utrusta mig för 
hela året. Angående rummen, som Du lofvade lemna för mig, 
så får jag pro primo tacka Dig; men som Ståhlberg bjudit mig 
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till samboende i sina rum i Johnsonska Gården och jag för hela 
året kommer att sysselsätta mig med Fennicis, hvaruti han ofta 
kan vara mig behjelplig, så anser jag lämpligare att logera mig 
der, hellst jag förut bebott samma rum. — Ståhlbergs helsa har 
alldagligen förbättrats och tror jag honom efter några tre veckors 
vandringar i detta läns ödemarker vara en hel Hercules. — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Må nu väl! Snart får jag väl träffa Dig personligen. 

Din vänfaste 
Elias Lönnrot. 

Kajana den 6 Sept. 1839. 

Nyheter och sqvaller : Forbus valdes till Kapellan i Pal-
damo. General Gouverneuren under sin Inspections resa till 
Kuopio i sommar skall hafva emottagit Lindfors' uppvaktning 
med de orden: „vara ilak karl, hafva mycket klagomål, vara 
mycket dyr etc.". 

Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder ! 

Sedan jag med Ståhlberg lyckligen tillryggalagt den fyra 
veckor långa Inspections resan i Hyrynsalmi, Kiando, en del af 
Archang. Gouv. m. m. har jag nu genast tänkt begifva mig på 
färden härifrån till H:fors. Men min resa kommer att ske ge-
nom Karelen, hvaruti jag för att erhålla högst nödiga complette-
ringar till de F. Lyriska poknerna, kommer att dröja väl en 
månads tid. Då sjelfva resan dessutom medtager någon tid, så 
kan jag väl ej förr, än vid slutet af November månad infinna 
mig der framme. De arma Kajaniterne vilja ej tro, att de få 
någon i stället för mig, laga derföre K. B. att de så snart som 
möjligt genom factiskt bevis bringas till annan öfvertygelse. 
Inga farsoter hafva väl denna höst besökt våra nejder, men pri-
vata, dock icke farliga patienter finnas några, som låta höra 
sina jemmervisor. — 

Ståhlberg ber hellsa, hans helsotillstånd har alldagligen 
förbättrats, så att han snart med hvem det lyster, kan mäta sig 
i det afseende. 

Din trogne 
Elias Lönnrot. 

Kajana den 11 October 1839. 
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Ur ett bref från F. J. Rabbe till Elias Lönnrot den 20 Sept. 1839: 
Välkommen hit ju förr desto hellre. v. H:n har lofvat skicka P. A. 
Ervast till Kajana, så fort Du inträffar härstädes och meningen är att 
Du får dröja här sedan så länge Dig lyster eller in indefinitum — alltså 
minst ett år. — — 

Ur dagboken. 

Den 23 October 1839. 

Sista söndag e. m. reste ifrån Polvila med afsigt att för 
ett helt år blifva borta. Hinc illae lacrimx för föräldrarne. 
Följdes till Turunkorva af mag. Ståhlberg och secr. Elfving, 
hvilka samma följ. f. m. ännu åtföljde mig 1/4  mils väg till 
Tahkosaari, der vi skiljdes. Kommo derifrån 1/2  mil till Muu-
rahaissaari, en liten, hög, moartad holme på Nuasselkä. Der stego 
upp och åto lingon, hvarpå i höst lidits brist tvärtemot allmänna 
tron, att ett godt år skall åtföljas af ymniga bär. Muurahais-
saari sades i fordna tider hafva varit en begrafningsplats, hvarpå 
ännu några märken syntes. „Ettekö pelkää kalman tarttuvan?" 
frågade den ene af skjutskarlarne, när jag lät lingonen smaka 
mig. Icke dess mindre följde han sjelf mitt exempel och åt 
äfven. På åtskilliga ställen af holmen voro spår efter gräfningar, 
föranledda af en sägen, att skulle skatter nedgräfvits uppå den. 
Derifrån till Kärnälä. „Reser ni nu till H:fors?" „Ja, så har 
jag ämnat". „Varen då så god och frågen efter de penningar, 
som vi skulle låna ifrån Banken och hvarföre de ej komma. Vi 
hafva redan användt nära 70 rubel derpå och ännu ingenting 
bekommit". Deras färder till Kajana och tidspillan utgör säkert 
andra 70 rubel. Derifrån 1 3/4  mil till Juurikkalahti, hvarest 
natten tillbringades. Derifrån till Saviaho 1 1/2  mil och vidare 
1 kort mil till Maanselkä. Denna by hör till en del under 
Sotkamo, till en annan och större del under Nurmis socken. 
Vidare till Rumolampi 1 mil och derifrån till Haapajärvi 2 ditto. 
Först i Rumolampi kunde en kärra med säte erhållas, ända dit-
tills utan. Ty gouverneurens befallning att gästgifvarene vid vite 
skulle förse sig med kärror, som hade säten, hade ännu ej hunnit 
åtlydas. Älven på Nurmis sidan ifrån Kajana märker man snart 
fördelen af skiftade marker och kan icke tillbakahålla sin önskan, 
att äfven Kajanalän snart blefve storskiftadt. 

Aldeles olika var förhållandet med vägen. Ända till Nurmis 
rån god utan verst-stolpar, derifrån dålig med verst-stolpar, 
dubbla exemplar, hvaraf den ena upplagan låg på marken, den 
andra dels låg, dels stod upprätt. Hvem har lagat dessa ? „Här 
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var en länsman, som först lagade de liggande, året derpå de 
andra och skulle väl tredje året hafva lagat en tredje upplaga, 
men medhann ej, emedan han sjelf förflyttades härifrån."  
Allt på bondens bekostnad, som ofta executift utkräfdes. Men 
felet var ej Länsmannens. 

Ifrån Haapajärvi till Jokikylä 1 1/2  mil. Passertes Karhun-
pää byen, trakterna ibland de vackraste i landet med träsk, vikar, 
uddar näs och skog. 1/2  fjerdedels mil ifrån Jokikylä Kuok-
kaisten koski. Anda dittills har Karelska sågsystemet utbredt 
sig. Bräderna till Villmanstrand och Wiborg. Sågarne förvand-
las snart till små köpingar. Äro af flerfaldig nytta för landet. 
Uppmuntra skogshushållningen och åkerbruket jemte annan ar-
betsdrift. Deremot den Österbottniska tjärutillverkningen en or-
dentlig landets kräfta. Utöder i grund skogarne, hämmar åker-
bruket och boskapsskötseln, underhåller folkets lättja, afhåller 
det ifrån all annan industrie. Jag har fått i mitt hufvud den 
tanken att samma tjärutillverkning, som nu af österbottniska sjö-
städer så ifrigt predikas för allmogen och med alla upptänkeliga 
medel vidmagthålles blir engång en orsak till deras undergång. 
Och deri ligger straffet för ensidigheten, som först i tredje och 
fjerde led efter skriften utfaller. Egennyttan förblindar dem så, 
att de ej se på den närmaste dagen. Nu har redan nästan all 
annan handel, smör, kött m. m. tagit en rigtning åt öster, i 
stället att ännu för ej så lång tid den bedrefs i österbottniska 
sjöstäder. Och på landets vägnar kan man ej förargas, att för-
fattningen om landthandel ej strängare efterlefves. 

Den 25 ifrån Nurmis till Juuga; d. 26 Juuga till Rompala 
gästgifveri i Pielis. 

Ur dagboken (1841). 
Säämäjärvi d. 12 Martii 1841. 

Jag kom till en prestgård. Emottogs med all den °till-
gjorda välvilja och den gästfrihet, som fattigdomen kan visa. 
Kaffe kokades, bads enträget att dricka tredje koppen. Man 
beklagade sig, att nu för tillfälle ej vara försedd med th6 Fattas 
ej annat, så är det behofvet snart afhjelpt, tänkte jag, och upp-
sökte ifrån min rensel en strut, som jag lyckligtvis bibehållit, 
ehuru den sista finländska skjutskarlen icke gerna ville skjutsa 
mig förbi gränsetullen, med mindre jag beröfvat min arma van-
dringsbroder, renseln allt konfiskabelt. En butelj med dist. 
bränvin, hvarmed gästfriheten på Ilomants prestgård försett mig, 
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lemnades också med dess nästan fulla contentum qvar, men 
med theet och sockret tyckte jag det vara synd. Vill tullherren 
taga dem, så må han göra det, tänkte jag. Men skjutskarlen 
tänkte: „strunt i ert the och socker, men träffas jag skjutsa fram 
er med förbjudna saker, så tages äfven min häst". Derpå be-
rättade han en historie om en bonde, som för några dagar sedan 
ertappats under det han ville insmugla något kaffe öfver gränsen. 
Både kaffet och släden och hästen hade blifvit konfiskerade, och 
det samma hade händt bonden sjelf, om han ej varit så vig 
och kraftig om benen, att han igenom djupa snön, der man ej 
kunde förfölja honom, sprungit sin väg bort i skogen. En an-
nans häst hade tagits, för att man i mannens ficka träffat en 
flaska bränvin. Men allt detta skrämde mig ej, jag ville hafva 
theet och kaffet, hvilket jag slutligen fick behålla, med vilkor, 
att om bondens häst för deras skull skulle konfiskeras, jag be-
talte den. Och när vi kommit till tullen, visade tullherren för 
min rensel ett sådant förakt, att han ej bevärdigade den ett enda 
ögonkast. Sålunda hade jag nu min tMstrut qvar och gaf den 
åt prestfrun för att hjelpa henne ifrån sin förlägenhet. Straxt 
var samovaran i gång och theet färdigt, hvaraf sedan dracks 
kopiöst. Samovara, thekök, är ett ryskt ord och betyder på 
svenska sjelfkokare. Det fanns tvänne sådana abderitiska brun-
nar i huset. Att det dock ej är så helt ment med deras sjelf-
kokande egenskap kan ses af det föregående. För än the kom, 
förmådde de icke sjelfva framkoka det. — Uppå följande dagen 
dracks på f. ni. både the och kaffe, men då presten om aftonen 
frågade sin hustru, hvarför hon ej redan framkom med the, sva-
rades dertill: caxapa Hirb, hvarvid ordspråket: viittä vaivanen 
vajalla, ei yhtä sianlihoa, d. ä. för den fattiga felas fem (eller 
många) ting, ej fläsk allena, rann mig i hogen. Äfven mitt 
engång till döden dömda sockerförråd kom således väl till pass. 

Den som ej med egna ögon sett det labyrinthiska bygg-
nadssättet, som allmogen i ryska Karelen och i Olonetska g. 
brukar, kan genom ingen beskrifning få en tydlig framställning 
deraf. I förmögnare hus bos i tvänne våningar, hvardera med 
två å tre boningshus för menniskor. Hvardera hafva en farstuga 
(sintso), hvarifrån gå trappor upp och trappor ned. Särskilta 
förrådshus, två å tre, att ingås ifrån samma farstugor. De tvänne 
trapporna ned ifrån nedra farstugan leda den ena till gården, 
den andra till fähuset och stallet. Ifrån öfra farstugan leder en 
trappa ned till den nedra och en annan äfven till stallet och 
fähuset, en upp på vinden. Utom till bodorna, går ifrån 
endera äfven en dörr till lidret (saraja). När man nu bor i öfra 
våningen och företager sig den riskabla färden ned i mörkret, 
så måste man antingen genom flerårigt boende på stället 

19 
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vara mycket van, eller ock löpa fara att förirra sig ohjelpligen. 
Mig hände engång, att jag i väl 1/4  timma gick vilse ifrån ett 
rum till annat. Slutligen gaf jag mig förlorad och tänkte just 
huka mig ned på något hårdare ställe i ett rum, der jag då 
befann mig, för att om möjligt somna och sålunda afbida den 
kommande dagen; ropa efter hjelp ville jag i min förargelse icke. 
Då kom med ett pärtbloss i handen en qvinnsperson och frälste 
mig ifrån mitt jämmerliga läge. Jag befann mig då i ett fähus 
och hade vid dörren en gammal förlorad hälft af en höskrinda 
under mig. 

Petrosavodsk d. 15 Martii 1841. 

Olonetsare, som tala finska, säga sig tala Lyvvin kieltä. 
Etmylogien till denna benämning torde böra sökas i ryska ordet 
J110JL14, hellst folket derjemte benämnas lyydiköt. Språket är 
mycket uppblandadt med ryska ord, nödiga och icke nödiga. 
Dessutom ordens form något skiljaktig från Finska. — — — 

Likasom i Finland, varierar äfven härstädes språket något 
emellan olika socknar. Wuokkiniemi och Repola dialekten är 
en blandning af Karelskan och Olonetsiskan. En egen dialekt är 
vepsan kieli, som efter uppgift skall talas i Solttijärvi, 60 verst 
ifrån Petrosav. söderut. Den förstås knappt af Lyydikköläiset. 
Någon som talar oförståndigt benämnes med skällsordet vepsä-
läinen. — — — — — — — — — — 

Petrosavodsk 18:de Martii.) 

1 anledning af Danilefskis berättelse om Sveaborgs eröfring. 

(Pelgjärvi den 2:dra Martii.) 

Så skulle du då falla 
I Rysslands vida famn; 
Och Svea skäms att kalla 
Dig vid ditt förra namn. 

Så länge hafvet dånar 
Kring dina fästen grå, 
Du Sveas ära hånar, 
Som här för mynt fick gå. 

Så skulle de dig taga 
Med guldkrut — det förstås 
Och visa att en saga 
Är Sverges mod, gudnås. 
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Så länge guld man finner 
1 rysska grufvors schakt, 
Ej Sverge återvinner 
Sin ära och sin makt. 

Väl höres Svea tälja 
Om äran i sin nord, 
Är färdig dock att sälja 
Båd' den och fädrens jord. 

Skryt Svea om din ära 
På prosa och i sång!  
Nog Sveaborg kan lära 
Dess rätta markegång. 

Dock äran kunnat fara — 
Den var ej mera värd; 
Men ej som krämarvara 
Ditt stoft, o Ehrensvärd. 

Men harmas ej deröfver, 
Ligg store man i frid, 
Ty lugn ditt stoft behöfver, 
Och Sverge har blott strid. 

Till Eva Agata Törngren. 

Högtvördade fru professorska! 

Då fru professorskan sjelf ålagt mig att emellanåt skrifva 
om, hvar jag vistas, och huru jag befinner mig, men jag allt 
sedan jag i somras reste från Laukko försummat att uppfylla 
detta mitt åliggande, så vill jag nu korteligen beskrifva, huru 
jag tillbragt tiden derefter. Utan något synnerligt dröjsmål un-
der resan kom jag till Kajana, der jag till några månader åter 
vidtog min tjenstebefattning. Efter förut skedd öfverenskom-
melse emellan TickMn, Asp och mig träffades vi den 11 Sep-
tember under våra inspektionsresor, der våra distrikter stöta till-
sammans. Doktor M. Lindfors, hvars distrikt äfven gränsar till 
våra på samma trakt, hade ock lofvat infinna sig på samma tid 
derstädes, men kom icke. Men vi andra tillbragte der två och 
ett halft dygn tillsammans och hade ganska roligt inne, medan 
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det oupphörligen snögade ute. Af de ej så gamla helsningar, 
som jag ifrån Laukko hade åt Tickl&i, var han särdeles und-
fägnad. I fall han sedan icke sjelf skrifvit, får jag nu tillbaka 
helsa ifrån honom. Både till utseende och annat är han alldeles 
såsom förut. Befinner sig för öfrigt väl och har lagt sig till 
egen gård, strax utanför Brahestad. Under detta vårt möte be-
slöts äfven utgifvandet af tidskriften Suomi, hvartill sedan ge-
nom korrespondens fingos flere medarbetare. 

I början af December kom norska kyrkoherden Stockfleth 
med sin fru till Kajana. Frun bodde uppå Paldamo prestgård, 
och Stockfleth sjelf studerade finska hos mig. Efter en månad 
derefter reste han och jag tillsammans till Karelen, hvarifrån han 
den 12 Februarii återvände för att ifrån Paldamo taga sin fru 
och färdas upp till yttersta Lappmarken, der han mot slutet af 
Martii borde infinna sig. Troligen börjar han nu redan att vara 
der. Men jag fortsatte ifrån Karelen min resa hit och bor nu 
här hos en rysk prest och iakttager fastan med honom och hans 
fru, vid hvilken fasta jag befinner mig så väl, att jag önskade, 
det den skulle räcka året om, ej blott till påsken. 

Härifrån begifver jag mig efter några dagar till landssock-
narne. I slutet af April lärer jag komma till staden Kem vid 
Hvita Hafvet och ämnar derifrån med första öppet vatten fara 
till Archangel. Ifrån sistnämnda ort begifver jag mig till ryska 
Lappmarken, der jag hela sommaren igenom tänkt studera deras 
språk. Om hösten kommer jag genom Kola till norska Lapp-
marken, der jag efter aftal åter träffar Stockfleth. Först om vin-
tern derpå kommer jag tillbaka till Finland och lärer snart derpå 
åter komma i tillfälle att helsa uppå herrskapet på Laukko. 

Ehuru jag redan 5 dygn varit härstädes, har jag så litet 
varit ute i staden, att jag ej har mycket annat att säga om den 
än att den är stor som två tredjedelar af Helsingfors, har myc-
ket breda gator, flere torg, flere stenhus, präktiga trähus för 
öfrigt, en hel hop med tvänne våningar, tvänne stenkyrkor, gu-
vernör, biskop, tre läkare, m. m. Staden ligger just vid stran-
den af Onega. I byarne omkring, undantagandes i de allra 
närmaste, talas finska, men i staden mest ryska. Under fastan 
lefves här så, att man först kl. 8 f. m. dricker antingen 3 kop-
par kaffe eller 5 å 6 koppar te, äter derpå kl. 1 en portion fisk-
spad med bröd och en d:o kokt fisk med bröd. Derpå drickes 
5 å 6 koppar te om aftonen kl. 6 och ätes der andra gången 
kl. 8 eller 9 om aftonen alldeles samma rätter som om mid-
dagen. Så har det nu varit fem dygn och sålunda blifver det 
troligen ända till påsken, om jag så länge skulle qvarblifva här. 
Uti rika hus skall dock äfven under fastan mycket öfverflödas 
med de tillåtna födoämnen. 
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1 dag omdöptes i kyrkan en tysk lutheran till grekiska 
kyrkan; jag var mycket frestad att gå till kyrkan för att se uppå 
den ej så ofta förekommande ceremonin, men då posten afgår 
i morgon, och jag hade flere bref att skrifva, så förblef jag 
hemma. —1 tidningen läste jag redan i Kajana, att Adolf blif-
vit civis academicus, hvartill jag borde särskildt gratulera honom, 
men beder nu endast om min helsning så till honom som Calle, 
ifall de till påsken träffade komma till Laukko. Framhärdar med 
högaktning och vördnad, fru professorskans ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 
Petrosavodsk den 20 Martii 1841. 

Till F. J. Rabbe. 
Petrosavodsk den 20:de Martii 1841. 

Käre Broder! 

På det resten af Rysslands Historie må en gång komma 
under pressen, afsänder jag nu Mscr. till Dig med anhållan, att 
om dess tryckning öfverenskomma med Wasenius, såsom Du 
sjelf för godt finner. En del af Mscr. är ännu orättadt, såsom 
det af G. TickMns händer kommit. Tala med Akiander, eller 
Ståhlberg, eller Cajan, eller hvem Du kan få, att mot erhållande 
af 10 eller flere ex. af  hela historien för deras besvär, göra de 
erforderliga rättelserna. Akiander borde dessutom anlitas, att 
lemna del af de Berichtigungen, som han efter Karamsins stora 
historie gjort vid Herrmans R. historie, hvilken sednare just af 
Tickkn blifvit följd. Hvad af desamma belöper sig på den 
ännu otryckta delen, torde före tryckningan införas i Mscr., och 
det öfriga, som vidrör de redan tryckta arken, i ett tillägg vid 
slutet korteligen upptagas. Nu kunde det hända, att om också 
flere förargeliga ställen utstrykas, dock många kunna återstå, 
som misshaga censuren. Men skulle ett så illa tillpyntadt Mscr., 
som det närvarande måste blifva med alla rättelser, som deri 
göras, ej anständigtvis kunna lemnas i Herr Censurens näfve, 
så blifver väl nödvändigt att låta renskrifva alltsammans. Det 
skulle väl Ostrobothniensis Bäckvall göra emot erhållande åt-
skilliga ex. af  historien för sitt besvär, eller ock emot contant 
ersättning, som för honom kunde vara ännu lämpligare, då han 
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är mycket medellös. I alla fall är rådligast att före tryckningens 
början förskaffa Imprimatur, hvarföre äfven de förut tryckta ar-
ken, jemte det ännu otryckta, torde böra lemnas till gransk-
ning, för att för hela arbetet få imprimatur under en enda Cen-
sors namn. På ett löst blad följer en sorts förord jemte inne-
hållsförteckning. Min önskan hade varit att i stället för denna 
innehållsförteckning få i början ett dylikt kort sammandrag, 
som det i Suomen Historia af Cajan gjorda. Jag har ej vågat 
besvära honom med uppdrag att göra det, då han som bäst 
lärer tentera; men skulle han eller någon annan hafva tid och 
vilja till utarbetande af ett sådant, så vore det mycket braf. Min 
egen tid är så upptagen af Finska, Ryska och Lappska gramma-
tikor, att jag ej hinner med något. Då, sic stantibus rebus, 
tryckningen af ifrågavarande historia ej så snart kan ens påbe-
gynnas, och då tidnings- och andra prenumeranter så ofta biifvit 
bedragna med löften om ersättning för deras pengar, så kunde 
det ej vara ur vägen, att uti någon Helsingforsisk Tidning, dem 
klentrognom till fromma, underrätta, det den lofvade ersättningen 
är på god väg att framdeles utfalla. 

För Ditt goda anbud, att i penningevägar kunna anlita 
Dig, är jag Dig mycket tackskyldig. För resan har jag något 
försett mig, men kan ännu ej veta, huru tillräckligt. Men af de 
150 Rub. B. A. jag lofvade Kapellanen i Wesilax, Gustaf Tickl&i, 
för hans besvär med Ryska Historien till Mehil. har jag ännu 
ej betalt mer än hälften, hvarföre 75 Rub. ännu återstå, hvilka 
jag anhåller, att Du ville tillsända honom på mina vägnar, då 
han nu fullgjort, hvad honom ålåg. 

Ifrån Stockfleth skildes jag i Ilomants. Derifrån reste jag 
g:m Tohmajärvi, Pelgjärvi, Ruskiala, Imbilax, Salmis, Tuloma-
järvi, Weskelys, Säämäjärvi och Wiidana församlingar hit. Här 
har jag nu varit i 5 å 6 dygn och ämnar efter par dygn bryta 
upp, för att småningom färdas och samla, hvad jag i philolog. 
afseende kan få. Sålunda kommer jag till Kem vid Hvita Haf-
vet och beger mig derifrån med första öppet vatten till Archangel. 
Der dröjer jag ej länge, utan begifver mig åt Kola till genom 
Ryska Lappmarken, hvarest jag tillbringar hela sommaren. Till 
Kola lärer jag först komma sent om hösten och begifver mig 
derifrån längs efter hafskusten till Wadsö och Alten, hvarest jag 
på ettdera stället träffar Stockfleth. Ifrån Alten kommer jag se-
dan gena vägen till Torneå, Uleåborg och Kajana. Så ungefär 
är min reseplan. Den tyckes väl medtaga för mycken tid, men 
jag är van att arbeta på resor, hvarföre tidspillan ej kan bli så 
stor. Lappska språkets kännedom åter blifver för mig mycket 
nödvändig vid det lexicografiska företaget, om detta skall blifva 
något mer, än ett blott upptagande af gifna ord med deras 
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öfversättning. Till och med önskade jag att åtminstone så myc-
ket komma underfund med det Samojediska språkets grunder, 
att jag kände om deraf vore mycken vinst att skörda för Finskan. 
Men dertill lärer ännu ej blifva tid, då en sådan undersökning, 
om den skulle kunna leda till några bestämda resultater, ensam 
medtoge åtminstone ett halft år uti ett språk, der ingen för mig 
känd grammatik ens ännu gifves. 

Då Universitetets lexicaliska manuscriptsamlingar allt hit-
tills legat hos Renvall, och han nu i Herranom afsomnat, så 
borde de i tid återfordras. I phraseologien finnes i dem troligen 
mycket af R. obegagnadt. 

För det förskott, som Du gör till G. Tickle'n, får Du en-
ligt hosfölj. bref af Wichmann circa 300 Rub. — Skicka för 
säkerhetens skull 200 af dem till mig i Archangel, så att jag 
der i medlet af Maj kan få dem. 

Wasenius lofvade mig en Charta öfv. Finland, för det 
correctur, jag dervid hade. Om den nu kan fås (coloreradt), så 
låt Bokbindaren omlaga den i resformat med fouderal och skicka 
så älven den till Archangel, ty jag har öfver Lappmarken ej 
annan, än en dålig handskrifven Charta, och i Wasenii finnas 
äfven de lappska orterna. Ifrån Kem skall jag afsända min 
portion till Suomi. Den saknar blott renskrifning. Helsningar. 

Din bror 

Elias Lönnrot. 

Till A. J. Sjögren. 
Högädle och Widtberömde Herr Collegii Råd! 

Den färd till Ryska Lappmarken, hvarom jag i förledne 
sommar hade äran nämna för Herr Collegii Rådet, har jag nu 
företagit, men ehuru jag redan för mer än två månader reste 
ifrån Kajana, har jag ännu ej hunnit längre än hit till Petro-
savodsk. Jag hade redan i sista höst ämnat anträda denna resa, 
men fick ett oförmodadt besök i Kajana af Pastor Stockfleth, 
som der uti fem veckors tid studerade finska språket och der-
ifrån följde med till Ilomants, hvarifrån han, sedan jag i åtta 
veckors tid fått begagna hans sällskap, återvände genom Kajana, 
Uleåborg och Torneå till Lappmarken. Jag åter begaf mig till 
Olonetsiska Finnarne i Salmis, Tulomajärvi, Veskelys och Sää-
mäjärvi, uppå hvilka trakter jag någon tid studerat deras dialekt 
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och flere gånger förargats öfver dess uppblandning med ryskan. 
Så bortskämdt, som finska språket också är i nejderna af Åbo, 
så är det dock ojemförligt renare, än detta Olonetsiska språket. 
Af presten i Säämäjärvi fick jag en Kateches med slavonska stilar 
tryckt på Olonetsiska, år 1804. — — — 

Efter par dagar begifver jag mig härifrån åter på landet 
och tänker i början af Maj vara till Kem, för att derifrån med 
första öppet vatten färdas till Archangel. Hela sommarn kom-
mer jag att tillbringa i Ryska Lappmarken och vintern derpå i 
den Norska. Skulle några grammaticaliska eller andra hjelpredor 
till det samojediska språket finnas, så vore jag hugad att ifrån 
Archangel till några månader först besöka de närmaste Samoje-
derna, men så redlös jag nu skulle komma dit, kunde jag ej 
inhemta mycken kännedom om deras språk, på så kort tid, som 
jag der kunde blifva. Men skulle det gifvas någonsorts gram-
matika för Samojediskan, eller någon annan bok på deras språk, 
och stode att fås i bokhandeln, så beder jag Herr Collegii Rå-
det hafva godheten och skicka den till mig i Archangel, hvarest 
jag ännu i medlet af Maj befinner mig, i hvilket fall Herr Collegii 
Rådet äfven för utläggningen derföre godhetsfullt ville gå i för-
skott. Med Lappska böcker är jag temmeligen väl försedd, och 
har löfte af Pastor Stockfleth att få andra tillskickade till mig i 
Archangel. 

Jag beder om min hellsning till Herr Collegii Rådets Fru 
och har äran framhärda med högaktning 

Herr Collegii Rådets 

ödmjukaste tjenare 

Petrosavodsk den 21 Martii 1841. 
Elias Lönnrot. 

P. S. Den hos allmogen vanliga förkortningen af ryska 
kyrkans dopnamn tyckes bestyrka, att Grekiska trosbekännelsen 
i Finland förr varit ganska utsträckt. Ortnamn, sådana som 
Sakkola, Ahtola, Mikittä, Kostala, Harola, Hurola, Vakkala, 
Kuismavaara, Larila, Larinsaari, Nesterinsaari, Teppana, Nastola, 
Jormas, Jormua m. m. tyckas härleda sig af ryska dopnamnen : 
Sakko (Zacharias), Ahto (Autonomus), Mikittä (Nicetas), Kosta 
(Constantinus), Haro (Chariton), Huro (Gurij), Vakka (Vakaa), 
Kuismaa (Kosmus), Lari (Hilarion), Nesteri (Nestor), Teppana 
(Stephanus), Nasto (Anastasius), Jorma och Jormu (Hermolaus). 
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Ur dagboken. 
dag, den 22 Martii anställde inventering öfver min kapp-

säck, hvilken fanns innehålla följande saker : 

I nedra afdelningen: 

1. Bläckpulver och ingredienser till bläck. 2. Pennor, 
blyertspennor, lack. 3. Gummi lacca och kitt till pipbeslags 
fästande. 4. Något medicamenter. 5. En strut med the. 6. 
En dito med socker. 7. Några karduser tobak. 8. En sjö-
skumspipa med skaft. 9. Ett löst pipskaft. 10. Två stycken 
rakknifvar. 11. Litet blått kläde till lappande af byxor. 12. 
Knappar af åtskilliga slag. 13. Kompass. 14. Tvänne stycken 
bläckhorns korkar. 15. Strängar till Kantele. 16. Fnösk. 17. 
Ett par blankläders stöflor. 

öfra afdelningen och fem st. fickor. 

18. En låda innehållande : pennknif, nålar, stålpennor, bly-
erts d:o, lack, petschaft, pipmunstycken, flintor. 19. Rent papper 
och lappska stamord. 20. Tvål. 21. En i tjensten varande rak-
knif. 22. Flöjt. 23. Skjortor - inalles 8 stycken. 24. Svart 
frack. 25. Svarta byxor och en sidenväst. 26. Fyra par strum- 
por. 27. Svart halsduk. 28. Ljus d:o, omkring flöjten. 29. 
Portfeuille. 30. Det andra bläckhornet (i sidofickan). 31. Bec-
kers Finska Grammatik. 32. Renvalls d:o d:o. 33. D:o Finskt 
Lexicon. 34. Hupels Ehstniska d:o. 35. Rask, Lappsk sproglaere. 
36. Stockfleths d:o d:o med Bokstafsläran. 37. D:o Lappsk 
ABC-bok. 38. D:o Norrsk öfversättning deraf. 39. D:o Lappsk 
Altarbok. - Bref. 40. D:o Matthäus ja Markus på Lappska. 41. 
Kalevala. 42. Kanteletar. 43. Suomalaisia Arvoituksia. 44. D:o 
Sanalaskuja, egna. 45. D:o Hofrättsråd Asps. 46. Olonetsisk 
Kateches. 47. Mehiläinen, Lauluja. 48. Ryskt lexicon, Schmidts. 
49. D:o Grammatik. 50. Geitlins R. Ofningar. 51. Virsikantele. 
52. Noter. 53. Rysslands Charta. 54. Gla Finlands d:o. 
54. Finsk grammatik. Mscr. 56. Doctors diplom. - Zakrefskis 
skrifvelse. Oldskrifts Sällskapets Diplom. 

Utom renseln : 

57. Låda med : Elddon + Eldstickor + Bläckhorn, Penknif, 
den andra + Slipsten + Nål och tråd + Sax; allt uti tobaks-
pungen. 58. En hvardagspipa. 59. Börs med silfverslantar. 
60. D:o för kopparslantar. 61. En lös låda för behöfliga hvar-
dagsböcker. 62. Hvardags gångkläder. 
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Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder ! 

För icke så länge sedan skref jag till Dig ifrån Petrosa-
vodsk med anhållan om 200 Rub. till Archangel. Jag förmodar, 
att Du ännu ej hunnit afsända dem och skyndar mig derföre 
att återkalla hela denna reqvisition. En märkvärdig otour med 
mitt pass förorsakade, att jag ej fick tillstånd fortsätta färden. 
Detta pass har sin egen historie, som jag nu vill i korthet för-
tälja. Först upptäckte jag i Ilomants, då jag redan kommit 30 
mil ifrån Kajana, att translatorn i sin ryska öfversättning behagat 
förkorta tiden af två år till två månader. Visst hade jag tagit 
något rundligen till med tiden, men en sådan förkortning deraf 
var dock för mycket. Med Stockfieth, som då skildes ifrån mig, 
återskickade jag derföre detta pass och anhöll om ett nytt, som 
jag ville i Tohmajärvi afbida. Men under Lagerborgs frånvaro 
ifrån Uleåborg, då mitt bref dit ankom, hade man åtnöjt sig 
med att bortradera M-hczna (månad) och skrifva roaa (år) i 
stället. Denna operation hade man till på köpet verkställt med 
så liten konstfärdighet, att ett ansenligt hål, ungefär så stort som 
en ziffernolla uppstått jemte zoaa i det borttagna ordets ställe. 
Sålunda förbättradt var mitt pass nu nästan sämre än förut, men 
jag kunde ej gifva mig tid att ytterligare skicka det till Uleå-
borg. Väl hade translatorn undertill särskildt bevittnat dess gäl-
lande kraft för tvänne år, men troligt är, att en translators ord 
gälla mer i det, som han rigtigt öfversätter, än i det, han dess- 
utöfver intygar.  Sålunda kom jag till gränse (tull) bevaknin- 
gen i Kollatselkä by af Tulomajärvi socken. (Tull) inspectorn 
(Tamom-cHot4) hade sent om natten förut kommit hem ifrån en 
resa till Olonets, och låg ännu, då jag vid middagstiden anlände 
och anmälte mitt pass till påtecknande. Det behöfs ej, svarade 
han, utan att ens vända sig på sitt hviloställe. Hvarken ville 
han se passet eller renseln, utan bad mig fortsätta färden. Eme-
dan denna skedde långs efter gränsen emellan Suojärvi socken 
och det ryska landet, så hade jag nöjet att efter 55 versts väg 
komma till en annan gränsetullbevakning uti Weskelys Bogost. 
Den här placerade tullinspectoren var ej hemma, utan såsom det 
sades, förrest till Petrosavodsk med kort tid förut af en bonde 
confiskeradt kaffe. Efter något tummande med kappsäcken läto 
kosackerna mig resa vidare. Så kom jag till Petrosavodsk och 
förde passet till Poliskammaren. Efter några dagar skickade 
Polismästaren efter mig och förkunnade mig, att jag skulle blifva 
skickad tillbaka öfver gränsen, emedan passet, såsom det a tergo 
derå var föreskrifvit, ej blifvit påtecknadt vid gränsetullbevak- 
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ningen. Jag förklarade orsaken dertill, att det saknade denna 
påteckning, men derpå följde ej annat, än hvad jag redan hört. 
Jag begaf mig nu till Gouverneuren i hopp, att hos honom ut-
verka mig bättre vilkor. Men äfven detta hopp slog felt. Dock 
gaf han mig tillstånd att sjelf resa med passet antingen till 
Olonets, 16 mil härifrån, efler till Weskelys, 9 mil, för att der 
vid gränsebevakningen få den nämnda påteckningen, hvarefter 
jag kunde återvända, eller fara, hvart jag ville, äfven inom det 
ryska territorium. Jag valde den kortare vägen till Weskelys 
med hvilken påföljd, skall jag snart berätta, sedan jag dess-
förinnan omnämnt en liten medicinsk examen, som jag hos Gou-
verneuren underkastades. Efter att en liten stund hafva varit 
borta, kom han åter och bad mig hafva godheten besöka hans 
fru, som vore illamående. Jag följde honom och underrättades 
af Frun, som talte tyska, att hon efter en förkylning redan på 
tredje veckan varit illamående, haft feber m. m. Uppå tillfrågan, 
hvarföre hon ej genast rådfrågat sig hos någon af stadens trenne 
läkare, svarades blott, att sådant ej skett under väntan, att sjuk-
domen skulle gifva sig. Deral öf-verty-gades jag ännu mer, att 
sjukdomen blott var en tillställning, för att antingen profva mina 
doctoraliska kunskaper, eller eljest få bättre tillfälle att gapa på 
mig. För att motsvara den förra förmodade afsigten med detta 
sjukbesök begärde jag papper och skref åt henne något svett-
drifvande the. Receptet kom dock troligen ej längre än till 
husläkarens händer. Föröfrigt lät jag henne begapa mig ifrån 
topp till tå, så mycket hon ville. Förlägen med alltsammans, 
var jag det äfven i Tyska språket, så att det ej ville gå rätt 
väl; eljest hade jag haft lust att ställa Frun sjelf i ett litet medi-
cinskt prof, och öfvertyga henne d; rom, att hennes sjukdom var 
blott en tillställning. 

Efter några dagar gick jag sedan till poliskammaren och 
begärde återfå mitt pass. Det återställdes, såsom jag lemnat 
det, hvaremot jag måste skrifva mitt namn under en lång skrif-
velse, som jag ej ännu rätt vet, hvad det innehöll, men för-
modar, att det var någon förbindelse för mig, att sjelfmant, utan 
att med behöriga medel tvingas dertill, resa tillbaka. Så kom 
jag till Weskelys. Tullinspectoren derstädes var en lärd Polack, 
som talte till husbehof både tyska och latin och sade sig i fordna 
dagar hafva talt till och med det francogalliska språket, hvaruti 
han nuförtiden dock ej lärer hafva varit stort bättre, än under-
tecknad sjelf. Han trakterte mig med både middag och kaffe, 
dem jag ej begärde, men sade sig ej kunna påteckna något 
finländskt pass, som ej förut blifvit upptedt vid Finska Pass-
contoiret i Petersburg, eller åtminstone i Systerbäck blifvit förut 
påtecknadt. När jag sade att det vore Petrosavodska Gouver- 
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neurens uttryckliga vilja, att han skulle påteckna, det passet vid 
gränsen blifvit upptedt, så skrattade han och sade, att just 
samma Gouverneur sagt, att han ej äger påteckna andra finska 
pass, än sådana, som nyss nämndes. Således skulle jag till 
Systerbäck eller Petersburg, men jag beslöt hellre, att för denna 
gång lemna hela Samojediska och Lappska resan, än förnöta 
min tid med flackande omkring ifrån ena gränsorten till den 
andra. Således kommer jag härifrån småningom, åtminstone i 
Maj månad, till H:fors. Derförinnan tänker jag besöka landet 
och språket i Kexholmska trakterna och kring Wiborg, der jag 
förut ej varit. Olonetsiska dialekten har jag nu något undersökt, 
men skulle ännu i en månads tid åtminstone bort vistas här, 
men vill ej med mitt olyckliga pass förlänga mitt uppehåll här-
städes. Dessutom måste jag skynda mig till Sordavala, för att 
gifva återbud såväl åt Dig, som andra, dem jag anmodat skrifva 
till mig i Archangel. 

Det föregående af detta bref skref jag i en by nära Wes-
kelys, för 4 dygn sedan. Nu har jag kommit till Sordavala och 
reser i morgon åter härifrån. 

Var god och hellsa Ståhlberg och bed honom hellsa Cajan 
med underrättelsen, att jag kommer snart till H:fors, eljest kunde 
någondera af dem, eller ock hvardera få det infallet att skrifva 
till mig på Archangel. Hvad commissionen med Ryssl. historie 
beträffar, hvarom jag ifrån Petrosavodsk anmodade Dig, så är 
det ypperligt om Du fått någon befatta sig dermed, hvarom ej, 
så får jag väl lof att sjelf görat, när jag kommer dit, ehuru jag 
ock ej gerna hinner. — Helsa alla bekanta. 

Tuus devinctissimus 

Elias Lönnrot. 

Sordavala den 3 April 1841 1). 

1) En redogörelse för den afbrutna resan ingår jämväl i Borgå 
Tidning 1841, n:o 31. 
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Censur-Sedel 1) 
för 

Doctor Elias Lönnrot 

Primus i Finn-Classen. 

Uppförande eget med 20 röster af det högsta möjliga 20 
Framsteg kring hela Finland „ 17,000 „ f t tt 77 7/ 170 
Flit af vänner afbruten 71 15 „ ft ft ft fl 20 
Uppmärksamhet kringskuren „ 10 7/ 51 /1 /P 77 20 
Varit arresterad i Petrosavodsk några dygn. 
Ar ganska väl underbyggd i Classens kurs men bör dock under 
lediga stunder sysselsätta sig med Physik och Natural-historie 
och äger sedan rättighet att speciminera för en Lectors tjenst 
i Wiborg eller Kuopio. 

Helsingfors den 24 Junii 1841. 

På Directionens vägnar 

C. H. Ståhlberg. 

Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder ! 

Det var ledsamt, att manuskriptet skulle förkomma, såsom 
jag af Ditt bref och efterlysningen i F. A. T. förnam. Som jag 
redan hunnit förstöra concept uppsatsen och dessutom ej kunde 
tro annat, än att mscr. blifvit upphittadt och återställdt, då det 
ej duger till något annat för upphittaren, så i stället för att börja 
omskrifva samma ämne, begynnte jag med ett nytt, som jag till 
denna postdag trodde mig få färdigt, utan att jag dock lyckats 
deri. Men med nästa postdag, kan Du med säkerhet invänta 
det. Också är afhandlingen som angår F. språkets grammati-
kaliska egenheter 2 ) tilltagen i sådan skala, att ett häfte troligen 
dermed allena kan uppfyllas. För säkerhetens skull tänker jag 
af den förra afhandlingen, då början dertill engång blifvit tryckt, 
omskrifva så mycket som fordras för att den på ett passligt sätt 
kan afbrytas, hvilken omskrifning jag äfvenledes med nästa post 

Tryckt blankett på hvilken de kursiverade orden äro ifyllda 
för hand. C. H. Ståhlberg var vid denna tid rektor för Helsingfors 
Lyceum. 

Suomi 1841, hft. 4. 
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skall afsända. Förrän jag derefter fortsätter omskrifvandet, ön-
skade jag blifva underrättad, om icke mscr. dessförinnan åter-
fåtts. Vid samma tillfälle, som Du derom ville underrätta mig, 
beder jag få höra Din tanke, om, och huruvida jag med Gou-
verneurens pass ifrån Uleåborg kan för nästa vintern företaga 
färden till Norrska och Rysska Lappmarken med närliggande 
städer. Om Du anser det vara äfventyr underkastadt så var då 
god och skaffa mig pass af General Gouverneuren ställdt fast 
till October månad 1842, ty ehuru jag troligen tidigare åter-
vänder, kan det ju ej skada, att passet är utsatt till längre tid. 
Om det behöfves och kan fås så tidigt, att jag i sednare hälften 
af Augusti kan hafva det här, så hoppas jag genom Din väl-
kända godhet erhålla det hit eller sednare till Kajana. 

I sista fredag afreste Hvasser med sin Fru härifrån. De 
voro här endast 4 dygn. Med dem var Professorskan Fatten-
borg med sin svärson Artisten Legler i samma sällskap. 

Helsningar ifrån gamla Herrskapet, begge befinna sig väl. 
På Agapeti dag fyller gubben 69 år och den dagen firas något. 
Skulle Du då ej kunna komma ut; det vet jag, att Du vore 
oändligt välkommen. Men kan Du icke i år, så måste det 
åtminstone i nästa år tillställas en stor medicinsk sammankomst 
här på den dagen. 

Hel sa Din goda Fru, Din Mor, Bror och andra bekanta ifrån 

Din 

Elias Lönnrot. 
Laucko 30 Julii —41. 

P. S. Rysslands Historie har jag ännu ej fått färdig att 
afsändas. 

Kyrofärden. 
Manuskript. 

Vårt beslut att göra en pilgrimsfärd ifrån Laucko till Kyrö-
fallet kunde ändteligen sättas i verkställighet. Klockan 10 f. m. 
den 24 Augusti begåfvo vi oss ut ifrån Jaakaviken i en liten 
båt, som kort förut för vår färd blifvit dit transporterad ifrån 
trädgårdsstranden. Laucko har egenteligen tre landnings- och 
båtställen: trädgårdsstranden, Kallio och Jaaka. Det första, 
som ligger sydost, par hundra steg ifrån gården, besökes af 
båtar ifrån Wesilax och förvarar hos sig, utom åtskilliga smärre, 
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äfven den stora kyrkobåten med sju par åror, hvilken tvärtemot 
lagen och allmänna bruket hvilar om söknedagarne och arbetar 
hvilodagen. Men då detta sabbatsbrott sker för ett heligt ända-
mål, så vore det in parenthesi sagdt, orätt att fördömma derföre 
båten, hvilken man snarare kan likna vid mannen, som sjelf 
icke kunde tro, men på sina skuldror bar de troende öfver ett 
vadställe, för att derigenom förtjena sig saligheten. Må han då 
fortfarande förrätta sitt verk om söndagen och måtte de, hvilka 
af honom bäras, engång finnas lika rättfärdiga och lika skuld-
fria som han ! — De tvänne sednare landningsställen äro för 
dem, som ifrån Tammerfors, Birkala och några särskilta byar i 
Wesilax sjöledes färdas till Laucko. Kallio ligger emellan vester 
och nordvest tre å fyrahundrade steg ifrån gården, och Jaaka 
dubbelt längre öfver en äng norrut. Sinsemellan åtskiljas dessa 
af den en knapp verst långa skogrika Päidenniemi halfön, men 
af Trädgårdsstranden åtskiljas begge genom det näs, hvarpå 
Laucko gård är uppbygd, och hvilket utvidgar sig till en dryg 
half mils lång halfö, belägen österut ifrån Laucko. Hvad hörer 
nu allt detta till Kyröfärden, lärer läsaren något missnöjd fråga, 
men tålamod! — ingen bygnad uppföres utan behörig grundval 
och vid en reseberättelse måste man ju hafva en utgångspunkt 
för resan. På tremanhand, studeranderne Adolf Törngren, Frans 
von Becker och undertecknad, satte vi ut ifrån Jaaka, och som 
vinden var förlig, begagnades en björkruska, fastjord vid båtens 
framstam, till segel. Med strykande fart foro vi ut ifrån viken, 
lemnade snart det skogrika Päidenniemi till vänster och den 
höga, förut hallonrika holmen Sammas till höger. Rodde sedan 
högerom Palho-holmarne, lemnade Anjaudden till vänster och 
kommo omkring middagstiden till Kaivanto, ett smalt, strömmigt 
sund, som utgör den ena fåran, hvarmed Vesilax sjöarne, sist 
Sorvanselkä släppa sitt vatten till Birkala sjön. Det andra förut 
något bredare sundet, Vuolteen 1. Sotkan, ligger på en dryg versts 
afstånd ifrån Kaivanto, så att en holme, benämnd Luoto, ligger 
emellan begge sunden. Dagen var en af de varmaste, hvarföre 
vi komne till Luoto strand beslöto att simma, hvilket beslut 
också genast verkställdes. Vi hade nu kommit en mils väg 
ifrån Laucko och trefjerdedels mil återstod till Sankila, ett rust-
håll, som äges af prostinnan Bohm och bebos af henne jemte 
häradshöfdingskan v. Knorring med deras anhöriga. Hela San-
kila-sällskapet hade veckan förut varit på Laucko för att gratu-
lera dess ägare till sin namns- och 69-födelsedag. Då hade vi 
blifvit inviterade till åskådare vid ett spektakel, som af Birkala-
societeten den 24:de skulle uppföras. Mina följeslagare stego 
derföre i land vid Sankila för att derfrån med Sankila-herrska-
pet begifva sig till det provisionella theaterhuset i Rahola. Un- 
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dertecknad, som trodde sig hafva sett nog af allehanda spekta-
kel i verlden, valde hellre att tillbringa eftermiddagen och natten 
på det vackra Nokia, ett frälsegods, som för närvarande har 
samma ägare med Laucko. Gården ligger på södra stranden 
af Nokia ström några stenkast ofvanom vattenfallet af samma 
namn. På ett litet afstånd på andra sidan om strömmen ser 
man öfver en grönskande löfskog öfra delen af Birkala sockens 
nya stenkyrka och närmare än denna står på en udde Viks 
herregård, på sin höjd en half verst ifrån Nokia. Lemnar man 
Vik åt vänster och ser rakt öfver den nedan om liggande udden, 
så har man åt öster en af de vackraste utsigter ut åt Birkala 
sjön med åtskilliga holmar beväxta med löfskog. Först öfra 
delen af Nokia strömmen med en liten holme milt i strömmen, 
sedan udden nedan om Wik och så den milslånga sjön med 
sina holmar, i andra ändan af hvilken fristaden Tammerfors, 
hvilken dock ej synes hit. Snart har jag nu dock sett mig mätt 
på denna utsigt, emedan jag redan i par timmars tid väntat 
mina reskamrater ifrån spektaklet och derföre efter hvarje rad 
kastat ögonen åt samma sjö. För att låta ögonen hvila ifrån 
detta oupphörliga blickande företar jag en vandring till den rym-
liga, välförsedda trädgården. Medan jag gick längsefter en gång 
tycktes någon ropa mig vid namn. Jag såg efter mig, hvarifrån 
ljudet kom, men kunde ej upptäcka någon lefvande varelse, 
utom några kalfvar och måste således tro, att de känt mig, i 
stället att jag ett ögonblick förut trodde att spektakelfararena 
återkommit, utan att jag varseblifvit det förut. — Natten förut 
så sömnlös, som jag ej på långliga tider tillbaka tillbringat en 
natt. Föga fattades, att jag ej såg spöken, åtminstone tyckte 
jag mig flere gånger höra dem. — Spektaklisterna kommo omkr. 
kl. 3 e. m. tillökta med Stud. Reinholm, som äfven skulle be-
söka Kyrö. Becker såg rätt ynklig ut med röd näsa och rin-
nande ögon, följder af en snufva och nattvak, ehuru vi brydde 
honom för andra orsaker. Den dagen blef det ej ens att tänka 
på någon fortsättning af färden för honom, hvarföre vi beslöto 
att vänta till den följande. Beckers ögon voro lika som dagen 
förut eller sämre, hvarföre han måste blifva qvar. Vi andra åkte 
först till Haapaniemi 3/4  mil passabel kärrväg, skog, åkrar 
och byar med många grindar. — Ifrån Haapaniemi 1 1 /, verst 
öfver Kulo sjö till Siuru såg och qvarnen. Derifrån till fots 
till Mahnala omkr. Mihari vik 1 mil. Först en fjerdedel med 
Siuru ån på högra hand. Hasa. Sjövägen hade varit par verst 
kortare. Passabla gångstigar med tillstötande torp och gårdar. 
Sista 1 1/2  v. landsväg. — Miharis å och Bro. — På Mahnala 
drucko kaffe. Landsväg till Kyrö kyrka en mil, är backig, Dyro 
vattudraget vänsterom vägen, stundom bortskymdt af en skogs- 
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dunge. Ifrån kyrkan 4 verst till vattufallet, hälften landsväg, 
hälften qvarnväg, halvild. Löfskogarna äro tecken till skogens 
civilisation. Bro, Pappilan silta, öfver elfven, 1 verst före kyr-
kan. Forsen slingrar sig ifrån öster till väster eller rättare ifrån 
NO till SV. Första 1/3  stupande i 45° vinkel liknade då vi 
först på afstånd sågo en badstuga som värmes och är insvept i 
rök. Ar å ömse sidor omgifven af höga klippor och af sand-
backor med skog ofvanom. 2/3  af forsen mindre stupande utom 
en liten brantare afsatts. Den brantare stupningen gör egentli-
gen tvänne vägar, af hvilka den större på norra eller nordvästra 
sidan nu var par famnar bred, men är vid vårfloden mer än 
dubbelt bredare. Den andra hoppade öfver berget med jernnt 
så mycket vatten att tre qvarnar fingo deraf tillräckligt. Emel-
lan bägge en hög klippholme. På norra sidan inalles 6 qvarnar, 
4 vid den brantaste stupningen motsvarade af andra strandens 
3. Qvarn- eller mjölnartorp åtskilliga. — 

Oupphörligt ses du ila, 
o när får du engång hvila — 
andras fart tar engång slut, 
du blott hvilar aldrig ut — 

Hela forsen sades vara 15 famnar lång, men förekom mig 
att vara åtminstone 100 steg, som skulle utgöra dubbelt så 
mycket. Skog å alla sidor. — Derifrån i mörkret till Kyrö prest-
gård, nernl. efter bjudning af sonen, som —. Qvällsvard. - Kyrko-
herden för 6 dygn afliden efter följderna af en slagatack. — Kl. 
10 om aftonen t. Mahnala. Derifrån samma väg åter. — Ifrån 
Penttilä vid Birkala, Karkku och Kyrö gränsen 1. v. längs Siuru 
ån till Hasu. Folket öfverallt med höstarbeten: tröskning, lin-
rötning, ärtbärgning, hummelrefning. Karlen på Siuru, som ej 
ville lära sin husbonde oseder med att arbeta och derföre supit 
sig full. — Ingen båt.  Till Knuutila : ingen d:o. — Till Ippilä 
d:o. — Slutligen märkte man oss ifrån andra stranden och rodde 
efter.  Stark blåst. — Båtväsendet dåligt emot Kajana läns. --- 
Vanligen en dålig båt utan öskar. Sittandet osäkert. På Haapa- 
niemi åto och drucko kaffe. T:n hade hela föregående dagen 
varit utan att förtära det ringaste, ty han smakade ej ens på 
qvällsvarden och då han idag ej heller yttrade någon hunger, 
fruktade jag verkeligen att han skulle lära sig den oseden att 
aldrig äta. Derföre fägnade det oss mycket, att han nu åt mid-
dag med god aptit. Ifrån Haapaniemi med Nokia elfven till 
vänster gåendes dryga 3/4  mil. 

20 
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Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder! 

Efter några dagars vistelse här i Uleåborg är jag nu färdig 
att begifva mig directe till Lapparne, sedan jag dessförinnan 
fått Matthias med ifrån Kemi. Mscr. till Rysslands Hst. med-
följer. Var god och lemna det till censuren (de föreg. 6 arken 
torde böra biläggas dervid), och tala sedan med Wasenius (eller 
någon annan) om tryckningen. Kan tryckningsarfvodet godt-
göras på det sättet, att tryckaren af hela Hst. skulle få sig ett 
bestämdt antal ex. (således äfven af de förut tryckta 6 arken), 
så vore det bäst; går tryckaren ej in på sådant vilkor, så måste 
han väl contanteras. Med Wulffert ville Du äfven tala, att han 
med posten skulle låta afgå denna rest af Ryssl:s Hst. till pre-
numeranterne på 1840 års Mehil. Postverket har blifvit godt-
gjordt för ett helt års afsändning af Mehil. och har blott i ett 
halft år varit i tillfälle till samma afsändning, hvarföre det ej 
torde vara en obillig önskan, att det nu utan vidare postporto 
skulla af sända denna ersättning. -- 

En sorts företal till Ordspråken, hvilka Du af Törngren 
troligen fått, följer härhos. Det vore en önsklig sak, om 
v. Becker skulle fås till corrector för ordspråken, med oinskränkt 
fullmagt att rätta orthografin, der den är ojemn, eller eljest be-
höfver rättelse. Jag hann ej ens genomgå mscr. sedan jag ren-
skrifvit det. --- Becker lofvade mig engång, att vid förefallande 
behof vara benägen i sådant afseende. Kanske åter Rein kunde 
vilja åtaga sig correcturet med Ryssl. Hst., hvilket äfven vore 
en god sak. 

Åt Malmgren i Kajana sade jag vid afresan, att han af 
inflytande medel skulle vid tillfälle skicka Dig omkr. 400 RGs., 
som Du till förefallande behof ville anteckna. Kanske Wichmann 
äfven i nästa år kan skicka Dig något qvartal, hvarom jag skall 
tala med honom. Jag vet ej om Ohman i Borgå ännu fått 
tredje delen af Kanteletar, hvarom Du vid tillfälle ville höra efter. 

Jag trodde mig kunna vid detta tillfälle liqvidera brand-
stodsskulden, men köparene så till stadsgården, som hemmanet, 
hafva ännu ej behagat contantera mig med annat än reverser, 
hvarföre jag tills vidare måste afstå ifrån sådana funderingar. 
Afkortad lärer jag dock i nästa höst få samma skuld till hälften 
af dess belopp. Aspen, hos hvilken jag bor, beder om sin 
hellsning. Äfven alla andra befinna sig väl! 

Uleåborg den 31 Oct. 1841. 
Elias Lönnrot. 
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Till Eva Agata Tör gren. 
Välborna fru professorska! 

Efter mycket ledsamt och mycken saknad, som i synner-
het de första tiderna besvärade mig, sedan jag skiljts från Laukko, 
kom jag småningom till Kajana, och har nu lemnat äfven den 
orten för att här uti Kemi socken träffa min blifvande reskamrat, 
magister Castr&i. I morgon begifva vi oss härifrån och resa 
utan uppehåll till ryska Lappmarken, dit vi genom Rovaniemi 
och Kemiträsk socknar hafva något öfver 40 mil. Der hafva vi 
ämnat qvarstanna ända till våren, då vi i Maj månad befinna 
oss i Kola, och resa derifrån med första sjölägenhet till trakterna 
af Mesen vid Hvita hafvet österom Archangel, der vi hoppas 
träffa de första samojederna. Men om vi derifrån styra kosan 
ännu längre österut, derom hafva vi ännu ej någonting beslutit, 
utan lemnat det beroende af omständigheter, som dessförinnan 
kunna inträffa. Troligen inträffar dock framför andra den om-
ständigheten, att hemlängtan derifrån drifver oss tillbaka till eget 
land, i hvilket fall det icke blefve omöjligt för mig att den 18:de 
Augusti nästa år vara på Laukko. Allt sedan jag reste ifrån 
Laukko, har jag som förut varit frisk och för öfrigt framfärdats 
hit utan alla anmärkningsvärda omständigheter. I dag har jag 
sysselsatt mig med att skrifva till åtskilliga bekanta, och ibland 
andra skref jag nyss till Atte en uppmaning, att han tillsammans 
med Frans (von Becker) skulle ihogkomma mig med några rader 
på Kola, der brefvet träffar mig, om det om ock mot slutet af 
April afgår ifrån Helsingfors. Men som han möjligen kunde 
traktera mig med bara Helsingforska saker, så har jag tagit mig 
den friheten, att här bifoga ett brefkuvert till mig på Kola, om 
fru professorskan möjligtvis direkte från Laukko ville bevärdiga 
mig med någon rad. ---- Jag hoppas att Gud bevarar herrskapet 
vid helsan så detta som många påföljande år och tecknar med 
högaktning och vördnad herrskapets tackskyldigaste och ödmju-
kaste tjenare 

Elias Lönnrot. 

Kemi prestgård den 11 Novemb. 1841. 
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Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder! 

I morgon bittida begifva vi oss härifrån (Kemi Prestgård) 
genom Rovaniemi, Kemiträsk och Kuolajärvi till Rysk Lappska 
byarne, hvarifrån vi i slutet af Februarii komma att göra ett 
besök till Inari, för att der möjligtvis sammanträffa med Stock-
fleth. Ifrån Inari återvända vi till den Ryska Lappmarken och 
ännu i början af Maji inträffa i Kola, för att derifrån med sjö-
lägenhet begifva oss först till Mesen och kanske äfven österut 
derifrån. — 

Vi fingo af Ehrström 5:te Hft. af Suomi och säger Castrai 
sig hafva tillskrifvit Willebrand att besörja, det Ehrström ifrån 
H:fors blifver godtgjord med ett annat exemplar. När 6:te Hft. 
utkommer, så ville Du vara god och skicka det till Torneå, till 
Ehrström, som lofvade bestyra, att det kommer oss tillhanda uti 
Inari. Äfven 1:sta Hft. af Suomi för nästa år kunde, om det 
utkommer så tidigt, anträffa oss i Inari, hvarjemte det vore en 
god sak, att få Lemströms afhandl:g om Finlands National Posi, 
ifall den redan finnes att tillgå uti Bokhandeln i H:fors. 

I Morgonbladet såg jag att Ordspråken snart skola be-
gynna tryckas. Också skref jag ifrån Uleåborg ett slags företal 
till dem och uttryckte min önskan att få v. Becker till corrector, 
för att sålunda få ojemnheterna i Ortografin rättade. Nu har jag 
då angående dem ej annat att tillägga, än om titteln, som, i 
fall någon annan ej vore passligare, kunde blifva Suomen Kan-
san Sanalaskuja. Helsa Din Fru och anhöriga ifrån din 

Elias Lönnrot. 
Kemi prestgård d. 12 Nov. 1841. 

P. S. I går snögade det så att slädföret nu är passabelt, 
men dessförinnan var marken så godt som bar, neml. ifrån Uleå-
borg till Kuivaniemi alldeles utan snö och ifrån Kuivaniemi till 
Torneå med så mycken lemning af isgata på landsvägen, att 
man hellre begagnade släde än kärra. I förrgår kom en resande 
med båt ifrån Rovaniemi till Kemi, men här vid prestgården har 
man redan i mer än veckas tid gått, och litet ofvanom äfven 
åkt med häst öfver elfven. — I går kom jag ifrån Torneå, der 
jag var halfannat dygn. Ehrström bad om sin hellsning. 

Densamme. 
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Ifrån Kola skola väl Matthias och undert:d skicka något 
för Suomi. Hvad jag med Wärnhjelm ifrån Laucko affärdade 
för Suomi har Du väl utan allt tvifvel för länge sedan erhållit. 

Lnr. 

Utdrag ur Bref ifrån D:r Lönnrot, dat. Enari 
den 3 och 5 Februari 1842. 
Helsingfors Morgonblad 1842, n:ris 36, 37. 

I sednare hälften af October reste jag ifrån Kajana till 
Uleåborg, hvarest jag dröjde något öfver en vecka, kom derifrån 
till Kemi prestgård och träffade der min reskamrat, Castr&L 
Emedan man då hvarken med kärra eller släda kunde komma 
fram, så måste vi uppehålla oss der ända till den 13:de No-
vember. Sistnämnde dag begåfvo vi oss derifrån och hade till 
den 28 i samma månad arbetat oss fram 240 verst till Salla 
eller Kuolajärvi Lappmark, såsom orten kallas, ehuru inga 
Lappar i hela församlingen numera finnas. Till Akkala by i 
Kola-kretsen af Archangelska Gouvernementet räknas omkring 
140 verst ifrån Salla. Dit hade vi ämnat oss, men då endast 
några få af bönderna i Salla hade varit till Akkala, så hade de 
kommit öfverens att taxera oss ända till 50 Rub. B. A. Då vi 
ännu voro qvar på orten hände sig, att flere Lappar ifrån Akkala 
kommo till Salla för att sälja renhorn, och då deras 40 å 50 
renar kommo att återvända utan något lass, så ämnade vi be-
gagna oss af tillfället och resa med dem. I början förklarade 
de sig ganska villiga att taga oss med sig, men när de, som i 
Salla gjort sig räkning att få skjutsa oss, hörde detta, så be-
gynte de inbilla Lapparne allehanda galenskaper, nemligen, att 
vi voro utskickade för att lära dem läsa lappska böcker, med 
mera sådant. Deraf blefvo Lapparne så skrämda, att de åter-
reste utan att taga oss med sig, och vi togo i förtreten en an-
nan väg hit till Enari, ty vi hade dock i alla fall ifrån Kolska 
Lappmarken, ämnat oss hit i medlet af Febr. för att träffa pastor 
Stockfleth, till hvilken jag ifrån Kemi skref derom. — I Salla 
dröjde vi flere dagar, firande derunder äfven ett bröllop som 
presten höll, hvilken gifte sig med sin piga. Folket derstädes 
är både okunnigt och bortskämdt. Det torde till en stor del 
vara af lappskt ursprung, ehuru det nu tagit Finskan till sitt 
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modersmål. Hittills hafva de ej haft någon kyrka och prest 
närmare än på 80 verst afstånd, i Kemijärvi, dit de äfven högst 
sällan i anseende till den svåra färden kunde komma. Men nu 
hafva de nyligen fått en egen både kyrka och prest; måtte blott 
detta verka till förbättring hos dem. Om folkets vidskepelse 
må ibland annat följande berättelse om Lappen Udjus upplysa. 
Udjus hade lefvat i Salla för 50 å 60 år tillbaka, och om honom 
berättades såsom en sanning, hvarom ingen tycktes tvifla, att 
då han en gång jemte en annan karl varit långt borta ifrån sitt 
hem, hade han om natten drömt, att något särdeles hade till-
dragit sig uti hans hem. Så snart han vaknat, sade han åt sin 
kamrat, att han med det skyndsammaste måste begifva sig hem, 
och kamraten bestämde sig att följa med. De togo genast vägen 
genom skogen och kommo till stranden af en sjö, der ingen 
båt fanns, hvarmed de kunnat ro sig öfver. Men detta gjorde 
ej något hinder för Udjus, utan gick han torrfota öfver sjön, 
och bad sin kamrat följa efter, hvilken dock hade sjunkit till 
knäs i vattnet. När Udjus kom hem, fann han hustrun gråtande 
och bägge sina döttrar döda och begrafna. Då hade han bedt 
sin hustru uppgöra eld, men öfver lågan hade han ställt sig 
sjelf sittande och begynnt sjunga några trollsånger, hvarmed han 
fortfarit någon tid, tills något krypande och skrafsande hördes 
bakom dörren. Hustrun hade trott det vara deras hund och 
gått att släppa in den, men fann till sin stora öfverraskning, att 
det var deras äldre dotter, som för några dagar sedan hade 
blifvit död. Kort derefter hade på samma sätt den yngre in-
funnit sig, endast med den skillnad, att mullvadorna bortgnagat 
något från hennes kind. Hon hade sedan par dagar derefter 
dött för andra gången, men den äldre systern hade befunnit sig 
väl efter uppståndelsen ifrån de döda och blifvit till och med 
gift. — Afven af denna berättelse kan man finna, huru långt 
allmogen härstädes hunnit i upplysning. Nog hör man sådana 
berättelser äfven på andra orter i landet, men mera såsom ämnen 
för löje, än tro. 

Om du nu ser på Wasenii Finlands Charta, så har du lätt 
att ifrån Salla eller Kuolajärvi, såsom stället på Chartan kallas, 
följa oss hit. Vi reste först öfver Kuolajoki och Teniöjoki, 
kommo så till Nousu och derifrån genom några hemman till 
Lokka och Korva. Denna färd räknades till 20 mil. Men det 
är till märkandes, att Lapparne räkna sina mil något kortare, än 
annorstädes i landet. De flesta af dem utgöra säkert ej mer än 
7 å 8 verst. De kalla en mil till bädnagullam, på finska peni-
kulma, hvilket namn tillkännagifver ett afstånd, hvarifrån man 
(vid lugnt väder eller medvind) kan höra hundens skällande. 
På Korva hemman tillbragte vi halfannan vecka, hvarunder vi 
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för menförets skull ej kunde resa. Vi fingo der till vårt be-
gagnande en sorts rum, hvarest något år förut sex räfungar dem 
husbonden lyckats fånga, blifvit uppfödda. Det hade dock en 
öppen eldstad, hvarest elden brann halfva dagen. Inuti rummet 
fanns intet spjell, utan fick man lof för hvar gång klättra upp 
på taket för att tilltäppa rökhålet. Knappt två timmar kunde 
man se med dagsljus — om dagen var klarare, eljest ej öfver 
halfannan. Mat fanns på hemmanet rikeligen, the och kaffe 
hade vi sjelfva, så att vi i det hela befunno oss ganska väl. 
Slutligen afreste vi den 23 December. Till Kyrö by i Enare 
församling räknas ifrån Korva 130 verst, utan något bebodt 
ställe emellan. Första natten lågo vi i skogen vid en af tvenne 
stockar uppgjord eld. Till en sådan stockeld sökas torra furur, 
hvilka efter längden ställas på hvarandra med litet mellanrum. 
Sedan man genom klufna spjelkor fått elden antänd på ett ställe, 
sprider den sig snart efter hela längden och brinner så ända till 
morgonen, utspridande en jemn värme å ömse sidor ifrån sig 
på 2 å 3 alnars afstånd. Snön bortskoflas eller nedtrampas förut 
såväl på det stället der stockarne komma att ligga, som på si-
dorna, så att de sofvande hafva beqvämligt rum. Ar snön djup, 
så blir det likasom ett taklöst rum med snöväggar och eld midt-
uti, långsefter rummet. Äfven i kall väderlek kan man vid en 
sådan eld sofva utan att frysa ; så mycket bättre, då väderleken 
är blid, såsom den nu var. Visserligen nedföll det någon snö, 
så att jag två å tre gånger måste vakna och skaka snön bort, 
men i alla fall var jag om morgonen derpå lika utsöfd, som 
vanligt. 

Till följande natten, sjelfva Julaftonen, kommo vi till en 
skogskåta norr om Sombio Tunturi, just der Suomu-ån tager sin 
början. Det var ett rum med en halfalnsbred öppning längs 
efter taket. I stället för julljus uppgjordes en god brasa midt 
i rummet, under öppningen. Derpå kokades kött (i flere gry-
tor) och åts, sedan kaffe och sist the, åtminstone fyra särskilta 
upplagor. Ty utom vår skjutskarl, husbonden på Korva, voro 
tre å fyra andra karlar med på färden, hvilka alla skulle trak-
teras, och vår thepanna inrymde ej mer än sex glas i gången. 
Till och med grädda saknades ej, ty en af bönderna, Sodankylä 
Kyrkovärden, som äfven var med, hade hemma låtit mjölk frysa 
till is, som nu upptinades och begagnades. För variations skull 
tyckte jag att denna julafton var ganska treflig. Först långt 
efter midnatt somnade vi på bänkar och på golfvet, om det 
skulle hafva funnits något golf, men det var bara marken med 
höruskor och tallqvistar uppå. Ett annat sällskap af våra följe-
slagare hade ej långt ifrån kåtan uppgjort eld i skogen och till-
bragte der sin natt, fyra å fem karlar, emedan kåtan var för 
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liten att inrymma oss alla. Till derpå följande natt kommo vi 
till Akujärvi nybygge af Kyrö by, och natten derefter tillbragtes 
i en Lappstuga, hvarifrån ej återstod mer än två korta mil till 
Enari kyrka, dit vi 3:dje dag jul i god tid framkommo. — Ifrån 
Kyrö by till Enari (50 verst) hade vi god renväg för oss, eme-
dan folket ifrån Kyrö dagarne förut färdats till kyrkan; men 
ifrån Korvo hemman ända till Kyrö var ej ett enda spår, och 
emedan hvar pulka här nedtryckte snön något djupare så åkte 
man till slut såsom i ett 3-4 qvarters djupt dike, der snön 
stod ett par qvarter öfver kanterna af pulkan. Dessutom hade 
vattnet stigit på isarne och kärren, på somliga ställen så högt, 
att pulkan nästan flöt derpå. Så snart man kom på torrare 
ställen bildades derigenom en isskorpa, som gjorde att renen 
ej orkade väl draga pulkan, hvarföre man oupphörligt måste 
afskrapa isen. 

När jag 1837 om våren var rest till Enari, fanns på plat-
sen endast kyrkan och en hop usla Lappstugor; nu har stället 
helt och hållet omskapat sig, sedan det fått en egen prest. Kyr-
kan har blifvit rödmålad, presten har en byggning med fem rum 
för egen räkning, och dessutom finnes en annan byggning, som 
består af en sal och tvenne kamrar, uppförd, såsom jag vill 
minnas, hufvudsakligast för kyrkoherdens räkning, som väl bor 
i Utsjoki, men understundom äfven måste infinna sig i denna 
kapell församling. I nästa sommar skall en Tings- och Domar-
stuga uppföras, hvartill som bäst stockar blifvit släpade alla 
dagar. Förundra dig ej deröfver, att jag nämnt och beskrifvit 
sådana ting, som dessa byggnader; på andra orter vore de 
visserligen ej värda att omnämnas, men här i Lappmarken! När 
man någon tid vältrat sig bland röken i en Lappkåta, så känner 
man först värdet af ett ordentligt hus, likasom man efter en 
öfverstånden sjukdom njuter bäst af helsan, eller likasom solen 
den 18:de Januarii, då vi åter för första gången sågo henne, 
förekom oss så underbart präktig, att man på lång tid ej kunde 
vända ögonen ifrån henne. Vi voro då på fjällena emellan 
Enari och Karasjoki, på återfärden ifrån det sednare stället. 

Men jag har glömt att berätta, det vi straxt efter nyåret 
reste härifrån 16 mil till Karasjoki, nordvest härifrån i Norrska 
Lappmarken, der Stockfleth med sin fru då befann sig för 
att betjena orten med prestavård och lära folket att läsa sina 
lappska skrifter, som hittills utkommit: hela Nya Testamentet; 
Mosis böcker (i utdrag); en bönebok ; ABC-bok ; en kort hand-
bok och Luthers lilla kateches. Ehuru han begagnat det latinska 
alfabetet och bildat ända till 10 nya, för Lappskan behöfliga 
bokstäfver, så lärde sig dock Lapparne ganska lätt innanläsnin-
gen, somliga på en enda dag. I undervisningen biträddes han af 
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tvänne Lappska Katecheter och var sjelf otroligt ifrig och nitisk 
dermed. Ifrån Karasjoki, skulle han den 9 Febr. fara till ett 
par månader till Kautokeino, och sålunda fortfarande med samma 
verksamhet i par års tid, genom hela Norrska Lappmarken. Vi 
öfverenskommo att sedan, i afseende på bådas våra lexicografier, 
komma någon sommar tillsammans i Kajana. Slutligen ämnar 
Stockfleth, trött af resor, bosätta sig i Christiania der han vid 
Universitetet skulle bli Professor i Lappskan och Finskan. Det 
är märkvärdigt huru Finnarne årligen förökas i Norge. För det 
närvarande utgöra de der 4,000 personer, men hvem vet inom 
huru kort tid detta antal kan vara fördubbladt. Hos S. dröjde 
vi i par veckors tid, vi återvände hit, och härifrån resa vi till 
Ryska Lappmarken och så i April till Kola. — I tvänne veckors 
tid hafva vi nu, med biträde af en Katechet från Utsjoki, läst 
Lappska. Detta språk har tre hufvuddialekter : den ena talas af 
de Norrska Lapparne och Utsjoki församlings Lappar i Finland, 
den andra nyttjas i Svenska Lappmarken, och den tredje i Ryska 
Lappmarken och i Enari församling inom Finland. De Norrska 
och Svenska äro temmeligen undersökta och ännu mer bearbe-
tade, men Rysk-Lappska dialekten ganska litet. Jag vet ej att 
derpå är något annat skrifvet än Fader Vår, som man läser i 
Sjögrens anteckn:r om Kemi Lappmark. Derföre säger Rask i 
sina Samlade Afhandlingar, andra del, Köbenhavn 1836 sid. 340: 
„Det är i alt Fald höjligen at beklage, at Russerne have gjort 
saa litet för Sprogets (Ryska Lappskans) Bearbejdelse". När 
skall man komma så långt, att man har grammatikor, lexica och 
chrestomathier helst för alla de språk, som talas inom Ryska 
riket? Sådant vore dock för all fornhistorie och språkjemförelse 
högst nödvändigt. — Utsjoki-språket är så godt som alldeles 
detsamma, som Stockfleth begagnat, men Enari-dialekten afviker 
så mycket derifrån, att folket här ej ens väl förstår, hvad man 
läser för dem, ehuru de utom sitt eget språk dock lärt sig att 
tala med Utsjoki-Lapparne, så att de i dagligt tal förstå hvar-
andra. I morgon (den 6) har jag tänkt för några veckor be-
gifva mig till någon Enari-Lapp, för att, bättre än här på prest-
gården, kunna lära mig språket. Castrén reste i förrgår till en 
fjällby 4-5 mil härifrån och väntas i dag eller morgon åter. 
Mot slutet af denna månad fara vi till Ryska Lapparne. 



314 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

Till A. J. Sjögren. 

Högtärade Herr Collegii Råd ! 

Om vår resa till Inari och till Stockfleth i Norge lärer 
Mag. Castren hafva skrifvit, hvad derom kunde vara att säga. 
I Inari dröjde vi ännu par veckor efter det han skref sitt bref 
till Herr Collegii Rådet. Derifrån reste vi öfver Patsjoki och 
Sönnikylä (Syngel) till Kola, hvarest vi nu i några veckor uppe-
hållit oss och derunder studerat Ryska, utan hvilket man i Ryska 
Lappmarken ej gerna kan hjelpa sig. En kort utfart gjorde vi 
härifrån till den närmast belägna Lappbyn, Kildin, men uppe-
höllo oss der ej länge, då Lapparne därstädes förekommo oss 
att vara bortskämda af sitt grannskap med Kola, och de dess-
utom försäkrade sig tala alldeles samma dialekt, som det talas 
i Maaselkä (vid norra ändan af Imandra), dit vi nu efter par 
dagar ämnat afresa. Enligt öfverensstämmande uppgifter af Lap-
parne i Syngel och Kildin tala Lapparne i Muotka, Petsamo, 
Patsjoki, Näytämö, Syngel och Notosero på en och samma 
dialekt utan någon af dem sjelfva märkt olikhet, men en annan 
gemensam dialekt talas af Lapparne i Kildinskij, Voronesjkij, 
Lävoserskij, Semiostrofskij och Maaseljskij Pogost. Om språket 
i Jokostrof och Akkala eller Babinska har jag hittills ej fått an-
nan upplysning, än att det skiljer sig ifrån Maaselkä och Kil-
dinska språket; troligen sluter det sig till den förra dialekten. 
Ännu mindre vet jag något om Terska Lapparnes språk, antin-
gen det utgör en tredje dialekt i Ryska Lappmarken, eller sluter 
sig till någondera af de andra. Angående de Lappska dialek-
terna har jag numera den öfvertygelsen, att de ej skilja sig så 
mycket ifrån hvarandra som Rask föreställt sig. Vore man rig-
tigt hemmastadd i någon dialekt, så kunde man på kort tid 
lära sig den andras egenheter och ganska väl hjelpa fram sig. 
Med hvad vi af den Norrska Lappskan inhemtat kunde vi så i 
Kildin, som Syngel uti lättare saker göra oss begripliga, och 
skulle hafva hjelpt oss så mycket bättre, om vi varit rigtigt inne 
i den Norrska Lappskan. Af högsta vigt för den Finska språk-
klassens studium vore att få de Rysk-Lappska munarterna nog-
grant undersökta — men dertill skulle fordras ett flerårigt arbete, 
äfven för en Finne, som för sitt modersmål bättre egnade sig 
till en sådan undersökning, än någon annan. Äfven Inari-dia-
lekten fordrade en sådan undersökning, om eljest någon allmän 
Lappsk Grammatik och allmänt Lappskt Lexicon skall för fram-
tiden kunna påväntas. 

Härifrån resa vi nu till Maaselkä, uppehålla oss der någon 
vecka, och likaså i Jokostraf eller ock i Babinska, hvarefter vi 
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med sista föret tänkt begifva oss till Onega för att träffa Archi-
mandriten Benjamin och hans Samojediska arbeten. 

fall det blifver möjligt, så beder jag ödmjukast Herr 
Collegii Rådet att till Onega skicka åt mig något dugligt Ryskt 
Lexicon, hellst sådant, der derivata och composita upptagas 
under stamorden, och med utsatta accenter, dock ej med fransysk 
version, utan tysk eller Latinsk, eller ock bara rysk ordförklaring. 
Dessutom en god Rysk Grammatik och någon samling af Ryska 
Folksånger. I sådant fall vore min anhållan, att Herr Collegii 
Rådet äfven ville förskottsvis gå i penningeutläggning för dem, 
ty jag kan ej på förhand veta deras pris. 

Med den fullkomligaste högaktning har äran framhärda 

Herr Collegii Rådets ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 
23 Mars Kola 1842. 4 April 

Kan den Syrjänska öfversättningen af Matthei Evang. fås, 
så beder jag äfvenledes om den till Onega. — Den Karelska, 
hvaraf Gottlund i Otava II del anför prof, lärer ej mera vara att 
tillgå i bokhandeln. — 

Till F. J. Rabbe. 

Egen Broder! 

Tack för Ditt kärkomna bref, hvilket jag vid ankomsten. 
till Kola erhöll, och hvilket varit det enda, som jag ifrån Fin-
land erhållit, alltsedan jag derifrån i sista höst afreste, om jag 
dock undantager några hellsningar af D:r Ehrström och v. Hhfd. 
Cajanus på Enari. Ditt bref var dat. den 26 Januarii, och allt 
ifrån den tiden vet jag ej det ringaste hvarken ifrån H:fors eller 
Kajana. Troligtvis skulle vi till Kola hafva erhållit några under-
rättelser, men enligt ett bref af Sjögren, som anviste oss till 
Archimandriten Benjamin i Onega för vårt Samojediska studium, 
kommo vi att i förtid lemna Kola — i förtid i afseende på 
brefven, visst ej eljest. — Vid afresan lemnade vi i uppdrag 
åt Postmestaren i Kola att öfversända alla till oss ank. bref till 
Onega, men för menföret och annat hafva vi sjelfve ej kommit 
längre, än till Kem, der vi med förargelse i några veckors 
tid betraktat hvar genomfarande post, som väl kunnat hafva 

Lnr. 
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bref till oss, utan att vi dock kunnat utfå det — ja ej ens 
se skymten deraf. Dessutom hafva vi här hört, att Archimandr. 
Benjamin för det närvarande uppehåller sig i Archangel, dit 
vi derföre sjöledes efter några dagar härifrån begifva oss, och 
kunna således ej ens ifrån Onega uttaga våra bref, om vi ej 
få dem till Archangel. I Archangel komma vi att dröja så 
länge, att vi der kunna få bref ifrån H:fors uppå denna da-
gens skrifvelse härifrån. Alltså anhåller jag, att Du skulle ihog-
komma mig med några rader och dessutom uti brefvet vidfoga 
två å tre hundrade Rub. B. A., hvilka för resans fortsättande 
torde blifva behöfliga. Om F. Tidningar innehållit några intres-
santa uppsatser, Finland, polemik m. m. anrörande, så kunde 
Du äfven inlägga sådana Numror, om de särskildt stå att er-
hållas, uti brefvet, ty det förökade postportot för deras vigt är 
dock intet betydande emot vår längtan efter allehanda under-
rättelser ifrån hemlandet. — 

Jag bifogar häruti en uppsatts : Bihang till F. Spr. Gr. 
för Suomis räkning, men af den andra, större uppsatsen: Resan 
ifrån Kola till Kem, kan Du sjelf bestämma, hvad deraf kan 
duga för Suomi. Passar det ej att deraf intages något, så skall 
jag väl ifrån Archang. skicka något annat och denna reseberät-
telse kan Du i det fallet behålla för Din egen räkning. Castrén 
har uppå något dylikt skrifvit sig sjuk; åtminstone är det haemorr-
hoider, om ej derjämte en liten släng at skörbjugg, ty han har 
redan i 5 dygn ej förtärt stort något, är dock emellanåt till föt-
ters och tyckes längta efter rara saker. Jag har allt hopp, att 
denna opasslighet dock snart skall gifva sig. Min hellsa har, 
Gud vare lof, varit ganska bra under hela tiden. Underrätta 
mig äfven på Archangel, huru långt det avancerat med tryck-
ningen af Venäjän Historia, som jag är prenumeranterne på 
Mehil. skyldig. 

Efter Du vet hvar min syster der i H:fors lefver, så lemna 
henna något understöd för min räkning, hvilket hon väl torde 
behöfva tills barnen blifvit något äldre. — Posttimmen förbju-
der mig att fortsätta detta bref med annat än en anhållan om 
mycket hellsningar till vederbörande. 

Kem den 124  Maj 1842. 
Tuus 

Elias Lönnrot. 
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Bref om en resa ifrån Kola till Kem. 
Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 1854, n:r 2. 

Sedan vi förmiddagen gjort våra fem å sex nödiga afskeds-
visiter, derpå spisat middag hos ispravniken, Ivan Wasilievits 
Latyscheff, betalt värdinnan, och inpackat resten af våra saker, 
voro vi vid pass kl. 6 e. m. den 7 april färdiga att afresa. 
Atskilliga af våra bekanta voro hos oss närvarande till sista af-
skedsstunden och några beledsagade oss ännu ytterligare par 
verst uppför Kola elf. Sent uppå aftonen sedan folket redan 
lagt sig, kommo vi fram till den första stationen, Kiitsa (på 
Lappska: Tjetjam), hvartill man ifrån Kola räknar 30 verst. 
I den strängaste kölden hade en mängd människor lägrat sig 
på backen och tycktes alla sofva tungt, ty ej ett enda hufvud 
syntes röra sig vid vår ankomst. Inne i stugan lågo andra på 
golfvet och på bänkar, så tätt hoppackade som möjligt. Det 
kostade mycken möda att arbeta sig fram till ett ställe på bän-
ken, som af värden för vår räkning rensades. Följande mor-
gonen begåfvo vi oss vidare och kommo först efter 22 verst 
till stationen Voronjerutjefskaja (L. Angisvaar), och derpå efter 
likaså 22 versts färd till Maaselkä by (L. Maase slit). Här hade 
vi ämnat qvarstanna för längre tid för att göra oss närmare be-
kanta med den Rysk-lappska dialekt, som folket här talar, men 
funno oss af tvänne skäl hindrade att fullfölja vår föresats. För 
det första voro alla stugor öfverfulla med folk, som reste ner 
till hafvet, så att i hvimlet ingenting kunde göras med besked, 
och för det andra var svårigheten att göra sig begriplig för Lap-
parne härstädes långt större, än vi förmodat. Dertill kom ännu, 
att väderleken i hast öfvergick ifrån sträng köld till stark värme, 
så att vi äfven började frukta för menföret, helst vi dessförinnan 
ämnat oss fram ända till staden Onega, dit vi ännu hade om-
kring 700 verst att färdas. Derföre dröjde vi ej längre tid än 
tre dygn i Maaselkä. De observationer, vi under denna tid 
kunde göra, tillsammantaget med de som vi förut gjort i Kildin, 
och sedermera uppå följande stationer voro i tillfälle att göra 
angående den här brukliga Lappska dialekten, reducera sig till 
enskilta ord. Men att utleta några särskilta ordformer, ville all-
deles icke lyckas oss. 

En gång ville jag underrätta mig, huru verbet lokkat, läsa, 
skulle böjas hos dem, och bad Lappen till en början säga, hvad 
n ,11,1Ta10, TIA i-INTaeTb, 01-170 tinTaeTb (jag läser, du läser, han 
läser) hette på Lappska. Dertill svarade han „TbI 131,1Tb 4I4TaeTb, 
a si ne ymtdo 41,1TaTb" d. ä. du läser nog, men jag kan icke 
läsa. Dervid blef det sedan, såvida jag ej fick honom att be- 
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gripa, det min fråga ej angick sjelfva saken, utan endast uttrycket. 
Ungefär så gick det äfven med andra frågor, såsnart de ej in-
skränkte sig till enskilta ord, sådana som t. ex. natt, inn; sömn, 
najer; morgon, idtalis; middag, käskpäiv. — — — — 

Förut hade finska språket och Stockfleths arbeten hjelpt 
oss vid våra Lappska studier, men här hos de Ryska Lapparne 
hjelpte ingendera. På Ryska uttryckte sig med färdighet både 
karlar och qvinnor, men då vår färdighet i det vanliga sam-
talsspråket ej ensam var tillräcklig, så skulle vi naturligtvis 
taga bokspråket till hjelp. Jag hade till den ändan afskrifvit 5, 
6 och 7:de kapitlet af Mathei evangelium i Rysk öfversättning 
och trodde mig utan synnerlig svårighet få dem vers efter vers 
öfversatta på den Rysk-lappska dialekten, likasom jag i Enari 
utan stor möda fått samma kapitel på Enari-dialekten. Men så 
ofta jag begynte med arbetet, tyckte jag, som om Lappen ej 
förstod ett enda ord af hvad jag läste, och följden blef, att ej 
en enda vers blef öfversatt. I Enari träffas ganska många, som 
kunna Nya Testamentet till en stor del utantill, nämligen på 
Finska, och hvad de kunna och äfven förstå till innehållet, det 
kunna de sedan återgifva på Lappska, men hos de Ryska Lap-
parne tycktes såväl hela Nya Testamentet, som hvarje enskilt 
uttryck deraf vare en terra incognita. 

Likväl vore det ej så svårt att undersöka de Rysk-lappska 
munarterna, men dertill skulle fordras år, och icke några veckor 
eller någon månad, samt dessutom fullkomlig kännedom af Norrsk-
lappskan eller ock Enari-dialekten. Skulle man, såsom sitt mo-
dersmål, känna någondera af dessa dialekter, så tviflar jag ej, 
att man inom kort tid skulle kunna förstå och tala äfven med 
de Ryska Lapparne, och det på deras modersmål. Vår känne-
dom af nämnde dialekter var ej alltför stor, sträckte sig dess-
utom mera till den grammatikaliska formen, än till ordförrådet, 
och dock hjelpte vi oss i många saker med Lappskan, hvarföre 
också skjutskarlarne, när vi framkommo till ett nytt ställe, van-
ligtvis skyndade sig att underrätta folket, att vi talte Lappska. 
1 prof. Rasks Samlede Afhandlinger, utgifne efter författarens 
död, 2 Delen, pag. 336, förekommer följande yttrande om de i 
Norrige och Sverige brukliga Lappska dialekterna „I begynnelsen, 
ja ända till Kalmare-unionens upplösning, var det Lappska fol-
ket och språket blott ett enda, med undantag af den olikhet, 
som det skilda lefnadssättet och ifrån hvarandra aflägsna trak-
ters dialekter naturligtvis måste medföra. Men sedan folket och 
landet blef delt, blefvo de mest aflägsna dialekterna upptagna 
till skriftspråk, nemligen den nordligaste af de Norska och den 
sydligaste af de Svenska, och begge betecknade med en ytterst 
olik orthografi. Härtill kom en olik tillblandning på ena sidan 
af Norskan eller Danskan, på andra sidan af Svenskan; hvarjemte 
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det äfven är möjligt, att Finnarne, som bodde i provinsen Norr-
land af Sverige, vid det dessa trakter blefvo bebodda af Norr-
män och Svenskar, kunde till någon del hafva förenat sig och 
sammansmält med de sydligaste Lapparne, och inverkat på språ-
ket. Allt detta har åtskiljt den Norska och Svenska Lappskan så 
mycket från hvarandra, att de nu se ut såsom helt olika språk, 
så att man kan blifva glad, då man upptäcker ett och annat 
ord, som ännu är alldeles lika i begge." 

Så yttrar sig Rask, men sådant är ej det rätta förhållandet. 
Med all den olika inverkan af grannspråket, skrifsättet m. m. är 
dock icke ens skriftspråket hos de Norska och Svenska Lap-
parne så olika, att icke större delen af orden vore gemensamma, 
kvarföre den som känner det ena, med några dagars öfning kan 
göra sig bekant äfven med det andra. „Ser uppå foglarne i 
luften" o. s. v. Matth., VI: 26 heter i den Svensk-Lappska öfver-
sättningen af Nya testamentet: Kätjet almen låddit, äh sije saje, 
ähken pajas tjuoppa, ähken tjågge ladoi sis; dauk tijen almen 
Attje piäbma sijeb. Epet kus tije le välek puorebeh sijest; 
ordagrannt på Svenska: ser himlens foglar, icke-de så, icke-de-
heller upp skära, icke-de-heller samla ladornas till-inre; dock eder 
himlens Fader föder dem : icke-i månne ären mycket bättre 
framför-dem. Med bibehållandet af den Svensk-lappska ortho-
grafien lyder detta ställe i Stockflets öfversättning: kättjat alme 
låddit, kilvtjägjek sii di läk, äige lagjijägjek, äige aitidi 
tjåkkijägjek, ja almalalasj attjadek siin piäbma; äppetgo tii 
sagga ämbo läk ko tak; ord för ord: ser himlens foglar, så-
ningsmän de icke-de äro, icke-de-heller skördesmän, icke-de-heller 
till-visthusen samlare, och himmelske eder-fader dem föder; icke-
i-månne ganska-mycket mer ären än desse. Ville man föra dessa 
öfversättningar närmare till hvarandra, så kunde i den Svensk-
lappska orden: äh sije saje, ähken pajas tjuoppa, ähken tjågge 
ladoi sis o. s. v. alltförväl omändras till sajejeh sije äh le, äh-
ken pajas tjuoppejeh, ähken aititi tjåggejeh, ja almolats uttjete 
sijeb piäbma; epetkus tije sagga äneb le ko tak, eller också 
kunde den Norrsk-lappska återgifvas med : kättjat . . . . äi sii 
kilve, äige pajas tjuoppa, äige tjoakke aitidi o. s. v. För att 
det bättre må falla i ögonen, huru stor olikhet ännu skulle åter-
stå i de omnämda dialekterna vid öfversättningen af detta till 
exempel tagna stället, vilja vi ställa dem ord för ord under hvar-
andra och vidfoga dertill en öfversättning af samma vers på en 
tredje hufvudsaklig Lappsk dialekt, nämligen den hos Enari-
Lappar brukliga: 

Norsk-lappska: Kättjat alme låddit, äi sii kilve, 
Svensk-lappska: Kätjet almen låddit, äh sije saje, 
Enari-lappska: Käättjedh aalme ludtiit, eä siiji kaalve, 

— — — 
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Jag tviflar icke, att ej öfversättningen af åtminstone denna 
vers kunde blifva blott en enda, den alla dessa dialekter skulle 
förstå. Högström i sin Beskrifning öfver de till Sveriges krona 
lydande Lappmarker anmärker om de Lappska dialekterna, pag. 66: 
„Man kan just ej neka", — skrifver han — „at man ju ock 
röner, huruledes de olika dialecter befinnas hafva skiljaktiga ter-
mer på et och samma begrep, samt undertiden skiljaktiga be-
grep på en och samma term; men så har jag ock tagit i akt, 
at ofta de ord, som både Tolkar och jämväl i språket färdige 
Prestmän försäkrat mig i den eller den Lapmarken ej vara bruke-
lige, har jag sjelf sedermera af Lappens egen mun fått höra, 
ändock jemväl han förrut på tillfrågan sagt sig det samma ej 
förstå. At man ock i förra tider härutinnan ofta bedragit sig, 
kan jag märka af Scheffero, som berättar, att i stället för warra, 
jocki, seipig, nisu etc. som man talar i Pite-Lapmark, brukas i 
Torne-Lapmarker tådar, wirte, owre, kab, etc. då likväl både 
desse och de andra orden äro öfver alt kunnige och uttrycka 
samma sak, dock med någon skilnad. Ty tuoddar betyder et 
fjäll, men ware et berg, orre en eckorn, men seigig et djur, som 
har lång svans (caudatus), kab, kawa eller acka en ägta hustru, 
men nisu en qvinna, etc." Pag. 69: „I öfrigt har jag för min 
del funnit, at ehuru skiljaktiga dialecter finnas i Lapmarken, är 
dock skilnaden ej så stor, som i Svenskan". Pag. 70 utlåter 
han sig om samma ämne: „ju större insigt jag fått i språket, 
ju mindre har jag funnit skilnaden uti dialecterna, samt at ingen 
högre och mer klagat öfver deras olikhet och svårigheten dem 
at förena, än de samme, som i språket varit minst för sig komne". 
— „Och emedan jag i öfrigt uti alla de skiljaktiga Lapska böc-
ker, som aldramäst i orthographien varit oense, ej funnit så stor 
olikhet, som uti några Svenska skrifter, hvilka tid efter annan 
utkommit efter de dialecter, som i åtskilliga Svenska Provincier 
talas; så tviflar jag ej, at ju en viss antagen dialect (borde väl 
heta: ett visst antaget skriftspråk) skulle med tiden i alla Lap-
marker med samma tryghet brukas och förstås, som en Bibel i 
hela Sverge, ehvad en del antingen af okunnighet eller obe-
tänksamhet häremot haft eller hafva at invända. Och, ändock 
jag ville medgifva, at folket i någon viss Lapmark så väl för-
stode et främmande, som sit eget modersmål, hvilket jag dock 
ej gerna vil tro, så holler jag likväl före, at de ändå vid Lap-
skan hälre böra hollas under deras Christendoms inhämtande och 
bokliga konsters idkande." 

Detta Högströms yttrande, som egentligen tyckes angå de 
Svensk-lappska dialekterna, hvartill dåförtiden likväl räknades 
äfven Enari- och Utsjoki-dialekterna, och således äfven den Norsk-
lappska, såvida Utsjoki språket ej skiljer sig derifrån, äfvensom 
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språket i de norra delarne af Svenska Lappmarken i denna dag 
är i det närmaste detsamma, som det Norsk-lappska och Utsjoki-
språket, skulle alltförväl kunna utsträckas öfver alla samteliga 
Lappska dialekter både i Sverige, Norge och Ryssland. Ty äfven 
de Rysk-lappska dialekterna skilja sig ingalunda så mycket ifrån 
de andra, som man vanligtvis föreställt sig. På de ställen vi 
hittills besökt hafva de Ryska Lapparne talt sitt språk, så att 
det varit för oss tillochmed bättre begripligt, än Enari-dialekten. 
Om de Terska Lapparnes språk kan jag dock naturligtvis ingen-
ting med bestämdhet säga, såvida vi ej kunnat besöka dem. 
Dessa Lappar bo ytterst åt öster och sydost på den stora halfö, 
som emellan Hvita- och Ishafvet ligger österut och åt sydost 
ifrån Kandalax, Imandra-sjö och Kola. Man räknar dem till 
fem å sex hundrade till antalet, och indelar dem uti tre sam-
hällen: det Jokonska, mest norrut, vid Sveätoi Noss och der-
ifrån söderut det Lumbofska och Sosnofska. Ifrån Sveätoi Noss 
vesterut ända till Kola vistas på särskilta ställen de Semiostrof-
ska Lapparne och indelas efter de uppgifter, som i Kola om 
dem kunde fås, uti Kuroptafska, Kamenska, de egentliga Semi-
ostrafska, Lavoserska, Voroneska och Kildinska samhälligheter. 
Vester om Kola lefva Lapparne i Muotka, Petsamo, Patsjoki, 
äfvensom Nuortijäyri- och Syngelska Lapparne och söderut 
Maaselkä-, Jokostrofska och Babinska eller Akkala- Lapparne. 
I flertalet af dessa samhälligheter eller byar funnos Lappar till 
ett antal af etthundrade och derutöfver, men i de mindre endast 
40 å 50. Hela antalet af de Ryska Lapparne utgör omkring 
1,700, bland hvilka endast några få, som ifrån Finland eller 
Norge inflyttat, föra ett nomadiserande lefnadssätt. De öfriga 
bo om vintern uti byar till omkring tie hushåll, eller flere, på 
ett ställe, uti af timmer bygda hus med bänkar, golf och flere 
små glasfönster. Uti Maaselkä hade de ordentliga Ryska pörten 
med spis och skorsten, ugnsstolpe och derifrån till väggarne 
utgående breda sparrar. Derjemte funnos också somliga Karelska 
rökpörten. Uti Kildin sågo vi jemte af timmer uppbygda stugor 
äfven sådana, som blifvit af torf uppförda i form af en såkallad 
kåta, med eldstad midtuti rummet, och en omkring två alnar 
lång och en half aln bred öppning i taket midtöfver eldstaden. 
Till sommaren öfvergifva Lapparne sina vinterbyar och flytta en 
del till hafskusten, andra till större floder och sjöar, der de hafva 
sina sommarställen. Många hafva ännu särskilta ställen för höst-
fiske vid sjöarne, der de dröja ända till julen, då de återvända 
till sina vinterbyar. I likhet med de fordna Persiska konungarne 
tillbringar således fiskar-Lappen särskilta årstider på särskilta 
ställen. 

Utom Lappar, som bebo den omnämnda stora halfön emel- 

21 
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lan Kandalaxska viken, Hvitahafvet och Ishafvet, finnas der 
också åtskilliga Ryska byar längsefter kusten af Kandalaxska 
viken och Hvitahafvet. Dessa äro till namnet börjandes ifrån 
Kandalax först Porjeguba, så Umba, Kuusrjeka, Olenitsa, Sal-
nitsa, Kaskarantsa, Warsuga, Kuusoma, Tjavanga, Tetrina, 
Tjapoma, Pälitsa och sist Ponoi. Ifrån Kandalax räknar man 
90 verst till Porjeguba och afståndet emellan Pälitsa och Ponoi 
sades utgöra 180 verst, men för resten ligga de andra byarne 
för det mesta på 20 å 30 versts afstånd från hvarandra, och hela 
kusträckan ifrån Kandalax till Ponoi utgör omkring 500 verst. 

Hafvet utanför norra delen af halfön, och ända till Norska 
gränsen, kallas med ett eget namn den Murmanska kusten, der 
Ryssar, Karelare och Lappar hela sommarn igenom, börjandes i 
april månad och ända till slutet af augusti, uti sina snäckor — 
så benämna de sina stora, öppna, fiskarbåtar — tumla om hvar-
andra för att bringa hafvets innevånare död och förderf. Kare-
lare och Lappar äro mest legofolk hos Ryssarne, hvilka förse 
dem med fartyg, fiskredskap och proviant. Blott några få af 
dem fiska för egen räkning. De hvilka gå för lega räkna sin 
vinst till hundra rubel och derutöfver för sommaren, sedan alla 
utgifter för resan till hafvet och dädan blifvit afräknade. Denna 
summa kunde anses vara tillräcklig för en bonde på en sommar, 
men tager man i betraktande, att hans åkerbruk och ängsskötsel 
derunder blifva försummade, att han följakteligen måste använda 
större delen af sina hundrade rubel till uppköp af föda för vin-
tern, så blir hans vinst i sjelfva verket en förlust. Men sådan 
är nu sedan så hos den Ryska, som Karelska allmogen, ej 
blott i Arkangelska, men äfven till en stor del i Olonetska 
guvernementet, att för allehanda småaktiga penningespekulationer 
uppoffra den egentliga källan för en varaktig bondrikedom — 
jordbruket. Då man i Finland ända till 69°, uti Enari försam-
ling, idkar åkerbruk, finner man vid sjelfva hafskusten (Kanda-
laxska viken) i Arkangelska guvernementet åkerbruket ej sträcka 
sig utöfver den 66:te graden, der man, 15 verst norr om Kie-
retti, finner en liten Karelsk by vid namn Nilmijärvi med de 
sista spår af åker. Men i de egentliga Ryska byarne, hvilka 
samteligen ligga vid sjelfva hafsstranden, går åkerbruket ej ens 
så långt norrut, utan upphör mer än en hel grad sydligare, 
söder om staden Kem. Och der man ändteligen träffar åker-
bruk på dessa trakter — hurudant är det ? I stället för att den 
Finska bonden under långt nordligare trakter, och, som man efter 
all sannolikhet skulle tro, i sämre jordmån utsår sina 5 å 6 
tunnor årligen, anses här en tunnas utsäde för ett non plus ultra, 
och tre å fyra kor för en stor ladugård, då man i Finland an-
ser femton å tjugu för en medelmåttig. Om nu någon ville 
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veta orsaken till detta jordbrukets usla tillstånd — ja uselhet i 
allt — hos den Ryska och Karelska allmogen på de nämnda 
trakter, så må han sjelf bäst han gitter utgrunda den; jag vill 
hellre i det stället framlägga min tanke om, huru den Finska bon-
den lättast kunde bringas till samma uselhet. Primo: afvänj 
honom ifrån att betrakta jorden, sitt hemman, såsom sin en-
skilta egendom; derigenom skall jorden och jordbruket snart 
förlora allt värde för honom. Secundo : låt honom, om också 
för lindrig afgift, lösa hvarje träd han behöfver taga från sko-
gen, men framför allt pliktfäll honom ju oftare, dess bättre, om 
han utan lof någon gång råkade nedfälla ett träd, eller lät ho-
nom åtminstone betala dryga mutor derföre; derigenom skola 
hans åbyggnader förfalla, och all vinst af skogen försvinna för 
honom. Tertio: föreskrif honom att betala sina utskylder i kon-
tanter, och det efter antalet af hufvuden, ej efter den jord han 
besitter; derigenom bringas han att alltid trakta efter bara pennin-
gen, der den lättast och snarast kan fås. Qvarto : bibringa honom 
den öfvertygelsen, att mjölk på ena hälften af året är ett för-
derfligt födoämne ; derigenom skall han ej mera med sådan om-
sorg sköta sin ladugård, utan fiska i stället sin sommar öfver, 
och det säges ju i ordspråket: ei Jumala ole käskenyt kalan-
pyytäjän rikastua d. ä. Gud har ej velat att en fiskare skulle 
komma i välmåga. Det vore lätt att fördubbla antalet af dessa 
välmenta råd, men då äfven de redan gifna torde anses för 
öfverflödiga, lemnar jag på engång alla jordbruksfunderingar, 
och förflyttar läsaren till Murmannerne. Så, eller ock Mur-
mansker, kallar man det folket, som ifrån de Ryska byarne och 
städerna ifrån Kandalax ända till Onega och längre bort, och 
ifrån de Karelska byarne i Arkangelska gouvernementet, till en 
del äfven ifrån de Olonetska, hvarje vår i slutet af mars och 
början af april tusendetals strömmar till den redan omnämnda 
Murmanska kusten af Ishafvet, uppfyllande under sitt framtå-
gande vägen med långa, här och der afbrutna, sträckor. Det re-
dan i början omnämnda folköfverloppet i Kiitsa bestod af Mur-
manner, Murmanner hade vi redan träffat i Kola, Murmanner träf-
fade vi hela vägen utföre och vid alla stationer ända till Rasno-
volok, och likväl var det endast eftertroppar af sådana, hvilka kom-
mit sig sent till vägs, de flesta hade redan förut framrest. Några 
af dem transporterade sina bylten i ahkior, som drogos af medel-
måttigt stora hundar, Gud vet ifrån huru långa vägar, andra lejde 
renar både för sig sjelf och sina saker, men de flesta vandrade 
till fots, dragande efter sig en såkallad veturi, en lätt i form 
af en ahkio gjord släda. Många af dem tycktes vara i ytterst 
ynklig belägenhet utan betydlig vägkost hemifrån, och utan pen-
ningar att köpa åt sig under vägen. Förutseende den inträf- 
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fande nöden hade de hemifrån fösett sig med allehanda skräp, 
utnötta kvinnomössor, hufvudbindlar, andra bandstumpar och 
lappar, som de utbjödo åt Lapparne ; men ej ens Lappen ville 
gifva dem något värde. Jag förstår ej, huru de måtte hafva 
skaffat sig fram till hafskusten, men hoppas, att de dock på ett 
eller annat sätt hjelpte sig. På ett ställe träffade jag tvänne 
bröder, af hvilka den ena häftigt insjuknat uti lunginflammation, 
som efter allt hvad jag kunde förutse ej kunde hafva någon 
lycklig utgång. Lyckligtvis hade han dock så mycket penningar, 
att han åtminstone till några håll kunde lega ren för ahkion, dit 
den sjuke inbäddades. Men sedan dessa blefvo slut, återstod 
för honom väl intet annat, än att sjelf spänna sig för och draga 
fram sin broder till kusten för att der — dö; ifall denne icke 
dessförinnan under vägen hunnit aflida. 

För deras räkning, som kunde lega sig ren, hade Lapparne 
samlats vid stationerna för att genom skjutsandet förtjena sig 
penningar. Vid renombytet åtgingo vanligtvis flere timmar under 
prutandet om skjutslegan. Ifrån två rubel, som Lappen i början 
begärde för renen, ifrån Maaselkä 40 verst framåt, nedprutade 
Murmannen skjutslegan till en, eller en rubel tjugu kopek, allt 
efter vägalaget, seden han i förstone visligen bjudit Lappen ej 
mer än hälften deraf, eller ännu mindre. De flesta Murmanner 
lemna stora postvägen vid Rasnovolok, vid halfva vägen emellan 
Kandalax och Kola, begifvande sig derifrån österut; endast mindre 
delen kommer till Kola. 

Ett annat mäktigt, hittills i historien obekant folkslag, hörde 
jag i Kola första gången omnämnas — Filmannerna. Som jag 
på kartan ej hittade något Filmannien (eller Fillmannien), så 
måste jag af folket i Kola göra mig underrättad om detta land 
och dess innevånare, helst hvardera ej i det ringaste tycktes 
stå efter Murmannien och Murmannerna, om hvilka jag redan 
dessförinnan lyckats skaffa mig några underrättelser. Filman-
nerna lefva på den Filmanska kusten, och denna kust ligger 
västerut ifrån den Murmanska, tagande sin början der denna 
slutar vid Norska gränsen, och sträckande sig vida utöfver Nord-
cap ända till Hammarfest och derutöfver. Deras lefnadssätt skall 
vara i det närmaste likt Murmannernas; dagarne vistas de på 
sjön, och nätterna antingen på sjön eller uti badstugor och kojor, 
som finnas uppförda vid stranden af hafsvikarne, några af träd, 
andra af torf. Huru de tillbringa sin vinter, derom kunde jag 
ej få några fullständiga underrättelser, men man trodde, att de 
till större delen försvinna om hösten, likt Murmannerna, till 
hvilka man ej finner ens spår om vintern. 

I Murmannien talar man ett språk, hvilket mycket liknar 
Ryskan, men Filmannerna skola hafva sitt eget språk, kalladt 



Bref om en resa ifrån Kola till Kem. 325 

Kakspreck, eller såsom det kanske rättare bör skrifvas : mawb 
fprect (obs. Kawb med Ryska bokstäfver, spreck med Tyska). 
Såsom resande enkom i philologiskt hänseende blef jag ej litet 
glad vid upptäckten af detta nya språk; hvem vet om det ej 
engång bland språken skall komma att spela samma höga roll, 
som Sanscrit för det närvarande. Så mycket är åtminstone sä-
kert, att det i sig innehåller grundelementerna till ej allenast 
det Ryska och Norska språket, utan äfven till Finskan och Lapp-
skan. I Kola träffade vi några som talte Kakspreck-språket och 
äfven under resan derifrån till Kandalax träffade vi i Rasnovolok 
tvänne borgare, af hvilka den ene sade sig kunna Norska; men 
kunde han ock ej det, så talte han i dess ställe så mycket 
bättre Kakspreckskan. Hvarifrån reser du, hette: Hårfra du fara; 
hvad är ditt namn: kak du heta; med huru många renar reser 
du : hår manga ålenej du fara; önskar du thevatten, så kokar 
jag: du tjai vil hafva, tak ja koga; har du egen thekanna: sin 
tjainik du hafva o. s. v. Högström i sin ofvannämnda beskrif-
ning, pag. 77, talar om ett i Svenska Lappmarken brukligt tungo-
mål, kaliadt Borgarmålet, hvilket efter all sannolikhet är en dia-
lekt af Kakspreckskan. Föröfrigt skall Kakspreckskan ej vara 
något synnerligen svårt språk att lära sig. Folk ifrån Kola, som 
några månader om sommaren vistats i Filmannien, talte språket 
med färdighet. Ett af de yppersta orden är ordet da upprepadt 
(da, da). Förstår Kakspreckarn ej ett ord af, hvad man talar till 
honom, så hjelper han sig fram ganska skickligt med att svara 
da, da. Huru vigtig Kakspreckskan i många fall kan blifva 
må äfven bevisas af sjelfva benämningarne Filmanner och Mur-
manner, hvilkas etymologi är tydlig, så snart man känner Kak-
spreckskan. Ty om det ej framdeles skulle lyckas någon ety-
molog att förklara ordet Filmanner genom grekiskan, i hvilket 
fall det dock borde skrifvas Philomaner, så ansåge jag det 
komma af Kakspreckskan och betyda det samma som Finmar-
kens kustinnevånare. Äfvenså är ordet Murmanner af Kaksprec-
kiskt ursprung och betyder utan allt tvifvel hafsfarande (till 
hafvet resande ?, hvilket ord man sedan upplöst, så att man 
deraf fått det Ryska ordet mope, haf, och det Lappska mannee, 
farande. Om nu någon skulle tro, att jag för länge uppehållit 
mig med Kakspreckskan, så får jag svara för mig, att jag såsom 
filolog ej kunnat blott med några ord omnämna ett hittills helt 
och hållet obekant språk; har jag åter för vidlyftigt ordat om 
Murmanner och Filmanner, så må man erinra sig, att borger-
skapet i Kola, hvilken ort jag för ej så lång tid sedan lemnade, 
troligen ej veta till af andra menniskor på jorden, än sig sjelfva, 
Murmanner och Filmanner, eller af andra verldsdelar, än Ryss-
land, Murmannien och Filmannien. 
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Den Filmanska kusten är särskildt för oss Finnar märk-
värdig derföre, att den utom Norrmän och Lappar bebos af om-
kring 4,000 (fyra tusende) menniskor, hvilka till sitt modersmål 
hafva Finskan, och troligen komma att ännu länge behålla den, 
så mycket ock åtskilliga, äfven upplysta, Norska prester ifra för 
att få dem att läsa Norska. Huru många sekler månne verlden 
ännu skall stå, för att menniskan må hinna hellst så långt i 
upplysning och tolerans, att hon väl sjelf må anse sitt moders-
mål för det bästa af alla, men lemna också alla andra rättig-
heten att så anse sitt, och ej förmå dem med lock och pock 
att bortbyta det. Och särskilt skulle jag fråga de Norska pres-
terna, hvarföre just på samma tid, som man som häftigast ar-
betar för medel till Lapparnes religionsundervisning på deras 
modersmål, man rörande Finnarne följer ett alldeles motsatt 
system? Månne derföre att Lapparne utgöra ett mer än dubbelt 
större antal? Dåligt skäl; ty att äfven den svagare må göras rätt-
visa, lärer både lagen och evangelium. Eller kanske för att ej 
sjelfva behöfva lära sig Finskan, då man redan förut har Norskan 
och Lappskan? Också dåligt; ty fyra eller åtta bildade prester 
måtte dock med mindre omak och tidspillan lära sig att snacka 
och läsa ett främmande språk, än fyra tusen obildade bönder 
kunna göra det. Eller måhända låter Norskan i vår Herres öron 
behagligare än Finskan? Men han har ju sjelf sagt, att Hans 
namn må förkunnas för alla folk och på alla tungomål på jorden. 

Dock hvarföre hålla sig till det i upplysning högt stående 
Norska presterskapet, då i afseende på Lapparnes religionsunder-
visning inom vårt eget land alla dessa och ännu flere frågor 
med allt skäl kunde göras vårt eget presterskap. Vi klaga, eller 
åtminstone har man hos oss klagat deröfver, att under den 
Svenska tiden vårt modersmål förtrycktes, och likväl skyndade 
man, såsnart emancipationen ifrån latinet engång genom reforma-
tionen blifvit verkställd, att ej blott med bibel, utan ock med 
andra nödiga religionsundervisningsböcker på finska förse vår 
allmoge. Om ej annat, så åtminstone en billig erkänsla för 
hvad oss sjelfva vederfarits, hade bort förmå oss att låta Lap-
parne vederfaras samma rätt. Men långt derifrån, att så skedde. 
Se här en kort kronologisk framställning af hvad som gjordt 
blifvit i sådant hänseende 1). På den tid Svenskarne och Dans-
karne skrefvo andaktsböcker för sina Lappar på deras moders-
mål, skref man hos oss prostevisitations-protokoller, af hvilka 
det följande är ett utdrag : 

1) Den som önskar fullständigare underrättelser härom, hänvisas 
till A. J. Sjögrens Anteckningar om Församlingarne i Kemi-Lapp-
mark, H:fors 1828, pag. 213-219 och 368, 369. 
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År 1746. „Läste redan de flesta (Lappar) på Finska, men 
somliga ock på Lappska och några få på Danska. — — Bifölls 
och samtycktes att själasörjaren jemte Finskan ock skulle betfena 
sig af Lappska språket". 

1752. I protokollet lemnas språket derhän och talas blott 
om det härliga (?) besked, som Enari-Lapperne kunde göra om 
förståndet af sina kristendoms stycken. 

1760. Gillades af Biskopen den „goda författning, att i 
Utsjoki införa det Finska tungomålet, såsom hvilket de fleste 
redan bruka (?) och alla ändå i anseende till sin handel och 
vandel med granskapet framför allt nödgas (?) lära sig". 

1765. Visitatorn „fant sig föranlåten, at alfvarsamt till-
säga både föräldrar och barn, at skaffa sig mera färdighet uti 
Finskan, samt at föräldrarne måtte tala finska med barnen". 

1770. Befanns en del vara någorlunda inkommen uti sin 
christendomskunskap, en del deremot något svagare, och bland 
orsaker till svagheten i christendomen anföres „okunnighet i 
finska språket, som kommer deraf, att föräldrarne aldrig tala 
finska med sina barn". 

Detta korta utdrag af vårt presterskaps syndaregister i sitt 
förhållande till Lapparne må vara nog. Endast den första visi-
tationen, som anställdes 1746 af den ofvannämnde Pehr Hög-
ström, kan anses vara något gynnande för Lapparne, om ock i 
protokollet ingenting positift stadgas om prestens skyldighet att 
lära sig Lappskan och derpå meddela Lapparne sin kristendoms-
undervisning. Den goda författning, som omnämnes i 1760 
års visitationsprotokoll härrörde af dåvarande kyrkoherden i Lapp-
marken, Henr. Wegelius, hvilken under sin vistelse i Lappmar-
ken gjort äfven den upptäckten, att Lapparne talte sinsemellan 
ett „hundspråk" — en upptäckt, som tie år derefter (1770) af 
kontraktsprosten i Kemi, H. Zimmerman, vid den då af honom 
anställda prostevisitationen besannades. Nämnde Wegelius skall 
hafva varit en sådan radical anti-Lapponus, att han i början till-
ochmed förbjudit Lapparne att i sina egna rum under hans när-
varo tala sitt „hundspråk". Efter 1770 och ända till närvarande 
tid har saken ej i det ringaste förändrat sig till Lapparnes för-
mon. Allt ännu tala Lapparne sinsemellan och med sina barn, 
ej Finska, utan det lappska „hundspråket", och allt ännu till-
håller man dem att läsa Finska och predikar för dem på Finska, 
om ock, såsom i Utsjoki församling är fallet, ena hälften illa 
förstår predikan och den andra hälften alls icke. Ännu i denna 
dag examineras våra blifvande prester i sina 15 psalmer He-
breiska, ehuru utan allt tvifvel 15 sidor Lappska för dem, som 
anställas i Lappmarken, vore af flerdubbelt mera värde, så litet 
jag än ville förringa Hebreiskans. 
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Eljest är det märkvärdigt, huru liten framgång sådana na-
turstridiga bemödanden, som t. ex. det att afvänja ett folk ifrån 
dess modersmål, vanligtvis hafva. Redan i etthundrade år har 
man antingen med afsigt eller, såsom man skulle hoppas, i all-
sköns oskuld och medvetslöshet arbetat på att förvandla de 
under Finland lydande Lapparne till Finnar, och ännu har man 
ej lyckats bringa det längre än att Lapparne i Enari tala en 
bruten Finska, med undantag af barnen och Paatsjoenniska by, 
hvilka ej kommit sig ens till en sådan färdighet. Med Utsjoki 
församlingens Finska står det i alla hänseenden långt sämre till, 
än med Enari-boernes, och äfvenså med bokläsning, kristen-
domskunskap och moralitet, för hvilket allt Enari-församlingen 
förtjenar ett rättvist beröm. Dock kan jag ej gå i borgen för huru 
djup och innerlig äfven sjelfva Enari-boens kristendomskunskap 
må vara, men åtminstone är den yttre, bokstafliga, sidan deraf 
bättre, än på de flesta ställen i Finland. Möjligt är, att han ej 
så väl kan uppfatta andan af en sak, som han på ett främmande 
språk hörer och läser, så mån han också är, att låta för sig för-
klara de ord och ställen, som han dessutom ej begriper. — Jag 
har i det föregående ordat om våra förfäders synder i förhållande 
till Lapparne, och tillägger här endast, att om någon i framtiden 
skulle få det infallet, att afvänja oss sjelfva ifrån vårt moders-
mål, sådant ej kunde betraktas annorlunda än som ett rättvist straff 
af den Gud, som hämnas fädrens missgerningar uppå barnen 
intill tredje och fjerde led. Och sedan jag så länge irrat om-
kring på sidovägar, är det tid att förfoga sig på stråten ifrån 
Kola till Kemi, och det till samma Maaselkä by, hvarest jag i 
förgår förvillade mig och råkade på de afvägar, hvilka hittills 
uppehållit mig. 

Lapparne i Maaselkä, kanske äfven annorstädes i den 
Ryska Lappmarken, torde vara blänningar af Karelare och Lap-
par, åtminstone hade många af dem ett alldeles Karelskt ut-
seende, om de ock ej talte språket. Dessutom är deras hem-
drägt den i Ryska Karelen allmänna; om byggnadssättet har 
redan förut nämnts, att äfven det liknade de Ryska Karelarnes. 
Deraf att de Ryska Lapparne fått en Karelsk tillblandning, kom-
mer tvifvelsutan den större likhet med Finskan eller Karelskan, 
hvarom Sjögren i sin ofvannämnda skrift på flere än ett ställe 
nämner, såsom han ock (pag. 382-390) söker redogöra för 
sannolikheten och tiden af denna förblandning. Deraf kunde 
ock förklaras, hvarföre de Ryska Lapparnes lefnadssätt i många 
afseenden afviker ifrån öfriga Lappars. Så t. ex. såg jag i 
Kildin, och under hela färden ifrån Kola till Kandalax, qvin-
norna koka maten, ehuru hos de öfriga Lapparne denna befatt-
ning tillhör karlen. I Rikkataival (L. Riksuol), emellan 60 och 70 
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verst söder om Maaselkä, bakade Lappgumman sitt bröd allde-
les på Ryskt eller Karelskt vis af syrad deg, och gräddade det 
i ugnen. Många hafva på sina sommarställen badstugor och 
bada sig emot Lappens sed annorstädes, ty ej ens den half-
fennicerade Enari-Lappen nyttjar badstuga. Dricks- och kok-
vatten smältes ej af snö, såsom Lappen vanligen brukar, utan 
togs ifrån sjön eller annorstädes ifrån, der det var färdigt af 
naturen. Sina stugor hade de vanligtvis renliga med tvättade 
golf och bänkar, och många med stående bord, i stället för att 
andra Lappar åtnöja sig med en bordsskifva, som för tillfället, 
då bord kan behöfvas, uppställes på särskildt dertill inrättade 
fötter eller ock på annat underlag. Hos de vesterom Kola bo-
ende Ryska Lapparne heter bordet bård, en benämning som troli-
gen är lånt af Norskan, ehuru sjelfva Norska Lapparne hafva 
ordet bävdde (F. pöytä), och Lapparne söderom Kola det af 
Ryskan lånta ordet ståll. Sjelfva handels- eller vinningslystnaden 
har den Ryska Lappen till en del gemensam med den Ryska 
Karelaren. I Kildin ville man för två halfannan qvarters långa 
sikar taxera oss till en rubel, och i Maaselkä såldes fisk med 
besman i handen, och hjortronen, som vi köpte, mättes med 
en kopp. 

Ibland mycket annat folk träffade vi i Maaselkä en karl 
ifrån Kuusamo, hvilken redan i nie år lefvat i Ryssland, men 
ej ens till klädedrägten ännu hunnit förändra sig det ringaste. 
Han begaf sig till Kola, der han äfven förut i några somrar 
arbetat såsom skeppstimmerman. När vi frågade honom, om 
arbetsförtjensten här var bättre än i Finland, sade han sig ej 
hafva orsak att klaga öfeer det arbetslönen ej var ganska god. 
Men på tillfrågan, om han då ej på nie år kunnat hopspara 
betydligt, svarade han sig ej hafva kunnat göra några hopspa-
ringar af den orsak, att då han i några veckor arbetat och för-
tjenat sig något, han derefter öfverfalles af sådan bränvinstörst, 
att den ej lemnar honom någon ro, sålänge en fyrk finnes qvar. 
Så mycket Ryska hade han ännu ej hunnit lära sig, att han 
skulle hafva observerat, det Ryskan har några egna bokstäfver, 
dem Finskan saknar, eller att accenten i Ryskan äfven kan intaga 
annan plats, än endast den första stafvelsen. Derföre omskapades 
X0351PIF11), husbonde, xo3HRKa, värdinna, aneHb, rendjur, aopora, 
väg, BoRa, vatten o. s. v. i hans mun till hösaina, höseikka, 
öleni, töroka, väta. Han var dock nog förnuftig att sjelf inse, 
att han ej var någon mästare i Ryskan, och på frågan, om han 
ej på så lång tid redan hunnit lära sig Ryska språket, så att 
han talte det lika bra som Finskan, svarade han : ,ei se vanha 
kieli enää hyvästi taho siihen taipua" d. ä. en gammal tunga 
vill icke mera väl böja sig för det. Helt andra tankar om sin 
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skicklighet hade en landstrykare vid namn Kurtti, hemma ifrån 
Salla församling i Finland. Det är för fem år tillbaka, som jag 
träffade honom i Kandalax, der han då uppehållit sig något 
halft år, och derunder lärt sig mycket felaktigt uttala ett antal 
Ryska ord. Men sjelf hade han stora tankar om sin Ryska, och 
rekommenderade äfven för mig Ryskan såsom ett det lättaste språk 
i verlden. Under några veckor hade han lärt sig det nödvändi-
gaste, och sade sig numera tala språket bättre än Ryssarne sjelfve. 
Han tillochmed erbjöd sig att på den korta tiden af två veckor 
lära mig Ryska språket fullkomligen, ty ehuru han sjelf just icke 
på två veckor blifvit en sådan professor, som han numera var, 
så trodde han, att det för mig skulle gå så mycket lättare, som 
jag kunde uppskrifva orden och ej behöfde anförtro dem endast 
åt det ofta bedragande minnets vård. 

Äfven en Rysk-Karelsk bonde, för det närvarande tillika 
starost i Pääjärvi trakten vid Kuusamo sockens gräns, träffade 
vi i Maaselkä. Han var på återfärd ifrån Kola, dit han med 
egna renar ifrån Pääjärvi farit för att till ränteriet afleverera den 
årliga kronoskatten, som han uppburit ifrån orten, och hvilken 
inalles utgjorde circa 1800 rubel. Då han bad äfven mig efterse 
hans kvittens om det vore riktigt (hvem vet, huru många redan 
förut gjort det i Kola), så frågade jag honom, om han då ej 
sjelf kunde åtminstone läsa skrifvet, om ej skrifva. „Hvad för 
nöd, svarade han, skulle en starost då hafva, om han kunde 
skrifva och på stället uppteckna, huru mycket hvarje person då 
och då vid särskilta tider betalar, och huru mycket det ännu 
återstår för honom. Men nu, när jag flere gånger om året reser 
omkring districtet för att uppsamla skatten, ty alla kunna ej be-
tala allt på en gång, så fruktar jag ofta att på stället blifva galen, 
när jag skall påminna mig, hvilka som betalt, och huru mycket 
hvar och en af dem betalt, och sedan sammanslå och jemföra, 
om hela summan är lika med den jag uppburit. Ofta kommer 
jag under dessa funderingar 5 å 10 verst fram ifrån ena stället 
till det andra, så att jag ej märkt det ringaste af färden, utan 
stannar och förundrar mig öfver, att redan vara framme." Om sin 
äldre broder berättade han, att det egentligen varit hans skyldig-
het att blifva starost, men att han ej haft så godt minne, och 
med anledning deraf förklarats för sjuklig. 

Jag bör ej glömma att ibland andra obetydligheter berätta 
äfven i hvilken tantalisk nöd vi voro uti Maaselkä, för att få 
oss en kopp kaffe. Både kaffe, socker och kaffepanna hade vi 
med oss, äfven hade vi hvardera inöfvat oss att koka kaffet, på 
vatten och eld fanns ej heller någon brist, men — kaffet var 
obrändt — hinc illae lacrimee. Om vi än aldrig så väl kunnat 
både theoretice och practice bränna det, så hvad hjelpte oss allt 



Bref om en resa ifrån Kola till Kem. 331 

det, då vi ej hade någon kaffebrännare, ej heller kunde hoppas, 
att Lappen, helst under påstående fasta, skulle låna sin kittel 
för att profaneras af vårt kaffe. Också — intra parenthesin 
sagdt — hade ingendera af oss förut bränt kaffe, ty salig Pehr 
Adolph Bonsdorff bekymrade sig litet derom, antingen vi kunde 
eller icke kunde bränna kaffe, endast vi kunde rena potaska 
och bränna upp hans sprit under allehanda andra kemiska opera-
tioner. Redan på sista stationen före Maaselkä hade vi sökt 
finna något medel, att hjelpa oss ifrån den klämman. Framför 
elden i spiseln stod en lös sten, som af elden upphettats. På 
den lade vi kaffebönorna och omrörde dem der med en sticka, 
tills de började svartna, men då stenen ej var större än en 
vanlig tegelsten, ja knappt så stor, så kostade det en otrolig 
möda och tid att få så mycket brändt, som till fyra koppar. 
Men sedan det efter mycken anletes svett ändteligen lyckats 
oss, lades de brända bönorna på papper och bultades sönder 
med en yxhammare. Jag vet ej bestämdt säga hurudant detta 
så tillagade kaffe egentligen var, men efter så mycken möda 
och svett kunde man ej annat än finna det, om ej just af prima 
sorten, så åtminstone ej mycket sämre. Uti Maaselkä kommo 
vi i en om möjligt ännu större förlägenhet, ty der fanns ej 
någon sådan sten för eldstaden. Men nöden är alltid uppfinnings-
rik. Vi ägde en ljusstake af det slaget, utaf hvilket två kunna 
skrufvas tillsammans, och på den fingo vi här kaffet brändt. 
Skada blott, att dess andra hälft var borta, ty hade också den 
funnits, så hade af dem hopskrufvade kunnat fås en nästan 
ordentlig kaffebrännare. Sluteligen fingo vi af vår värd låna en 
gammal, liten kopparkittel, der vi på en gång kunde bränna en 
större portion, som dock till olycka blef förbränd och fick en 
bäsk smak, troligen af röken, hvaruti den öppna kitteln skaka-
des. — Under de många experimenter, som vi föröfrigt under 
vintern gjort med kaffekokning, så inne i rum, som ute i fria 
luften, hafva vi funnit: a) att kaffe blifver dess starkare, ju mera 
man tillblandar kaffemjöl i vatten, b) att den såkallade sumpen 
väl bidrager till att gifva kaffet en mörkare färg, men eljest är 
af ganska ringa — eller ingen — nytta, utan tvertom förderfvar 
smaken, om den tillredes så, som hos bondgummorna i Finland 
är brukligt, att sumpvattnet ifrån ena gången till den andra står 
i sjelfva kaffepannan, c) att vattnet före mjölets tillsättande for-
drar en stark kokning, men derefter ingen eller ganska svag, 
d) att grädda är ett öfverflödsting, som alitförväl kan saknas, 
då man ej kan få den, e) att kaffe äfven kan drickas ur träd-
koppar, då man inga egentliga kaffekoppar eller glas äger, f) 
att kaffet klarnar af sig sjelft, blott det får stå någon tid. 

Ifrån Maaselkä begåfvo vi oss efter middagen d. 10:de 
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april och komma den dagen ej längre än det första hållet till 
Rasnavolok (L. Rasnjarg), dit man räknade 22 verst. För Mur-
mannernas räkning, hvilka här åtskiljas i tvänne hopar, den ena 
tagande af till Kola, den andra österut, hade tvänne borgare 
ifrån Kola begifvit sig hit med mjöl, bröd, fisk och bränvin. 
Afsättningen måtte hafva varit god, ty utom högst obetydligt 
bröd hade de numera intet qvar. Afven ifrån sjelfva Rasnavo-
lok reste följande morgonen tvänne personer (Lappar) till hafvet, 
för att der förblifva ända till hösten. Många äfven rörande af-
skedsstunder har jag sett och öfverlefvat, men knappast någon 
mera rörande än vid dessa Lappars skilsmässa ifrån sina anhö-
riga. Redan förrän jag visste om någon afresa, såg jag en 
yngre qvinsperson sakta för sig sjelf i flere skåf fälla tårar, 
utan att jag kunde gissa till hvad henne felades. Men sedan de 
afresande fått sina saker i ordning, och renarne voro hemtade 
från skogen, börjades först inne i stugan hos familjen ett all-
mänt gråtande och snyftande, bröstkorsning och bugning för 
helgonbilderna på väggen, ett allmänt kyssande och omfamnande. 
Sedan bar det ut med allesamman och der på gården repeterades 
allt, hvad i stugan nyss förefallit, utom korsningen, som af brist 
på bilder här ej lät göra sig. Renarne med sina ahkiot voro 
ett stycke längre fram, dit också sällskapet efter denna andra 
scen förfogade sig, för att åter der kyssa och omfamna hvar-
andra. Sedan satte de afresande sig i pulkorna, och blefvo 
ytterligare kyssta och omfamnade i sittande ställning; hittills 
hade de varit i stående. Och sedan det ändteligen bar af ifrån 
gården satte åtskilliga af de qvarblifvande sig i famnen på de 
afresande, andra kastade sig på raid-ahkiot (lassen), och så bar 
det af i ilande fart, ty renarne, som litet förstodo sig på kyssar 
och omfamningar, men dess bättre kände den skarpa blåsten, 
för hvilken de redan länge varit utsatta, satte af med alla krafter. 
Jag kunde således ej se det sista uppträdet, utan förfogade mig 
till stugan, och begynte tänka på egen afresa, för att på denna 
dag kunna komma åtminstone ett håll längre fram till Rikka-
taival (L. Riksuol), dit vi också efter 35 versts färd i god tid 
framkommo. Också hade vi ännu alltförväl kunnat resa ett håll 
till, men som stället var godt och renligt, äfvensom husbonden 
och det öfriga folket välvilligt och förekommande, så beslöto vi 
att hellre stanna här på the och uppskjuta afresan till följande 
morgonen. Lappen på Rikkataival hade en icke föraktlig the-
servis med koppar och thekanna af porslin, och en stor halfannan 
kannas kaffepanna af koppar. De förra förvarade han i en en-
kom för dem tillagad liten kista, med hvilken jag redan år 1837 
formerat bekantskap. Troligen skulle han också hafva haft the 
och socker — åtminstone hade han det år 1837 — men som 
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han då trakterat mig, så var det väl billigt, att han nu sjeif 
skulle blifva trakterad af oss. Derpå skulle han gerna hafva 
tillagat oss en ordentlig soup, men beklagade sig deröfver, att 
Murmannerna ätit upp all hans fisk, kvarföre han nu ej kunde 
prestera annat, än hembakad god sur limpa med salt och fisk-
spad, kokadt på några bitar gammal gädda. Följande morgonen 
repeterades både theet och måltiden. Derpå bad man mig åder-
låta en karl för hufvudvärk, och när jag gjort det, presenterade 
en gammal gumma i samma afsigt sin hand för mig. Men som 
hon alldeles icke var blodfull, utan hellre raka motsatsen, och 
min lancett dertill var exsecrabelt slö, så förklarade jag, att åder-
låtning ej skulle hjelpa henne, hvilket hon var nog god till att 
tro. „Men hvad skall då hjelpa mig" ? frågade hon. „Döden", 
svarade någon bredvid, och befriade genom denna korta ordina-
tion mig ifrån att upptänka hjelp för hennes sjuklighet, den der 
dock efter all sannolikhet ej slutades förr än i grafven. När 
jag närmare betraktade hennes arm, märkte jag att dess färg hel 
och hållen liknade gulbottnig kattuns med små bleka rosor uppå 
sig tätt vid hvarandra. Hade hon varit af något vildt folkslag, 
och ej en beskedlig, kristen Lappgumma, så skulle jag vid 
första påseendet trott, att det var ett eget slags tatuering på 
hennes arm, men nu visste jag ej hvad det kunde vara. Natur-
ligtvis frågade jag henne om orsaken till de otaliga fläckarne, 
och upplystes nu att de härrörde alla af moxor, som hon för 
sin sjuklighet tid efter annan bränt på armen. Troligen var den 
andra armen lika makulerad, äfvensom nacken och särskilts delar 
af hennes öfriga lekamen, ehuru jag ej bestämdt känner det, då 
jag ej kom mig till att särskilt fråga henne derom. 

Ifrån Rikkataival kommo vi oss mera sent till vägs ; och 
då dagen var varm, föret tungt, renarne dåliga, så hunno vi 
den dagen icke längre än 33 verst till Jokostrof (L. Tjueksuol), 
dit vi i aftonskymningen framkommo. Någon tid före oss hade 
sex Ryska soldater ifrån motsatt håll under sin färd till Kola 
infunnit sig på detta ställe och der nattlägrat sig. Då det der-
före tycktes blifva trångt, så dröjde vi här endast några timmar, 
drucko the och åto kvällsvard, hvarefter vi om natten fortsatte 
färden till Sasjeika, 30 verst framåt. Älven för detta håll fingo 
vi ytterst dåliga renar, så att, ehuru man om natten ej kunde 
klaga öfver förets tunghet, vi dock ej förrän kl. 5 följande mor-
gonen kommo fram, begge två tämmeligen sömniga. Ty om 
man ock i renpulkan kunnat sofva, hvilket i allmänhet ej vill 
falla sig nog bekvämt, så hindrades vi nu dessutom af skjuts-
karlens evigt repeterade prokleätoj! och andra dylika epitheter, 
som han gaf åt renarne, då de ej eljest ville framåt. Dertill 
kom att Murmannerna hade kört hiskeliga gropar på vägen, 
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hvilka man väl genom ett nytt spår sökt kringgå, men det van-
ligtvis så nära gropkanten, att man äfven som vaken hade svårt 
att hindra pulkan ifrån att ramla ner. Men det första man för-
sökte blunda, kunde man vara beredd att med sin pulka göra 
ett saltomortale i närmaste grop, och derpå åter få i öronen 
skjutskarlens prokleätoj. Men huru han ock prokleäterade med 
sina renar, så tröttnade dock en af dem så radicaliter, att den 
ej ville ett steg längre. Lappen begifver sig ej på någon längre 
färd, utan att hafva en eller flere lediga renar med, bundna 
hvar ifrån sin töm bakefter hans egen eller lass-ahkion. En 
sådan ledig ren satte han nu i stället för den tröttnade för lasset, 
och band denne i den ledigas ställe. Men icke ens så ville 
renen längre, antingen det då härrörde af en ytterlig trötthet, 
eller af några egna nycker hos renen. Lappen lärer hafva trott 
det senare, ty han slog och sparkade den liggande renen, mer 
än man hade hjerta att se uppå, tills han sluteligen fick den 
på benen. Sedan skyndade han sig i sin pulka och begynte 
åka vidare, men om renen redan dessförinnan ej hunnit lägga 
sig ånyo, så kunde man vara säker uppå, att den efter några 
steg gjorde det, sedan den i stående ställning först låtit draga 
sig ett stycke framåt af den föregående renen. Slutligen hjelpte 
hvarken slag, sparkande eller prokleätoj, utan renen låg alldeles 
passift och lät släpa sig i liggande ställning, ifall Lappen så 
önskade. Då först kom Lappen på det rådet att lägga den 
trötta renen i en ledig ahkio, hvarefter, sedan vi ifrån sjön kom-
mit på landet, han förde den vid sidan af vägen, band den vid 
ett träd och lemnade der. Det hade varit bättre, om han hade 
gjort det redan mycket tidigare, så hade den arma renen sluppit 
med mindre våldsam behandling, och vi sjelfva kommit for-
tare fram. 

Sedan vi i Sasjeika gjort ett misslyckadt försök att somna 
och sofva något, begåfvo vi oss uppå det sista hållet, som ännu 
återstod till Kandalax och bestod af 30 verst. Äfven de renar 
vi här erhöllo, voro ej för afundsvärda, men dock vida bättre, 
än de tvänne föregående hållens. Af fruktan, att renarne ej 
skulle orka, hade borgaren Pahkoff i Kandalax, hvilken har vår-
den om stationerna ända till och med Rasnavolok, skickat en 
häst emot oss, sedan han om vår ankomst dessförinnan blifvit 
underrättad af en karl, som framförde Kola-posten, och före oss 
afrest ifrån Sasjeika. Hästen mötte oss, då vi ännu hade tre 
verst qvar till Kandalax, och här fingo vi taga afsked af re-
narne, till huru lång tid, vuodeksiko, toiseksiko, taikka vielä 
viideksikö, elikkä kaikeksi iäksi, det känner endast vår Herre. 

Man kan ej annat än känna saknad, när man efter en 
hundrade och några tiotal mils resa med ren för första gången 
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sätter sig i hästsläda. Ty om ock det är sannt, hvad J. J. 
Tornceus i sin Beskrifning öfver Torneå och Kemi Lappmarker, 
Sthm. 1772, pag. 56 säger, att den som får en lat ren för sig 
till att köra, kan intet värre begära, emedan han måste slå och 
arbeta sig trött på honom, så är dock renskjutsen „i öfrigt då 
man har sköna kreatur samt ordentliga tillhörigheter, en artig 
och nöjsam skjuts, samt ser ej illa ut, då man, besynnerligen 
vid stort följe, kommer på detta sättet resandes", såsom Hög-
ström i sin redan förut nämnda Beskrifning, pag. 108 anmärker. 
Eljest är renen i allmänhet starkare och lifligare om hösten och 
vintern, än senare mot våren, och alltid tager han det illa upp, 
om han ej får taga sig en liten middagslur, äfvensom någon 
hvila vid daggryningen. I de dyrbara själsegenskaperna, förstånd 
och minne, lärer han ej stort eftergifva sjelfva hästen; åtmin-
stone skall han, hvad det senare beträffar, komma ihåg vägen 
den han engång förut farit, och ännu bättre alla betningsställen. 
Hela vägen ifrån Kola till Kandalax är utan några backar, om 
man dock undantager en icke brant sluttning, för än man ifrån 
Maaselkä kommer till Imandra sjö, jemte det sista hållet närmast 
Kandalax. På detta håll gjorde jag för fem år mitt första 
profstycke att åka med ren, och igenkände nu vid en backe 
samma tall, mot hvilken renen då släpade mig, sedan jag dess-
förinnan fallit af ifrån pulkan. Meminisse juvat. Halfva vägen 
ifrån Kola har man land och smärre sjöar, sedan vidtager den 
90 verst långa Imandra-sjön, som icke slutas förrän vid sista 
hållet, om man ock under vägen reser öfver åtskilliga smalare 
eller bredare uddar, så att man icke alltid och oupphörligt har 
en och samma is under sig. På kartor, som jag sett, afbildas 
denna sjö bredare, än den i sjelfva verket är, ty den är i all-
mänhet icke betydlig till sin bredd. Dess Lappska namn sades 
vara Äävver jävr d. ä. Den vida (stora) sjön (på Finska Avara 
järvi). Åtskilliga Karelare benämnde denna sjö till Mari, såle-
des lika med Mari-sjön i Finland. 

Hvaraf namnet Imandra härleder sig, torde blifva svårt att 
utreda, om man ej möjligtvis kunde förklara det ifrån Etnä järvi, 
modersjön, såvida åtminstone ordet emä, moder, dialektvis allt-
förväl kunnat få förändringen till ima (Ehsterne skrifva emmä, 
emma och imma, hvilka uttalas : emä, ema, ima). Detta ima, 
har i icke ovanlig härledningsform kunnat blifva imanto (eller 
imanta) och af imantajärvi fås imandra genom en i namn 
också ej särdeles ovanlig derivation. Jfr. benämningarne Ivan-
tiira, Lentiira på sjöar i Kuhmo kapell af Kajana län och i 
norra delen af Olonetska guvernementet. Utom betydelsen 
af moder har emä i Finskan äfven en annan : den af nå-
got stort, eller grunden till något, och järvi förlorar ofta i 
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R. Karelen sitt j i sammansättningar, t. ex. Paanärv för Paana-
järvi (af Lappska paadne, tand)? En alldeles dylik derivation 
skulle jag anse benämningen Mari (eller Enari) hafva af de 
Lappska orden ädne, moder, och jävre (eller jayre) sjö, af 
hvilka ädne äfvenledes haft, om ej grundbemärkelsen, så åtmin-
stone en bibemärkelse af storhet, hvaraf tillochmed comparati-
verna ädnab i Lappskan, och enempi i Finskan synas härleda 
sig. Den omständigheten, att Lapparne sjelfve kalla sjön Anar, 
kan ej sätta någon synnerlig svårighet för denna derivation, då 
a, ä och i äfven i otaliga andra fall uti Lappskan förvexlas med 
hvarandra. Jfr. vidare den Norska benämningen Indiagr, kvar-
est d och n omkastats, och v förhärdat sig till g, det senare 
ej annorlunda, än som ännu i denna dag är sedvanligt i några 
Finska dialekter, der man uttalar nakris, kakra, siekla, för nau-
ris, kaura, seula. 

Sedan vi längsefter Imandra rest fyratio verst befunno vi 
oss vid sidan af de skyhöga Umbteg-bergen, hvilka vi, börjandes 
närmare ifrån Maaselkä och länge förrän vi kommo på Imandra-
isen, i några dagar oupphörligt haft för våra ögon. I början 
kunde den, som icke förut visste af dem, omöjligen säga, om 
de voro några ljusa molnskyar vid randen af horisonten, eller 
ock skyhöga berg. Förra gången när jag reste här, vid mul-
nare väderlek, blef jag verkeligen bedragen, så att jag äfven 
på det närmaste afståndet ännu ej rätt visste, antingen det var 
en bergshöjd eller ett moln som jag såg. De ligga på östra 
stranden af Imandra omkring 10 verst sydligare än Rikkataival, 
ehuru det äfven på Rikkataival tycktes som skulle man hafva 
dem på nära håll gent emot sig öfver sjön. Ryssarne benämnde 
dem Gibin, Karelarne Hiipinä, Lapparne Umbteg. Huru länge de 
ännu kunnat synas, sedan vi ändtligen kommit förbi dem, kan 
jag ej säga, emedan vi ifrån Jokostrof fingo natt, och det dess-
utom äfven om dagen föll sig obeqvämt uti renpulkan att be-
trakta föremål, som voro bakom en. Det var tillochmed svårt 
att på några dagar, då solen lyste klarare, se något framför sig, 
emedan solskenet återkastadt ifrån ett större snöfält alls icke 
fröjdade ögonen. Man måste hålla dessa tillslutna, eller också 
söka inskränka synen till endast renen och framdelen af sin 
pulka. Kom man emellanåt att resa öfver någon udde der man 
såg skog, så var det en ganska angenäm hvila för ögonen. 

Skogarne öfverhufvudtaget voro vid hela vägen, der vi 
kommo att passera dem, ganska goda med furu, gran och björk. 
Ännu nordligare än Kola växa dessa trädslag till ansenlig höjd 
och storlek. I Kildin, 2 mil nordligare, såg jag ej långt ifrån 
byn en hel lund med rakstammiga, höga björkar, af hvilka de 
flesta höllo i diameter uti tjockändan 4 å 5 tum, och några till- 
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ochmed 1 1/2  qvarter. Vid hållet närmast Kandalax växte på 
flera ställen ypperlig timmerskog, och på åtskilliga träd såg jag 
i barken inskurna upp- och nedvända menniskofigurer, på hvil-
kas betydelse jag dock ej kunde skaffa mig någon förklaring, 
ifall de eljest hade något att betyda, och ej endast voro mäster-
stycken af pojkar och barn, hvilka för tillfället ej kunnat få nå-
gon bättre sysselsättning, än att inskära på hufvudet stående 
menniskor i träden. 

Förrän jag nu flyttar mig i en ny verld, den Ryska, 
må det vara mig tillåtet att till afskedsord ifrån den Lappska 
ännu nämna något om deras språk och dialekter. Med undan-
tag af en del Fjäll-Lappar tala alla de andra egentligen tvänne 
språk, sitt modersmål och derjemte den herrskande statens. Om 
de Finska Lapparnes Finska har det redan förut blifvit nämndt, 
och dylika mästare i Svenskan och Norskan torde de Svenska 
och Norska Lapparne till större delen vara. Men de Ryska 
Lapparne, åtminstone de, hvilka bo omkring Kola och vid stora 
stråtvägen derifrån till Kandalax, sades till större delen tala. 
Ryska, så att det var svårt att på talet skilja dem ifrån infödin-
garne. Enligt de upplysningar, som vi kunde få, skulle de 
Ryska Lapparne tala sitt eget modersmål uti tre hufvudsakliga 
dialekter, den första gemensam för Lapparne vester om Kola och 
omkring Imandra-sjön, med undantag af Maaselkä by norr om 
densamma; den andra för Maaselkä-Lappar och dem, hvilka lefva 
åt öster och nordost ifrån Kola; den tredje för de Terska Lap-
parne vid östra och sydöstra delen af den förutnämnda halfön, 
längst aflägsna från Kola. De Norska Lapparne tala väl på 
särskilta ställen sitt språk med någon olikhet, men då denna 
olikhet ej är dess större, så har man af goda skäl ej åtskilt 
språket i särskilta dialekter. Icke heller behöfver Utsjokiboernes 
språk åtskiljas ifrån Norsk-lappskan; men Enari-boerne tala 
sinsemellan en egen Lappsk dialekt, och de flesta derjemte 
Norsk-lappskan och Finskan. Sombio-språket i Finland synes 
i det hela vara lika med Enari-boernes, ehuru än mera utspädt 
med Finska. Ännu återstår att nämna om de Svenska Lapparne, 
att äfven hos dem åtskilliga olika talarter äro gängse, hvilka 
man uppkallat till Umeå, Piteå, Luleå, Torneå dialekter o. s. v., 
men då hos dem nu är ett skriftspråk, åtminstone en enda 
öfversättning af bibeln, så torde dessa dialekter efterhanden allt-
mera närma sig hvarandra, och slutligen blifva ett språk, kanske 
dock med undantag af den på nordligaste orter gängse mun-
arten, hvilken ej skiljer sig mycket ifrån Norsk-lappskan. Om 
det här tillåtes mig att kalla de Rysk-lappska dialekterna, den 
vestliga till den Notoserska, den nordliga till Semiostrofska och 
den ostliga till Terska, så äro de Lappska dialekterna öfver- 
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hufvudtaget följande, a) den. Norsk-lappska, b) och c) de Svensk-
lappska, d) Enari-dialekten, e) den Notoserska- (eller Nuorti-
jäyri-)dialekten, f) den Semiostrofska och g) den Terska. Den 
Norsk-lappska dialekten skall talas af omkring tiotusen menni-
skor, de Svensk-lappsky af tretusen (?), Enari- och Sombio-
dialekten af omkring femhundra, Notoserska af något öfver 
sexhundra, den Semiostrofska af fem- till sexhundra och den 
Terska af fyra- till femhundra. Dock, såsom redan förut nämn-
des, är det icke säkert om ej hela den Terska dialekten möj-
ligtvis kunde sluta sig till någondera af de öfriga hufvud-
dialekterna; äfvenså kan det först efter en noggrannare under-
sökning uppgifvas i hvilka underafdelningar (språkvarieteter) 
de öfriga Rysk-lappska dialekterna kunna sönderfalla. „Det 
är i alla fall högeligen att beklaga, det Ryssarne intet hafva 
gjort för detta språks (Lappskans) bearbetning", säger Rask i 
sitt ofvannämnda arbete II. del. pag. 340, och uti detta hans 
yttrande instämma vi fulleligen, tilläggande endast, att man har 
alldeles samma skäl att beklaga, det Finnarne försummat att 
undersöka de Finsk-lappska dialekterna, så mycket mer, som just 
Finnarne i anseende till sitt eget språks förvandtskap med Lapp-
skan mest utaf alla egnade sig att undersöka och bearbeta det 
Lappska språket. Men sådan är ännu seden hos oss att man 
far öfver ån efter vatten, vinnlägger sig om allehanda fremmande 
saker och lemnar åt Tyskar, eller hvem som eljest vill, tillfället 
att engång undersöka det oss närmast liggande, t. ex. Lappskan, 
ja tillochmed sjelfva Finskan! Endast den Norska Lappskan, och 
den Svenska, äro tämmeligen undersökta och bearbetade, ehuru 
ingalunda så i grunden, att icke äfven de ännu lemnade mycket 
att göra för en filolog, som ville komparatift undersöka alla 
Lappska dialekter, d. ä. hela Lappska språket. Hvilket vid-
sträckt fält ! och huru angelägen en sådan undersökning vore, 
må äfven Rasks yttrande i mernämnde skrift II. del. pag. 331 
antyda. Han säger : „ det synes, som grunden till en stor del 
af Europas och Asiens befolkning och tungomål vore att sökas 
i den Lappskfinska folkstammen eller i de med den beslägtade, 
hvilka kunna innefattas under det allmänna namnet den Schy-
thiska folkätten. Undersökningen härom bör intressera språk-
granskaren och historikern ; ja enhvar, som önskar känna vår 
slägt i dess många olika grenar, och dessas förhållande till 
hvarandra. Redan Arndt önskade att någon skicklig språkforskare 
skulle fördomsfritt undersöka dem med all den uppmärksamhet, 
som de såsom sannolika lemningar utaf ett det aldra äldsta 
språk i verlden förtjena." — Det är i sanning förvånande att 
betrakta, med huru litet nit och allvar språkforskningen ännu i 
allmänhet bedrifves, och huru aflägsen den tid ännu måste vara, 
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då det kunde blifva möjligt för en ny von Linne att börja upp-
tänka något system, som skulle innefatta alla menskliga tungomål 
på jorden. Såsom en förelöpare för en sådan uppstod väl den 
ofta nämnde Rasmus Rask i Danmark för ej så länge sedan, 
men hvad kunde han göra, då special-undersökningarne voro så 
knapphändiga? Han måste slå sig sjelf på enskilta språks när-
mare forskning och granskning i deras hemland, och för att 
hinna med så mycket mer, genom nattvak och strapatser äfven-
fyra helsa och lif uti Indien. Genom förnuft och tankeförmåga 
hos menniskan, genom hennes språk och verk, uppenbarar sig 
Guds kraft i menniskan, och utom henne i hela naturen, och 
man sträfvar att dageligen allt mer och mer komma under fund 
med denna uppenbarelse, uppgräfver jordens inre för att finna 
några förrostade saker från fordna sekler, eller andra lemningar 
af en forntida natur, betalar stora summor för en Amerikansk 
skata eller Grönländsk hackspett eller Afrikansk mullvad, likasom 
för gräs och mossor ifrån alla verldens delar, undersöker, grälar 
och skrifver om förnuftet, ofta sålänge man sjelf har en gnista 
qvar deraf men språken, dem lemnar man i sitt öde, och språk-
forskningen beroende af tillfälligheter. Det förnämsta som der-
vid blifvit gjordt1) — och hvaraf man i framtiden kan hoppas 
några frukter äfven för språkvetenskapen — har tillkommit såsom 
en bisak genom missionssällskaperna och enskilta här och der upp-
trädande apostlar för något folk, hvilket eljest ej på ett för dem 
fremmande språk kunnat få någon, ens ytlig kunskap om kristen-
domen. Likaså tillfällig är den vinst, som språken tillskyndats 
genom historiska forskningar, hvilken i det hela ej är betydlig, 
såvida det ännu ej lyckats språkvetenskapen, att helst såsom ett 
legohjon hos historien upplefva till bättre dagar, och visa hvad hon 
äfven i denna egenskap i synnerhet för fornhistorien vore i stånd 
att göra. Men det är tid att sluta dessa språkreflexioner, eller 
hvad man vill kalla dem, hvilka också alltförväl kunnat uteblifva, 
ty verlden är ju dock, såsom hvar man vet, öfverfull af språk-
forskare, hvilka när som helst äro färdiga att skrifva långa af-
handlingar öfver hvarjehanda saker, som t. ex. om  Tacitus eller 
Sallustius skrifvit ett ac eller atque, cum eller quum o. s. v. i 
någon af sina meningar. Och således ej ett ord derom mera, 
utan har jag nu i sinnet att med den respektive läsaren, ifall 
han eljest vill göra mig sällskap, begynna en ny tågordning 
ifrån Kandalax till Kemi stad vid stranden af Hvitahafvet. 
Föret är ännu skäligen godt, vägen dessutom ej längre än 300 
verst, hvarföre jag hoppas att icke dröja alltför länge på färden, 
om man ock här och der ej kan undvika några timmars uppe-
håll, och det till en början uti sjelfva Kandalax, som är en 

1 ) Erinras att detta skrefs för 12 år tillbaka. 
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ussel köping (volost) af omkring 40 gårdar, på högra stran-
den af Nivajoki, med åtskilliga ansenliga bergshöjder ej långt 
ifrån sig, hvilka en Karelare benämnde Ristivaara, Rautavaara, 
Valosnavaara och Selednavaara. Äfven en tjinovnik (embets-
man) fanns på orten, nemligen en stanovoj, hvars function och 
verkningskrets jag dock ej så noga känner, om han eljest har 
någon annan function, än den att vara placerad på stället och 
traktera genomresande. 1 Schmidts Ryska och Tyska ordbok 
har jag sökt efter betydelsen af ordet stanovoj, men ej fått 
någon sådan, som skulle passa på en embetsman, hvarföre jag 
ej vet annat, än att ordet härledes af verbum stonovitj (ml-m-
=0, som betyder ställa, placera. Dock vill jag erinra mig 
någorstädes hafva hört sägas, det honom äfven ålåge hålla orten 
fri för förbjudet (otulladt) gods. Sjelf hade han åtminstone ej 
något sådant hos sig, som ens på afstånd kunnat misstänkas 
för att vara förbjudet, ty utom the och mat bestod den välvilliga 
och rundliga trakteringen af äkta Rysk vodka, som för ytter-
mera visso såldes och köptes uti förseglade buteljer. Utom 
honom — såsom det tycktes, en ganska ordentlig och välvillig 
man — fanns på orten äfven en postuppsyningsman eller små-
tritelj, äfvensom en prest, hvilka vi dock ej hade äran att se. 

I fordna dagar lärer Kantalax hafva varit en betydligare 
ort; och på en udde midtöfver ån sades förut hafva stått ett 
kloster med tre kyrkor, hvilken inrättning under ofreden af 
Njemtserna (Karelare eller Norrmän?) blifvit förstörd, hvarföre 
man der nu ej såg annat än kyrkan och några få sämre gårdar. 
Äfven talas i en gammal Karelsk runosång om flickorna i 
Kannanlahti (det Karelska namnet på orten), hvilka voro i fara 
att af några unga karlar blifva bortförda och sålda i Wiena 
(Arkangel), af hvilket man äfven skulle kunna förmoda, att 
denna ort fordomdags var bättre, ty icke tror jag att man på 
de nuvarande Kandalaxska flickorna skulle förtjena mycket, om 
de ock såldes i Wiena eller hvar som helst annorstädes. 

I Kandalax voro vi nödsakade att öfvergifva våra pulkor, 
uti hvilka vi hela vintern igenom rest uti Lappmarken. Icke 
annorlunda än man skiljes ifrån en förtrogen vän, den man kanske 
aldrig mera återser, skildes jag vid min ypperliga pulka, hvilken 
ej hade något annat fel, än hvad som förestår oss alla, nämligen 
att engång blifva gammal och svag. Till sin härkomst var den 
ifrån Kittilä församling i Sodankylä socken, der den fordom 
blifvit gjord af utvald björk med särskilt betäckning eller kur för 
fötterna, gjord af samma trädslag och öfvertäckt med skälskinn. 
Bonden Korvanen i Sodankylä hade i sina yngre dagar köpt den 
för sin kära hustrus räkning, och hon hade i många Herrans år 
hvarje jul och påsk färdats uti den till Sodankylä kyrka. På en- 
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trägen begäran sålde Korvanen pulkan åt mig för sex rubel banko-
assignationer, så mycket ock hans hustru var emot handeln. Sä-
kert och helbregda hade pulkan nu under vinterns förlopp beled-
sagat mig först 18 mil till Enari, derifrån 16 mil till Karasjoki i 
Norska Lappmarken, så åter samma väg till Enari, ifrån Enari 
9 mil till Paatsjoenniska, derifrån vidare 10 mil till Syngel-Lap-
parne, så 15 mil till Kola och ifrån Kola några och tjugu mil 
till Kandalax. Väl är det sannt, att hon i nedförbackarna stun-
dom skyndade sig alltför mycket, så att jag hade möda att följa 
efter, men aldrig öfvergaf hon mig för allone, om hon ock för 
en stund lemnade mig litet efter sig. I mindre sluttande backar 
gjorde hon det ej, och ännu mindre der marken var jemn. 

Ifrån Kandalax reste vi 30 verst till Kneäsaguba och der-
ifrån andra 30 verst till köpingen Kovda. Kneäsaguba är en 
fattig by af omkring 25 hus, och torde ursprungligen hafva haft 
ett Karelskt namn Ruhtinan lahti, hvaraf det närvarande vore en 
Rysk öfversättning, likasom sjelfva invånarne i byn voro Rys-
sar, eller rättare blänningar af Ryssar och Karelare. Sådant torde 
ock till stor del fallet vara med invånarne i de öfriga Ryska 
byarne vid denna hafskust, ehuru numera det Ryska språket 
gjort sig nästan ensam herskande. De många Karelska ortnamn, 
som härstädes och äfven på åtskilliga ställen i Ryska Lapp-
marken träffas, såsom Maaselkä, Rikkataival, Nivajoki, Kanda-
lax, eller ock tydliga Ryska förändringar och öfversättningar af 
allmänt brukliga Karelska ortnamn, såsom Pinosero (Pienijärvi) 
norrom Kandalax, Verchosero (Korkialampi) emellan Kandalax 
och Kneäsaguba, Bjälosero (Valkiajärvi), Startsevosero (Ukon-
järvi), Startseva guba (Ukonlahti), emellan Kneäsaguba och 
Kovda, Pajakanta-guba (Pajukanta), Glubokosero (Syvälampi) 
m. m. göra det ganska troligt att också Kneäsaguba är en Rysk 
öfversättning af Ruhtinan lahti, hvilken benämning förekommer 
i Finland, och dessutom andra sådana som Ruhtinan salmi, 
Ruhtinan salo, Ruhtinan kivi o. s. v. Sådana öfversättningar 
äro också utan allt tvifvel Tjornarjäka, Ljetnarjäka m. m. af de 
allmänt brukliga Karelska ortnamnen Mustajoki, Kesäjoki, ty Rys-
sarne hafva den seden att anse ortnamnen såsom andra epithe-
ter, hvilka de öfversätta såsnart de känna betydelsen af dem, 
till icke ringa förvirring uti geografiskt hänseende, om också till 
vinning för sitt språks välljud, ty fremmande ortnamn låta dock 
såsom barbarismer i många språk. 

Till Kovda kommo vi midtom natten och blefvo efter någon 
tids bultande insläppta på stantsie- eller gästgifvargården. Ehuru 
två å tre äldre qvinspersoner bodde och lågo i rummet, dit vi 
insläpptes, var det dock ej ens att hoppas på någon bädd-
lagning för oss, hvarföre vi bland våra kappsäckar, renslar och 
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kläder lade oss på golfvet, och sofvo godt till följande morgo-
nen. I allmänhet taget hafva vi ej sofvit i en ordentligt upp-
bäddad säng allt sedan hos pastor Durchman i Enari. Lapparne 
låta en lägga sig hvart han vill, och bädda för sig så godt 
han kan; på sin höjd hemta de en renhud under honom; i Kola 
hade vi väl en säng, men på långt när ej en ordentlig bädd; 
i Kandalax lågo vi tvänne nätter på golfvet och likaså på alla 
stationer derifrån till Kem, ty på ingen af dem såg man ens 
tecken till säng, dessmindre till något särskilt gästrum. 

Följande morgonen fingo vi besök af pisarn hos Kovda 
golovan. Både pisar och golova äro dock obekanta ord i Fin-
land, och derföre skyndar jag att, så godt jag kan, genast för-
klara dem. Golova är en kommunalföreståndare, som utreder 
alldagliga, mindre maktpåliggande frågor i sin krets, och då 
han sjelf ofta är okunnig i skrifkonsten, så har han till sitt bi-
träde en lönt skrifvare och denne kallas pisar. Afsigten med 
pisarns besök var, efter hvad man kunde förmoda, att fråga om 
vi voro behörigen förpassade personer, hvarföre, då han någon 
tid suttit, vi besparade honom besväret att fråga efter våra pass, 
i det vi sjelfve uppvisade dem. Nerpå föranstaltade vi ett litet 
förmiddagskalas, i det vi skickade efter bränvin, hvilket vi allt-
sedan Maaselkä ej haft i vår värjo, lånte oss ifrån en annan 
gård ett thekök, och glas af pisarn sjelf. Sällskapet öktes ännu 
med postsmåtriteljn, en gammal, ärlig soldat eller sergeant, tro-
ligen det sednare, såvida han kunde läsa skrifvet, kanske också 
skrifva. Sedan dracks the grundeligen, och ibland annat, som 
taltes, blef det äfven fråga om vi hade podorosjna. Detta för-
argeliga ord hade vi redan hos Lapparne hört, ehuru det ingen 
betydelse der hade, men här, och redan förut i Kandalax och 
Kneäsaguba, hade det den betydelsen, att antingen skulle man 
hafva podorosjna eller ock på hvart ställe tinga och gräla tim-
tals om skjutshästar, och på köpet betala nästan dubbel skjuts-
lega emot den vanliga. I Kandalax hade stanovojn hjelpt oss 
tillvägs; i Kneäsaguba samlades alla byns karlar i pörtet, der 
vi voro, och öfverlade i par timmars tid, antingen de skulle 
kunna preja oss efter behag, eller vore skyldiga att framskjutsa 
oss för den lagliga skjutslegan; i Kovda var ordet podorosjna 
ibland de första, som jag hörde vid ankomsten, äfvensom det 
första vi om morgonen efter uppvaknandet fingo i öronen, och 
ej nog deraf — äfven drömmarne under den korta hvilan hade 
sysselsatt sig mest med podorosjnan. Följande förmiddagen 
öfverlade sedan Kovdaboerne om podorosjnan ända till kl. 2 
e. m., då vi ändteiigen fingo skjutshästar. Pisarn och post-
småtriteljn advocerade nog, och talte godt för oss, men troligen 
ansåg man dem vara partiska, då de voro våra thegäster. Under 
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grälet och öfverläggningen, samt då aldrig några skjutshästar 
syntes, tänkte vi redan till par veckor stadna qvar i Kovda, och 
hörde oss efter rum, der vi kunnat bo och arbeta, tills vi med 
posten kunnat få oss podorosjna ifrån Kola, dit vi ämnade skrifva 
och anhålla om detta vigtiga dokument. Men slutligen kommo 
vid sagde tid tvänne hästar och slädor på gården, och sedan vi 
hörde, att man nu stannat i det beslutet, att vi skulle få skjuts, 
som då vid dröjsmålet i Kovda äfven menföret kunnat blifva 
hinderligt för resans fortsättande efter par veckors tid, så beslöto 
vi att afresa. Också försåg pisarn oss med en skrift, som skulle 
utan gräl och prejeri framhjelpa oss tvänne håll, såsom den 
ock gjorde. 

Kovda är föröfrigt en liten köping af omkring 50 hus, 
åtskilliga af tvänne våningar, och i allmänhet bättre bygda än 
i Kandalax. Läget lärer om sommaren vara nog vackert, såvida 
Kovda elfven till en stor del omringar köpingen, i det den först 
flyter ifrån söder till norr och vänder sig sedan åt öster och 
sydost, sökande sig väg till det nära liggande hafvet. Kovda 
blifver således på en halfö på södra sidan af den med några 
smärre forsar frambrusande elfven. Orten synes hafva ymnig 
tillgång på fisk, ty äfven denna årstid fanns färsk lax till afsalu. 
Vi köpte en sådan af 23 markers vigt, hvaraf vi sedan i flera 
påföljande dagar låto koka åt oss, utan att ända till Kem lyckas 
få fullkomligt slut uppå den. Den betaltes med 20 kopek B. A. 
för skålpundet. Älven skola ängarne och ängslägenheterne om-
kring Kovda och den följande byn, Tjornarjeka, vara synnerligen 
goda, men knappa omkring de öfriga köpingarne och byarne, hvilka 
derföre ofta om våren måste köpa hö för sina kreatur. Priset 
derpå i år var emellan 20 och 30 kopek för pudet. Så här, 
som på de andra ställen, i synnerhet i Kieretti, dit vi snart 
skola begifva oss, såg man några däckade och bemastade mindre 
fartyg vid stränderna. Vid Kovda voro några af dem alldeles 
på torra landet, dit de troligen vid högre vattenstånd flutit, och 
der de nu väntade på instundande vårflod. De smärre båtarne 
voro af 10 till 12 alnars längd, af hvilken längd sjelfva stam-
men till 7 å 8 alnar var rak med parallela sidor, det öfriga vid 
ändarne hastigt tillböjdt. Bågarne på dem voro bastanta och på 
längre afstånd från hvarandra, än man i Finland på många ställen 
brukar hafva dem. Både båtar och annat dylikt hade jag syn-
nerligen god tid att betrakta, ty så snart jag engång lemnat 
Lapparne, tilläts det mig icke mer att röka tobak inne i rummet. 
Derföre måste jag för hvar pipa, som jag ville röka, företaga 
mig en promenad i fria luften, utan att dock ens sålunda alltid 
få röka i fred, såvida byns hundar som vanligt förföljde mig med 
sitt skällande, den ena öfverröstande den andra. Derföre gick 
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jag helst så långt, att de lemnade mig, och återvände när pipan 
blifvit slut. Till slut började jag finna mig rätt väl vid den 
dieten, ty först kom jag derigenom oftare i tillfälle att taga mo-
tion, och för det andra räckte tobaken mer än dubbelt emot 
vanligheten. Det enda, som jag befarade, var att jag på sådant 
sätt småningom kunde bortglömma hela konsten att röka, ty nu 
redan gick det emellanåt flere timmar förbi, förrän jag ihogkom 
pipan. Eljest hafva starovertserna på dessa orter mycket ogyn-
nande tankar om tobaken, ty först och främst skall vår Herre ej 
hafva skapat hela växten, och för det andra tro de Frälsaren 
hafva ment tobaksröken, när han på något ställe i N. T. sagt, 
att det som går utur menniskan, är synd. För att göra rökan-
det mindre syndigt, så borde jag då åtminstone vänja mig vid 
att svälja ned röken, hvilket jag hört låta göra sig och äfven 
någon gång sett. 

Ifrån Kovda kommo vi efter 22 versts färd till Tjornar-
jeka eller Mustajoki, en by af omkring 30 hus. Längre än 
dessa 22 verst kunde vi på denna dag ej hinna, hvarföre vi 
stannade till natten i Tjornarjeka och fortsatte följande dagen 
färden till köpingen Kieretti, dit man räknar 40 verst. Här 
och der träffar man på dessa trakter folk, som kommit ifrån de 
angränsande socknarne i Finland och antagit den Grekiska tron. 
Äfven i Tjornarjeka träffade vi en qvinna ifrån Kuusamo socken, 
som på sådant sätt öfvergifvit sin förra tro, likasom hennes man, 
hvilken dock för det närvarande hade farit till hafvet uti Mur-
marinernas följe. Vi frågade, om hennes nya tro var bättre, än 
den förra, hvilket hon, kanske för vår skull, hvarken jakade 
eller nekade, utan gjorde sjelf oss den genfrågan, om icke äfven 
vi skulle antaga den. Kieretti, dit vi sedan kommo, öfverträffade 
både Kovda och Kantalax. Den ligger på norra stranden af en 
å, som har samma namn med köpingen, har både kyrka och 
egen prest, som på de andra ställen ej funnits allt sedan vi 
lemnade Kandalax. Kort tid efter det vi kommo fram, blefvo 
vi bjudna på the till borgaren (eller handlanden) Savin, den 
förmögnaste på orten. Hans dotter hade för 2 å 3 månader 
tillbaka blifvit gift i Kola, men hade genast efter sin ankomst 
dit insjuknat i acut rheumatism. Utom bogoroditsan (jungfru 
Maria) och presterna i Kola, och Lapparne i Kildin, hade äfven 
jag blifvit anlitad till hennes hjelp. Hon tillfrisknade också 
slutligen, och man lärer hafva ansett mig såsom medverkande 
till hennes vederfående, hvarföre hennes föräldrar i Kieretti, som 
genom bref blifvit underrättade derom, ville uttrycka sin tack-
samhet, i det de bjödo oss på the och kvällsvard om aftonen, 
och äfven på the den påföljande förmiddagen. Hon hade sjelf 
en underlig tro om sin sjukdom. Hon hade i Kieretti haft åt- 
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skilliga friare, hvilka allesamman fått korgen, hvarföre, då hon 
nu gifvit sin hand åt sin närvarande man i Kola, både hon 
sjelf och hela huset fullt och fast trodde, att någon af de förre 
friarene enskilt, eller ock alla tillsammans, trollat denna sjuk-
dom på henne. Derföre hade Kildins Lapparne blifvit först an-
litade om hjelp, och när det ej hjeipte, bars en stor Jungfru 
Marie-bild ifrån kyrkan, för hvilken en mängd vaxljus oupp-
hörligt i flere dygn brunno. På en gång med jungfru Maria 
var äfven jag hennes läkare. Jag försökte nog öfvertyga henne 
och de andra, att sjukdomen ej härrörde af trolldom, utan helt 
simpelt af förkylning under resan efter föregående bröllops-
strapatser och nattvak i Kieretti, men sådant ville ingen sätta 
tro till. Afven hos åtskilliga andra sjuka, hvilka emellanåt råd-
frågat mig, har jag på dessa orter funnit den tron vara rådande, 
att deras sjukdomar härrört icke af naturliga orsaker, hvarför de 
också sällan på något naturligt sätt vilja kurera sig, om man 
eljest kunde ordinera för dem något på trakter, der intet apo-
thek finnes, och medicamenter ej stå att erhållas. I Kola fanns 
ej något apothek, icke heller här i Kem, ehuru staden är väl 
dubbelt större och fyrdubbelt folkrikare än Kajana i Finland. 
Också är det en allmän brist uppå det slags folk, hvaraf Fin-
land är öfverfullt, nemligen kopperskor och åderlåtare. De få 
man af sådana kirurger påträffar, äro vanligtvis komna ifrån 
Finland. 

Emedan papperet, som jag för denna reseberättelse sam-
manhäftat, snart lider till slut, så vill jag vara kort och endast 
uppräkna byarne, hvilka vi ifrån Kieretti till Kem genomreste. 
Dessa äro först Vehkosero (Vehkajärvi) stationen på 14 versts 
afstånd ifrån Kieretti, derifrån 8 verst till Typykkä eller Puoli-
maa, vidare 18 v. till Kälkäjärvi eller Pajari, 22 v. till 
Sarviniemi eller Pulteri, 12 v. till Pilsijärvi, 17 v. till Kakara, 
40 v. till Ponkama, 28 v. till Kesäjoki och 22 verst till staden 
Kem. Undantagandes Ponkama och Kesäjoki voro de öfriga 
små Karelska byar, hvarest folket dock till nödtorft talte äfven 
Ryska, likasom Ponkama- och Kesäjoki-boerne till ersättning 
derföre nödtorfteligen tala Karelska. 

Så snart vi på andra hållet ifrån Kieretti kommo inom 
Kemi härad, funnos vid vägen förfallna verststolpar. Men som 
denna väg endast begagnas om vintern, och derföre har lika 
mycket sjöar och träsk under sig, som fast land, voro långa 
sträckor emellanåt utan stolpar. En af skjutskarlarne, hvilken 
jag förroskull uppå en längre isväg frågade, hvarföre der ej fanns 
någon verststolpe, sade att de voro uppresta på närmaste strand, 
gentemot det stället, der de på isen borde finnas. Men till den 
närmaste stranden kunde man emellanåt hafva för sig en verst 
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ifrån vägen. Emellertid kunde både skjutskarlen och jag ej 
annat finna, än att stolpmakaren gjort ganska väl deruti, att han 
ej upprest sina stolpar på isen utan på stranden, om ock ingen 
på vägen passerande der kunde se dem. Ett annat slags monu-
menter, nemligen kors, träffar man vid vägarne, men endast 
närmare byarne. I synnerhet fanns en mängd af dem omkring 
Kieretti, uppförda af någon, som dermed hade velat försona sina 
fordna synder. Dessa kors äro delvis af naturlig storlek, till 
en annan del så stora att äfven en Goljath kunde på dem 
finna plats. 

I de Karelska byarne voro gårdarne ej så hoppackade på 
ett ställe, som i de Ryska. Afven såg man i de Karelska by-
arne ute ordentliga gärdesgårdar, och inne i deras pörten spinn-
rockar, hvilka ting vi härstädes i de Ryska byarne ej sett, utan 
begagnade qvinnorna sig ännu af den urgamla sländan. I stället 
för prejeriet kom i de Karelska byarne tiggeriet. Det första 
man fått pelsen af sig omringades man ej allenast af barn, utan 
ofta äfven af stora qvinnor, hvilka bugade sig för oss, och an-
ropade om milosti d. ä. allmosa. Det är till märkandes, att 
qvinnorna såväl hos den Ryska som Karelska allmogen härstä-
des ännu ej uppöfvat sig i konsten att niga, kvarföre de dess 
bättre och oftare buga sig. Svedjor och svedjefällningar träffade 
vi här och der vid vägen i de Karelska byarne, föröfrigt oupp-
hörlig barrskog, oupphörliga sjöar och smärre träsk. Söderom 
Kovda sågo vi ej mera hunden nyttjas till hemkörslor, men nog 
allmänt dittills, undantagandes hos Lapparne, hvilka ej behöfva 
annat än renen. Dock har jag sedan hört att äfven i sjelfva 
Kemi och ännu i Suma, längre bort, skall köras med hundar. 

I Kesäjoki, den sista byn närmast till Kem, ville vi först 
om aftonen ej få nattqvarter, likasom vi på stationsgården ej 
heller fingo det, och följande dagen bestodos inga hästar. Slute-
ligen och sedan man ej mera orkade höra de stereotypa orden 
podorosjna, prokonj m. m., begaf Castrén sig kl. 12 om dagen 
till fots på vägen till Kem i afsigt att derifrån få antingen po-
dorosjna eller häst, men jag qvarblef hos våra effekter. Men 
antingen man nu begynte frukta för att hafva uppehållit oss, 
eller eljest, kommo kort derefter tvänne hästar på gården, och 
så begaf också jag mig uppå vägen. Emellan den femte och 
sjette verststolpen upphunno vi Castre'n. Den häst, med hvilken 
jag åkte, tröttnade dock på hållet, ehuru det kördes mest fot 
för fot. De sista fem verst närmast Kem fick jag derföre för 
min del gå till fots. Oaktadt sådan skjuts var skjutskarlen 
dock ej nöjd med 60 kopek för milen (den vanliga är endast 
50 kopek) utan ville hafva mer, som jag också till slut, för att 
blifva af med honom, måste gifva. 
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Härnäst, om tid och tillfälle medgifva, skall jag skrifva 
om färderna i Lappmarken under vintern, men har nu först velat 
expediera denna del af resan, emedan om Lappfärderna dock 
förut är mycket skrifvet af andra. Vid slutet af bref plägar 
man stundom ursäkta sig för brådska, slarfveri m. m. och all 
anledning har också jag att för samma saker ursäkta mig. Utom 
det att dessa anteckningar tillkommit en del i renpulkan, en 
annan under rökningspromenader, har jag på dessa tider varit 
så bortblandad af Ryskan och Lappskan, att jag ej kunnat göra 
något med besked. 

Kem den 4 Maj 1842. 

Elias Lönnrot. 

Till A. J. Sjögren. 

Höglärde och Vidtberöm de Herr Collegii Råd! 

Jag är Herr Collegii Rådet mycket förbunden för böckerna, 
hviika jag här i Archangelsk erhöll jemte högtärade skrifvelsen 
af den r146  sistvikne Aprill. Vi kommo allsicke att passera Onega, 
emedan vi i Kem blefvo underrättade derom, att Archimandriten 
Wenjamin för det närvarande uppehöll sig i Archangelsk, der vi 
också redan träffat honom vid god helsa. Han emottog oss 
mycket välvilligt, och förklarade sig benägen att lemna oss un-
dervisning i Samojediskan, likväl med vilkor, att vi utan hans 
särskilta tillstånd ej skulle få meddela deraf något åt andra, vare 
sig mundtligen eller skriftligen. På förhand genomgick han 
dock korteligen, uppå tvänne aftnar, sin grammatik med oss, 
hvaraf jag tyckte mig finna, att Samojediskan, ifall den har någon 
slägtskap med Finskan, dock har den så aflägsen och ringa, att 
det för mig alldeles icke kan löna mödan att studera det språ-
ket. Icke ett enda af räkneorden var likt med Finskans, ej ens 
så likt som Ryskans 11Wfb, cemb, CTO, TbICW-la med visi (viiti). 
seitsemä, sata, tuhansi, och det samma var fallet med pronomi-
nerna. Af en här boende Samojed har jag dessutom frågat åt-
skilliga enskilta ord, men icke heller sålunda lyckats upptäcka 
någon större likhet. Och dermed har jag tills vidare slutat min 
kurs i Samojediskan, ty att dermed förlora tiden anser jag vara 
ganska ändamålslöst för mig, hellst jag framdeles, sedan Wenja-
min lyckats få sin grammatica, lexicon och evangelierna tryckta, 
och ännu mer, sedan resultaterna af Herr Collegii Rådets och 
Castrs undersökningar blifva bekanta, med mindre möda och 
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tidspillan kan lära Samojediska, så mycket det för mig blif-
ver nödvändigt. Alltså lemnar jag Samojederna, och begifver 
mig nu härifrån till Tjuderna på de trakter, der de enligt Herr 
Collegii Rådets skrifvelser anträffas, hvarigenom jag hoppas in-
skörda mycket mer för Finskans grammatik och lexicon än det 
af Samojediskan varit att påräkna. Hos Tjuderna tänker jag 
vistas ända till sena hösten, hvarefter jag öfver Olonets och 
Sordavala begifver mig hem till vintern. Men skulle jag få 
tillfälle d. v. s. permission, så ville jag gerna sommarn derpå 
resa till Ehstland och Kurland, emedan man af de ehstniska 
böckerna dock icke kan inhemta och lära sig Ehstniskan så att 
man på något tillförlitligt sätt kunde jemföra språket med Finskan. 
Det vore nämligen min önskan att kunna åstadkomma en kom-
paratif grammatik för Finskan, Olonetsiskan, Tjudiskan, Ehst-
niskan och Lappskan, åtminstone hvad de särskilta formernas 
etymologi och formläran i öfrigt beträffar. Och dessutom vore 
äfven i lexikaliskt hänseende en noggrann jemförelse af dessa 
språk alldeles oumbärlig, emedan man ofta ej kan komma på 
ordens grundbemärkelse uti ett enda af dessa språk, och de 
dessutom kunna ömsesidigt rikta hvarandra. — Älven med 
Lappskan blef det ännu ett halfgjordt arbete för mig — om ens 
halfgjordt — så att jag väl åtminstone en vinter borde resa hos 
dem. Så mycket vann jag dock med denna vinter, att jag vid 
begagnandet af de tryckta hjelpmedlen för Lappskans studium 
ej mera så lätt, som eljest kunnat ske, vilseledes af den ofta 
bristfälliga orthografien, och dermed får jag lof att tills vidare 
vara nöjd. Min resa härifrån sker nu öfver Kargopol till trak-
terna af Wyitegra och derifrån söderut, hvarifrån jag genom 
Ladeinopolska kretsen återvänder till de sydvestra trakterna af 
Onega sjön. Om icke förr, så åtminstone ifrån Olonets skall 
jag hafva nöjet underrätta Herr Collegii Rådet om, huru resan 
aflupit. Jag är mycket tackskyldig för de uppgifter om Tju-
dernas vistelseorter, hvilka jag i tvänne Herr Collegii Rådets 
bref af sistlidne år erhållit, och hvilka nu komma mig så väl 
till nytta. 

Enligt Herr Collegii Rådets önskan skickar jag nu ej några 
penningar för de uppköpta böckerna, utan antecknar dem, tills 
Herr Collegii Rådet åter inflyttat till Petersburg, till hvilken tid 
jag äfven möjligen kan få veta portoafgiften för deras öfversän-
dande. De voro för mig så mycket mer välkomna, som Castrén 
och jag här komma att taga skilda vägar, och den ena af oss 
eljest varit nödsakad att blifva utan ryskt lexicon, då vi blott 
hade ett enda, och här i Archangelsk ej finnes någon boklåda. 

fall Herr Collegii Rådet vid ankomsten af detta bref ännu 
skulle bo i Petersburg, så önskade jag ytterligare på Wyitegra 
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få en liten bok mig tillsänd, neml. FpammaTuxa elpm-icKaro 
513bixa coi-mHetiasi F. OKy,TIOBbIM-b neqaT. 1836 THnorp. Axa-
'keMin Hayieb. Det är en grammatik, om hvars tillvaro jag förut 
knappt visste, men hvilken jag nu har till låns af Wenjamin, 
och utskrifver deraf det som särskilt rör Olonetsiskan, emedan 
jag fruktar, att Herr Collegii Rådet redan bor på landet och jag 
således ej kan erhålla sjelfva boken. 

Med högaktning och vördnad har äran förblifva 

Herr Collegii Rådets 

ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 
Archangelsk den 2 Juni 1842. 

Utdrag af ett bref från D:r Lönnrot. 
Helsingfors Morgonblad 1842, n:ris 57, 59-61. 

Texten inom klammer är tagen ur originalbrefvet till F. J. Rabbe. 

Archangelsk den 24 Juni 1842. 

[Dina bref af den 8 Junii inhändigade vi den 21 ejusdem. 
De förskaffade oss en stor fröjd, hvilken ännu mer af de åt-
följande tidningarna föröktes, äfvensom af den ögonskenliga för-
bättring, som Wasenii Tidning väl ofta lofvat, men först i år 
begynnt att i sjelfva verket visa. Men hvad som ännu mer, än 
Helsingfors Tidnings ådagalagda bot och bättring, bör glädja 
oss medici och semimedici, till hvilken sednare afdelning af vår 
aktningsvärda corps åtminstone undertecknad torde få äran räkna 
sig, är utgifvandet af F. L. S. Handlingar, hvaraf du skickade 
de tvenne första utkomna häften. Älven den nya Instr. för lik-
besigtningarne tyckes vid närmare bekantskap ej vara så för-
färlig, som ryktet förut visste utropa den. Visserligen gifver den 
i början litet mera arbete vid obductionen, än hittills varit bruk-
ligt, äfvensom några af oss, undertecknad inberäknad, icke torde 
hafva så lätt att utom särskilt studium få tag på nerverna i 
bröstet och buken m. m. — men detta lilla eller stora omak 
må man dock gerna underkasta sig, för att få de vigtiga orden : 
„Så sannt etc." baserade på en säkrare grundval, än det, efter 
hvad som förljudits, hittills alltid fallet varit. — Skada är det 
att prenumeranterna på Suomi för i år minskats med hela 100 
stycken. Men som man dock icke kan betrakta denna förminsk- 
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ning för en opinionsyttring, tillräcklig för att föranleda till re-
signation, så skulle jag uppmuntra till fortfarande med Tidskrif-
ten, och vill för min del gerna erlägga dividenden för tryck-
nings-omkostnaden. Det hoppas jag äfven alla andra gerna 
göra. Men skulle någon finnas, som ej vore hugad för det, så 
må han göras uppmärksam derpå, att denna utgift dock ej är 
annat än ett förskott, som förmedelst säljningen af öfvertrycket 
framdeles säkert kan ersättas. Artiklarne i Suomi för detta år 
borde dock vara af värde och intressanta för enhvar, ja tilloch-
med för dem, som knappast veta, att det finns till något annat 
Suomi, än Borgström jrs., eller på sin höjd dertill det andra 
likaså rökaktiga, som tillhör F. Tullstyrelsen. Tack för ditt be-
svär med Ven. Hist. Köp nu på min räkning 5 ex. deraf, lät 
d:o inbinda dem, och lemna ett åt statsrådet von Haartman, ett 
åt prof. Rein, ett åt lekt. Akiander, ett åt assessor, doct. Rabbe, 
och skicka det femte vid tillfälle till kapellanen i Vesilax, Gust. 
TicWn, och det sjette, som jag så snart hade glömt, till arch. 
Törngr&I jemte hellsningar till alla. Correcturet synes vara 
synnerligen omsorgsfullt vårdadt, hvarföre correctorn bör hafva 
ära och pris. Inga farliga tryckfel har jag upptäckt, om jag 
också ej ännu genomläst alltsammans.] 

— Om färden till Kemi skref jag i mitt sista bref, så 
att nu derom ingenting återstår att nämna. I Kemi tillbragte vi 
menförestiden, som här på ett ultraradikaliskt sätt qvarhöll oss 
ända till den 19 Maj. Ingen sommarlandsväg finnes ifrån Kemi, 
hvarföre vi måste vänta till den första möjliga lägenhet, att 
öfver hafvet komma till Archangelsk, der också Archimandriten 
Wenjamin, den vi för våra tillämnade Samojediska studier be-
höfde uppsöka, för det närvarande uppehöll sig. Alltså begåfvo 
vi oss i den första båt, som ifrån Kemi styrde ut till det 60 
verst derifrån aflägsna på en stor ö liggande, stora Solovetskoj 
klostret. Kemi, den jag nu är på god väg att lemna, är en 
ung stad med gammalaktigt, skröpligt utseende. Dess ålder 
utgör nu omkr. 70 år, hvilket för städer ej går upp emot 70 
dagar af en menniskas ålder. För öfrigt har den valt sig plats 
ett stycke på norra sidan om Kemi elf, och vänder sig der i 
form af en hästsko omkring en liten vik, hvaruti en mindre 
gren af elfven, och dessutom en annan bäck, flyter genom sta-
den. Husens antal uppgifves i 1841 års mtcsmecaoB-h (ka-
lender) till 316 och innevånarenes till 1,726, men, enligt 
hvad åtskilliga i Kemi trodde, äro begge tilltagna med någon 
prutnings-förmån. — Gatorna äro sommartiden oåkbara, hvarföre 
i hela staden ej skall finnas någon schäs, ännu mindre droschka 
eller vagn. Huruvida de kunna befaras med lastkärra, vet jag 
ej, men hoppas, att sådant dock i högsta nödfall torde låta göra 



Utdrag af bref från D:r Lönnrot d. 24 Juni 1842. 351 

sig. För fotgångare finnas temmeligen goda, breda trädtrotto-
arer vid sidorna af gatan, alldeles likasom här i Archangelsk, 
eller högst med den skilnad, att de här på många ställen intaga 
midten af gatan med farväg å ömse sidor. Flere utom under-
tecknad hafva förargat sig öfver de H:forsiska gatstenstrottoa-
rerna, och trott, att de för länge sedan bort vara bannlysta, om 
ej det hedervärda skomakare-embetet satt sig deremot, men när 
jag nu närmare betänker saken och tager egen erfarenhet till 
råds, så äro de dock sina hundra procent bättre än alla träd-
trottoarer, af hvilka foten lider otroligt vid längre vägs gående, 
emedan allt variato delectat är helt och hållet skildt från dem, 
och samma lyftnings- och sänknings-muskler oupphörligt få ar-
beta ensamma, tills de tröttna, som snart nog inträffar, då de 
äro lemnade så utan hjelp och bistånd af sina sidokamrater. — 
En olägenhet till hafva trädtrottoarerna deruti, att de vid regnig 
väderlek äro slaskiga och slippriga. Men nog derom, äfvensom 
om sjelfva Kemi, hvilken ej är värd någon längre beskrifning. 
I båten, dit vi nu voro komna, befann sig Ispravniken från Kola, 
Tit. Rådet Ivan Latyscher, hvilken vi redan i Kola lärt oss känna 
och värdera såsom en bra karl, och hvilken jag lyckats någor-
lunda kurera för sina chronico-rheumatico-hypochondriska åkom-
mor. Äfven några Bogomoltser (pilgrimer) befunno sig i båten, 
bland dem tvenne qvinnor, om jag rätt minnes, ifrån Jaroslawska 
Guvernementet. De hade redan under vinterföret kommit till 
Kemi, för att derifrån begifva sig till det vidtberömda klostret. 
— — Mindre lycklig än dessa qvinnor hade en dylik vallfärdande 
karl varit, äfven han ifrån det inre Ryssland. Något efter hans 
ankomst till Kemi hade en mindre kyrkotjufnad blifvit begången 
i staden, hvarföre man häktat honom jemte tvenne Kemiboar, i 
förmodan, att ingen annan, än någon af dem föröfvat nämnde 
tjufnad. 

Ända till 30 verst ifrån Kemi hade vi holmar här och der 
vid färden, sedan vidtog den öppna sjön, som skulle hafva 
räckt fram till klosterstranden, om isen ej behagat ligga ännu 
utanför klostret. Vi kunde derföre skatta oss lyckliga att slippa 
helst till någon strand och blefvo således landsatte 15 verst 
ifrån klostret på en liten holme ej långt ifrån stora klosterön. 
Derifrån affärdades till klostret ett bud efter hästar och kärror, 
hvilka slutligen efter runda 6 timmars väntande syntes komma. 
På klostret lågo vi närmare en veckas tid, uti hvilket liggande 
isen de första dagarna gjorde oss troget sällskap. Och äfven 
sedan hafvet var fritt, ville vi ej nånsin få tillfälle att komma 
vidare, emedan aldrig några fartyg eller båtar ifrån Archangelska 
sidan anlände, så mycket vi än väntade. Slutligen, då den 
väntan blef för lång, legde vi den 26 Maj båt och roddare till 
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det 7 å 8 mil derifrån aflägsna närmaste fasta landet åt Ar-
changelska sidan, hvilket legande sedan fortsattes längs hela 
kusten ifrån by till by, allt med Ispravniken i sällskap. 

Beskrifningen om det öfver all beskrifning präktiga och 
rika klostret får anstånd, tills vi någon gång härnäst träffas. 
Utom den egentliga, 25 verst långa och i medeltal 10 verst 
breda klosterön, Solovetskoj, har klostret under sig två andra 
nära intill liggande ansenliga öar, Ansero och Muksalma kallade, 
och på köpet 36 mindre öar och holmar längs kusterna. Under 
vårt väntande begåfvo vi oss en dag till Ansero. En stor 
droschka förespändes med 3 hästar för vår räkning, och dermed 
åkte vi först en passabel landsväg med verststolpar vid sidan, 
15 till antalet. Vid vägen såg man här och der vid träsken 
stugor uppförde, hvarest klostrets fiskare sommartiden bo. Af 
sådana för det mesta små träsk räknar man hela 44 stycken på 
alla tre öarna tillsammans. Det indrägtigaste fiskeriet drifves 
dock naturligtvis vid kusterna utanföre. Vid stranden, der lands-
vägen slutade, fanns en gäststuga, jemte några andra stugor vid 
sidan. Uppsigten öfver denna lilla nu för tillfället obebodda 
by var anförtrodd åt en munk hemma ifrån Tverska Guverne-
mentet. Han var af de Tverska Karelarne och talade Karelskan 
till och med likare vårt vanliga Finska språk, än den talas i 
Wuockiniemi och Repola, hvarest, isynnerhet på det sistnämnda 
stället, Karelskan fått en Olonetsisk tillblandning. Mannen be-
rättade, hvilket jag äfven förut visste, att i Tverska Guverne-
mentet finnas många och stora Karelska byar. Något frågade 
jag äfven om deras lefnadssätt, hvilket till en stor del tycktes 
vara detsamma, som Ryska Karelarnes i allmänhet. Till och 
med Karelska sånger skall, enligt hans utsago, finnas mycket 
hos dem, brukliga vid lekar och andra högtidliga tillfällen. — — 

På Ansero, dit vi nu kommo, funnos tvänne mindre kloster-
byggnader, lydande under Solovetskoj, äfven de af sten, lika-
som sjelfva moderklostret. Den ena af dessa, som i dopet fått 
samma namn med sjelfva ön, låg ungefär en verst ifrån stran-
den vid en liten insjö, som äfven hette Ansero (AH3epo), men 
hvilken i fordna tider torde hafva haft ett Karelskt namn Hanhi-
järvi, hvaraf sedan, då Ryskan saknar bokstafven h, först kun-
nat blifva AHb-o3epo och derpå den nu brukliga sammandrag-
ningen AH3epo. 

Till det andra filialklostret på denna ö räknade man fyra 
verst ifrån Ansero. Det låg på en hög, åt alla sidor tämmeli-
gen brantsluttande kulle, med en af de präktigaste utsigter i 
verlden, vidt öfver sund, fjärdar, holmar, skogar och insjöar. 

Vi hade ej hört annat namn uppå det, än Galghoff, och 
trodde denna benämning härleda sig ifrån den tämmeligen lika 
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svenska ordsammansättningen Galghof, så mycket mer, som i 
klosterannalerna står att läsa, det svenskarne i fordna krigstider 
skickat älven hit några ströfpartier, för att belägra och plundra 
det redan då rika klostret. Men likasom Svenskarne då blefvo 
bedragne i sina beräkningar, så blefvo vi nu i vår namnethy-
mologi jämmerligen bedragne, ty namnet Galghoff (Foinroclyb), 
kom hvarken ifrån Svenskan, Karelskan eller Ryskan, utan rakt 
af ifrån Hebraiskan och betydde det samma, som Golgatha hos 
oss, hvilket ord dock alltförväl kunde öfversättas äfven på Svenska 
med Galghof. Färden ifrån klostret hit var ej utan sina små 
besvärligheter. Stora isstycken, eller rättare små holmar af is 
drefvo omkring på sjön, och hade på somliga ställen packat sig 
så tätt tillsammans, att man alls icke kunde slingra sig igenom, 
utan måste draga båten öfver dem. På några ställen sågo vi 
sjählar uppdyka ur sjön, ibland helt nära båten, och på somliga 
sköto roddarene, men utan framgång. Värre lek hafva sjählarna 
att uthärda om hösten, då isen redan börjar lägga sig. De 
skocka sig då till stora hjordar, somliga till ett tusende och der-
utöfver. Mödrarna uppfostra på .stora isstycken sina ungar, tills 
dessa lära sig väl simma. Allt efter som vinden eller floden 
drifver sådana isstycken till stranden passa bönderna uppå, gå 
sedan med klubban i handen löst på skocken och anställa ett 
rysligt mördande. De i simkonsten färdiga mödrarna försöka 
väl skaffa sina ungar undan lör mördarklubban, men dessa som 
icke alls, eller ock ofullkomligt kunna simma, fatta, så snart de 
kommit i vattnet, åter tag i iskanten, och hänga der, tills slaget 
af klubban gör slut på deras unga lif. Stundom händer att, 
medan bönderna som ifrigast äro sysselsatta med det rysliga 
blodbadet, vinden eller ebben drifver isstycket ifrån stranden, 
och då kunna mördarne sjelfva ganska lätt blifva ett rof för 
döden, ty såsom de i början fått gå smygande tillväga, så hafva 
de ej kunnat taga båt med sig. Väl, om någon på stranden 
varseblir olyckan och skyndar till räddning, eller om vinden 
hinner drifva dem fram till någon annan strand, innan de i 
midten af sina slagtoffer hunnit anställa döden ett offer af sitt 
eget lif. 

Den 29 om aftonen kommo vi hit till Archangelsk, och 
togo efter Ispravnikens anvisning in på ett Ryskt värdshus, der 
vi alltsedan bott. Väl kom uppå andra, eller tredje dygnet, en 
Tysk vid namn Sturtzer, Sekreterare vid någon bank härstädes, 
till oss och gaf tillkänna, att det ej skulle väl anstå oss, att 
logera på ett Ryskt värdshus, hvarpå han kom till sitt egentliga 
ämne, som var, att vi skulle få rum, mat och uppassning hos 
honom, och till en god början bjöd han oss till en gratis-middag. 
Men värden, som äfven tycktes vara mon om, att vi skulle bo 
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qvar, förde oss till tredje våningen af sitt hus och erbjöd oss 
tvänne rätt snygga rum jemte uppassning och mat tvänne gån-
ger om dagen för det ganska modererade priset af en rubel för 
dygnet af hvardera. Emedlertid gingo vi dock på Sturtzers mid-
dag, betraktade rummen och gjorde oss underrättade om priset, 
hvilket han bestämde till 30 Rubel Silfver för alldeles samma 
förmåner, som värdshusvärden begärde bara 17 Rub. 15 kopek 
Silfver eller 60 Rub. B:ko Ass. Till på köpet voro hans rum 
sämre, med utsigt öfver en sophög, i stället för att vi här hafva 
hela salutorget och den två verst breda Dvinafloden för våra 
ögon. Alltså tackade vi för profmiddagen och beslöto bo qvar 
på värdshuset, litet bekymrande oss derom, huru anständigt eller 
icke anständigt det kunde synas Hr S. ; hvilket vårt beslut ej 
heller särdeles torde hafva behagat honom, ty han har ej sedan 
stort varit hos oss, hvarmed vi också kunna vara belåtna. Han 
pratade nemligen i alla ämnen så, att man väl behöfde det aldra 
kristligaste tålamod för att härda ut med att höra derpå. 

På andra dagen af vår vistelse härstädes uppsökte vi 
Archimandriten Wenjamin, som skulle blifva vår lärare i Samo-
jediskan. Han emottog oss artigt nog, lofvade äfven lemna oss 
undervisning i Samojediskan, men var rädd att vi skulle sqvallra 
ur skolan, förrän hans Samojediska arbeten hunne blifva tryckta, 
hvarföre han redan den andra eller tredje gången, som vi be-
sökte honom, framkom med koncept till ett långt dokument, 
som sedan skulle renskrifvas på stämpladt papper, och hvarige-
nom vi borde förbinda oss att ej utan hans särskilta tillstånd, 
vare sig mundtligen eller skriftligen, meddela något af vår blif-
vande Samojediska lärdom åt andra. Hvad mig beträffar, så 
kunde det hafva varit detsamma, med att underskrifva eller icke 
underskrifva en sådan förbindelse, men Castra„ som ex professo 
tänker lägga sig på Samojediskan, skulle genom ett sådant för-
drag på ett högst genant sätt hafva bundit händerna på sig. 
Också är dokumentet ännu ounderskrifvet, och jag för min del 
lemnar nu gerna Samojediskan, sedan den genom Sjögren och 
Castrén snart blifver ordentligare undersökt. Också tyckes dess 
slägtskap med Finskan vara så ringa, att det på intet vis lönar 
sig att för Finskans skull studera det språket. Icke ett enda af 
räkneorden har ens en aflägsen likhet med Finskans, och i be-
slägtade språk pläga dock helst räkneorden äfvensom pronomi-
nerna hafva en större likhet. Apåi heter 1, Sidheh 2, Njaara 
3, Tiåtah 4, Samliangn 5, Måttah 6, Si'uh 7, Sidniät 8, 
Haveieuh 9, Ju'uh 10, Jurah 100, Jujurah 1,000. Men hvilken 
likhet hafva väl dessa med yksi, kaksi, kolme o. s. v.? Castrén 
har här nästan dageligen haft en Samojed hos sig, af hvilken 
han bland annat afskrifvit en mängd ord, men högst få äfven 
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af dem hafva någon likhet med motsvarande Finska. Likväl 
finnas några sådana, men svårt är det ännu att säga, om de 
blifva flera, än hvad Hebraiskan och Grekiskan i den vägen 
lemnat. Visserligen bör man vid bedömmandet af tvänne språks 
slägtskap hafva mera afseende uppå hela språkorganisationen, än 
på enskilta ord, men äfven der möter för antagandet af Samo-
jediskans slägtskap med Finskan en stor svårighet deruti, att 
Finskan med sina beslägtade språk har den första stafvelsen i 
ordet skarpt accentuerad, hvaremot den i Samojediskan tyckes 
kunna sakna accenten. Som det dock i alla hänseenden är för 
tidigt att lemna något bestämdt yttrande om Samojediskan i af-
seende på dess slägtskap med Finskan, så må jag gerna afhålla 
mig ifrån alla vidare resonnemanger i detta ämne. Det blifver 
nog i sinom tid genom andra behörigen utredt. Ofvannämnde 
Archimandrit har nu i manuskript färdigt: 1:0, en Samojedisk 
grammatik, 2:o, en dito ordbok och 3:o, öfversättningar af de 4 
Evangelierna. — Deraf kunde nog vara till en början, sedan 
han fått sina arbeten tryckta, men olyckligtvis tyckes han ej 
hafva observerat just andra ljud i Samojediskan, än dem, hvilka 
kunnat uttryckas med Ryska alfabetet, hvilket dock äfven för 
våra finska ljud saknar bestämda tecken, åtminstone för h, y, 
ä, ö, och för de Samojediska ljuden troligtvis ännu flera. Ibland 
andra saker har Castrén af Samojeden fått äfven par stycken 
Samojediska visor, hvilka, märkvärdigt nog, i afseende på me-
tern mycket likna de gamla Isländska tvåfotiga verserna. Han 
har nu hållit på med att öfversätta dem för Morgonbladet. 

Med lemnandet af Samojediskan begifver jag mig nu recta 
via härifrån till Tschuderna, af hvilkas språk jag har att påräkna 
en mycket större vinst för Finskans grammatik och lexicon, och 
hvartill äfven Sjögren både förr och nu i vår rådt mig. Dessa 
Tschuder bo söder och sydvest om Onega sjön uti Olonetska 
Guvernementet, till någon del äfven inom det Novgorodska. 
Till nämnde trakter begifver jag mig nu med det första och 
kommer således här att skiljas vid min reskamrat Castr&i, hvil-
ken efter Sjögrens och eget råd nu som bäst utrustar sig till 
de såkallade Terska Lapparne vid Ponvi, hvilken ort finnes ut-
satt på alla chartor, Kindblads och andra blindchartor dock un-
dantagna. 

[Som jag hos Tjuderna måste genomgå hela Renvalls lexi-
con med de rika tilläggen, för att få de motsvarande tjudiska 
orden, och äfven eljest göra mig mera hemmastadd med deras 
språk, så finner du lätt, att jag gerna skulle önska mig en half-
annan månads förlängning på min tjenstledighet, hellst mitt pass 
räcker till den 29 october, hvilket i Ryssland ej infaller förrän 
den 10 november efter vår räkning. Kan det vara hopp om 
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att vänta på en sådan förlängning, så låt mig derom veta och 
addressera brefvet till Ladeinoje Poled 

Post-Skriptum, den 1 Juli. — — — Någon beskrifning 
öfver staden Archangelsk kunde du hafva skäl att vänta, men 
af hvad jag ofvanföre proberte med Kemi, finner du lätt, att jag 
är en ytterst skral beskrifvare, och jag derföre allsicke borde 
inlåta mig på det kapitlet. Jag vill derföre endast i förbigående 
nämna, att Archangelsk säges vara 7 verst lång, men att jag 
anser en stad vara betydlig nog, utan att nödvändigt vilja hafva 
det heliga 7-talet till sin längd. Dessutom går denna längd 
icke i en rät linia, utan efter böjningen af Dvinas strand, som 
på södra sidan bildar en curvatur om staden. Bredden är öfver-
allt så obetydlig, att den knappt är värd att nämnas. Ofver-
hufvudtaget utgör den ej mera än V, verst, om ens så mycket. 
På norra sidan ligga bara kärr, alla i sin ursprunglighet och af 
sådana finnas äfven innom staden flera stora qvarter. Stenhus 
finnas flera så publika, som privata, och hela 13 stycken kyr-
kor, uti hvilka jag dock ej varit, utom i den Tyska. Utanför 
den vestra, eller nordvestra ändan ligger en holme, som äfven 
är bebygd och utgör för sig en liten stad, Sollombol kallad. 
Numera är den, genom en närmare en half verst lång, på bar-
ker bygd bro förenad med staden, men i början af vår vistelse 
härstädes rodde man ditöfver med båt. Der ligga kronans och 
andra större fartyg till en stor mängd nära landet; med mindre 
fartyg löper man ända under staden. Närmare än Sallombol 
ligger en liten, nätt, skogbeväxt holme, som till något minne 
af Peter den Store fått behålla sin gröna naturliga prydnad orub-
bad. På Petri-dagen, som snart instundar, skall samma Monarks 
minne der årligen firas. Vid Dvina-fästningen, 15 verst härifrån 
åt Ishafvet, säges också en björk, som Peter den Store med 
egen hand planterat, befinna sig i ett grönskande tillstånd. Ända 
tills den fyllde sitt 100:de år hade man bestått den en lifvakt, 
men sedan hade man ansett den stå på nog säkra fötter och 
fråntagit vakten. Troligen af detta höga exempel uppmuntrade, 
hafva ganska många innevånare i Archangelsk planterat af samma 
trädslag uppå sina gårdar, men några ordentliga trädgårdar träf-
far man ingenstädes, ej heller någon alle, som dock så synner-
ligen väl skulle pryda åtminstone den långa strandgatan. Inne-
vånarenes antal uppgifves i 1841 års Kalender till 10,544 och 
gårdarnes på ett ställe till 1385, på ett annat till 1398. — 
Bland innevånarene finnas en mängd här bosatte Tyskar och 
och Engelsmän, begge med egna kyrkor. Handeln tyckes vara 
liflig och försiggår ogeneradt till och med på Söndagsförmid-
dagarne. Dageligen sitta ifrån morgonen till aftonen väl hund-
rade käringar med sin skräphandel utbredd öfver hela torget i 
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korgar, kistor och på bastmattor. Bland andra intressanta saker 
påträffar man der stora packor af Finska kjortlar, bondkjortlar 
nemligen, hvilka säljas ifrån 2 till 5 Rubel stycket. De hafva 
blif vit befordrade hit genom Wuockiniemi gårdfarihandlande, 
hvilka i Finland tillbytt sig dem emot sina dukar och annat 
lappri. Då jag förundrade mig öfver mängden och för en 
Wuockiniemi-bonde yttrade min fruktan, att de snart skulle ut-
blotta våra bondflickor på allt hvad kjortlar hette, sade han att 
deras mängd i år var ingenting att förundra sig öfver, och att 
den på andra år och äfven i fjol varit väl dubbelt större. Utom 
denna dagliga marknad hålles en större hvarje Tisdag, då man 
på många ställen verkeligen får taga armbågarna till hjelp för 
att komma genom folkmängden. Älven på den 2 verst breda 
Dvina är lifligheten mycket stor. Af de runda, oformliga, af 
ett enda stort rum bestående barkerna hafva ända till de sed-
naste tider en stor mängd anländt från Guvernementerne Wologda 
och Permien. Bedäckningen uppå dem liknar ett vanligt, ej 
alltför mycket sluttande hustak, med en takås längsefter. Ehuru 
taket sålunda är sluttande, har man dock vid sidorna ej något 
skrank, som skulle hindra en ifrån att falla i sjön. De fram-
ros med 10 eller flera par stora, ofantliga åror, och vid med-
vind har jag sett 7 å 8 små båtar spännas framför dem med 
segel uppå. Båtarna löpa naturligtvis i en linie efter hvarandra 
och draga kolossen i släptåg. Barkerna återvända ej efter aflast-
ningen, utan försäljas här till omkring 400 Rubel B. A. stycket, 
— hemma på sin födelseort skola de betalas med tvåtusende 
Rubel. Ett annat slags fartyg träffar man här under namn af 
kajugor, äfven de med en kullrig, skranklös bedäckning. Deras 
construction är mycket behändigare än barkernes, ehuru de icke 
äro mindre vidunderliga, åtminstone för ovana ögon. Äfven de 
förskrif va sig ifrån de öfre orterna, dit de ock återvända. 

[Om du gifvit dig tålamod att läsa detta långa bref ända 
hittill, så ursäkta mig nu på slutet för dess tråkiga längd. Du 
ser, att det i början ej var tilltaget i så stor skala, men den 
tråkiga ensamheten efter Castråls afresa har tillskarfvat det ena 
bladet efter det andra, utan att jag mera vet, hvad jag ens kun-
nat skrifva så mycket, ehuru jag ock vet, att det i det hela är 
ingenting. 

P. S. Det lärer väl svårligen låta göra sig, att jag nu 
skulle anhålla om tjenstledighet på ett par år till; allt derföre 
måste jag väl för någon tid sjelf vidtaga tjensten.] 
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Till Eva Agata Törngren. 
Högtvördade, välborna fru professorska! 

Innan jag ännu hann lemna på posten medföljande bref 
till Adolf, hade jag nöjet i dag få fru professorskans vördade 
skrifvelse af den 8:de April. I Adolfs bref har jag nämnt om 
orsaken dertill, att jag tidigare, än jag först hade ämnat, kom 
att lemna Kola. Derföre vill jag ej upprepa detsamma härstädes, 
ej heller annat, som jag redan i Adolfs bref sagt. Det ledsam-
maste för mig är, att jag ej har någon förhoppning, att vara 
ens inom eget land den 18:de Augusti i år, utan är jag då, 
likasom nu långt derifrån och alldeles ensam, då magister Castr&I, 
med hvilken jag hittills färdats, nu återvänder härifrån till ryska 
Lapparne. Tanken derpå har emellanåt varit så påkostande för 
mig, att ej mycket fattats ifrån, att jag återvändt härifrån raka 
vägen till Finland och Laukko. Och ännu vet jag ej, om icke 
det vore bäst så; men då äfven Sjögren flere gånger rådt mig 
till att undersöka tjudernas språk, och jag en annan gång ej 
kan komma så lätt i tillfälle dertill, så har jag nu beslutit att 
göra det så mycket, som jag på två å tre månader kan med-
hinna. För öfrigt har det icke lyckats mig mer än Calle att 
vänja sig vid det ryska lifvet, och det så mycket mindre, som 
jag troligen ej är rätt hemmastadd ens i vårt eget herrskapslif. 
Visserligen finnas äfven (här) många ganska aktningsvärda per-
soner, men en utländing har vanligtvis det missödet med sig 
att ej så lätt få reda uppå dem, utan hvad han genast träffar 
på, är skummet, som alltid flyter ofvan. En ispravnik Latischeff 
lärde vi t. ex. oss känna i Kola som en ganska hederlig och 
bra karl. För embetsärender kom han en tid efter oss till Kem 
och var oss derifrån följaktlig ända hit. Här togo vi in på ett 
ryskt värdshus, der vi för qvarter, mat och kaffe fingo på de 
första tre eller halftredje dygn betala 15 rubel för två personer. 
Kaffe t. ex. var taxeradt till 60 kopek för glaset, och jag i min 
okunnighet drack ofta två glas. Också i bodorna betalas det 
med 1 rubel 20 kopek för skålpundet och sockret med en rubel. 
Ryssarne dricka i allmänhet litet kaffe, men te så mycket mer, 
vanligen 4 å 5 dricksglas i gången hvarje morgon och afton, vid 
hvilken diet jag nu också någorlunda vant mig. — På tredje 
dygnet af vår härvaro kom till oss en bankens sekreterare, 
hvilken talte tyska, och sökte förklara för oss, att det ej skulle 
väl passa sig, att vi bodde på ett värdshus, till afhjelpande af 
hvilken opasslighet han ville erbjuda oss qvarter och uppehälle 
hos sig, och till en början bjöd han oss på middag, der vi 
sedan kunde närmare öfverväga saken. Men vår värdshusvärd, 
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som lärer hafva anat, hvad denna obekanta visit gällde, förde 
oss straxt efter den andras bortgång till tvänne snygga rum i 
tredje våningen af sitt hus, och utbjöd dem jämte mat två gån-
ger om dagen och uppassning till det ej öfverdrifna priset, en 
rubel om dagen för hvardera. Till banksekreteraren gingo vi 
emellertid på middag, och då han för alldeles samma förmåner 
begärde 70 rubel silfver, eller 105 rubel bankoassignationer för 
bägge tillsammans i månaden, så blefvo vi qvar på värdshuset, 
med endast stor tack för profmiddagen, som visserligen ej var 
att förakta. Sedermera har han ej vist sig så synnerligen mån 
om oss, hvarmed vi också i det hela äro rätt belåtna, ty mannen 
trodde sig känna allting och pratade med anledning deraf mer 
än åtminstone vi hade tålamod att höra. Icke heller hafva vi 
varit hos honom mer än en gång sedan, och med andra visiter 
halva vi varit ännu sparsammare, och det af åtminstone trenne 
anledningar. För det första tala vi både tyskan och ryskan ej 
så väl och ledigt, att vi dermed kunde vara nöjda; för det 
andra är vår garderob efter färderna i Lappmarken ej just i det 
bästa skick, och om någonstädes i verlden, så gäller i Ryssland 
ordspråket: som man är klädd, så blifver man hädd; för det 
tredje båta oss sådana visiter ej det ringaste, utan tvärtom skada, 
då de skulle onödigtvis upptaga tiden, som knappt vill räcka 
till studierna. Men här i Archangel tyckas de förundra sig der-
öfver, att vi ej göra några visiter eller åtminstone uppvaktningar, 
och kunna ej begripa, huru vi få tiden till ända. I går träffade 
jag på gatan en guvernementssekreterare, Bohuslav, hvilken i 
vintras var rest till Kola och talar latin, emedan han förut varit 
student i Wilna. Han började förebrå mig för det, att jag ej 
varit hos honom. Med honom gick en äldre herre, som åter 
talte tyska, och började examinera mig om ändamålet med 
min resa och vistelse härstädes, hvilket jag förklarade för ho-
nom. Sedan frågade han, om jag hade några bekanta. — 
Nej, inga af gammalt. „Har ni då rekommendationer till nå-
gon?" — Nej, ty jag är ej synnerligen mån om bekantskaper 
och behöfver således ej några rekommendationer. — „Har ni 
uppvaktat guvernören?" — Nej, ty då jag ingenting har med 
honom att göra, så har jag ej onödigtvis velat besvära honom 
med min uppvaktning. — » Men om några olägenheter skulle 
inträffa under resan, så vore det ju ändock bra att hafva varit 
hos honom." — Jag hoppas med mitt pass komma utan några 
olägenheter till Olonetska guvernementet, dit jag kanske morgon-
dagen begifver mig. — „Icke är ni ju rysk undersåte?" —
Huru det behagas; jag är ifrån Finland, och Rysslands kejsare 
är vår storfurste. — Dermed slutades det korta förhöret, och 
jag har väl tid att också sluta detta bref, hvilket jag gör med 
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att önska herrskapet mycket glädje och trefnad under sommaren, 
och framför allt, såsom ett villkor derför, en god fortfarande 
hälsa. Måtte den nya byggningen, dit herrskapet nu inflyttat, 
i en lång rad af år blifva lika treflig som den gamla, eller, om 
möjligt vore, för sin större beqvämlighets skull ännu trefligare ! 
Sedan jag af fru professorskans bref inhemtade, att Calle är i 
Moskva, så skall jag nu skrifva till honom. 

Med den största högaktning och vördnad har äran vara 
välborna fru professorskans ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 

Archangel den 26 Juni 1842. 

Till G. Asp och F. A. Borg. 
Käre Bröder! 

Just som jag skulle börja med detta bref, föll mig i huf-
vudet en lycklig tanke, den nämligen, att lemna brefvet till 
Avellan öppet och bedja Eder före afsändandet till Kajana för-
segla det. Derigenom befrias jag nämligen ifrån att omskrifva 
två å tre sidor lort, ty i kunnen finna det i 

o  sagde epistel. Till 
Rabbe skref jag ifrån Kem ett tämmeligen långt bref med redo-
görelse för resan ifrån Kola till Kem, och jag förmodar, att han 
efter sin vanliga tjenstvillighet antingen på Morgonbladet eller 
Suomi snart trakterar publiken med en portion deraf, så litet 
jag också tycker derom, att sådana sqvallerhistorier, som t. ex. 
den att presten i Salla cupulerte med sin piga, såsom det i 
Morgonbladet för undertecknads räkning uti ett bref ifrån Enari 
för ej länge sedan stod att läsa, deri införas. Dock vill jag ej 
tillskrifva Rabbe införandet deraf, ty jag skref då äfven bref till 
några andra i H:fors. Och föröfrigt kan det vara detsamma 
med hela historien, ty icke stod det i min magt att få af henne 
mamsell, knappt jungfru, eller hushållerska, sedan hon så jem-
merligen brände vårt caffe, att det dugde nästan till ingenting. 
Dock fingo vi lof att hjelpa oss fram dermed ända till Enari, 
der vi hos Durchmännerna kommo till ett i alla afseenden väl 
försedt hus. Ifrån Stockfleth kunnen I hellsa Edra stadsboer. 
Äfven hos sina Lappar hade han Uleåborg och Finland i en 
kär åminnelse. För Lapparne predikade med hela styrkan af 
Mosis lagbälja, och det med en ifver, som sällan numera i vårt 
land påträffas. Äfven Frun befann sig lycklig och nöjd, hvilket 
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troligen äfvenledes få af våra damer i slika omständigheter skulle 
göra. Lifvet var nästan furstligt, först frukost med föregående 
caffe, sedan the, middag etc. med viner vid bordet. Det enda 
som saknades eller åtminstone felades i denna furstlighet var 
aptitssupen och thodium om aftnarne. Stockfleth hade blifvit 
en sådan antivodkist och antithodianus, att han äfven uppå pre-
dikostolen höll långa läxor i afsigt att öfvertyga en hvar om 
deras skadlighet. Dock hoppas jag, att hans ifver skall gifva 
sig, när han åter kommer till Uleåborg (och Kajana), också 
verkade hans predikningar ingenting på mig, emedan jag nu 
som bäst har ett thodiiglas framför mig, och dricker deraf en 
dugtig klunk för Eder, och straxt derpå en annan för Finska 
Läkare Sällskapets Handlingar. För den tredje, för den nya 
Obstructions, ursäkten mig, för den nya Obductions Instructionen 
måste jag thyvärr brygga mig ett glas till. Men det kan ej 
skada, äfven derföre ej, att Castrén nu kommer att skiljas (se 
Avellans bref), och i morgon är jag alldeles ensam, hvarföre 
det enligt min tanke är bättre, att motse den kommande dagen 
hellre med en kopparslagare i sällskap, än alldeles allena. Att 

nu hellsen alla bekanta i Uleåborg, derom beder jag på det 
förbindligaste. Ravanders pipa har varit mig en trogen följe-
slagare ända hit; dock måste jag här låta reparera lockbeslaget, 
som under färderna gått sönder. Dervid hände den malheuren, 
att guldsmeden filat bort något af renens svans och horn, jemte 
ett controlstämpel helt och hållet, i betraktande af hvilket sitt 
besvär han dock hade den artigheten att ej taxera mig för mer 
än 2 rubel. 

Eder broder 

Elias Lönnrot. 

Till N. J. Chr. V. Stockfleth. 

Koncept. 

Jag kan icke nog tacka Bror och dess Fru för deras god-
het emot oss, derföre, och som jag af erfarenheten lärt, att jag 
ej lyckas i sådant, som t. ex. tacksamhets yttringar, så lemnar 
jag hela det kapitlet, och vill i det följande endast korteligen 
underrätta bror om våra färder, sedan vi skildes ifrån Karasjoki. 
Hos Duschman dröjde vi derpå i några veckor, hvarunder jag 
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till en veckas tid förflyttade mig till en Enari Lapps stuga, för 
att bättre än jag på prestgården var i tillfälle komma underfund 
med Enarispråkets dialektegenheter. Utom några grammatik 
anteckningar öfversatte jag under min vistelse i Enari 5, 6 och 
7 kap. af  Matthxus äfvensom åtsk. F. ordspråk och fraser ifrån 
Beckers syntaxis. Enaridialekten skiljer sig ej så alltför mycket 
ifrån den norrsklappska, att ej ett gemensamt skriftspråk vore 
möjligt. Allestädes hörde man andäktigt uppå, när jag uppläste 
något ifrån brors böcker, och sade sig förstå innehållet, om ock 
enskilta ord ej alltid voro bekanta. Detta härrör dock till en 
del äfven deraf, att alla Enari karlar kunna Norrsklappska. — 
Här några egenheter för Enari-dialekten : deklinationer — kon-
jugationer — angående bokstafsläran har jag kommit på den 
tanken, att der kk förenklas till g (jokka, joga), det egentligen 
ej är kk, utan k (aspireradt k), hvarföre också Enari språket 
har ett bara h (joha), men i akka (aakka), akka o. s. v. Likaså 
gieta, gieda. — Mina funderingar om de Lappska verberna 
blefvo afbrutna, och hafva så varit ända hittills, emedan jag på 
sednare tider har haft så mycket att göra med R, att jag ej 
hunnit med någonting annat. Men jag skall, om ej förr så åtm. 
i K. begynna med dem åter, och om jag skulle lyckas, såsom 
jag hoppas, en enda ursprunglig conjugation äfven i L., och 
kunna komma under spår med, huru de tvänne närvarande con-
jug. formerna deraf uppstått, så skall jag gerna afskrifva och 
skicka till Bror. — Ifrån Enari reste vi till Kola, ifrån Kola till 
Kandalax och Kem, hvarifrån vi öfver Hv. Hafvet kommit hit 
till Archangelsk. Om de Rysklappska dialekterna, som vi hörde 
under våra färder, har jag skrifvit något på Suomi. De skilja 
sig på långt när ej så mycket ifrån N. L., som åtm. jag hittills 
trott, och efter hvad jag nu sjelf erfarit, vill jag gerna gifva 
bror rätt i sitt påstående, att N. Lappskan är den sjelfständi-
gaste och bästa af alla Lappska dialekter. Måtte blott Gud för-
läna bror hellsa och krafter att ännu länge arbeta för den. Bibel-
Historian genomläste jag med Utsjoki katecheten, och om det 
roar bror att veta hvad för anmärkningar han dervid gjorde, så 
har bror dem här. De äro visst af ringa värde. — — — — 

Här i Archangel hafva vi träffat Samojeder, och vore i 
tillfälle att lära oss språket, utan att resa vidare, hellst en rysk 
Archimandrit Benjamin, hvilken öfversatt evangelierna på Samo-
jediska, skrifvit en grammatika och författat ett lexicon på det 
språket — allt ännu i mscr — åtagit sig att gå oss tillhanda 
med undervisning. Men som Petersburgska vetensk. Akad. be-
slutit om en expedition, som utom annat har till ändamål under-
sökningen af det Siberiska och äfven Samojediska språket, uti 
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hvilken expedition ej blott Sjögren, men äfven min kamrat 
Castrén kommer att för hela tre års tid deltaga, så anser jag 
för min del det ej värdt, att nu studera det språket, då jag 
efteråt kan med mindre besvär begagna hvad andra arbetat. 
Castrén har börjat ifrigt med samma språks studium redan här —
och hvad gör jag då? Sanningen att säga har jag nu just 
ingenting gjort på allvare, men begifver mig snart härifrån till 
Tschuderna i Olonetska och norra delen af Vologdska och Nov-
gorodska gouv., der jag uppehåller mig hela sommaren och 
återvänder i October eller November till Kajana. Var god och 
skrif till mig någongång på Kajana. 

Utdrag ur bref från D:r Lönnrot. 
Helsingfors Morgonblad 1842, n:ris 80, 81, 84. 

Petrominski klostret d. 11 Julii 1842. 

[Käre Broder! 

Nu får Du åter för en stund lemna dina halfannan hundrade 
bestyr och bereda Dig på genomläsandet af ett milslångt bref, 
ty jag tänker för hela dagen qvarstanna här, och har för det 
närvarande ingenting annat att göra, än skrifva bref, och emedan 
jag nyss ifrån Archangelsk skref till åtskilliga öfriga bekanta, 
vill jag nu hopa allt på Dig ensam. Dock kan jag på förhand 
upplysa Dig derom, att om Din tid är alltför noga upptagen 
af andra göromål, så kan Du alltförväl lemna oläst det efter-
följande, ty derpå förlorar Du intet och icke heller jag, emedan 
det ej kommer att innehålla några kommissioner, för hvilkas 
skull jag särskildt kunde önska dess genomläsning. Det enda, 
som jemte tidningarne och några rader af Dig vore intressant 
att vid medlet af Sept. månad få på Ladejnoje Pole, är Len-
ströms bok om Finska National Poesien ifall nämnde bok kan 
fås i Helsingfors, ty ifrån Sverige är det ej värdt att reqvirera 
den. Och vidare kommissioner har jag nu ej. — — —j 

Du påminner dig väl af mitt förra bref, att mitt pass 
jemte öfriga dokumenter blefvo infordrade till Poliskammaren i 
Archangelsk, äfvensom anledningen dertill. Detta skedde den 
1 Julii, och den 5 fick jag dem ändtligen åter. Kanske till 
någon ersättning derföre, att jag fem dagar förut fått stå en och 
en qvart timme i Poliskammaren, utan att någon ens gjorde min 
af att be mig sitta eller fråga efter mitt ärende, då jag likväl 
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var genom en polisbetjent ditkallad, hemtade Polismästaren nu 
i egen hög person pappren till mig jemte af Läkare-pravdan 
beviljad rättighet att praktisera.  Den särdeles hedern mig 
vederfors genom Polismästarens besök, gjorde att min värd, 
traktören, det första han derefter såg mig mätte mig från topp 
till tå — majorque coepi videri. Också förmodar jag han deraf 
kom på den lyckliga ideen, att en sådan „blahorodie", som 
undertecknad numera var, väl kunde betala halfannan rubel för 
dygnet (50 procent mer än förut), samt att jag ej kunde resa 
utan att vara försedd med tallrikar, gaffel, ättika m. m., hvilket 
allt, förr än jag knappt hann spörjas om jag ville hafva dylika 
saker, befann sig i min vägkost-vacka, välförståendes mot kon-
tant betalning. För att vår skilsmessa sedan ej skulle bli all-
deles torr, bad han kyparen framhemta tvenne stakaner toddy, 
den ena för sin egen person, den andra för undertecknads, för 
hvilka extra-räkningen fick ett ytterligare tillskott af 1 rubel 20 
kop., utan att jag vid förtärandet af varan ens kunnat ana, att 
det var jag, och icke han sjelf, som var wolthäter.  Allt detta 
hade jag nu för det hedrande besöket af stadens Polismästare, 
hvartill dock den egentliga orsaken var följande. Det hade 
under de förflutna fem dagarna skett ett ombyte af Polismästare, 
till hvilket embete nu förre Gorodnitsejn från Kem hade blifvit 
förordnad, — en bottenhederlig, lagstyf man, hos hvilken jag 
af särskilt anledning kommit att göra trägna visiter i Kem under 
min vistelse derstädes. Hans lilla, vackra, fyraåriga dotter hade 
händt den olyckan, att med hett vatten skålla bröst och mage 
på sig, och det hade lyckats mig att bota henne genom ett 
ganska enkelt medel. I första nöden hade stadens egen läkare 
blifvit tillkallad, som förordnade en vanlig brännsårs-salfva. Men 
då deraf ej var nog, och man visste att jag kommit till staden 
directe från Lapparna, så blef äfven jag efterskickad. Jag lät 
genast strö ett tjockt lager af rågmjöl på alla de brända ställena 
för att derifrån afstänga all luft; och detta hade den lyckliga, 
till och med oväntade påföljd, att den häftiga svedan genast 
upphörde, och Anjoska trodde sig vara frisk som förut. Redan 
på tredje dagen gjorde hon med modren en kort visit i staden 
och blef sedan allt bättre; endast på de mest brända ställen 
bildades litet var. — I anseende till den sålunda i Kem gjorda, 
bekantskapen, trodde fadren nu det icke gå sin ära och värdig-
het förnär, att sjelf komma till mig och meddela den glada 
underrättelsen om beviljad rättighet att emot recept utbekomma 
ifrån Apteket, om det ock gällde annat än magnesia och rha-
barber, hvilka medel, såsom du väl erinrar dig, förut vägrats att 
utlemna, hvarföre C. engång måste äta aska. 

Samma afton skulle ett mindre fartyg, lastadt med „bohu- 
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moitser", (pilgrimer, klosterbesökare) afgå till Solovetskoj-klostret, 
och jag, numera färdig för afresan, beslöt följa med, i afsigt 
att derifrån öfver Suma, Wyigosero och Povenets komma fram 
till Wyjtegra. Men då jag sednare på aftonen besökte fartyget, 
fann jag, att dess ägare, en bonde från närheten af Archangelsk, 
funnit sin uträkning vid att uppskjuta afresan till följande mor-
gon och i stället supa sig full. Kl. 8 dagen derpå skulle far-
tyget afgå, men jag kom ännu tids nog en timme sednare och 
fick ändå vänta två timmar, tills ankaret ändteligen lyftades. 
Det är brukligt, att hvarje ifrån Archangelsk med bohumoltser 
afgående fartyg välsignas på stranden. Så infunno sig äfven 
nu tvänne munkar på däcket och höllo långa böner för de af-
resandes välgång. Några af Solovetskoj-munkarna tillbringa 
nemligen hela året i Archangelsk, der klostret äger ett stort 
stenhus med kyrka. Sedan munkarna på däcket slutat sina 
böner och bohumoltserna från staden hunnit utdela ett behörigt 
antal afskedskyssar åt slägt och vänner, lyftades ankaret och 
seglet hissades. En stor del af bohumoltserna befann sig för 
första gången på ett bemastadt däckadt fartyg; detta, och skil-
naden från de på stranden stående slägtingarna och andra be-
kanta gjorde dem synnerligen nedslagna, hvilken nedslagenhet 
ej det ringaste af de följande tragi-komiska sjösjuks-scenerna 
kunde bortblandas. Liksom genom en smitta intogs äfven mitt 
sinne af en tom, ödslig känsla, en nära till svårmod gränsande 
ledsnad, sådan enhvar väl varit i tillfälle att någon gång erfara 
den, om han på en fremmande ort befunnit sig alldeles skild 
från vänner och bekanta. [På hemorten, och äfven utomlands i 
bekanta sällskaper äro de flesta menniskor lyckligtvis befriade 
ifrån en sådan svårmodskänsla, eller att jag så må uttrycka mig 
— själens tomhet, hvilken i och för sig ej är något annat, än 
en ephemerisk själssjukdom, men hvilken genom oftare inträf-
fande kan öfvergå till chroniskt svårmod, i lyckligaste fall slutas 
med pietism.] Hvad nu min egen svårmodighet beträffar, så 
hade den ej några sådana påföljder, ty den hade redan betyd-
ligt gifvit sig längre fram på eftermiddagen och upphörde full-
komligt med första glaset the, ehuru jag dock såsom preservativ 
för framtiden intog fyra å fem stakan er derutöfver. 

Vinden, som först sakta framdrifvit oss, upphörde alldeles 
mot aftonen, så att fartyget ej rördes ur fläcken. För att af-
hjelpa detta onda började sällskapet att korsa sig. Jag för min 
del ansåg det vara nog, om jag aftog mössan och bortlade pi-
pan ur munnen, ty ännu har jag ej lärt att korsa mig, så att 
en kännare ej skulle varseblifva nybörjaren. Efter korsningen 
anställdes en kollekt, i hvilken ceremoni jag bättre kunde del-
taga. Jag trodde att det gällde ett offer för klostret och bidrog 
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derföre gerna med min femkopek silfver, också det enda silfver-
stycket, ty de andra afgjorde sin räkning med bara koppar-
slantar. 

Skepparen, den ofvannämnde bonden, hade med en af 
sina kamrater hela dagen igenom intagit ofta repeterade knall-
supar till firande af Johannes Döparen, hvars namnsdag efter 
gamla stilen nu infallit. Men vid midnattstiden fick denna spi-
rituösa minnesfest en fatal ändalykt. Skepparen hade någon 
stund förut befallt sin tolfåriga son påfylla några halftoma vatten-
kaggar med dricksvatten, så länge sådant i Dvina-floden kunde 
fås. Pojken gjorde hvad fadren befallt och ännu litet mer, ty 
af misstag råkade han påfylla äfven den halftoma brännvins-
kaggen, hvilken en af passagerarne, såsom jag tror med flit, 
ibland de andra kaggarna räckte till gossen, som vid påfyllnin-
gen stod nere i båten. Då hände sig en stund derefter, att 
fadren åter skulle taga sig en sup och bjuda åt stallbrodren. 
Först ville han ej få rätt på hela kaggen, men efter något le-
tande varseblef han dock midt ibland vattenkaggarna dess allt 
för väl kända fysionomi. Redan det kostade honom en ed, att 
den vördiga brännvinskaggen råkat i så dåligt sällskap; men 
värre blef det snart efter. Om förvandlingen visste han ännu 
ingenting, om han ock något förundrade sig deröfver, att kag-
gen ännu var så full, och tycktes, likasom ansåg han sig illa 
hafva sörjt för Johannes; men hvad ej blifvit gjordt, kunde 
ännu göras. Alltså islog han en ganska rundelig sup och räckte 
den åt kamraten. Men denne var af dess många föregångare 
så bortblandad, att han ej ens med en vridning på munnen gaf 
tillkänna, att han märkte det nya, olyckliga elementets tillkomst. 
Också skulle han numera med vanligt tal alls icke kunnat gifva 
det tillkänna, emedan hans språkorganer råkat i sådant oskick, 
att han endast med stor ansträngning fick sin tunga att böja 
för några de mest enkla ord ; ty sednare på aftonen hade han 
med hvarje sup nedsväljt ett par bokstäfver, så att det återstå-
ende alfabetet nu var högst fattigt. Sedan slog skepparen i en 
sup för sin egen person, och tömde den till botten. Men hans 
smak- och språkorganer voro ännu i vida bättre ordning, än 
kamratens. Först grimaserade han, svor sedan en kraftig för-
bannelse-ed öfver Dvina och dess vatten, vräkte derpå i halft 
raseri den förskämda varan i sjön och fick till sist tag i causa 
mali, den oskyldige pojken, hvilken han nu påbankade så efter-
tryckligt, att man måste vända sina ögon ifrån, då det ej lyc-
kades att hejda honom. Ett af fruntimren, som efter lyckligen 
öfverstånden sjösjuka somnat på kajuttrappan och vid den sista 
scenen uppvaknat, frågade hvad pojken gjort, då han så miss-
handlades. Sedan hon fått veta orsaken dertill och att hela 
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brännvinsförrådet vräkts öfver bord, yttrade hon sitt hjertas glädje 
deröfver med ett „slava bohu!" uti hvilket vi andra gerna in-
stämde, om det ock ej kunde annat än ytterligare förbittra 
skepparen. 

Den 7 Julii e. m. befunno vi oss omkr. 80 verst från 
Archangelsk, vid utloppet af en liten flod. Emedan sjön låg 
alldeles stilla, beslöt man kasta ankar och vänta på vind. Stäl-
let, der vi ankrade, var ett bland de vackraste, med hög, brant 
strand, derunder den lilla ån, på hvars andra sida, såsom skug-
gan på en tafla, låg en smal sandbank, åtskiljande floden från 
hafvet. Hela stranden var liksom fullsådd med vilda rosor och 
dessutom med gräs och blommor af så många slag, att de väl 
en hel dag kunnat sysselsätta en botanist. Efter landstigningen 
uppgjordes under den branta strandvallen en lång rad af eldar, 
och vid hvarje eld såg man snart kittlar, kaffepannor och the-
kök i full verksamhet. Emedan jag saknade eget thekök, rå-
kade jag med min thekanna bland ett trio af fruntimmer, hvilka 
godhetsfullt erbjödo mig att ur deras „samovar" pågjuta vatten 
efter behag. När theet och qvällsvarden voro intagna, begynte 
hvar och en tänka på sitt nattläger, och emedan jag ej längre 
kunde fortsätta vistelsen hos damerna, gick jag ett stycke högre 
upp åt skogen, kastade kapprocken öfver mig och försökte 
somna. Men förrän sömnen ännu hunnit halfvägs till mina ögon, 
fann jag mig omgifven af en så ofantlig myggsvärm, att jag 
väl förutsåg, det insomnandet ej kunde bli någon lätt sak. Det 
visste jag af gammalt, att tobaksröken för myggor och starovert-
ser är en styggelse, hvarföre jag lagade pipan i gång och rökte 
af alla krafter; men som jag ej ännu kunnat uppöfva mig att 
röka under sofvandet, utan pipan till och med något före in-
somnandet vill slockna, så hände detta äfven nu, och myggorna 
anföllo mig snart med förnyade krafter. 0 att de dock varit 
litet mer starovertser och iakttagit helst den påstående Petri-
fastan! Men hvad fastandet beträffar, voro de deri så ultrais-
fiska protestanter, som trots någon, hvarföre jag ej fann någon 
annan utväg, än att fly och flytta mitt läger under vallen och 
så nära vattnet, som möjligt. Här fanns ej mera någon gräs-
linda, utan endast djup sand, hvari det gällde att inborra sig 
så djupt som möjligt och betäcka resten med kapprocken. Eme-
dan endast ett mindre antal myggor vågat sig nedför den branta 
strandvallen och äfven de ej mera fingo så lätt tillträde, kunde 
jag nu åtminstone sofva lugn; men efter uppstigandet blef det 
ingen lätt sak att få den fina sanden bort, ej allenast från barm 
och fickor, utan äfven från mun, näsa, ögon och öron; jem-
förelsevis dock ett intet emot det, att en hel natt föra krig med 
millioner myggor. Större delen af bohumoltserna sof ännu 



368 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

lugnt och bildade en egen tafla, ej mycket olik den af fallna 
hjeltar på ett slagfält. 

Den 8:de hade vi stark motvind, som förmodades fortfara 
hela dagen och qvarhålla oss på detta ställe. Jag valde der-
före till mitt första göra att uppsöka någon tjenlig plats, der 
jag dagen öfver kunde ostörd få ligga och läsa. Redan dagen 
förut hade jag väl upptäckt ett godt sådant ställe, en naturlig 
löfsal med rosenhäckar omkring; men emedan skepparens pojkar 
der oroade mig i kapp med myggorna, nödsakades jag nu upp-
söka en ny lokal, hvari jag ock efter något letande lyckades 
bättre, än jag ens kunnat hoppas. Ett litet stycke högre upp 
vid ån hade bildat sig tätt invid åbrädden en hög kulle, öfverst 
till några qvadratfamnars yta beväxt med björkar, omgifna och 
interfolierade med vilda rosenbuskar. Sedan det lyckats mig att 
uppför den lösa, djupa sanden utanför kullen tränga mig in 
genom det täta snåret, befann jag mig i dess skygd rikeligen 
belönad för omaket. Här hade jag, utom mycket annat, fartyget 
och hela bohumolts-fältet för ögonen, men hvarken skepparens 
pojkar eller någon annan visste hvart jag försvunnit. Nämnde 
pojkar voro mig för öfrigt allestädes till stor förargelse. Den 
äldre uppvaktade mig ständigt vid thekannan ; och för den yngre 
fick jag alldrig äta i fred utan att han vid hvar bit ville veta, 
huru den smakade, och han åtnöjde sig ej med min försäkran, 
att den smakade förträffligt, utan ville äfven med egen mun 
öfvertyga sig derom. Detta hade varit af ingen betydenhet, om 
jag haft min matvacka utrustad för fastan, som infallit; men 
tyvärr befann sig der en väldig metwurst, jemte hälften af en 
lika respektabel ost. Det låg således ej i mitt intresse att ut-
breda dessa kontrabandiska rätter till åskådning för alla, emedan 
all motvind och annan motgång, som under färden kunde till-
stöta, af vidskepelsen kunnat skrifvas på min räkning, för det 
jag öfverträdde fastan. Jag fann således ej på annat råd, än 
att inbilla pojken, det äfven metwursten var en fisk, om hvars 
ryska ichtyologiska namn jag dock icke upplyste honom ; osten 
åter utgaf jag för ett stycke af valfisk, och dervid fick det för-
blifva. -- Om tobaksrökningen begynnte också engång en dra-
sut bland bohumoltserna anmärka, det röka tobak vore synd. 
En sergeant eller något dylikt tog den gången mitt och tobakens 
försvar, sägande sig veta, att skriften ingenstädes förbjuder röka 
tobak. Men att supa sig full är synd enligt skriften, tillade 
jag enkom för anmärkarens räkning, hvilken vid afresan från 
Archangelsk tagit sig en eller annan afskedssnaps för mycket. 
Vid alla dessa förklaringar och fiskmetamorphoser skulle jag 
dock vid inträffande olycka ej gerna kunnat komma under någon 
bättre kategori, än Paulus efter skeppsbrottet vid Malta. (Ap. G. 
XXVIII: 4.) 
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Motvinden fortfor hela dagen. Jag ville högst ogerna 
lemna min fristad, och då rosor växte i öfverflöd rundtomkring, 
beslöt jag af dem göra mig en bädd, för att en gång erfara, 
huru det är att hvila på rosor; ty det visste jag af gammalt, 
att såsom man bäddar för sig, så ligger man. Men snart fann 
jag till min stora ledsnad, att ej ens en rosenbädd duger, när 
man har myggor rundtomkring sig. Jag måste derföre åter för-
flytta mig till den förra sandbädden. Detta träffade eljest ej så 
illa ; ty följande morgon kl. emellan 3 och 4 väcktes vi af skep-
parens grofva, basunlika „poveätr!" (medvind), och så thordöns-
likt detta ljud också skallade kring stranden, så vet jag dock 
icke om det kunnat nå mina öron, der jag först lade mig, på 
rosenbädden. I ögonblicket uppstod allt folket, och det blef 
ett skrammel med grytor, kittlar, thekök, matvackor m. m., hvil-
ket allt i hast flyttades ombord. 

Men oaktadt skepparens förkunnande var det dock ingen 
poveätr, utan dålig sidavind, hvilken beskedligt framvaggade oss 
längs kusten. Hela dagen, natten derpå och större delen af 
följande dagen tillbragte vi nu på fartyget. Detta blef isynnerhet 
föl fruntimren en lång pinotid, ty fartyget saknade sådan inred-
ning,  som kunnat göra alla landsättningar öfverflödiga. Det var 
påkostande att se deras nedslagenhet: i stället för skämtet och 
leendet hade, isynnerhet på andra dagen, en dödslik tystnad 
beväldigat sig deras läppar. Intet tekök sågs numera komma i 
rörelse, ehuru hittills ingen morgon eller afton saknat deras 
rökelseoffer. Skepparen var en halfbarbar, som med den största 
likgiltighet i världen anviste fruntimren relingen af fartyget till 
anställande af experimenter, hvari han sjelf föregick med godt 
exempel. Men likasom det icke skulle varit nog med hans 
likgiltighet för andras lidande, uppstod bland passagerarne en 
ung man, som med sitt hån troget biträdde skepparen, och en 
annan sekundant hade han i sin äldre son, hvilken visste berätta, 
att äfven grefvinnor emellanåt befinna sig om bord, utan att 
fartyget derföre behöfver göra några extra landsättningar. 

Den 10:de e. m. började vinden blåsa emot, just som vi 
voro en verst nära utloppet af en flod, der skepparen ändtligen 
ville sätta i land. Man försökte att lofvera sig fram denna verst ; 
men det gamla vraket till fartyg gick i bara sidavind, ej ett 
streck öfver och vi kunde ej nå det förlofvade landet. Vid 
vändningarna regerade skepparen som en gast och utdelte koman-
don till höger och vänster. Några föllo äfven på min lott, så 
litet jag än förstod hans skepparspråk, hvarföre det hände sig, 
att jag ibland tilldrog skotet i stället för att gifva efter. Jag 
undrar ej, att han blef förargad öfver så grofva misstag; men 
äfven jag hade orsak att förargas öfver de mig anförtrodda upp- 
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dragen, hvarföre jag slutligen bad honom hålla inne med sina 
befallningar, hvad mig beträffade, såvida jag hvarken hade eller 
ville hafva det minsta att skaffa med hans skot och segel. Efter 
denna förklaring, åtföljd af några komplimanger af andra ord-
ningen, såsom „durak" och dylika, hvilka jag för tillfället kunde 
draga mig till minnes, blef skepparen sedermera ganska artig 
och bad mig om ursäkt. Men jag hade redan dessförinnan 
fattat det beslut att vid första tillfälle skiljas vid honom och 
hela det bohumoltsiska sällskapet, samt för resten af färden välja 
den torra vägen. Tillfälle härtill erbjöd sig förr än jag ens 
kunde vänta. Ty då skepparen ej lyckades lovera oss fram 
den ena versten, skeppet ej heller höll ankar, och då fruntimren 
med och utan tårar i ögonen ansatte honom, det ville han af 
nåd och barmhertighet sätta i land, så fann han sig befogad att 
segla hela 17 verst tillbaka till det lilla Pertominska klostrets 
hamn, dit han alltförväl ett halft dygn förut kunnat insegla vid 
förbifarten. 

Det var kort före aftonsången vi här stego i land, och 
samtliga passagerarne begåfvo sig upp till klostret för att bivista 
den. Sällan lärer den lilla klosterkyrkan varit så fullpackad af 
folk, som nu. Vetschernan (aftonsången) begynntes straxt efter 
kl. 6 och fortsattes i hela tre timmar under vanliga böner, sånger 
och läsningar. De flesta af bohumoitserna hade köpt sig små 
vaxljus eller dankar, hvilka antändes och fasttrycktes att brinna 
för helgonbilderna, der endast rum för dem kunde finnas. Mäng-
den af dessa ljus hade kunnat förvandla den mörkaste natt till 
dag, men förvandlade nu i sjelfva verket den klara dagen till 
en oklar skymning, en bild af striden emellan det onda och 
det goda. 

[Ty såsom dessa hundrade eller par hundrade vaxljus ej 
kunde tillintetgöra, utan endast bortblanda dagens enda ljus, så 
bortblandar också det onda det goda, der det ej lyckas helt och 
hållet upphäfva sig i dess ställe. Tvänne kollekter, en i hvar-
dera kyrkan, uppburos, hvilka dock ej inbringade mer än inemot 
50 rubel, emedan större delen lade bara kopparslantar. Natten 
tillbringades på klosterstranden och följande morgonen yppade 
sig åter medvind, så att fartyget kunde lyfta ankar. Men jag 
steg ej mera om bord, utan qvarblef och önskade sällskapet en 
något bättre tur vid den återstående halfva färden, än vid den 
förra varit. Icke lärer dock hjertat stort deltagit i denna önskan, 
ty under de två första timmarne, som den mest önskliga med-
vind framdref det aflägsnade fartyget, var det ej långt ifrån, att 
ej jag önskat det en helt motsatt vind, väl ej af någon afunds-
känsla, utan att vidskepelsen ej skulle få anledning tillskrifva 
den hittills mindre gynnsamma färden min profana närvaro på 



Utdrag af ett bref från D:r Lönnrot d. 11 Julii 1842. 371 

det bohumoltsiska fartyget, eller ock min metvursts och tobaks-
pipas, så oskyldiga än åtminstone dessa sednare voro. Men 
ungefär två timmar efter skeppets afgång uppstod en ordentlig 
storm, som ännu oafbrutet fortfar och har satt mig i tillfälle att 
erfara, det jag äfven med hjertat önskar, att ej någon ofärd 
måtte drabba den dyrbara lasten. Men jag fruktar, att all min 
önskan är förgäfves ifall fartyget under denna storm befinner 
sig i öppna sjön, och ej i någon säker hamn, hvilken fruktan 
äfven af andra meddelas. Föröfrigt känner jag mig nu åter 
efter skilsmessan från bohumoltserna tämmeligen ensam, och icke 
utan saknad har jag flera gånger ihogkommit det vackra frun-
timmertriot, i hvars sällskap jag de föregående dagarne så ofta 
druckit the. Visserligen hade jag stor medömkan med deras 
lidande, när de på hela dygnet ej sluppo till lands, men detta 
kanske gjorde dem ännu mera intressanta för mig. Då jag 
aldrig kommer ihog att fråga, hvad folk heter, och dertill har 
en annan vana, att glömma de namn, hvilka jag tillfälligtvis får 
höra, så kan jag nu ej det ringaste upplysa, hvad de hette, och 
hvilka de voro, antingen köpmans- eller borgardöttrar, eller ock 
bara hatt- och kapottklädda jungfrur. Men äfven i den sednare 
egenskapen vill jag värdera deras ofta visade välvilja för mig, 
hvilken dock eljest af inbillningen lätt kunde fördubblas, emedan 
allt deltagande, som en fremling vederfares, vanligen visar sig 
genom förstoringsglas, hvarföre jag ock ville råda den, som 
eljest vill lyssna till mitt råd, att aldrig ogent bemöta barn och 
fremlingar; begge behöfva de i många saker andras råd och 
välvilliga deltagande. Afven det öfriga bohumoltsiska sällskapet 
har nu för minnet iklädt sig en behagligare gestalt, än det för 
åskådningen nyss varit. Hånarn har blivit en tanklös, sjelfs-
våldig yngling, banditen en mörk man med inbundet ansigte, 
bigotten en om sin eviga välfärd villrådig själ, den tåpiga skeppar-
hustrun hardt nära sjelfva välviljan och godheten, hans nyss 
förargliga pojkar vanliga barn, och han sjelf en hård, men reel 
och ärlig karl, hvilket han ock lärer vara. Åtminstone var han 
ganska nöjd och tackade mig, när jag för halfva färden betalte, 
hvad för den hela var bestämdt, men mången annan hade ännu 
för Guds väder och vind, hvilken fördröjt vår resa, och hvem 
kan veta för hvad allt, åtminstone för den stereotypa betalnings-
rubriken — drickspenningar, kunnat taxera mig vida deröfver. 
Så träder nu minnet såsom en försonare emellan mig och bohu-
moltserna, och jag ville tro, att minnet gerna öfverallt spelar en 
sådan försonings- och försköningsroll emellan det förflutna och 
närvarande, och att man i allmänhet får mycket afpruta på hvad 
minnet målar skönt, eller ock — hvilket väl vore fördelaktigare — 
göra genast en afprutning på den närvarande stundens vidrig- 
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heter, på det dess bild bättre sedan må öfverensstämma med 
minnets afkopiering. Detta minnets sätt att förfara är eljest 
ganska lyckligt och välkommet för menniskan, hvilken af det 
närvarande onda vanligtvis har satis superque, utan att engång 
till behöfva upplefva det genom minnet, eller, hvad som är det-
samma, tillöka det med förflutna tiders.] 

Onega den 15 Julii 1842. 

I klostret dit jag lemnat mig, qvardröjde jag hela dagen 
den 11:te, och hade derunder god tid både att hafva ledsamt 
och anställa betraktelser öfver klostrets synnerligen vackra läge, 
äfvensom att hopskrifva detta bref hittills. Petrominskoj hör till 
3:e klassens kloster och är väl ett af de aldra minsta, emedan 
föreståndaren (Strojiteln) har endast tvenne munkar utom sig, 
summa tre. Med ett mindre antal lärer väl ingen klostertjenst 
kunna förrättas. Dock hade detta kloster, utom en gammal, 
numera obegagnad trädbyggnad med kyrkor och celler, trenne 
särskilta byggnader af sten och till på köpet ett trädhus för 
arbetare. Klostret har utvalt sig till särskilt vördande minnet af 
tvenne hädangångna Solovetskoj-munkar, Vassian och Tona, hvilka 
jemte en hop andra personer, om sommaren 1561, drunknat med 
en kalklast under färden ifrån Archangelsk till Solovetskoj, och 
hvilkas döda kroppar lära ha blifvit af vågorna förda till grann-
skapet af Petrominskoj. — Vid min ankomst till klostret var 
mitt första göra att besöka Strojiteln, och som det var thedags, 
trakterade han mig med the, påminnandes att jag äfven för 
spiritus sanctus borde dricka en kopp, när jag gjorde min af 
att sluta med den andra. Jag hade från Archangelsk försett 
mig med en butelj romm, och bjöd honom derföre följande 
dagen på the till mig; men han kom icke, utan skickade i sitt 
ställe den ena hälften af sina munkar. Eljest bemöttes jag här 
ganska gästfritt; men tvenne bohumoltser, från Tambovska och 
Tverska guvernementerna, hvilka på återfärden från Solovetskoj 
här togo in, vederfors på långt när ej samma gästfrihet. De 
fingo sitta på bänken, medan Strojiteln, munkarna och jag åto, 
och ej ens sedan blefvo de bjudna att sätta sig till bords, utan 
fingo på bänken af egen matpåse hålla tillgodo, hvad de hade; 
endast mjölk gafs dem på särskilt begäran. Likasom en stor 
del af andra bohumoltser, så tycktes äfven dessa icke vara något 
annat, än privilegierade tiggare, eller hvad som blir ungefär 
detsamma : förpassade landstrykare. Ty emedan de särskilta 
klostrens fester infalla på så olika tider och orter, så har sådant 
folk det yppersta tillfälle att flacka emellan klostren från den 
ena ändan af riket till den andra, derunder lifnärande sig med 
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att tigga allmosor; och de beskedliga bönderna på landet och 
borgarena i städerna vilja gerna vara dem behjelpliga för den 
bohumoltsiska sakens skull, hvarföre de säga sig vara på färden. 
Äfven hviskar en och annan almosegifvare i bohumoltsens öra, 
att han i klostret ej må glömma bedja för hans synder, — af 
hvilka visserligen, så hos oss som annorstädes i verlden, hvar 
menniska alltid har något till öfverlopps. Sådan föreställning 
har jag gjort mig om dessa vandringsmän, men önskar, att den 
ej vore sann, eller ock att den inträffade på så få som möjligt. 

Den 11:te åkte jag med klostrets häst och kärra till byn 
Krasnagora, tolf verst. Dit fanns väl ingen egentlig väg, men 
den sandiga hafsstranden var så jemn, som jag på länge ej sett 
någon landsväg. Ena hjulet gick väl som oftast i det våta ele-
mentet, och som det stormade från sjön, blef jag af fradgan vid 
stranden ordentligen öfversnögad. Mutta „kyllä kesä kasteensa 
kuivaa", och med detta yrande var ej värre, än att jag vid 
framkomsten befann mig alldeles torr igen. Till ersättning för 
fastan, som slutats ett par dagar förut, hade hela Krasnagora 
supit sig full och fortfor ännu att underhålla ruset. Jag lyckades 
ej upptäcka någon nykter karl, och hade medömkan med det 
vackra stället, som var dömdt att bära sådant pack. Ville man 
från den synliga verlden få en bild för helfvetet, så tror jag 
ingen vore lämpligare, än den af en full by. Dock ville jag ej 
rekommendera den till användande på predikstolen, emedan bland 
åhörarne kunde finnas de, hvilka ville hufvudstupa störta sig i 
ett sådant helgvete. Stantsiehållaren begärde se mitt pass, men 
märkte ej, att det var svenska han läste, förrän jag sade, att 
den ryska öfversättningen träffades på andra sidan, hvarpå han 
dock i det hela blef lika litet klok. Emellertid var han dock 
litet nyktrare, än de öfriga karlarna på backen, troligen derföre, 
att man valt den bästa i byn till stantsiehållare. — 1 de följande 
byarna var folket nyktert och i arbete. På tredje stantsien blef 
jag öfver natten och fick ett ordentligt bolster under mig, en 
förmon, som alltsedan jag reste ifrån Kola, med undantag af ett 
par nätter i Kandalaks, ej vederfarits mig, hvarföre jag hjelpt 
mig fram med att ligga än i snö eller sand, än på golf och 
bänkar, samt under början af en natt på rosor. Men intet af 
detta slags hviloläger kan jemföras med det på ett ordinärt 
bolster. Emedan stantierna på dessa nordliga orter ej äro för-
sedda med sängar och sängkläder, plägar också en stor del af 
de ryska herrarna resa med egna sängkläder, hvari de göra 
ganska klokt. Sådana stantierna nu äro i dessa trakter, tåla de 
ingen jemförelse med våra gästgifvargårdar, ty endast undantags-
vis finnes på något af dem ett särskilt gästrum. Här i Onega 
lemnades mig ej ens qvarter på stantsien, ehuru inga resande 
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funnos. Dock lyckades jag hos en pensionerad tulluppsynings-
man få en sorts kammare, hvarest den väldiga muren borttager 
en stor del af det eljest nog knapphändigt tillyxade utrymmet. 
Att detta dåliga qvartersbestyr dock ej inträffar i alla städer, 
derpå kunna Kem och Archangelsk tjena till bevis, der vi ej 
kunde annat än vara nöjda med både qvarter och värdsfolk. 

I Krasnagora spände man två häster för mig och min rensel, 
och jag gjorde ej några invändningar deremot, emedan tvåhäst- 
skjutsen äfven för en person har lagen för sig och jag dess-
utom, ju förr dess hellre, ville slippa ifrån den fulla byn. Så 
åkte jag sedan hela vägen med 2 hästar, ja man ville på st. 
Tamitskaja gifva mig till och med tre, föregifvande att vägen 
var sandig ; men emot detta ofog protesterade jag och grälade 
med den framgång, att de slutligen fingo lof att bortleda den 
tredje hästen. Utom skjutslegan, som nu är bestämd till 3 kop. 
s:r på versten för paret, får man bereda sig att betala något till 
drickspenningar, hvarom man oupphörligt påminnes på ett högst 
odrägligt sätt. På somliga ställen ville man redan före afresan 
från gården bestämma, huru mycket jag borde gifva i dricks-
penningar. — Vägen gick öfverallt genom ganska vackra trakter 
med berg och backar, insjöar, bäckar och åar, grönskande löf-
och barrskogar. Till och med göken sjöng ännu några afskeds-
ord till våren, en melancholisk klagan öfver dess och sitt eget 
försvinnande. Hållen utgjorde 20 till 30 verst, de flesta utan 
mellanliggande menniskoboningar. På ett af dem mötte mig en 
annan skjuts, och skjutsbönderna öfverenskommo att byta lass, 
så att hvardera kunde med sin erhållna del återvända hem, ett 
ombyte, för hvars skull jag fick betala dubbla drickspenningar. 
Den mötande resanden var en Pisar (skrifvare), som vid om-
bytet nödvändigt villa draga två rökar ur min pipa, det jag 
också till slut nödgades bevilja honom. Den seden är i all-
mänhet temmeligen gängse härstädes, till och med hos tschi-
novnikar, att taga pipan ur ens mun, draga några rökar och 
sedan stoppa den igen på sitt förra ställe. Månne den är ett 
arf från tobakens fädernesland, der vildarna ungefär på samma 
sätt rökte fredspipan? Afven hos Lapparna är samma sed ganska 
allmän, likasom hos bönderna på åtskilliga orter i Finland, ehuru 
den borde vara till och med förbjuden, såsom icke stort bättre, 
än de vänliga kyssningar, som af befrackade bond- och rust-
hållarsöner på somliga orter i Nyland anställas om söndags-
morgnarna på kyrkbacken. 

Hit till Onega kom jag den 13 Julii, och afreser nu oför-
töfvadt. Staden är hvarken by eller stad, utan midt emellan 
båda och förefaller mig ej en hårsmon bättre än Kajana. Eljest 
ligger den på en torr, sandig plats, nordost om Onega-floden. 
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Utom kyrkan inga stenhus, och bland de af träd blott få af 
bättre slag. Deras antal uppgifves väl till 237 och invånarenas 
till 1,448, men det tyckes mig dock, som salig vice Konsul 
Granbergs försäkran, att han ej ville bortbyta sin marknadsrock 
mot hela staden Kajana, äfven kunde lämpas på Onega, invåna-
rena undantagna. 

Reseanteckningar af Lönnrot. 

Saima 1845, n:ris 40-42; 1846, n:ris 7-9, 27. 

Artikelserien i Saima inledes med följande uttalande af redaktio-
nen : Dessa anteckningar, en fortsättning af de i Helsingfors Morgon-
blad för år 1842 N:o 36, 37, 57, 59, 60, 61, 80, 81 och 84 aftryckta, 
hafva af Förf. blifvit Red. på begäran benäget meddelade. Den enkla 
och godmodigt glada tonen i dessa berättelser göra deras läsning nöjsam. 
Men det finnes ännu ett annat skäl för deras offentliggörande. En 
framtid torde nemligen, om Finska nationen -och språket eger en framtid, 
med än högre intresse än samtiden leta efter hvarje minne af den man, 
hvilken alltid skall anses för Finska litteraturens grundläggare, och af 
de färder, under hvilka han sträfvat att från förgängelse rädda denna 
litteraturs förstlingar, den blifvande hufvudkällan för Finska skriftspråket. 
Äfven dessa anteckningar skola då samlas att framträda i en form, hvil-
ken Ls. egen anspråkslöshet icke ansett dem förtjena, men öfver hvars 
lämplighet efterkommandes tacksamhet har full rätt att afgöra. 

Kargopol den 23 Julii 1842. 

Den 18 d. m. lemnade jag Onega och framkom till Kargo-
pol sista natt kl. vid pass 12. Afståndet mellan nämnde städer 
utgör 350 verst. Det var ej någon lätt sak att komma ut ifrån 
Onega ; dock bestod svårigheten i något helt annat, än hvad 
som i våra städer uppehåller en resande. Först och främst var 
jag länge sjelf tvehogsen, antingen jag skulle resa öfver Povenets 
eller Kargopol, och för det andre hade jag svårighet att få skjuts 
ifrån staden. Ingen, som jag derom tillfrågade, kunde närmare 
beskrifva vägen ifrån Onega till Povenets, än genom upplysnin-
gen, att dit sommartid ingen väg funnes, att man räknade af-
ståndet mellan båda orterna till något öfver 200 verst, samt att 
man först borde färdas några mil långs kusten till byn Kal-
gatschiskaa, derifrån vika af till ett Starowertskloster, Nikitski, 
och vidare till fots skaffa sig fram ifrån by till by. Men till 
Kargopol, sade man, skulle en passabel sommarväg långsefter 
floden Onega finnas. Jag uträknade, så godt på förhand lät 
sig göra, att färden öfver Povenets skulle blifva hälften billigare, 
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såvida man alltid kunde påräkna någon skeppslägenhet ifrån 
Povenets till Wyitegra, dit jag i alla fall måste komma; men 
också kunde jag förutse, att denna färd skulle draga någon 
vecka längre ut på tiden, än resan öfver Kargopol. Ofta har 
jag i tveksamma fall öfverlemnat mig åt slumpen, och det så 
mycket hellre, som jag är öfvertygad derom, att slumpen styrer 
många saker i verlden bättre än alla uträkningar; så ungefär 
gjorde jag äfven nu beträffande vägen, den jag skulle taga. 

Dagen före min afresa berättade någon, att åtskilliga bönder 
ifrån byn Malasjuika, tre mil ifrån Onega åt Povenetska trakten, 
voro i staden, och att jag till en god början kunde komma med 
dem sjöledes till deras by. Genast skickade jag en karl att 
uppsöka och kalla någon af dem till mig. Budet hade efter 
något letande lyckats få rätt på bönderna och kom nu tillbaka 
med det besked, att de snart skulle infinna sig i mitt qvarter. 
Det oaktadt kom ingen, hvarken snart eller sednare. Följande 
dagen hörde jag, att Stanovoin (en slags tulluppsyningsman) 
skulle fara i samma bönders båt till Malasjuika. Begaf mig 
derföre till honom att betinga mig plats i hans sällskap; men 
han sade båten förut vara nog lastad, så att den ej kunde in-
rymma mig. Då jag hvarken kunde få särskild båt och rodd, 
emedan allt folk var ute på arbete vid sågarne, på ängen o. s. v. 
ej heller i anseende till dyrheten att leja en större båt med flere 
roddare, som dock på Hvita Hafvets kust varit nödvändigt, hade 
stor lust dertill, så slog jag hela Povenets färden ur hågen, och 
begynte åter tänka på Kargopol. Gick således till Stantsie-der-
schiteln (gästgifvaren) och begärde mig hästar för första hållet, 
men fick till svar, att han ej alls vore skyldig att lemna hästar 
för Kargopolska vägen. Dock sedan jag handlat något smått hos 
honom, ty han var tillika handlande, lofvade han af särdeles 
godhet låta mig få ett par hästar, likväl icke förrän kl. 10 på 
aftonen, dels för Archangelska postens, dels för den starka het-
tans skuld. Detta skedde på morgonstunden. 

Redan dagen förut hade jag besökt en Postmästare-adjoint 
(pomostsckik), hvars fru var hemma från Finland, hvarföre hon 
ännu talte Svenska. Till henne gick jag nu åter och bad henne 
låta utkunskapa, om man i hela staden ej kunde få skjutshästar 
före aftonen. Hon utsände också sina kunskapare, hvilka slut-
ligen medförde tvenne qvinspersoner, de der lofvade att med 
båt ro mig uppför Onega floden till första stantsien vid stranden 
af nämnde flod. Sålunda kom jag ändtligen kl. 4 e. m. ut 
från staden, efter att hela den dagen och en stor del af den 
föregående hafva varit i rörelse, för att komma mig dertill, och 
utom egen verksamhet hafva användt åtskilliga andras ; hvarföre 
jag i halfannat dygn gått med slantar i fickan till dricks- och 
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pränikspenningar. Här indelas nemligen drickspenningarne efter 
olika kön, så att det maskulina slaget heter „navodku" (till 
brännvin) det feminina ,,napräniki" (till pränikor). I början 
kände jag ej denna åtskillnad, hvarföre jag kom att litet förgå 
mig i artighet mot det andra könet, då jag, det må hafva varit 
karl eller qvinna, gaf penningar navodku. Men qvinnorna, då 
de fingo några slantar, ändrade alltid mitt uttryck till napräniki, 
tills jag slutligen lärde mig att sjelf nyttja samma talesätt, så 
ofta de kommo i fråga. 

Den nämnda postmästarfrun sade sig vara barnfödd i Lovisa 
stad och nu andra gången gift med sin närvarande man, som 
förut tjenat vid militären i Finland. Både såsom landsman, och 
för att åter någon gång få tala svenska eller finska uppsökte 
jag henne, sedan ortens läkare underrättat mig om hennes till-
varo i staden. Som mitt besök skedde en söndagseftermiddag, 
träffade jag henne med svenska bibeln framför sig uppslagen 
på bordet. Efter vanliga helsningar frågade hon mitt namn, och 
sedan hon hört det, ville hon efter sin för länge sedan aflidna 
mors sägen veta, att vi stodo i slägtskapsförhållande till hvar-
andra. Hennes genealogiska berättelser voro dock så högst 
orediga, att jag ännu i denna stund högeligen betviflar, om vår 
gemensamma stamfader kunnat tillhöra nya testamentets tider, 
hellst hennes slägt var af svenskt ursprung. Emedlertid voro 
vi ej så nogräknade i den saken, utan blefvo på må få kusiner. 
Sedan dracks kaffe, med hvars tillredande min nya kusin just 
hedrat sig. Derefter visade hon mig en ansenlig hylla med 
böcker, hvilka förskrefvo sig ifrån hennes morfar, som i förra 
seklet varit prest i Finland, och dem hon ej skytt mödan att 
släpa med sig till Ryssland. Utom den redan nämnda helbibeln 
hade hon på hyllan ett exemplar af Nya Testamentet och tre 
Psalmböcker, troligen derföre att sjungandet ur endast en bok 
skulle blifvit alltför enformigt. För att få äfven Nya Testamen-
tets antal större, hade hon lyckats omskapa en gammal Tysk 
Chrestomathi till ett tyskt Nytt Testamente, hvarvid äfven jag 
lät det blifva, då rättelsen dock.  icke ländt till någon nytta för 
henne eller andra. Med anledning af någon gammal bok tryckt 
med latinska stilar beklagade hon sig, att flickorna i hennes 
ungdomstid ej lärdes latin, och frågade, om det ännu vore så. 
Jag (ägnade henne med det svaret, att flickorna i Finland nu-
förtiden få äfven i latinet en tillräcklig underbyggnad, så att 
många bondflickor läsa latin ej sämre än svenska eller finska, 
hvilket allt jag sanningsenligt kunde försäkra, sedan jag kommit 
under fund med hvad hon mente med latin. Och föröfrigt 
tycktes det, som skulle latinstudium öfverhufvudtaget i våra 
dagar reducera sig till hennes latin. 
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Under denna bokmönstring fick hon tid och tillfälle att 
berätta, huru hon ej, såsom många andra, hvilka ifrån Finland 
blifvit bortgifta till Ryssland, öfvergifva fädernes tro, ehuru hon 
för denna sin ståndaktighet nu nödgats lefva hela tolf år utan 
delaktighet af Herrans nattvard, då på orten eller i grannskapet 
icke fanns någon protestantisk prest. Emedlertid tycktes hon 
genom en för egen räkning verkstäld ytterligare reformation af 
den lutherska läran lyckats få dess ritus litet närmad till den 
grekiska kyrkans, i det hon bestämt, att den sju veckor långa 
fastan före påsken borde strängt iakttagas, hållande före att dess 
vårdslösande i Finland var en stor synd, som förr eller sednare 
skulle bringa landet i olycka. » Ty hvarföre", sade hon, » skulle 
den i våra böcker heta fasta, om ej derföre, att menniskorna 
derunder borde fasta". Men till antagande af öfriga grekiska 
kyrkans fastor, äfvensom måndags-, onsdags- och fredagsfastorna, 
sade hon sig ej hafva funnit den ringaste anledning; hvarvid 
hennes man, ehuru tillhörande den prawoslawna kyrkan, sade sig 
önska, att hon ej funnit något skäl ens för den långa fastan, 
för hvars skull hans mage nu i hela sju veckor måste lefva på 
indragningsstat. 

Med anledning af sin nödtvungna försummelse af natt-
varden gjorde hon mig en icke litet brydsam teologisk fråga, 
nemligen : » om hon med bibehållande af sin fädernetro skulle 
kunna kommunicera i Grekiska kyrkan". Jag kunde så mycket 
mindre gifva henne något bestämdt svar härutinnan, som det 
var mig obekant, om denna kyrka ens tillåter en fremmande 
trosförvandt kommunicera ; hvarföre jag gaf henne det rådet att 
först förfråga sig hos Ryska presten. Skulle prostens svar blifva 
tillstyrkande, så trodde jag mig med godt samvete kunna för-
säkra henne, att nattvarden åtnjuten i den ryska kyrkan skulle 
vara lika god, som om en luthersk prest utdelat den åt henne. 
Eljest var hon för tillfället ej rätt nöjd med den Ryska presten, 
emedan denne hela långa sommaren försummat att bedja Gud 
om regn, och hennes potatisland nu mycket led af torka. Men 
Gud, som äfven våra böner och annan förtjenst förutan sörjer 
för oss och potatisländerna, lät ännu samma eftermiddag, medan 
vi drucko the, ett litet regn falla, förebud till de derpå följande 
rikligare nederbörderna, hvilka väl bort räcka till att åter försona 
henne med presten. Eljest hade hon så förälskat sig i Ryssland, 
att hon äfven i det fallet, att hon ännu engång blefve enka — 
hvartill dock ingen utsigt syntes vara förhanden — sade sig 
icke vilja återflytta till Finland. Med små förbättringar, hvilka 
af den aldrig hvilande regeringens omsorg vore säkert att 
förvänta, tyckte hon, att Ryssland, om det ej redan vore, 
snart skulle blifva det yppersta land i hela verlden. I några 
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saker stod det dock ännu efter Finland, hvaribland hon nämnde, 
att man ej tillåtit henne heta Öberg, hvilket namn hon af sin 
fader ärft, utan förvrängt det till „Eberh", så mycket hon än 
protesterat deremot och så ofta hon också för en och annan 
stafverat namnet med sina behöriga bokstäfver O-b-e-r-g. Jag 
skulle kunnat trösta henne med underrättelsen att detta förvrän-
gande af oss Finnar blifver in natura återgäldadt, så ofta vi 
hafva att skaffa med ryska namn. Men som andras delaktighet 
i olyckan för många är det bästa tröstemedlet, så underrättade 
jag henne att mitt namn alls icke var bättre lottadt, utan vanligen 
förvandlades till iTleHpon, (lennrått) och efter det skrifsätt som 
translatoren för mitt pass nyttjat, till och med blifvit trestafvigt 
JleupyyTb (lennru'utt). 

I samma hus, der jag nu med frun underhållit mig, bodde 
en hyresgäst, hvilken rätt väl talte finska och svenska språket, 
emedan han i en längre tid vistats på åtskilliga orter i Finland. 
Han kallade sig Tiesenhausen och var till sitt ursprung, efter 
eget förmenande, en kurländsk baron. Detta verkliga eller för-
menta friherrskap hade nu dock icke förhjelpt honom till annat, 
än den yttersta fattigdom, emedan han ej orkade eller ville ar-
beta och skämdes att tigga, alldeles såsom fallet var med den 
otrogna gårdsfogden (Luc. 16:3). Läkaren ville veta, att han 
ännu för någon annan likhet med nämnde gårdsfogde blifvit 
skild ifrån en lägre civilbefattning, som han för detta skulle 
hafva innehaft. Dessförinnan hade han enligt egen uppgift tjenat 
såsom underofficer och bevistat både Franska, Finska och Tur-
kiska kampanjerna ; men otvifvelaktigt är, att den uniform, hvari 
jag nu första gången såg honom, bar ojemförligt flera ärr efter 
illa botade skador, än den underliggande kroppen, huru många 
dessa sednare än kunde vara. Andra gången kom han till mig 
i sin helgdagshabit, hvilken äfvenledes var försedd med flera 
lappar, än medaljer. Jag frågade honom, hvarföre han ej sökt 
bekomma någon pension, men — „tigga skämdes han", helst 
han ännu trodde sig hafva krafter nog att tjena staten; hvarföre 
han också sade sig hos Gouverneuren i Archangel hafva anhållit 
om någon för sig passande tjenst, men endast fått till svar, att 
han skulle komma in med sin ansökning, när någon ledighet 
yppades. Om sådana tjenstledigheter sade han sig dock aldrig 
i nog god tid få någon kännedom. Drifven af den aldra yttersta 
nöd hade han nu börjat arbeta på en allerunderdånigste supplik 
till Hans Majestät Kejsaren, och sade sig, då han en morgon 
besökte mig, för detta sitt vigtiga arbete den föregående natten 
ej hafva sofvit en blund. Af medlidande bjöd jag honom en 
sup, men mot min förmodan var han ingen Liebhaber af spiri-
tuosa, hvarföre han endast smakade något litet. Det var ej 
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utan, att icke äfven i hans öfriga sätt att vara gömde sig något 
baronlikt under den trasiga rocken, och hans föregifvande lärer 
kanske icke saknat all grund. Också hade detta friherrskap 
intagit hans, hvad det yttre beträffar, ej mycket bättre utstyrda 
kärälskeliga fru. Ty då bland andra äfven hon varit mig be-
hjelplig vid skjutsens anskaffande, fick jag henne ej att för sitt 
besvär mottaga något napräniki, en vägran, som svårligen någon-
sin förut torde hafva mött mig. 

Under första hållet passerade jag åtskilliga sågar tillhörande 
det rika Brandska handelshuset i Archangel. På det andra hände 
mig den olyckan, att hela theservisen skakades sönder i små 
smulor, så att tillochmed röret af en messings thekanna lossnade 
vid lödningen. Denna lilla skada blef dock ett par dagar der-
efter rikligen godtgjord genom ett fynd af 25 rubel Silfver, om 
hvilkas tillvaro jag var osäker, till dess jag fann sedeln i en 
bok. De följande tre hållen passerade jag åter i båt. På ett 
ställe var ena rodderskan en qvinsperson, den jag ansåg vara 
en 14 högst 15 års gammal flicka, tills jag hörde, att hon redan 
på andra året var gift. Här har nemligen lagstiftningen öfver-
lemnat åt naturen att bestämma folkets giftvuxenhet. 

På några ställen flyttade vägen sig öfver floden och i 
allmänhet den höga branta åstranden så nära, att der ofta ej 
var mera än ett steg till afgrunden, hvarifrån till det mesta ej 
ens någon förbyggnad skilde oss. Med undantag af de två 
första hållen funnos ända till 150 versts afstånd ifrån Onega 
inga berg eller backar, utan man såg endast ängar och ängs-
lägenheter på ömse sidor af ån, med byar till några versts afstånd 
sinsemellan. Gräsvexten på ängarne var den aldra yppigaste, 
vanligtvis alnshög, och hade på många ställen så inkräktat öfver 
vägens område, att man ej såg till ett spår deraf. På många 
ställen träffades också ännu ansenliga stackar af öfverloppshö 
från sista vintern. Vore boskapsskötseln på orten afpassad efter 
ängarne, så vore man frestad att anse härledningen Kargopol 
af det finska Karjapuoli vara rigtig. Men vanligtvis uppfödas 
här ej mer än 8 å 10 kor och 2 hästar på hemmanet; hvilket 
ej betyder mycket i jemförelse med seden i vårt land, der allmogen 
med mycket knappare hötillgång, isynnerhet på de nordligare 
traktarna, föder dubbelt större ladugårdar. Åkrarne stodo i herrlig 
vext och tycktes eljest vara ganska tillräckliga, åtminstone här 
vid flodstränderna. Alla hade de samma fel, som åkrarne i vårt 
land till en stor del hafva, att de nemligen ej voro dikade. 
Några linåkrar såg jag ej, förrän jag kommit 150 verst ifrån 
Onega, men väl hampland äfven dessförinnan. I potatesplante-
ringen syntes man känna en bättre metod, än den som hos vår 
allmoge är rådande. Potäterna voro utsatta på behörigt afstånd 
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från hvarandra, ej så tätt, som man hos oss brukar, så att de 
qväf va hvarandra i vexten. På ett ställe, Waditschenskaja, omkr. 
150 v. från Onega, fanns vid vägen ett saltsjuderi. Hela inrätt-
ningen bestod af en grop, der eld brann, och öfver elden en 
omkr. 8 alnar lång och lika bred, halfannan aln hög jernlåda, 
dit vattnet ifrån saltkällan leddes. En dylik med tvenne lådor, 
som jag förut sett i Nenokotskaja, på andra sidan om Onega, 
sades afkoka omkr. 500 pud hvarje vecka. Saltet var mycket 
rent och hvitt. Jordmånen blef efter nämnde 150 verst mera 
sandblandad, då den dittills bestått af lermylla, och skogarne 
fingo tillökning af ett nytt trädslag, lärkträdet (anciseHm4ua), hvil-
ket vackra och nyttiga träd, att dömma efter latituden, i Finland 
borde gå upp till Vasa och Kuopio, om ej ännu nordligare, då 
klimatet i vårt land dock är något blidare, än på motsvarande 
latitud i öster, och åkerbruket vid sjelfva gränsen på finska sidan 
sträcker sig hela 30 mil nordligare än på den motsvarande ryska. 
Lärkträds skogarne emellan Onega och Kargopol skola hafva 
att tacka Peter den store för sin tillkomst, och utgöra på sitt 
sätt en lefvande minnestod. 

Allmogens boningsstugor och öfriga byggnader liknade ut 
och in de Ryska Karelares. En sådan bondbyggnad, hvarest 
alla nödiga rum, utom badstuga och ria, äro hopgyttrade till-
samman, har en hög trappa, som leder upp ifrån gården, och 
derefter en lång mörk förstuga med fyra å fem dörrar. Genom 
en af dessa går man in i pörtet (familjestugan), genom en annan 
till ett stort, rymligt lider; de öfriga tillhöra särskilda, små förråds-
hus eller kamrar. Dessutom leder en trappa ifrån förstugan ned 
till en labyrint af fähus, stall, hönshus, får och kalfkättor m. m., 
hvilka alla till större delen befinna sig under det stora lidret. 
Man kan vara säker att ej hitta tillbaka, om man utan närmare 
lokalkännedom i mörkret råkat förvirra sig i denna labyrinth, 
hvilket någon gång händt undertecknad, då han i stället för den 
åt gården ledande trappan valt den andra. Pörtet är ett rum, 
hvars vanliga längd, äfvensom bredd, utgör omkring 3 famnar. 
Dess förnämsta inventarium är en stor fyrkantig mur vid endera 
sidan af dörren, med eller utan skorsten, i hvilket sednare fall 
röken får söka sin utgång genom ett i taket anbragt hål. Ifrån 
den utstående vinkeln af muren, och dess öfre kant, utgå tvänne 
horisontela, qvartersbreda plankor, hvar till sin vägg; den ena 
långsåt, den andra tvärtöfver rummet, formerande vid utgångs-
stället en rät vinkel med hvarandra. Dessa befinna sig ungefär 
tre alnar högt från golfvet, men ock ofta något lägre, så att en 
längre karl ej kan gå rak under dem. Der dessa plankor slutas, 
gå vid samma höjd dylika eller något bredare plankor längsefter 
väggarne och tjena till förvaringsrum för hvarjehande småsaker, 
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såsom knifvar, hyflar, huggborrar, små slipstenar, näfverrifvor, 
räkentaflor ni. m. Ett eller par qvarter under dessa har man 
vid väggen anbragt starka trädknappar, på hvilka man hänger 
mössor, vantar, bälten och andra klädesplagg. För fat och tallri-
kar finnes en särskild liten hylla vid någon af väggarne. Längs 
väggarne gå äfven till en alns höjd ifrån golfvet så breda bänkar, 
att man i nödfall kan sofva sin natt på dem, ehuru man bättre 
sitter på dem och ligger på golfvet. Rummet emellan dem och 
golfvet tjenar att förvara yxor och andra grofva redskap. Bän-
karne äro äfven derföre något otjenliga till sofställe, att man på 
dem ej kan finna någon plats, som vore fri för drag; ty de 
ryska pörtena hafva flera, sex till nie små fönster, det ena drag-
fullare än det andra. Förut tyckes modet hafva fordrat, att dessa 
fönster ej fingo vara lika stora, ty i alla äldre pörten är ett 
fönster vid gafvelväggen temmeligen stort, men de öfriga, så 
på denna som andra väggar, knappt ett par qvarter breda och 
halfannat höga. Några särskilda stolar träffar man sällan, men 
alltid ett lågt bord, ett par alnar långt och halfannan bredt. För-
öfrigt hållas dessa bondstugor alltid rena och snygga, långt ut-
öfver vanligheten hos vår allmoge på de flesta orter i landet. 
Tillochmed golfvet är alltid hvitskuradt, och det minsta grand 
bortsopas genast. Dessutom är rummet fritt ifrån tinor, tråg, 
vattensåar och annat dylikt skräp. Hundarne få aldrig öfver-
träda tröskeln och bära en sådan respekt för pörtet, att man ej 
ens med en brödbit i hand kan locka dem in. På väggarne 
finnas helgonbilder af messing eller små oljemålade taflor, och 
i kamrarne, der sådana finnas, dessutom en mängd målningar 
mest af religiös art, och ofta ganska kostliga. På den ena ser 
man idel helgon och englar, på den andra besvansade djelflar 
och andra afgrundens invånare, på en tredje en ryslig batalj 
mellan erkeengeln Michael och draken, hvarvid denne sednare 
naturligtvis kommer till korta; på andra annat. En tafla hade 
att uppvisa paradisfogeln med menniskoansigte och långa fingrar 
eller långa klor i vingspetsarne. 

Den ryska bondbyggningen är till formen lång och smal, 
ofta med någon särskild utbyggnad vid sidan. Pörtet med sin 
gafvelvägg befinner sig vid den ena ändan af byggningen, och 
sjelfva denna ända åt bya- eller landsvägen, som emellan de å 
ömse sidor stående husen får utseende af en ordentlig gata. 
Några hus hafva dubbla våningar af boningsrum, och dertill 
stundom ett rum på vinden med balkong åt vägen. Men inga 
hus, ej ens kyrkor, träffar man målade ; äfvensom man öfverallt 
saknar kryddgårdstäppor och gröna gräsplaner framför stugorna, 
hvilket hos finska allmogen är temmeligen vanligt. Ej ens hum-
melgårdar anträffade jag, förrän jag kommit närmare Kargopol. 
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Men derigenom att de ryska bondhusen stå på ungefär lika af-
stånd ifrån hvarandra och vid den ena, åt bygatan vettande 
vägen alla i en linje, få bondbyarne härstädes ett ganska regel-
bundet utseende, en sak, som vid våra bondbyars anläggning 
aldrig fallit någon in. 

Gärdsgårdarne, der sådana finnes, hade dels en tavastländsk 
konstruktion, dels den karelska, eller bestodo de endast af två 
famnars långa gärdsel, med ett halft eller helt qvarters mellan-
rum lagda horisontelt öfver hvarandra; så i synnerhet vid lands-
vägen. I allmänhet voro de dåligt uppförda och så låga, att en 
häst ej behöfde göra ett alltför stort språng för att komma öfver 
dem; hvaraf jag leddes på den tanken, att hästarne här måtte 
hafva samma fruktan för att gå öfver en gärdsgård, som hundarne 
att gå öfver tröskeln till pörtet. Öfver deras gleshet undrade 
jag ej så mycket, då jag ej såg till någon svinafvel på dessa 
trakter, och det egentligen tillkommer detta slags uppsyningsmän 
att pröfva gärdsgårdarnes täthet. I allmänhet äro gärden här icke 
en så nödvändig sak, som i Finland, emedan härstädes hvarje 
by består sig en eller ett par gemensamma vallhjon, hvilkas 
pligt det äfven är att vakta åkrarrie_ Vallhjonen lejas vanligen 
för hela sommaren och kunna räkna 60 till 80 rubel för sitt 
besvär, om eljest vargen ej förorsakar något afdrag i räkningen. 

Efter att hafva tillryggalagt ungefär 200 verst ifrån Onega 
kommer man in på den stora postvägen, som ifrån Archangel 
leder till Petersburg öfver städerna Helmogory, Kargopol, Wyi-
tegra, Ladeinoje Pole, Nowaja Ladoga och SchLisselburg. Den 
kan täfla med våra bättre landsvägar, de alldrabästa dock undan-
tagna. Ett företräde framför våra hafva de ryska landsvägarne 
i allmänhet deruti, att man vid dem har stantsierna (gästgifveri-
erna) helt nära vid vägen, utan att behöfva söka en eller par 
verst bort i skogen, såsom hos oss händer i synnerhet vid de 
mindre vägarne. Afven äro de vid sidan befintliga gärdsgårdarne 
ej placerade så nära vägen, som ofta och vanligtvis hos oss, 
utan två till tre famnar på sidan. Jag vet ej, om de till vintern 
ännu nedtagas, men äfven denna åtgärd förutan kunna i anseende 
till deras afstånd från hvarandra några synnerliga snödrifvor icke 
samlas på vägen. Fördelen eller olägenheten, att stantsierna 
befinna sig på 20 till 25 versts afstånd från hvarandra, må häst-
fysiologerne bestämma. Men äfven utan att afvakta deras ut-
slag och i betraktande deraf, att en vanlig häst alltförväl, der 
eljest vägen är i lagligt skick, lasset lagenligt och den resande 
förnuftig, orkar sina två mil i rappet, skulle det tyckas, som 
kunde våra gästgifvargårdar ganska väl stå på något större afstånd 
från hvarandra, än det de nu vanligen hafva: hvarpå såväl den 
resande som bonden skulle vinna, den förra uti mindre dröjsmål 
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vid ombytena, den sednare uti färre hållturer, hvilka vanligtvis 
skulle jemte sjelfva gästgifverierna förminskas till sitt antal. 

Skjutslegan betalas nu efter myntrealisationen med tre 
kopek silfver å versten för paret. Således är den hos oss ännu 
minst 50 procent billigare, än i Ryssland ; ty den ryska skjuts-
ordningen föreskrifver alltid två och ofta tre hästar, der man 
hos oss hjelper sig med en enda. Tre hästar måste t. ex. tvänne 
resande begagna menförestiden om våren och hösten, äfvensom 
då de hafva hvardera sin egen kappsäck, eller den gemensamma 
råkar vara något tyngre. Lägger man härtill ännu lösen för 
vägbilleten (podoroschnaja), så förhöjes skjutslegan derigenom 
ytterligare, och det ej så obetydligt. Utan podoroschnaja har 
man åter svårt att skaffa sig fram och beror helt och hållet af 
de skjutsandes godtycke. Någon särskild åkdonslega betalas ej, 
hvilken äfven hos oss kunnat eller kunde bortlemnas, såvida 
betalandet deraf åstadkommer endast krångel och oreda vid 
liqviden ; och den skjutsande, der han finge råda, gerna skulle 
betala några kopek för förmonen att få skjutsa med eget åkdon, 
då detta vanligtvis går lättare och dessutom befriar honom från 
att rida barbacka tillbaka; hvilket i synnerhet i vinterkölden ej 
torde vara alltför roligt. 

Ehuru räkningen vid skjutslegans betalande är så enkel, 
att man ej behöfver göra annat, än multiplicera verstantalet med 
tre, så tager Ryssen dock gerna sitt räkenbräde i handen för 
att uträkna dess belopp. Så vig som räkningen vid åtskilliga 
liqvider är med nämnde räkenbrädes tillhjelp, så medför dess 
bruk dock den olägenheten, att man för dess 60 å 70 knoppar 
alldeles bortglömmer sin egen; hvarföre Ryssen äfven vid de 
alldra enklaste liqvider icke gerna litar på sitt hufvud, der han 
endast kan få räkenbrädet till hands; och livar kan man det ej, 
då det utgör ett vademekum allestädes. Engång skulle jag 
betala en stantsie-hållare för 25 verst „na paru". Räkningen 
var den enklaste i verlden, ty dertill behöfves ju ej mycket bråk 
att finna, det tre gånger 25 gör 75, alltså 75 kop. S:r. Men 
han räknade länge på sitt bräde; först upptog han 1 Rubel B. A. ') 
för 10 verst; hvartill han sedan lade förhöjningen af 5 kop., 
som för 25 verst utgjorde 12 Y,. När han på det sättet fått 
slutliga summan till 2 Rub. 62 i/2  kop. B. A., förvandlade han 
den till S:r, och fann nu till sin stora förundran, att den utgjorde 
precis 75 kop., såsom jag genast hade sagt honom; hvarföre 
han ej kunde annat än berömma min räknefärdighet, hvilket 
han gjorde med utrycket: Htmum ymxbie ! d. ä. Tyskarne äro för-
ståndiga. Jag gaf honom ett par cigarrer, emedan han gerna 
rökte, men för tillfället ej hade något att röka på. För den väl- 

1) Bör vara: 2 Rub. 50 kop. B. A. 
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komna gåfvan hade han den artigheten att ytterligare öfverräkna 
skjutslegans belopp, för att bevisa, att han ej tagit en hall kopek 
mer, än det som var bestärndt ; hvarpå jag föröfrigt aldrig tvif-
lat. — Stantsierna vid stora postvägen, äfvensom några af dem 
vid den Onegska, voro ganska ordentliga med särskilta gäst-
stugor. På ett af dem reqvirerade jag mig middag och fick 
jemte kokta ägg en god filbunke, en rätt, som här eljest ej är 
hvardaglig, emedan jag ej påminner mig hafva ätit den på 
något annat ställe, om jag undantager ett besök hos en gens-
d'armes officer Simonoff i Archangel, hvilken förut lefvat i Fin-
land och ville öfverraska Castrén och mig med en äkta finsk 
filbunka. 

Folket emellan Onega och Kargopol är ej så vackert och 
lifligt som på de nordligare orterna vid Hvita Hafvets kuster, 
men i stället godt och välvilligt, så att jag ej har den ringaste 
orsak att vara missnöjd med dess uppförande. Till och med 
trodde man mig på många ställen vara en ärlig karl, om jag 
ock ej beständigt gick med passet och padoroschnajan i hand. 
Icke vill jag klaga öfver folket, derföre att det frågar efter ens 
pass ; men ändock faller sig det beständiga pass-efterfrågandet, 
såsom ett tecken till den misstanke, att man är en landstrykare, 
för en ovan ganska besvärligt. I allmänhet gör den orätt, som 
efter folket på en viss ort dömer öfver hela nationen. Den, som 
umgåtts endast med de barbariskt civiliserade Nylandsbönderna 
eller med de ociviliserade bönderna på många ställen i Viborgs 
län, känner ganska litet om finska folket i allmänhet ; och den 
som sett Ryssarne endast vid Hvita Hafvets kuster, har förhållande-
vis sett ännu mindre af den ryska nationen. Det beständiga 
skådespelet af döden — om och endast fiskars eller skälars 
död — har gjort fiskaren vid Hvita Hafvet hård och ogen; 
åkerbruket deremot har förmildrat lynnet hos de mera inåt landet 
boende. Denna inverkan af olika lefnadssätt på menniskornas 
lynne lärer allt ifrån Kains och Abels tider hafva visat sig och 
ännu öfverallt vara märkbar. Alltid utgöra åkerbrukarena den 
bästa och reellaste delen af ett folk, kvarföre, då åkern med 
den dermed sammanhängande boskapsskötseln åtminstone hos 
oss är den egentliga källan för folkets välstånd, staten aldrig 
nog kan uppmuntra åkerbruket. Ofta har det förefallit mig, som 
endast åkerbruket behöfde uppmuntran, de öfriga lofliga närings-
grenarne blott tolerans af staten. Är stammen frisk, nog vexa 
grenarne utan särskilt påvarning. 

Utom egentliga åkrar träffas äfven något svedjebruk när-
mare Kargopol. Detta är troligen en qvarlåtenskap från de här 
förut bosatte Karelare (Tschuder), efter hvilka äfven andra bruk 
förekomma. En hel by med namnet Karelskaja (Karelarbyn) 

25 



386 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

träffade jag omkr. 40 verst ifrån Onega, och andra namn, såsom 
Bosche-osero, Bjelo-osero etc., äro nästan påtagliga öfversättningar 
af de brukliga finska namnen Pyhäjärvi, Valkiajärvi. Sannolikt 
hafva alla Karelare icke afflyttat utan blandat sig med ankom 
lingarne eller eljest antagit deras språk och lefnadsbruk. Bland 
den närvarande populationen träffas ännu månget äkta karelskt 
ansigte, äfvensom dess mindre skönhet i allmänhet torde vara 
af karelskt ursprung, ty Karelarne och Finnarne i allmänhet äro 
ett mindre vackert folk, än Slaverna. 

Sist några ord om sjelfva staden Kargopol. Den är nu 
en liten, hygglig stad, men skall förut hafva varit vida större, 
tills den någongång uppbrunnit, hvarefter den ej kunnat komma 
till sin förra välmagt. Dock räknas der ännu öfver 400 gårdar 
och 2,000 invånare, samt efter min värdinnas uppgift 22 kyrkor 
och tvenne kloster. Kyrkorna och klostren äro af sten, de öfriga 
husen af träd. Vid staden ligger en ansenlig insjö Latsch-osero. 

Stantsien Polkova, 3 Aug. 1842. 

Den 28 Julii lemnade jag Kargopol och ett godt qvarter 
hos borgaren Mischainin. Det enda fel, mitt qvarter hade, var 
en sådan mängd blomsterkrukor i rummets alla fyra fönster, att 
jag för deras skuld måste tillbringa hela dagen i halfmörker. 
En dag, då det blåste starkt, försökte vinden skaffa mig mera 
dager, i det han ryckte upp ett fönster och enleverte en af de 
blomstrande skönheterna; men troligen efter att hafva funnit sitt 
rof alltför litet aetheriskt, nedsläppte han det åter på gräsvallen, 
hvarifrån värdinnan ej var sen att uppberga och åter ställa det 
på sin förra plats. Alltifrån Kem och Archangel har jag funnit 
kärleken till blomster i krukor vara ganska stor hos invånarne, 
såsom hos oss blomsterkärleken yttrar sig i blomstergårdar utan-
för husen. I allmänhet kan man göra den anmärkning om 
Ryska folket på dessa trakter, att det ej vårdar sig så mycket 
om det prydliga utanför som inom huset. Derföre finnas inga 
egentliga trädgårdar i städerna, inga kryddgårdar eller gröna 
gräslindor kring husen på landsbygden, utan smuts, lera, spånor 
stockar och stenar öfverallt. Derföre äfven ganska få målade 
hus i städerna, på landet inga, allmogen tillhörande. 

Min värdinna i Kargopol hade haft godheten berätta för 
sin kära hälft, det jag var en den stillaste gäst, som hon på 
länge herbergerat, såsom jag i sjelfva verket också torde hafva 
varit; ty de få dagar, jag qvardröjde på stället, sysselsatte jag 
mig till det mesta med skrifning. Några fremmande, som kunnat 
störa stillheten, hade jag på hela tiden ej haft hos mig, om jag 
undantager en afskedad underforstmeister (podlesnitsej) hvilken 
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en eftermiddag besökte mig och erbjöd sig såsom reskamrat till 
Petersburg, dit han trott mig vara stadd på färd. Men på de 
par timmar, han bortpratade hos mig, hade både han och jag 
nog af hvarandras sällskap, så att vi knappast ens i det fallet, 
att min resa gällt till Petersburg, kunnat önska förlängning deraf. 
Han tycktes höra till den klass af menniskor, hvilka taga sina 
ordinära morgon, middag- och aftonknäppar, och deremellan extra 
ordinära efter tid och tillfälle. Åtminstone var han nu ganska 
behörigen uppknäppt, såsom mig tycktes — ehuru han sjelf 
utan allt tvifvel var af annan tanke, emedan han efter någon 
stunds rökande och pratande frågade mig, om han ej skulle 
kunna taga sig en snaps. „Kak vam ugodno" (huru ni sjelf 
behagar), svarade jag, utan att på något annat sätt förhjelpa 
honom till den ifrågakomne snapsen, hvartill jag dessutom sak-
nade medel, då jag ej var försedd med rom eller bränvin. Men 
sedan han länge kastat begärliga blickar på en halfstopbutelj på 
bordet, frågade han, om jag ej hade något glas. Jag visade 
på ett dricksglas i buteljens närhet, hvarefter han ifyllde det ur 
buteljen, sade sitt våsche sdorövje I (eder välgång) och ned-
sväljde deraf åtminstone tredjedelen, förrän han märkte, att det 
ej var någonting bättre, än surt svagdricka. Ej ens en stakan 
kaffe, som jag kort derefter var i tillfälle att bjuda honom, lärer 
hafva till fullo godtgjort detta ledsamma misstag, hvarföre han 
snart fann sig föranlåten att lemna mig och söka ett annat ställe 
mera efter sin smak. Vidare kom han ej till mig, ty af detta 
första besök fann han väl, att jag ej skulle blifva någon treflig 
reskamrat. 

För värdinnans goda rekommendation beslöt värden sjelf 
att med egen häst skjutsa fram mig ett godt stycke af vägen, 
hvilken heder, såsom han under färden ofta försäkrade mig, på 
en tid af femton år icke vederfarits någon resande. Men icke 
nog dermed; vid afresan hade värdinnan utrustat honom med 
tvenne halftannat qvarters bränvinsbuteljer, ur hvilka han oupp-
hörligen ville traktera mig och sig sjelf. Då jag ej kunde nog 
länge uthärda med hans välmening, så hade han den ytterligare 
godheten att sjelf intaga äfven min portion, sedan han, efter 
något misslyckadt försök att slå det för min räkning fyllda glaset 
tillbaka i buteljen, funnit, att hans egen hals var vida rymligare 
än buteljens. Mellantiderna underhöll han mig med att oupp-
hörligt prisa sin häst och dernäst sin hustru, hvarefter jag fick 
den äran komma i tredje rummet; men sig sjelf nästan bort-
glömde han eller ock hade han ej tid till eget lof. Det enda 
goda, han visste om sig sjelf, bestod deri, att han var ensam 
egare af namnet Mischainin, och att detta hans namn var bekant 
öfver hela verlden. För det öfverflödiga beröm, hvarmed han 
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ihågkom sin häst, glömde han alldeles bort att drifva på den, 
hvarföre kreaturet för det mesta fick under maklig gång höra 
på sitt beröm. Hustrun var väl en ganska välvillig, ordentlig 
och saktmodig värdinna, men äfven hon hade kunnat komma 
till rätta med mindre loford, om också jag till hennes beröm 
måste medgifva, att under hela denna resan hon var den andra 
värdinna, som jag med saknad lemnade. En dylik hade jag 
förut haft i Kem. 

Det var en eftermiddag, som vi begåfvo oss på färden, 
och som den gode Mischainin sade sig hafva den vanan att ej 
ens hemma kunna sofva om nätterna, och han dertill lärer vänt 
sin häst, hvilken dessutom denna tid af dygnet orkade bättre, 
än på den stekheta dagen, så åkte han hela natten med undantag 
af de tider, på hvilka hästen betade, eller bränvinsbuteljerna 
eljest runno honom i hågen. På hvarje rastningsställe skulle 
han dricka the, hvaraf han näst bränvinet var en stor älskare. 
Jag åter var sömnig och skulle gerna hafva sofvit äfven för 
hans och hästens räkning, men fick för den eviga thedrickningen 
aldrig ro till att göra det ens för eget behof. På ett ställe 
hade han råkat få värdinnan uppbragt emot sig ; af hvilken an-
ledning, vet jag ej så noga, emedan jag ej hade hört början till 
grälet, utan vaknade derunder. Ej heller visste Mischainin någon 
den ringaste anledning dertill, utan trodde att grälet uppstått 
för ingenting, eller på sin höjd af den orsak, att värdinnan fått 
på sig lusten att gräla, hvilket hon nu efter sin önskan kunde 
göra; ty aldrig hade hon kunnat välja sig en tåligare motpart, 
än den beskedlige Mischainin, hvilken icke på det ringaste be-
kymrade sig om hennes tillmälen, utan rökte, drack the den ena 
koppen efter den andra, tog sig en sup emellan, och bjöd den 
andra åt värden, med ett ord, betedde sig som en gammal häst, 
hvilken ej låter sig oroas af hundens gläfsande, utan går sin 
gång helt ogenerad. Orsaken till värdinnans gräl var sannolikt 
dock ingen annan än den, att Mischainin ur den ännu ovidrörda 
andra bränvinsbuteljen trakterat hennes man, husbonden på stället, 
så att han lätteligen kunde förvillas, när han följande morgonen 
begaf sig på väg till höängen. Det parti, denne sjelf tog för 
den likgiltiga Mischainin, gör det ännu sannolikare, att värdinnans 
olynne uppstått af en sådan anledning. Ej blott med ord, utan 
ännu handgripligare, ville han engång öfvertyga sin hustru derom, 
att hon grälade utan orsak, hvarföre han i en hast reste sig upp 
ifrån bordsändan, der han satt, och strök som en brummande 
torndyfvel öfver golfvet; men sedan han kommit framför hustrun 
och redan fått handen i vederbörlig positur till vidare argumen-
tering, besinnade han sig och höll midt i hugget inne. Denna 
demonstration medförde dock den goda verkan, att värdinnan i 
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stället för att gräla, begynte gråta, i hvilket förnuftiga företag 
ej ens mannen ville vara henne hinderlig. 

Efter ungefär 80 versts färd hade bränvinsbuteljerna blifvit 
torna, och Mischainin sade sig nu hafva lust att återvända hem, 
hvarföre jag afliqviderte honom och fick en bonde att skjutsa 
mig fram de återstående 40 verst till Ischaira. Ännu tjugu verst 
fortfor landet att vara flackt och vägen god ; sedan kommo bac-
kar, vägen blef ojemn och gyttjig, mer än en landsväg hos oss 
gerna tillåtes att vara. Härtills hade jag ej sett något träsk, 
men nu begynte äfven sådane visa sig. Följande dagen kommo 
vi till Volosten Ischaira, hvilken sades lyda under handlanden 
Gromoff i Petersburg. Der stannade jag i en smutsig by, Suur-
tannas kallad, på en half versts afstånd från stora landsvägen, 
och fick till beboende en kammare, placerad midtöfver fähuset. 
Till taket var ej större höjd från golfvet, än att jag jemnt kunde 
stå rak, nemligen på båda sidorna om en olycksalig sparre, som 
gick längsefter rummet. Fönstren voro till antalet tvenne, men 
begge tillsamman utgjorde ej mer än tredjedelen af ett vanligt 
fönster. Hvardera hade knappt en enda rutas storlek, ehuru det 
var fördeladt i sex sådana. En gammal emeriterad bykstol upp-
höjdes till rang och värdighet af verkligt bord, men till bänk 
och sängställe inrättades vid ena väggen en lafve, med afsig-
komna byttor, tråg och trädmortlar till nederlag. En regnig natt 
gjorde jag den glada upptäckten, att jag icke behöfde gå ur 
min kammare för att få ett ordentligt duschbad ; skada blott, att 
det ej regnade oftare. De andra nätterna sofde jag derföre i 
lugn och fred, tills herdeluren vid boskapens uttågande om 
morgnarne uppväckte mig, derest ej flugorna redan någon tid 
dessförinnan hunnit bortflägta sömnen från mina ögon. Dessa 
kräk hade i anseende till rummets gynnande läge inträngt sig 
till en sådan mängd, att äfven den alldraskickligaste flugsmällare 
behöft flere dagar, för att åstadkomma någon särdeles förminsk-
ning ibland dem. För mig var det ej att tänka på någon offensiv 
åtgärd, då jag mer än väl behöfde min tid för att undersöka 
den lilla lemning af Tschudiskan, som här ännu anträffades. — 
Volosten Ischaira, på Tschudiska Isarv (iso arvio?), består af 
flere smärre byar. Man uppräknade för mig följande 12: Suur-
tannas, Tschogaon tannas, Beresniek, Prangat, Dubin, Kropangut, 
Korga, Kirjan, Matinkund, Mitänkund, Papinkund, Ortinkund. 
Blott i de fem förstnämnda sades ännu det tschudiska språket 
talas jemte Ryskan; i de öfriga hade Tschudiskan alldeles utdött. 
Och då äfven i de fem byarne tillochmed barnen sinsemellan 
numera talte hellre Ryska än Tschudiska, så är det lätt att för-
utse, det redan ett sekel härefter Tschudiskan skall hos folket 
lefva endast såsom en tradition, att dess förfäder någon gång 
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talat ett annat språk. Redan nu förundrade man sig deröfver, 
att det för några decennier tillbaka funnits gamla menniskor, 
hvilka ej kunnat annat än Tschudiska; men huru mycket större 
orsak skulle ej dessa gubbar och gummor, om de hundrade år 
härefter uppstodo från sina grafvar, hafva att förvånas, då de 
hörde att deras efterkommande i tredje eller fjerde led ej kunde 
ett ord af sina förfäders tungomål ! Bland förgängelsens tusen-
faldiga former gifves knappt någon, som för sinnet vore mera 
nedslående, än ett språks försvinnande eller totala utträngande 
af ett annat. Det sällsyntare exemplet lärer gifva denna art af 
förgängelse en sådan större betydenhet. Emedlertid tyckes det 
dock allmänt inträffa, att ett språk, som saknar egen litteratur 
och talas af ett mindre antal menniskor, efterhand uttränges af 
det omgifvande språket, som från alla kanter intränger sig och 
förminskar området för det utdöende, concentrerande det slutligen 
till en liten fläck och snart bemäktigande sig äfven denna — 
ej annorlunda, än vid issättningen om hösten de omgifvande 
stränderna och grunda vikarne först tillfrysa, bebådande den 
ännu öppna fjerden ett snart förestående likadant öde. Deremot 
har man exempel på, att ett språk, äfven om det talas af ett 
inskränktare antal, då det omgifves af olikartade andra språk, 
länge bibehåller sig. Men ett språks förnämsta grundval är 
otvifvelaktigt dess litteratur, som icke blott bidrager till språkets 
längre bestånd, utan ännu, när ej ens den kan förekomma dess 
slutliga förgängelse, i och med sig qvarlemnar sköna, varaktiga 
minnen deraf. Så med Sanskrit, Hebraiskan, Grekiskan, Latinet, 
hvilka ännu lefva i deras litteratur, ehuru såsom talspråk länge-
sedan i Herranom afsomnade. Huru litteraturen envist motarbetar 
ett språks försvinnande från de lefvandes antal, derpå har man 
ett tydligt exempel i den långa kampen mellan Latinet och 
Italienskan under medeltiden; äfvensom den förryckta orthografien 
för nutidens Fransyska och Engelska till en stor del ej är nå-
gonting annat, än en sådan litteraturens toryism, hvilken så 
länge som möjligt vill conservera språken sådane, som de för 
flere sekler tillbaka talades. 

Hvad nu Tschudiskans utdöende i Ischaira särskilt beträffar, 
så har dermed gått ungefär på följande vis : a) har folket här-
städes för sin handel och vandel med det omgifvande landet 
varit nödsakadt att lära sig dess språk; b) samma behof har det 
haft för att kunna tala med sina embetsmän och prester, sina 
egendomsherrar och deras fogdar; c) för att åtminstone för sina 
barn kunna bereda bättre tillfälle till Ryskans lärande, har en 
och annan lyckats förskaffa sig hustru bland Ryssarne ; d) barnen 
af en Rysk moder hafva naturligtvis talt sitt modersmål, Ryskan, 
och grannarne hafva gerna sett, att äfven deras barn genom 



Reseanteckningar den 3 Augusti 1842. 391 

flitigt umgänge med dem tidigt skulle lära Ryskan, då de märkt 
sig hafva flere fördelar deraf, af sitt modersmål inga — ty hvem 
äfven bland de mera bildade vill dock gifva något särdeles 
värde åt modersmålet, hvilket man betraktar för en lika ovilkorlig 
skyldighetsfråga af naturen, som tungan sjelf och alla öfriga 
ledamöter. Får ett fremmande språk engång det anseende, att 
vara bättre än modersmålet, så är ganska mycket, ja det mesta 
redan vunnet för detsamma. Äfven äldre personer bemöda sig 
då att lära det, fråga af sina kunnigare grannar väl nio gånger, 
hvad ett ord heter, glömma bort det andra nio gånger, men den 
tionde fastnar det slutligen outplånligt i minnet. Sådan ungefär 
är naturens skola för ett fremmande språks lärande. Utan egent-
liga språkmästare, utan grammatik, ordböcker och chrestomathier 
verkar denna skola, der den engång af gynnande yttre omstän-
digheter kommit i gång, mer än alla språkmästare och lexor 
ty för dessa lyckas dock ej att få modersmålet helt och hållet 
utplånadt ur minnet, om de ock stundom lyckas att göra sinnet 
afvogt deremot. På hemmanet, der jag i Suurtannas bodde, 
funnos utom gamla folket tvenne söner och tvenne döttrar. Den 
äldre sonen var gift och hade flere barn. Af dessa personer 
talte gubben, yngre sonen, döttrarne och äldre sonens barn 
Tschudiska. Men gumman hade såsom barn och flicka tjenat 
hos Ryssar och derunder till någon del hunnit bortglömma Tschu-
diskan, hvilket hon berättade för mig såsom en ej ringa merit. 
Med hennes äldre son hade fallet varit ungefär dylikt, endast 
med den skilnad, att han ännu fullkomligare bortglömt Tschudis-
kan, hvarföre han aldrig talte annat än Ryska, hvilket äfven var 
hela husets vanliga samtalsspråk och af alla — den äldre dottern 
måhända undantagen — taltes bättre än Tschudiskan. Ungefär 
dylikt var förhållandet på de öfriga hemmanen, likasom, efter 
hvad man försäkrade mig, i de fyra öfriga byarne, der Tschu-
diska ännu taltes. 

Det ligger i sakens natur, att i så fatta omständigheter en 
stor mängd af orden voro af Ryskt ursprung. Den gammatika-
liska formen hade något bättre bibehållit sig, liksom ramarne 
kring en tafla längst motstå förgängelsen, och skelettet qvar-
blifver, sedan allt kött förgått. På ett så af sig kommet språk —
ehuru äfven dess studium kunde vara ett särskildt fält för under-
sökning — ansåg jag mig ej hafva tid att uppoffra alltför många 
dagar. Under den korta tiden hade jag dock tillfälle att göra 
följande grammatikaliska upptäckt. Det är bekant, att den Ka-
relska (och Savolakska) dialekten konjugerar : tulen, tulet, tuloo 
(tulloo), mänen, mänet, mänöö (männöö). Huru har nu e, som 
uti 1:sta och 2:dra personen förekommer, uti den 3:dje öfvergått 
till o, eller ö ? Härpå lemnade Tschudiskan, såsom den här 
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talas, en antaglig förklaring. I alla personerne hade härstädes 
e ett så blandadt ljud af e, o och ö, att det vore omöjligt att 
med någon af de nämnde vokalerne särskilt återgifva det. Tro-
ligen har detta egna sväfvande vokalljud fordom tillhört äfven 
Finskan. Karelska dialekten har sedan deraf gjort ett o eller ö, 
när det är långt, i annat fall e, hvilket sednare i de öfriga dia-
lekterna ensamt är brukligt utan afseende derpå, om vokalen är 
kort eller lång. 

Folket i Suurtannas var mycket välvilligt och gästfritt ; 
kanske betraktade de mig för språkets skull såsom slägtinge. 
Den vanliga maten var en ganska ätlig soppa af gryn och grön-
saker, hvilken blandades med mjölk, derjemte i ugn brynad ägg-
röra, mjölk, bröd och två särskilta af ovanligare sorter mjölk-
bakelser, några dagar fisk och fisksoppa. Till mellanmål gafs 
mig så mycket åkerbär, smultron, hjortron och blåbär, att väl 
tre personer deraf haft nog. Hvad som dock mer, än den rik-
liga tillförseln, förundrade mig, var, att man vägrade mottaga 
någon betalning för bären. Endast då barnen sjelfva någon 
gång framburo dem, mottogo de några slantar såsom gengåfva. 
Också för flere dagars kost och avarter hade man ej väntat 
någon betalning, hvarföre jag ej utan svårighet fick dem att 
mottaga, kvad jag ansåg vara skäligt. Samma beröm, som i 
Finland, hade Gromoff här af sina underhafvande, hvilka samte-
ligen önskade, att han länge måtte lefva, på det ej snart någon 
efterträdare skulle taxera dem vida högre än han gjort. 

Det beskedliga folket, den manliga delen nämligen, hade 
måndagen den 1 Augusti, som var en prasdnik (helgdag) roat 
sig hela eftermiddagen på kabacken i en närliggande by, så att 
blott någon enda karl var synlig på hembacken. Om aftonen, 
kort efter det jag hunnit lägga mig, trängde sig ett bullrande 
oljud till mitt öra, i kammaren der jag låg. Jag skyndade mig 
ut på trappan och såg ej långt derifrån tvenne kämpar i fullt 
harnesk emot hvarandra. Grälet på de korta mellantider, då de 
icke voro i handgemäng, skedde på Ryska; och derpå följde 
åter några äkta Tschudiska örfilar. Barn och qvinnor hade trängt 
sig till fönstren och på trapporna, betraktande med begärliga 
blickar kämparnes mod. Blott en enda qvinna såg jag gråta, 
hustrun till den ena parten, som fått sin kind blodig. Som jag 
ansåg uppträdet för något allvarsammare, än en tupp- eller tjur-
fäktning, hvilkas åskådande väl anstår en civiliserad menniska, 
så gick jag till skyldig aktning för civilisationen, hvars ringa 
representant jag här måste anse mig vara, snart tillbaka till min 
kammare, viljande dermed antyda, att det ej var något att fröjda 
sig öfver ett slagsmål. Eller hade jag kanske bort göra ett 
försök att få de stridande åtskilda ? Men både har jag en na- 
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turlig respekt för slagsmål, och dessutom såg jag mer än en 
gång under studenttiden i Åbo, att den, som af sin filantropism 
drefs till fredstiftare i ett slagsmål, ofta med sin möda ej vann 
annat än ett ej särdeles filantropiskt slag på örat, hvarefter han 
ändock måste draga sig undan för att filosofera öfver menniskans 
medfödda dumhet, att aldrig lyssna till förnuftiga råd, då de 
bäst behöfdes. Mina tankar efter det jag aflägsnat mig hvälfde 
sig kring krogar, kabacker, kyrkobyar, marknader, tingställen, 
med ett ord, kring alla bränvinsförsäljningsställen, hvilka så 
verksamt bidraga till att utbreda det onda, som af den outtork-
liga bränvinskällan utflödar öfver menskligheten. Sällan hör man 
talas om någon, som af välvilja för sina medmenniskor och med 
betraktande af det onda, han med sin rörelse möjligtvis kunde 
åstadkomma, skulle öfvergifvit den vinstgifvande bränvinshandeln ; 
men hvar dag kan man få höra talas om sådana, som emot all 
lag och rätt tillegna sig nämnde handel. Ej långt ifrån Kajana 
bor en rik bonde, om hvilken jag hört berättas att han engång 
skiljt sig vid en eljest duglig dreng, men som hade det stora 
felet, att han ej hos honom i bränvin förtärde sin årslön. Väl 
hade han vid städslandet vetat, att drengen dittills ej smakat 
bränvin, men han hade äfven förut haft sådane junkare och 
under årets lopp lyckats göra folk af dem. Hans metkod dervid 
hade varit följande : först hade han då och då bjudit dem en 
kopp kaffe, gått sedan öfver till de såkallade kaffeknorrarne, och 
när drengen engång fått smak för denna nektar, var det mesta 
vunnet. Envisades han ännu emot det obemängda finklet, så 
kunde han dock i kaffeknorrar dricka upp sin lön och derigenom 
befria sin husbonde ifrån att vid årets slut utbetala några kon-
tanter. Vanligtvis hade han då förtärt en del tillochmed af föl-
jande årets lön, och hölls sålunda fången på stället, så länge 
han dugde till arbete. Jag har dessutom hört talas om s. k. 
bättre folk, som föraktande ej blott den moraliska men äfven 
verldsliga lagen äflats med det smutsiga krögaryrket, och om 
andra, hvilka mot några betingade fördelar för sig afstått det åt 
sina tjenstehjon. Vidare känner jag matronor, hvilka med glaset 
i ena, buteljen i andra handen hemma utminutera bränvin mot 
betalning, under det mannen i kyrkan ifrar mot fylleri och andra 
laster. — Dock kan det redan vara tid att härom tiga, eller på 
sin höjd ytterst tillägga, att om genom lagar och förordningar 
i den saken något må åstadkommas, ansvaret för en bildad 
menniska borde vara större, än för det obildade folket ; ty äfven 
brottet är hos den bildade större. Väl lärer det vara en af lag-
stiftningens grundprinciper, att lagen bör vara lika för alla; men 
med all respekt för denna grundprincip tror jag, att, hvad straffets 
likhet vidkommer, den är grundfalsk och aldrig gällande i vår 
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Herres lag, som uttrycker sin lagprincip med orden: åt hvilken 
mycket varder gifvet, af honom skall mycket återfordras. Och 
huru den menskliga lagstiftningen också må bemöda sig, att få 
straffet för ett och samma brott lika för alla, så lyckas hon dock 
aldrig deri mer än till namnet. Hårdare, mångfalldigt hårdare, 
drabbar straffet den, hvars sista ko försäljes för honom ådömda 
10 R:ls böter, än den, hvilken i sitt öfverflöd anser samma 10 
R:1 för en spottpenning. Och likväl kan ej heller förmögen-
heten läggas till grund för penningestraffens bestämmande; först 
derföre icke, att domaren ej kan känna verkliga förmögenheten, 
och för det andra derföre, att så mycket folk finnes, hvilket 
ingen förmögenhet eger, och som således med öppna händer 
kunde bortgifva hundrade eller tiondedelen deraf, eller alltsam-
man, utan den ringaste förlust och afsaknad. 

Vyitegra den 4 Augusti 1842. 

Tisdagen den 2 Augusti lemnade jag det gästfria Ischaira. 
Man räknade 110 verst till Vyitegra, dit äldre sonen på hem-
manet, der jag bodde, åtog sig att framskjutsa mig. Men som 
han till denna skjuts ej kunde bestå annat än tvenne dåliga 
hästskeletter, hvilka med mycket prut under en tid af 9 timmar 
kommit knappa 35 verst framåt, så såg han sig nödsakad att 
återvända, och jag att skaffa mig andra hästar. Då jag efter 
ofvannämnde Mischainins råd ej brytt mig om att för resan 
ifrån Kargopol till Vyitegra lösa podoroschnaja, så vägrade 
stantsiemotriteln att lemna mig posthästar, och bönderna i byn 
begärde ej mer eller mindre än 5 rubel, för att framskjutsa mig 
en väg af 24 verst till den följande stantsien. Jag bjöd 2 rubel 
och lofvade sjelf vandra till fots hela hållet blott man lemnade 
mig en häst för min ränsel och matvacka. Men ingen skjuts 
fick jag på sådana vilkor, emedan man uträknat, att jag slutligen 
dock skulle nödgas betala mer. Jag hade i min envishet dröjt 
ifrån kl. 8 om aftonen till kl. 2 e. m. påföljande dagen, då jag 
slutligen fick tag på en soldat, som åtog sig, att bära min 
ränsel, och en annan som placerade matvackan på sitt hufvud ; 
med hvilken ståtliga militär-eskort jag lemnade Polkova, nöjd 
att sålunda slippa fram utan att nödgas låta skinna mig på skjuts-
penningar. Lyckligtvis träffade vi efter tre versis vandring en 
bättre by, der en foglig bonde gaf mig för de återstående 21 
verst en häst för 1 rub. 65 kop., hvartill jag från 2 rubel ned-
prutat legan. På följande stantsien, Konetskaja, hotade svårig-
heten att komma fram blifva alldeles densamma som i Polkova. 
För samma väglängd, 24 verst, som derifrån räknades till stantsien 
Bjelorutscheika, begärdes åter 5 rub. för tvenne hästar. Med 
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en förklarade man sig ej vilja skjutsa. Som det var afton, så 
begynte jag dricka the, och i ledsnaden öfver min dåliga fort-
komst drack jag helt solo ett glas toddy på köpet. Jag hade 
beslutit stadna qvar öfver natten, sedan använda den följande 
förmiddagen till skjutsbetingning och i värsta fallet vandra till 
fots fram till Vyitegra, dit man numera räknade endast 50 verst, 
lösa der podoroschnaja, komma så tillbaka efter min rensel, för 
hvilken, såsnart jag framvisat podoroschnajan, skjutshästar ej mer 
kunnat vägras. Ty kosta hvad det ville, så hade jag oryggligen 
beslutit att ej betala mera än det lagliga 3 kop. Sr. för versten i 
skjutslega, antingen man ville föra mig fram med en eller fem 
hästar. Men under dessa funderingar, och innan jag ännu hunnit 
lägga mig, kom en bonde och förklarade sig villig att skjutsa mig 
fram till den följande stantsien för 2 rub. 50 kop., om jag genast 
vore färdig att afresa. Villigt antog jag anbudet, om jag ock i 
början ej väl kunde finna, hvarföre han nödvändigt ville resa just 
mot natten. Efter hans bortgång frågade jag af värdinnan på 
hemmanet, der jag tagit in, hurudan karl han var ansedd att vara, 
och då hon ej visste något ondt med honom, så fruktade jag ej 
mer att gifva mig åstad med honom. Afven den lilla fruktan 
jag ännu kunde hysa försvann, sedan jag funnit, att skjutsen 
egentligen gällde en semskij sassedatel (svarande ungefär emot 
brofogde hos oss), hvilken det var hans tur att i embetsärender 
samma väg framskjutsa utan betalning. Jag fick således egent-
ligen följa med, för att skjutsen skulle blifva betald. Samma 
sassedatel for ännu vidare ifrån den följande stantsien till Wyi-
tegra, och i hans sällskap framförde man mig gerna mot det 
jag erlade fulla skjutspenningen, hvilken troligen blef delad 
mellan sassedateln och skjutsbonden. Visserligen ville den sednare 
skjutsbonden taxera mig derutöfver för något na vodku, men då 
jag viste honom till kamraten, för att af honom göra sig betalt 
för denna fordran, lemnade han mig, helst jag, för att så mycket 
säkrare nedtysta munnen på honom, stoppade deri en cigarr. 

Likasom äfven hos oss vid allmänna farvägar, var gäst-
friheten här ej mycket att berömma. På hemmanet, der jag i 
Konetskaja drack the, nemligen eget the med eget socker, trak-
terade jag värdinnan för hennes besvär att koka vatten med väl 
5 å 6 koppar och qvarlemnade åt henne ännu ett par små soc-
kerbitar och en citron till följande thekalaser. Jag tyckte, det 
hade kunnat förslå för hennes besvär med vattnet och för en 
half eller hel jungfru grädda, som jag fått. Frågade dock för 
säkerhetens skull, hvad jag var skyldig. „Schto poloschite" 
(hvad ni vill gifva) blef svaret hvarföre jag fann mig föranlåten 
att uppsöka en 3 kop. Sr. slant till hennes förnöjande. I Polkova 
hade man också taxerat mig med „schto poloschite", men gjorde 
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mig sedan vid betalningen uppmärksam på, att jag poloscherat 
för litet, ehuru jag efter mitt tycke betalt ganska tillräckligt och 
ej väntade få höra något „pribavite". Likväl hade jag äfven 
på detta ställe trakterat samma husbonde, som nu poloscherade 
och pribavljerade, med flere koppar the ; ty att en resande af 
min qvalité ej skulle sakna sällskap vid thedrickningen, derom 
syntes folket allestädes vara mycket angeläget. 

Nu skulle jag gerna nämna äfven något godt om folket 
mellan Ischaira och Vyitegra. Men det goda, såsom man vet, 
ligger ofta på bottnen, hvarföre en resande ej så lätt kan komma 
under fund dermed. En af dess goda sidor kan jag dock så 
mycket mindre låta blifva onämnd, som man hos oss temmeligen 
allmänt dön-inner orätt om det Ryska folket derutinnan: d. ä. 
säkerheten för eganderätten. Skulle man hos utlänningen döma 
Finska folket öfver en kam, efter hvad några upptuktade soldater 
kunnat göra i Pommern, Liffland o. s. v., så skulle domen sä-
kert blifva mindre fördelaktig. Likväl har mången hos oss vänjt 
sig att på lika grunder dömma hela Ryska folket. Hvem erinrar 
sig härvid ej salig statsrådet Calonius och hans pipa. Det säkra 
är, efter hvad jag på de trakter af Ryssland, som jag hittills 
genomrest, kunnat finna, att respekten för eganderätten öfver 
allt varit lika god, som hos oss i allmänhet, och mycket bättre, 
än på många enskilta orter i vårt land t. ex. i Lappo och kuor-
tane för 15 år tillbaka, der skjutspojkarne natten om måste stå 
skildtvakt för sina kärror, för att vara säkra på, att skenorna 
under natten ej skulle blifva bortstulna, och der gästgifvarvär-
dinnan om aftonen måste flytta den resandes pipa och tobaks-
pung ifrån fönstret, på det hon följande morgon ej skulle se sin 
ruta sönderslagen, och den andra sina effekter försvunna. 

Allt ifrån Ischaira syntes här och der några ej särdeles 
väl byggda herrgårdar. Anmärkningsvärdt är, att just der dessa 
började visa sig, syntes folkets välmåga i aftagande, åtminstone 
blef det ett starkt afbrott emot den dittills rådande snyggheten 
och renligheten. Jag hade förut trott, att Ischaira för sitt tschu-
diska ursprung gjorde ett undantag i den ryska renligheten, 
men fann snart, att Ischaira gjorde blott en skarp början till 
orenligheten. Kunna herrgårdarne utöfva ett sådant inflytande 
på sin orngifning? Af exemplets inverkan skulle man vänta, 
hellre motsatsen. I Viborgs län frågade jag engång en förstån-
dig och eljest välmående herrgårdsbonde, hvarföre han i sitt 
gamla förfallna hus bodde såsom ett fä i smutsen, då han ändock 
haft råd att taga bättre för sig. Han svarade, att han ej tordes. 
Ty skulle han uppföra en bättre byggnad, eller eljest visa något 
spår till annat än den yttersta uselhet, så skulle Inspektorn nog 
förstå taxera honom för det och inom kort utarma honom till 
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verklig uselhet; hvilken han ansåg vara ännu värre än den sken-
bara. Dock kan smutsen hos Ryssarne härstädes till en del vara 
ett arf efter Tschuderna, likasom många ortnamn, dem jag hörde. 
Polkova låg vid en större insjö Kolskoje osero (Kuolajärvi), och 
dessförinnan hade jag passerat Kemmarjeka (Kemijoki), som 
sades flyta ifrån Kemaosero (Kemijärvi). 

De två sista hållen följde vägen än den ena än den andra 
sidan af Mariekanalen, som förenar Onegasjön med Bjelosero 
och det inre Rysslands floder. Rörelsen längs kanalen var i 
högsta grad liflig, ty hvar man ock fick kanalen i ögnasigte, 
syntes derpå långa sträckor af större bemastade och däckade 
fartyg. För mig var här mycket nytt att skåda, då jag aldrig 
förut sett en inrättning af det slaget. Slussarnes antal måste i 
anseende till landets sluttning på dessa trakter vara ganska stort. 
Direktörerne och andra kanalens funktionärer bebodde präktiga, 
utvändigt gulmålade hus, hvilka litet efter hvarandra blefvo syn-
liga, och till det mesta hade sköna trädgårdar omkring eller 
invid sig. 

Staden Vyitegra ligger till större delen på östra sidan om 
floden Vyitegra, som ifrån sydvest kommer in i staden, böjer 
sig sedan i en rät vinkel och flyter ut i en direktion mot nord-
vest. Ett stycke ofvanom böjningen har man en lång och smal 
holme, som delar ån uti tvenne grenar, en mindre sydost, och 
en större nordvest om holmen. Vid den förra befinner sig en 
vacker sluss, den sista åt Onega till, vid den sednare en stark 
dam med bro öfver. Nedra ändan af holmen prydes af en 
vacker björkplantering, och den korta vägen mellan slussen och 
dammen af en särdeles täck björkaM. Några hundrade steg 
nedanom slussen och något nedanom åns böjning har man en 
bro öfver ån med portar, att vid fartygens passerande uppvindas. 
Straxt nedanom denna bro finnes en smal, ännu längre holme, 
än den nyssnämnde vid slussen. Ifrån denna holmes sydvestra 
strand går en bro öfver till motliggande fasta landet. Att staden 
har ett särdeles vackert läge, behöfver knappt särskilt nämnas. 
Rundtomkring ser man små kullar, åkrar, ängar, gröna löfskogar, 
och in i staden, utom den egentliga ån med dess grenar, en 
mindre särskild ågren eller bäck, som flyter jag vet ej hvarifrån. 
Stenhus finnas flera dels privata dels publika, dessutom många 
vackra trädhus. Husens antal för närvarande räknas till omkr. 
250, och invånarnes till 2,500 ; men staden tyckes vara i upp-
gående. Inom staden finnas flera stora torg eller betesfält för 
kreatur. Gatorna äro ej stenlagda, trottoirerna af träd och dåliga. 

Likasom i andra ryska städer med en kretsläkare fanns 
äfven här ett offentligt sjukhus. Dessa hafva blott några få 
sängar. Det härvarande var det största som jag sett af det 
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slaget, såsom ägande 20 sängar på tre rum. Läkaren har vid 
dessa en eller ett par af kronan lönade kirurger sig till hjelp. 
Äfven hos oss borde sådana inrättningar utan serdeles svårig 
heter kunna åstadkommas, om de eljest ansågos vara behöfliga. 
Ty de skulle icke öka läkarepersonalen, och af vaccinatörerne 
kunde med någon förändring fås kirurgsbiträden. Hvad det lilla 
tillökade besväret beträffar, som Provincialläkaren härigenom 
skulle komma att vidkännas, så, om han ej genom fördelen af 
att vid en på stället befintlig sjukhusinrättning kunna bättre 
observera och bota sjukdomar ansåge sig till fullo ersatt, kunde 
han ju erhålla någon annan fördel, t. ex. fria boningsrum vid 
inrättningen. Dessutom är han ju skyldig att sköta fattiga sjuka 
gratis, hear de ock må finnas, på ett sjukhus eller i egna rum. 

Till M. A. Castr&I. 

Vyjtegra den 6 Augusti 1842. 

Käre Broder! 

Med många svårigheter, mycken smälek och förargelse, 
vida öfvergående allt det, vi hade att utstå under färden ifrån 
Kandalax till Kem, har jag nu lyckats frambärga mig hit. Ifrån 
Archangelsk afreste jag den 6 Julii, d. å. jemt för en månad 
tillbaka. Jag hade beslutit resa öfver Solovetskoj, Suma Pove-
nets, steg därföre ombord på ett dåligt Bohumoltsfartyg, som 
på flera dygn ej lyckades komma längre, än till kusten utanföre 
Krasnaja Gora. Som jag ej hade tid att vräkas hela sommarn 
på sjön, så skilde jag mig der ifrån fartyget och reste sedan 
landtvägen till Onega, hvarifrån jag trodde mig kunna komma 
till Povenets. Men dit fanns ifrån Onega ej någonsorts mennisko-
väg, hvarföre jag var föranlåten att resa först 35 mil till Kargo-
pol, och därifrån 23 d:o till denna ort, allt utan den fördömda 
podorosjnan, hvarförutan jag numera ej reser, den må kosta, hvad 
den vill. På halfva vägen emellan Kargopol och Vyjtegra träf-
fade jag fem små tjudiska byar, der jag någon tid uppehöll 
mig. Språket derstädes var dock numera i sitt utdöende, så att 
folket vanligast talte Ryska sinsemellan. Ryskan hade derföre 
så bortblandat Tjudiskan, att jag ej ansåg det mödan värdt att 
alltför länge qvarstadna der, utan välja någon annan ort der 
Tjudiskan ännu kunde träffas något renare. Till Ojatj dit Sjögren 
anvisat mig, har jag härifrån endast en eller par dagars resa, 
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eller omkr. 15 mil. Dit skall jag nu också oförtöfvadt, kanske 
ännu på e. m. afresa. I fall Du ifrån Din Lappresa kommer så 
tidigt till Archangelsk, att jag vid medlet af September kan 
hafva ett bref af Dig på Ladejnoje Pole (TIaAeRHoe Hane Ono-
Heuxoft Fy6epHin), så uraktlåt ej att skrifva till mig och under-
rätta, huru färden aflupit för Dig, äfvensom något om den Terska 
Lappskans egenskap. Också om Din helsa önskade jag få under-
rättelse, om jag ock ej annat kan, än hoppas, det vistelsen på 
sjön och landsbygden gjort mera för den, än all den aska, som 
i Archangelsk kunde erhållas. Om det ännu är Din plan att, 
utan något besök af Finland, ifrån Archangelsk directe resa till 
Samojederna, så ville jag ifrån Ladejnoje Pole skicka åt Dig 
Heinrichs T. lexicon, som jag dåmera alltförväl kan umbära; men 
har Du beslutit att sjelf först resa till Finland, så blifver det 
naturligtvis ej nödigt att skicka boken. Alltså väntar jag äfven 
för den omständighetens skull några upplysande rader af Dig. 
Posten emellan Archangelsk och Ladejn. Pole bör ej dröja öfver 
4 å 5 dygn ; men finner Du, att Ditt bref ej vid medlet af Sept. 
eller åtminstone ej till den 20 af s. månad kan träffa mig der, 
så adressera då brefvet till Olonets, hvarest jag ännu i början 
af October kan erhålla det. Ett litet bref med sigillet A. B. 
skickade jag ifrån Archangelsk till Dig på Ponoj. Troligen 
erhöll Du det. 

Farväl! önskar Din vapenbroder 

Elias Lönnrot. 

Till Eva Agata Törngren. 

Högtvördade fru professorska! 

Emedan jag i dag uti tankarna lefver mer på Laukko än 
på någon annan ort i verlden, så kan jag ej annat än äfven 
skriftligen helsa på herrskapet derstädes. Såsom af datumet 
under brefvet synes, så är det i dag professorns 70:de födelse-
dag. För en vecka sedan försåg jag mig till dess firande med 
en butelj „Haut-Sauterne, trs-fin", hvilken jag nu alldeles en-
sam druckit nästan till slut. Och det ena glaset, som ännu 
kan finnas qvar, tömmer jag vid punkten af denna mening med 
en innerlig önskan för professorns och samtliga herrskapets väl-
gång, hvarjämte jag hoppas att åtminstone vid någon af de på-
följande födelsedagarne kunna förnya samma önskan på sjelfva 
Laukko. Det var ej långt från, att jag skulle fått fira denna 
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dag på ett dåligt fartyg, och i sällskap med en afsigkommen 
forstermeister eller skogsfiskal, den enda bildade menniskan på 
samma fartyg. Men i sista natt vände vinden sig, hvarföre jag 
redan klockan 2 på eftermiddagen kom hit till staden Ladeinoje 
Pole, skiljande mig både från fiskalen och fartyget, hvilka med 
god vind fortsatte sin färd till S:t Petersburg. 

Med mera än det föregående hann jag ej i går för den 
skull, att, sedan jag inom några timmar utdruckit Haut-Sauterne 
buteljen, kom tetiden, och tätt derpå tiden att dricka något glas 
punsch. Men som jag ännu ej rätt väl lärt mig att ensam dricka 
punsch, åtminstone ej med någon sorts glädje, så måste jag 
skaffa mig sällskap. Icke en enda bekant hade jag i staden, 
den jag kunnat bjuda till mig, men mitt qvarter, det bästa, som 
jag efter en halftimmes letande kunde erhålla, är så vällottadt, 
att det befinner sig att ingås ifrån ett annat rum, der husbonden 
sjelf jämte två stycken inqvarterade soldater bo. Jag skickade 
efter en butelj rom eller arrak, hvad det må hafva varit, ty en 
rubel silfver kostade det, såsom arraken hos oss, och bjöd värden 
jämte begge soldaterna att dricka med mig. Den ena af de 
sistnämnde var en malorossian, den andra polack, värden sjelf 
en äkta rysse, jag finne, så att vårt lilla sällskap var af mera, 
blandad art, än hvad herrskapet der på Laukko samma dag tro-
ligen kunde hafva. Vi utdrucko buteljen med fröjd och gam-
man, kvarunder äfven mina gäster instämde uti alla mina önsk-
ningar. Men nu på morgonstunden har ej blott undertecknad, 
utan äfven de samma värda gästerna något ondt i hufvudet, 
såsom det efter välbeställda kalaser stundom plägar vara. Hus-
bonden kom för en stund sedan till mig och frågade, om jag 
ej i dag kunde bestå något, som skulle reda hans skalle, men 
jag sade, att det nu var en sådan dag, på hvilken han af mig 
ej kunde erhålla en droppe. Dock som jag ansåg mig skyldig 
att på något sätt ställa deras hufvuden på rätta, så gaf jag dem 
några slantar och bad dem i staden söka sig hvad de önskade. 
De hafva nu också gjort det med sådan framgång, att bakom 
den glesa dörren värdinnan höres vara ej rätt god på sin man 
för hans tidiga upptraktering. Dock kokade hon åt mig ganska 
godt kaffe, hvarföre jag tror, att hon är något blidare sinnad 
emot mig, så jag också måste anse mig såsom orsaken till det 
af henne pågrälade onda. 

Staden Archangel, hvarifrån jag skref till herrskapet, lem-
nade jag den 6 Juli, reste först omkring 15 mil till sjös, sedan 
landsvägen 12 mil till staden Onega vid Hvita hafvet, hvarifrån 
jag ytterligare reste landvägen, 35 mil till staden Kargopol, och 
derifrån 23 mil till staden Wyjtegra. Bägge de sistnämnda stä-
derna, äfvensom Ladejnoje Pole, der jag nu är, äro ungefär 
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sådana som Tammerfors, men Onega mycket sämre. Emellan 
Kargopol och Wyjtegra lefde jag någon tid i en tjudisk by, 
Isjaiva, som der befinner sig på alla sidor omgifven af bara 
ryska byar. Det tjudiska språket var dock nu mera derstädes 
så i sitt utdöende, att äfven små barn hellre talte ryska än tju-
diska. Derför qvarstannade jag ej länge på den orten, utan 
beslöt uppsöka en annan, der samma språk kunde talas renare. 
Härifrån har jag nu endast några mil till de första tjudiska by-
arne, dit jag ännu i dag ämnat afresa och qvarstanna der en 
eller halfannan månad, då jag återvänder hit tillbaka, och sedan 
kanske direkte till Finland, dit jag efter skilsmessan från magister 
Castr6i, som från Archangel återvände till lapparne, börjat hafva 
till och med mera ledsamt, än ofta dessförinnan. 

Jag önskar fru professorskan och öfriga herrskapet helsa 
och välgång, hafvande äran med högaktning och vördnad fram-
härda herrskapets ödmjukaste tjenare 

Ladejnoje Pole den 18 och 19 Augusti 1842. 

Elias Lönnrot. 

Jag hoppas, att fru professorskan för tillfällets skull, kvar-
under jag skrifvit detta bref, ursäktar mig för dess stora oordent-
lighet ifrån början till slutet, och med det hoppet för jag det 
nu på posten, ehuru jag just för en stund sedan tänkte rifva 
sönder det. 

En reseberättelse omfattande färden från Wyjtegra till Ladejnoje 
Pole finnes i finsk öfversättning tryckt i Uusi Suometar 1848, n:ris 3, 
5-7, 12-13. Lönnrots svenska original har ej återfunnits. 

Till M. A. Castra. 
Olonets 27 September 1842. 

Käre Broder! 

Ehuru jag ej haft något bref af Dig, och således ej säkert 
vet, om Du för det närvarande är i Archangelsk eller Wadsöe 
eller annorstädes, så förmodar jag dock, att Du sannolikt nu be-
finner Dig på det förstnämnda stället, och skickar dit ej allenast 
Heinrichs Lexicon, som Du väl torde behöfva, utan ock det 
öfriga hosföljande. På Morgonbladet skickade Rabbe ej fort- 

26 
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sättning, emedan Collan hela sommarn varit i Sverge och han 
därföre ej kunnat sjelf, såsom han sade, få det. 

Emedan jag ej fick förlängning på min tjenstledighet, 
hvarom jag anhöll, så måste jag lemna Tjsuderna och befinner 
mig nu på hemfärden. Ganska rätt hade Sjögren deruti, att 
språket (Tjsudiskan) är upplysande för Finskan, men att det 
skulle vara en mellanlänk emellan Lappskan och Finskan, det 
har jag just icke funnit, utan anser det hellre för en mellanlänk 
emellan Finskan och Estniskan (eller Syrjeniskan?) — Tjsudiskan 
har Ryskans alla blöta konsonanter och alla ryska s (3, ),K, c) 
samt dessutom en egen konsonant, hvars ljud står så midt-
emellan 1 och v, att det ej kan betecknas med någotdera, t. ex. 
våv(1)ged, hvit, Genit. våv(1)gtan, ov(l)da, vara, kuv(1)daine 
(också kuudaine) gyllne. Ett annat konsonantljud emellan b 
och v förekommer äfven, och ett emellan d och r, dock skilja 
sig dessa ganska litet ifrån ett rent b och d. Ännu ett eget 
sådant ljud är en underlig konsonant emellan Lappskans ä och 
Ryskans » t. ex. kle,u 1. KiDiu4, hvalp, det skiljer sig dock 
obetydligt ifrån i Lappskan. Egna vokalljud finnas äfven 
nämligen å (emellan a och ä) t. ex. åla jätå f. älä jätä, é 1. 6 
(emellan e och o) t. ex. liineb 1. liinob han skall vara, och det 
ryska bI t. ex. sanbij 1. sanui 1. sanij, han sade (sanoi). 

Men det intressantaste i Tjsudiskan är dess verbalbyggnad 
med former, som hvarken Finskan, Lappskan eller Estniskan 
äger. Så vidt jag nu kan, då anmärkningarne äro alldeles oord-
nade, skrifver jag och bifogar på ett särskildt papper en con-
jugation. Det är eljest en förarglig sak att medelst den form-
fattiga Ryskan nödgas leta sig till formerna i ett annat språk. 
På flere dagar ville jag ej få något praesens conjunctivi, huru 
jag än ställde och regerte med de orden, som skola uttrycka 
det conjunctiva begreppet i Ryskan. Jag trodde redan hela for-
men saknades i språket, tills jag händelsevis i samtal hörde den : 
häen silei dengat maksab, ku maltnet min pajatusen d. ä. h. 
sinule rahan m. kun malttanet jonkun laulun. Deremot hade 
jag i flere dagars tid ett eget futurum i Tjsudiskan, uppkommet 
sålunda, att fl 6yay tatmamb 1. emany yumamb, hvilket, såsom 
Du vet, skall vara det ryska futurum, alltid återgafs med miriå 
(tomis) lugeskanden, och likaså alla andra infinitiver med 6yi&y 
1. cTaily framför sig med t. ex. mitiå tegeskanden, tuleskanden, 
salptaskanden (6y,rty 3aTB0pVITID), opendaskanden (cTally o6y4aTb) 
o. s. v. Men detta futurum förvandlade sig sedan till ett ver-
bum inchoativum, utan att jag just mycket sörjde öfver förlusten 
deraf. Detta verbum inchoativum, är påtagligen detsamma, som 
Lappskans goattet, och torde förut hafva funnits äfven i Finskan, 
men sedan gått förloradt, då språket börjat bilda sig efter Sven- 
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skan, som saknar inchoativa. Det böjes i Tjsudiskan : lugeskan-
den, -skansin, -strandenen, -skandeisin, infin. -skata, -skanu 1. 
skant o. s. v. 

Nominernas casus bifogar jag på samma lösa blad, som 
verbconjugationen. Utom dem finnes det oegentliga casus t. ex. 
randaha -sai, ända till stranden, randas -påi, ifrån stranden (ran-
nasta), randal -påi (rannalta), randan -ked, med stranden, hvilka 
-sai -påi 1. -poei och -ked utsägas såsom ett ord med det före-
gående, men dock ej äro egentl. casusändelser, hvarföre ett vid-
fogadt adjectivum ej antager dem t. ex. syvåhå randaha -sai, 
ända till djupa stranden. Likaså randan -non 1. randan -lon, hos 
stranden, randan -nost 1. randan -lost till stranden. 

Suffixerna i Tjsudiskan nyttjas numera ganska sällan, utan 
vid pronomina personalia och deras vederlike itse (itjse). Dimi-
nutiver finnas nästan i samma öfverflöd som i ryskan t. ex. 
uk, cTapllwb, ukoinen, vrapmeb, ukoisut cTarmq6eb, ukrukainen, 
ukkuluinen crapplemo, ukkulu, cTapw-innub och ännu: ukru-
kaisut, ukkuluisut. 

En egen märkvärdighet är den öfverallt förekommande 
contractionen midt i orden t. ex. andlen, maksnen, upsin, langten, 
langsin, palktan, palksin o. s. v. för Finskans antelen, maksanen, 
upposin, lankeen (eg. lanketen), lankesin, palkkaan (eg. palkatan), 
palkkasin. Och en ännu större märkvärdighet är, att accenten 
i några fall flyttar sig ifrån dess egentliga plats, första stafvelsen 
t. ex. raudåine, hobedåine, kuvdåine o. s. v.  Sådana ord, 
som t. ex. kuvd 1. kuld, rand, m. m. torde tala emot det på-
ståendet, att kulta, ranta m. m. i Finskan vore lånade ifrån Sv., 
ty dessa Tjsuder hafva väl aldrig varit i beröring med Svenskar, 
utan om de behöft låna, så skulle de väl gjort lånet ifrån Rys-
kan. — I lexicaliskt hänseende kan Tjsudiskan lemna likaså rika 
bidrag, som i grammatikaliskt, och ibland annat visa flere finska 
ords ursprung ifrån eller gemenskap med ryska ord, ty i Tjsu-
diskan är likheten större t. ex. laittaa tadla af Ryskans J1aITb 
skälla. I Tjsud. finnes deraf lajin, lajida, gräla, banna. Vajeh, 
Gen. vaihen betyder ord (sana) och af dess caritivus casus vai-
heta kan adverbiet vaiti (eg. vaiheti, vaihti) bildat sig. — 

Din vän och broder 

Elias Lönnrot. 
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I ett bref af d. 15 December 1842 hade M. J. Lindfors skarpt 
kriticerat tidens kvinnouppfostran och meddelat sin plan att, då Kuopio 
erhållit gymnasium, därstädes inrätta en „flickpension", grundad på 
sunda principer. 

Till M. J. Lindfors. 
Koncept. 

För att på genare väg kunna besvara Ditt kärkomna bref 
af den 12 sistl. December väntade jag först på Nyåret, då det 
var bestämdt, att Posten ändteligen directe fram dessa 17 mil 
och ej såsom förut härifrån till Idensalmi, derifrån till Uleåborg 
så åter till Idensalmi, derifrån till Uleåborg så åter till Iden-
salmi och Kuopio d. ä. omkr. 60 mil. Dock utan att vidare 
fördjupa mig i postgången skall jag genast till din påtänkta 
reform i qvinnouppfostran. Så mycket jag begriper och fritt från 
ensidighet kan döma i saken har samma uppfostran hittills varit 
ganska litet motsvarande ändamålet, ty vill man så opartiskt 
som möjligt svara på den frågan, hvad hafva de i sina pensio-
ner lärt, så kan man svårligen få annat svar än: de hafva lärts 
förakta, hvad de hafva eller kunna få, men prisa och eftertrakta 
något som endast existerar i Romaner och deras inbillning. Att 
de derjämte i pensionerna läras till många mindre nyttiga arbeten 
på de nyttigares bekostnad är väl en sanning, men det är blott 
af ett underordnadt värde i jemförelse med den riktning, som 
deras andliga väsende erhåller. Ty genom denna falska andliga 
riktning befinna de sig, såsom Du säger, ingenstädes hemma, 
ingenstädes nöjda, ingenstädes verkliga, utan obelåtna i sitt inre, 
tillgjordt förnöjda i sitt yttre. Huru mycket hellre hör man icke 
på en obildad bondqvinna tala hvad hon förstår och känner, än 
ett missbildadt bättre (?) fruntimmer recensera Romaner och 
Noveller, inlåta sig till bedömmande af politikens gång, jern-
banor, lifvet i Paris eller London eller med ett ord : af allt det 
hon litet förstår och känner  eller ock hålla träget på med 
den eviga operationen med grandet i nästans öga, ett sådant 
fruntimmers reellaste kunskap. Hvart leder då härnäst en sådan 
förvänd uppfostran ? Dertill att många, ganska många af de 
fintbildade damerna blifva i all sin tid ogifta, emedan ingen har 
courage dertill och de dessutom gerna välja så länge, tills ingen 
mera väljer dem. I stället för att medvetandet af sin egen för-
måga till lifvets trefnad och försköning, äfvensom att allt ej är 
guld som glimmar, åtnöja sig med vanliga giftermåls partier, 
vilja de ej höra talas om andra än 50 och 100 procent bättre, 
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och karlarne, emedan de se sig ej kunna svara emot en sådan 
statsdams pretentioner, dessutom frukta de för att komma i ett 
andligt slafveri under en sådan, blifva slutligen ogifta eller ock 
gå förbi dem stadnande på sina pigor och hushållerskor, såsom 
ofta fallet är. Frukten af hela den kostsamma uppfostran blifver 
för många, lifslånga hysteriska lidanden. Högeligen påkallad 
vore derföre en sådan af Dig tilltänkt reform, hvartill jag önskar 
all framgång. Såsom hela landets sak vore också bättre att Du 
sökte verka med andra på den orten gemensamt och ställa er 
pensionsinrättning såsom ett gemensamt företag om ock Werners 
ord : „en enda man gör ofta mer än tusen" i många fall äro 
sanna. Uppå allmogens bildning skulle äfven en sådan upp-
fostran komma att äga ett stort inflytande, emedan de så bildade 
bättre fruntimren ej med sin bildning stå så vidt aflägsnade, att 
de ej skulle meddela något deraf åt allmogen, ej heller skulle 
de af förakt för allmogen låta bli att göra det. Angående Din 
fråga om jag beslutit att alltid blifva ogift, så vet jag ej annat, 
än att jag ingenting i den saken beslutit, utan lemnat allt åt 
framtiden, ja nästan åt slumpen, ty jag har ännu ej engång be-
slutit om vitae genus, utan får äfven det bero af slumpen, om 
jag kommer att vara läkare, Gymnasii Lector, — Gratulerar er 
till Snellman, om jag ock fruktar af menskl. dumheten, att en 
annan blifver utnämnd. För Din frus kommission om tjädrarna 
har jag ej kunnat något göra, emedan här ej just andra, än 
marknadstider fås sådana. Helsa henne derföre och framför till-
lika min ursäkt. 

Kajana den 11 Januarii 1843. 
E. L. 

Till F. Gonat]. 

Den 13 Januarii 1843. 
Koncept. 

Det är länge sedan vi träffats, och det enda är hellsningar 
fram och åter, som vi genom Castr6-1 skickat till hvarandra. Nys 
har jag derföre fått lusten på mig att egenhändigt hellsa på Dig 
med den åldriga och dock alltid nya önskningen till en god 
fortsättning af det nya året. Men såsom jag nu erinrar mig 
hafva vi äfven idag ett nytt år efter gamla stilen och således 
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kan min hellsning och önskan i hast förvandlas till en hel ny-
årsgratulation så för Dig som Ditt morgonblad. Det hade i 
sistl. år flere goda öfversättningar af Kanteletar och det vore 
önskligt om det älven för i år kunde meddela några sådana. De 
medföljande äro i hast gjorda och således visst icke lyckade, 
men jag skickar dem dock sådana de äro till Dig med anhållan 
att Du ville gå dem igenom med rättande hand, hvarefter Du 
sedan till en uppmuntran för skickligare öfversättare kunde vid 
tid och tillfälle meddela dem på Din Tidning. Efter några år 
kunde man derigenom att tidningarne då och då upptoge öfver-
sättningar af den finska poesien få en ansenlig del af dem utan 
vidare bråk öfversatt. För dem hvilka der på orten kunde in-
tressera sig af sådana öfversättningsförsök kunde Du mundtligen 
uppgifva ett ganska godt sätt att utan förstörande af någon tid 
göra dem. Det består deruti att sedan man lagt sig och läst 
det finska stycket, så att man ur minnet kommer det ihog, man 
släcker ljuset och börjar fundera på öfversättningen och öfver-
sätter tills man somnar. För säkerhetens skull kan dock öfver-
sättaren redan i början läsa Fadervår och aftonvälsignelsen, eme-
dan sömnen eljest emellankommer. Sådana sömnprodukter, upp-
tecknade följande morgonen, äro de följande: 

II 154. 

Hvarmed betalar jag modersmjölken. 

Hvarmed vill jag återgälda 
Modrens mjölk och modrens läror, 
Gamla modrens vedermödor? 

Andra lyckliga och rika 
Få sitt lif med kläde ersatt, 
Modrens badstufärd med sammet; 
Men ej finns bland våra bröder, 
Ej i hela syskonskaran, 
Den som modrens mjölk betalar, 
Återgälder modrens skola. 

Om jag plockar bär om sommarn, 
För åt henne björkens salva 
Bären ingenting betyda, 
Svara ej mot modermjölken, 
Björkens salva är för ringa 
För en moders råd och läror. 
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Vill från sjön en svan jag skjuta 
Från elfstranden skönsta fogel ; 
Ej engång den bästa fogeln 
Kan betala modermjölken, 
Vedergälla modrens läror, 
Gamla qvinnans många mödor. 

Vedergäll, o Herre Jesus, 
Modrens mjölk och modrens läror, 
Ersätt du den gamlas mödor, 
Hennes sorger, som mig framfödt. 

P. S. Man har någonstädes såsom karaktärsdrag hos 
Finska Allmogen uppgifvit äfven vördnaden för föräldrarne. 
Samma vördnad har väl nu genom föräldrarnes eget förvållande 
för det mesta gått förlorad, då de i förtid ställa sig under sina 
barns skötsel, men emedlertid är föregående tacksamhetsruna ett 
litet bevis på dess fordna tillvaro. Jag erinrar mig ej någon-
städes hafva läst ett barns tacksamhet för sin moder på samma 
sätt tecknad. 

II 138. 

Lottkasterskan. 

Flickan redde till sin arpa 
Ställde spånorna i ordning: 
Säg nu sanning, skaparns redskap, 
Uppenbara, du Guds arpa, 
Bringa mig ett säkert budskap, 
Gif ett tecken, som ej sviker, 
Säg hvart blifver jungfrun bortgift, 
Hvart jag bortförs, stolta flicka, 
Hvart jag, röda bäret, plockas, 
Strandens sköna fogel lockas: 
Om jag blifver gift till grannens, 
Blifver förd till ljusa stugor, 
För att grädda stora kakor, 
Baka bröd af rena hvetet. 

1 ) Ett sätt att kasta lott eller arpa bestod deruti att man bland 
annat ställde alspånor på ett upp och nedvändt såll, hvilket sedan på 
ett eget sätt bragtes i svängning. Af sättet huru spånorna föllo på 
marken, slöt man till ja eller nej. — Lapptrumman. 
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Säg nu arpa verklig sanning, 
Bry dig ej om jungfruns önskan ; 
Men ifall du säger osant, 
Strax jag kastar dig i elden. 

Arpa sig nu så besinnar: 
Om jag sade verklig sanning, 
Jungfrun skulle få bekymmer, 
Arma flickan blifva sorgsen. 
Sanningen hon sade icke, 
Sade efter jungfruns önskan, 
Men ej slängdes hon i elden, 
Kastades ej för att brinna. 

P. S. Hör till de satiriska öfver smickrets framgång. 

II 67. 
Skogsflickan. 

Icke vill jag prisa fadren, 
icke stort min moder heller: 
De sitt hem i öknen byggde, 
På en enslig mo sin stuga. 
Dit vet ingen fästman komma, 
Ingen ungkarl hittar vägen, 
Arma gossar veta icke, 
Hitta ej de oerfarna, 
Om man icke banar vägen, 
Ställer märken invid stigen ; 
Och för mycket skor jag sliter, 
Då jag färdas, arma flicka, 
För att staka utmed vägen, 
Skära märken uti träden. 

II 123. 
Modren vet ej af dotter. 

Icke vet min arma moder, 
Modren vet ej af sin dotter, 
Känner ej hvar flickan skaddes, 
Barnet som hon burit, kränktes ; 
Der man skadde denna flicka, 
Kränkte barnet, som hon framfödt, 
Uppå Lajtaholmens sida, 
Nära intill Lehtoberget. 



Till F. Collan d. 13 Januarii 1843. 409 

När engång jag då kom åter, 
Kom uppå det samma stället, 
Hela holmen derom talte, 
Stränderna beklagade mig, 
Holmens sköna ängar greto, 
Och dess vackra lindor qvedo, 
Unga gräset sörjde häftigt, 
Ljungens blomster jämrade sig, 
Öfver unga flickans skada, 
För att modrens barn förderfvats, 
Unga gräset tog sig icke, 
Ljungen blomstrade ej mera, 
Steg ej mer i vida verlden, 
På det olycksfulla stället 
Hvarest flickan fått sin skada, 
Modrens dotter så förderfvats. 

P. S. Denna sång uttrycker en nästan Davidisk ånger, 
den en flicka känner öfver sitt olycksfall. Guds allseende ut-
tryckt på ett pantheistiskt sätt med holmen, dess stränders, än-
gars, ladors, gräsets och ljungens deltagande. 

11 131. 

Förr i mina ungdomsdagar, 
Då jag växte, liten höna, 
Kom från annan trakt en gumma, 
Sångerska från Lappska gränsen 
Förde mycket sånger med sig, 
Lärde åt oss sina visor. 

Jag gaf alntals lärft åt gumman 
Gaf en skjorta till belöning, 
Bortgaf mina blåa nystan, 
Skänkte många röda nystan, 
Då en vacker sång hon sjungit, 
(kvädit några bättre visor, 
Och upprepat derpå sången, 
Ställt hvart ord uppå sitt ställe. 

Hör då gumma nu på min sång, 
Hör på mina ord, du qvinna, 
Hemta lärftet åt mig åter, 
Bringa skjortan snart tillbaka, 
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Gif mig mina röda nystan, 
Återskaffa ock de blåa; 
Nu fins sång, som ingen lärer, 
Ord förutan undervisning. 
Sorgen nog mig sånger skaffar, 
Och bekymret gifver visor, 
Ord jag får af onda dagar, 
Tankar af bedröfvadt sinne. 

P. S. Denna sång påminner om en sånglärerska ex pro-
fessione. Sådana finnas ännu, hvilka gå från gård till gård och 
sjunga till barnens förlustelse, af hvilka de få sig några små 
skänker utöfver maten, som föräldrarna få sätta till. 

Il 144. 
Olika befallningar. 

Fadren gaf mig svedjekroken, 
Bad mig gå på svedjelandet; 
Ej jag går på svedjelandet, 
Ansigtet af röken sotas. 

Modren gaf mig väfvarskötteln, 
Bad jag skulle gå och väfva; 
Ej min moders väf jag sköter, 
Kroppen dervid kroknar illa. 

Brodren gaf mig papperspackor, 
Bad jag skulle börja skrifva ; 
Jag kan icke börja skrifva, 
Händerna af bläcket svärtas. 

Systern gaf mig silkesnålen, 
Bad jag skulle sy hos henne; 
Jag vill icke sy hos systern, 
Mina lena fingrar nötas. 

Fästmannen gaf sidendynan, 
Bad jag skulle gå och ligga ; 
Lägga mig, det vill jag gerna, 
Luta ner mig till att hvila ; 
Godt är ligga hos sin kärsta, 
Hvilan ljuf hos den man älskar. 

P. S. En lindrig satir öfver flickors vilja. Troligen har 
någon flicka, som sedermera besinnat sig, i stället för andra 
sånger sjungit det om sig sjelf. 
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I 17. 
Min fordna gök. 

Fordom sjöng min älsklingsfogel, 
Gyllne göken lät sig höra, 
Sjöng hvar qväll och hvarje morgon, 
Också ofta midtpå dagen, 
Ljöd ännu vid midnattsstunden. 
Nu för somrar sex hon somnat, 
Ren för åtta år försvunnit, 
Bortryckts har min fordna glädje, 
Slukats upp den gyllne sången. 

O hvem tog min glädje från mig, 
Hvem förstörde gyllne sångarn. — 
När han aldrig sjunger mera, 
Väcker fröjd vid aftonstunden, 
Ljuder ej vid solens nedgång, 
Till min arma aftons glädje, 
Till en lättnad för min morgon, 
Till fördrif för alla tider, 
Att ej qvällen vore ledsam, 
Ej min morgon alltför tråkig. 

P. S. Barndomsglädjen finnes i denna sång personifierad 
såsom gök. 

I. 46. 
Bättre ofödd. 

Bättre för mig så det vore 
Hade varit vida bättre 
Att ej födas, att ej växa, 
Att ej skaffas fram till verlden, 
Komma alls på hela jorden. 
Blifva närd med modermjölken. 
Om jag dött vid tre dygns ålder, 
Såsom lindebarn försvunnit, 
Fått en half aln lärft omkring mig, 
Fått af kyrkojord en hel aln, 
Dertill tvenne ord af presten, 
Tvenne versers sång af klockarn 
Af kyrkklockans klang en smula. 

P. S. Jemför Jobs bok III 11, 12, 16. Åtskilliga andra 
sånger finnas af samma innehåll. 
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I. 59. 

En son vill berätta om sina bekymmer. 

Om jag går i tie byar, 
Färdas fram i hundra gårdar, 
Ingen syster kan jag finna, 
Intet barn af egen moder, 
Så att jag berätta kunde, 
Yppa henne mitt bekymmer. 

Om jag det åt syster säger, 
Syster säger det åt röken, 
Röken hviskar sen åt sparren, 
Sparren det åt dörren talar, 
Dörren för det ut från gården, 
Gården sprider fram till plöjarn, 
Plöjarn det för byn berättar. 

Vill jag det åt brodren säga, 
Brodren säger åt sin hustru, 
Brodrens hustru för till grannens, 
Grannens det för byn berättar. 

Säger jag åt någon oskyld, 
För en fremmande det nämner, 
Han gör fem af ett bekymmer, 
Han för en sorg ger mig tie. 

Så, för hvem skall jag då säga, 
Yppa mina svåra sorger, 
Att de ej till andra föras, 
Byn ej känner hvad mig trycker? 
På en höjd i skogen går jag, 
At Guds trogna träd förtror den, 
Så att hvarje asplöf lyssnar, 
Hvarje videbuske hör mig; 
De förråda mig åt ingen, 
Nämna ej min sorg för någon. 

P. S. Föregående sång ger en målning af det behof en 
och annan ibland kan känna, då han ej har någon förtrogen. 
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Ledsamt efter egen hembygd. 

Må jag sjunga, svaga flicka, 
Må jag, magra barn, nu qväda; 
Sjunga här på strandens brygga, 
Qväda på en sten i vattnet, 
Emot hvilken böljan slår sig, 
Vågen brusande sig välter, 
Under det jag arma sjunger, 
Jag eländiga nu qväder. 

På strandbryggan här jag sjunger, 
Qväder nära invid vattnet, 
Att min klagan måtte höras, 
Ljudet föras öiver vattnet, 
Höras i min egen hembygd, 
Föras till min hembygds gossar. 
Ledsamt nu det börjat blifva, 
Ledsamt efter egen hembygd, 
Egen hembygds sköna gossar, 
Eget Suomis stolta karlar. 

Kajana den 13:de Januarii 1843. 

Till J. E. Öhonan. 
Koncept. 

Som Du förut någongång intagit öfversättningar af de 
Finska lyriska sångerna, så skickar jag härhos några stycken 
sådana, men önskar och beder, att ifall Du vill införa dem, Du 
i det fallet beder Runeberg dessförinnan corrigera de sämsta 
ställen. I fall Du tycker om sådana, så skall jag väl framdeles 
skicka mer, ty de upptaga för mig ingen egentlig tid, emedan 
jag om aftnarne, sedan ljuset redan blifvit släckt, öfversätter 
dem på sängen tills sömnen kommer. Morgonbladet har eljest 
företrädesvis upptagit sådana, och jag skulle hafva skickat äfven 
dessa dit, men som de behöfva corrigering, och i H:fors ingen 
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sådan corrector finnes som Runeberg i Borgå, så skickar jag 
dem hellre till Dig. — 

Kajana d. 20/1  43. 

De sånger som här afses äro de som ingå i brefkonceptet till 
Collan. De återfinnas obetydligt ändrade men osignerade i olika num-
mer af Borgå Tidning 1843. 

Till F. J. Rabbe. 

Käre Broder! 

Jag kommer ej ihog, om jag redan tackat Dig för den 
vänskapsfulla bjudningen på julgröt. Så mycket jag ock längtar 
till Dig och andra bekanta i Helsingfors, så har jag nu ej kunnat 
ens tänka på den saken, sedan jag så nyss hemkommit ifrån 
den tvååriga permissions färden, och de Kajaniter redan dess-
utom tycktes småputtra öfver att efter Avellans afresa hafva i 
några månader varit utan läkare. Till Residence staden var jag 
dock rest i början af December, och träffade då komma dit 
några timmar förr än stadens byxkön om aftonen samlades för 
att gratulera Borg till sitt Recipe på Mamsell Bergbom. Aftonen 
förut hade Rådman Nylander firat Anders på Warjacka och aft-
namne efter pokulertes som vanligt på ett eller annat ställe, så 
att den korta vinterdagen som knappast räckte till att reda 
hufvudet från det föregående, innan nya insattser om aftonen 
återförsatte det i sitt vanliga skick. — Så förflög tiden der ända 
till den 11:te, då jag öfvermätt på Uleåborg och dess gästfrihet 
begaf mig ut ifrån Kajana tullen. Afven Ticklcn från Brahestad 
var inrest för några dagar och återreste alldeles på samma stund, 
som undertecknad. — Efter hemkomsten ifrån Uleåborg gick 
åter en rundelig vecka förlorad under marknads ståjet, och sedan 
inträffade julen, hvilken i går hos ortens Domhafvande utdömdes 
och affärdades med dans, musik och skålar. In Fennicis har 
jag derföre hunnit arbeta stort ingenting, alltsedan jag i medlet 
af sistledne October kom hit, och jag börjar redan tvifla derpå, 
om det ens framdeles blifver någon större möjlighet dertill, sedan 
Kajana Societeten så betydligen tillökts af Ingenieurerna, och 
jag sjeif, för att vara bättre tillhands, bosatt mig i staden, då 
jag förut bodde V, mils väg härifrån på hemmanet; hvartill 



Till F. J. Rabbe d. 14-20 Januarii 1843. 415 

ännu kommer den omständigheten, att jag nu i ett och annat 
får ånyo instudera mig i medicinen, hvilket också fordrar sin 
tid. Både derföre och för att ej behöfva den ena gången efter 
den andra begära tjenstledighet, har jag äfven på de sednaste 
tiderna funderat mycket uppå att i Herrans namn lemna hela 
medicinen, men vet ej ännu huru jag bäst skall kunna göra det. 
Skulle Finskt författareskap kunna inbringa hellst 500 Rub. årli-
gen, så skulle jag utan långt betänkande lemna mina 2,000 och 
medicinen och med alfvare slå mig ned på Finskan, men som 
på det hållet ingenting är att förtjena, och då äfven en inanis 
venter non studet lubenter, ehuru salig Langius i sina Colloqvia 
Latina påstår det omvändt om plenus venter, så har jag derföre 
med mina tankar hamnat på organisationen af Gymnasium i 
Kuopio, der jag möjligtvis kunde vigilera mig till en Lektors-
sysla, hvilken, om ock för tjensten åtginge 2 å 3 timmar dage-
ligen, dock ojemförligt skulle lemna mig mera tid öfrig, än 
medicinen, under hvilkens auspicier man alls icke kan bestämma 
timmarne, sedan verlden på sin ålderdom blifver allt mer och 
mer sjuklig. Eller hvad skulle Du tycka derom, om jag sökte 
mig till Pastor i Utsjoki, som nu väl snart blifver ledigt efter 
Stenbäck? Der skulle 300 Lappars vård, till och med, om jag 
utöfver den andeliga, skulle bestå dem på köpet lekamlig vård, 
så mycket qvarlefvorna af medicinen räckte till, upptaga ej någon 
särdeles tid, och lönen 1,200 Rub. vore mer än tillräcklig att 
lefva af, sedan jag, hvartill nu snar utsigt är för handen, fått 
alla mina gamla skulder betalta. Hvartiii skulle Du råda mig 
hellre? För Lappska vintern hafver jag hvarken respekt eller 
fruktan, så att den ej det ringaste skrämmer mig. 

Tsjudiska anteckningarne ligga ännu, såsom de voro vid 
hemkomsten i October, och jag ångrar nu att jag ej dessförinnan 
satte mig ned till en eller två veckor på något ställe, då jag 
derunder kunnat få dem vida bättre redigerade, än här på dub-
belt så många månader varit fallet. Dock skall jag bjuda till 
att af dem få någon Artikel för Suomi, hvars fortfarande lif 
högeligen fägnar mig. — Resten af Sanalaskuja hoppas jag vid 
tillfälle få hit, det förra går till pag. 272, och om det så passar 
sig, så skicka mig dessutom ett fullständigt exemplar inbundet 
eller häftadt. — Utan det Lexikaliska arbetet; som ej vill fram-
skrida, har jag halffärdiga 1:o En Finsk Grammatik ; 2:o En 
Lärobok på Finska med Fabler, Sagor, Utdrag ur Finlands 
Historie, Geografi, Mythologi, utvalda Ordspråk, Gåtor och Ly-
riska sånger m. m. 3:o En Arithmetik på Finska språket. — 

Efter en vecka få vi Gouverneuren med Lagm. Glasen hit 
för Landtmätarenes revision. 
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Vintern här har varit hittills mycket töaktig och nu som 
bäst regnar det smått. Nästan hvar menniska har de sista 
veckorna varit besvärad af catarrh och hosta. Hellsningar ! 

Kajana den 14:de och 20:de Jan. 1843. 

Tuus 
Elias Lönnrot. 

Till C. H. Ståhlberg. 
Koncept. 

Tack för brefvet. — Ditt förslag för mig att söka Matheseos 
Lectoratet derstädes, har jag öfvertänkt, och funnit det väl lika 
godt, som något Lectorat i Kuopio, ty lönen var ju tycker jag 
ganska tillräcklig och arbetet mindre och lättare, än hvad de 
flesta andra Lectorer hafva. Dock vill jag genom ett beslut 
binda mig hvarken till det ena eller andra det enda, som jag 
hittills beslutit, är att lemna det medicinska, eller också Finskan 
helt och hållet, ty ingen kan tjena två herrar. Den tiden, som 
jag bodde på Polvila, var medicinen dock dräglig, såvida få 
sjuka besökte mig der, men nu har jag allt sedan sista höst 
bott i staden, och vill ej få tid till något, hellst Kajana-societeten 
mot sitt förra betydligen tillökts. På sitt sätt är lifvet trefligt 
nog och dagarne gå med strykande fart till ända, men hvad är 
tiden och dagarne, om hvilka man ej kan säga något annat än 
att de kommit och gått. 

21/4 43.  

Till F. J. labbe. 
Käre Broder! 

I Ditt sednare bref är Du missnöjd med Collans recension 
af Magiska Medicinen, men jag tycker, att samma recension 
allsicke var för sträng, utan med flit gjord så lindrig som möjligt. 
Mycket strängare skulle den blifva af alldeles opartiska Recen-
senter, i hvilkas händer, som jag hoppas, hela afhandlingen 
dock aldrig råkar 1). Hvad åter anmärkningen emot öfversätt- 

1) Collans recension ingår i Helsingfors Morgonblad 1843, n:o 9; 
det som följer i brefvet hänför sig till densammes anmärkningar i n:o 6 
mot Elias Lönnrots öfversättning af sången om Klaus Kurk och liten 
Elin i Suomi 1842, hft. 6. 
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ningen af Pohjanmaa beträffar, så tror jag att det föreslagna 
Österbotten icke återgifver meningen så väl som norra trakter 
eller socknar. Ty primo träffar man på många ställen såväl i 
Österbotten, som mera söderut belägna orter, der norra delen 
af en socken kallas pohjanmaa af samma sockens sydligare inne-
vånare, och för det andra skulle Klaus Kurck ej hunnit fram till 
Österbotten och derifrån tillbaka till Wesilax på den korta tid, 
som återstod till Elins nedkomst, hade han ock ingen tid vid 
Lagmanstinget förspillt, och möjligheten af detta fram- och åter-
hinnande synes Elin dock antaga, ty hvarföre skulle hon eljest 
bedja honom så snart återvända. Jag föreställer mig, att vä-
garne den tiden omkring Wesilax ej voro en hårsmån bättre, än 
de ännu äro här i Kajana, der man både sommar- och vintertid 
ej gerna kan räkna på längre dagsresor, än 4 å 5 mil, undan-
tagandes på de vägar, som föra till Uleåborg och Kuopio. Så 
att i den saken vore jag ännu af olika mening med Collan, om 
hela saken eljest vore af den vigt, att man deri ej kunde vara 
af hvilken mening som hellst, såsom jag vanligtvis är in rebus 
adiaphoris. 

Om Du på ett eller annat sätt kan befria mig ifrån att 
stå under Aesculapii käpp, så blifver jag Dig derföre mycket för-
bunden, ty jag förlorar allt mer och mer lusten för hans tjenst, 
hvilket jag tydligen märker deraf, att jag högst ogerna ser, det 
någon ny patient tillkommer, hvilket dock för många Läkare är 
icke något så alldeles ovälkommet. Och äfven utan att betrakta 
saken ur denna egoistiska synpunkt skulle jag anse mig på 
annan väg kunna använda tiden nyttigare, än jag gör det såsom 
läkare. Gerna skulle jag afstå fast halfva lönen, skulle Du blott 
få hit en så duglig och omtyckt vikarie, som Avellan sist var. 
Hans exempel borde ock visa för Vikarier, att Kajana ej är någon 
otreflig ort, blott man vill trifvas, ty aldrig hade man hört 
honom klaga öfver vantrefnad, såsom de förre ofta hade gjort. 
Ifall den möjliga Vikarien skulle på förhand vilja veta något 
om lifvets dyrhet här på orten, så kan Du underrätta honom, 
att jag nu för tvänne rum med värme, skurning, uppassning 
och sängkläder betalar 50 kp. för dygnet, för maten 30 kp. 
middagen, å 20 kp. för frukost och qvällsvard, när jag äter 
dem, hvilket högst sällan inträffar. Således kosta de flesta 
dagarne mig ej mer än 80 kp. B. A., högst få 1 Rub. och en-
dast marknadsdagarne 1: 20. — Praktiken på orten inbringar så 
mycket, att det väl räcker till tobakspenningar äfven för den 
starkaste rökare, om han ock tillika vore en tuggare och snu-
sare. — Sällan går det numera någon dag öfver, att åtminstone 
en eller par recepter, och marknadstiderna får man sysselsätta 
sig dermed i kapp med den flitigaste renskrifvare. — Resorna 

27 
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inbringa på sin höjd 500 Rub., hvaraf omkring 400 eller 350 
Rubels behållning. 

Läroboken och Arithmetiken skall jag efter Din sednaste 
uppmaning försöka få utarbetade, om också arbetet så länge jag 
qvarblifver här går ganska långsamt och med beständiga afbrott. 
Hellsa Din Fru och slägtingar samt öfriga bekanta. 

Kajana den 4:de Februarii 1843. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Till M. A. Castr&i. 

Kajana den 11 Augusti 1843. 

Käre Broder! 

Ditt kärkomna bref af den 23 Junii erhöll jag i sista tisdag. 
Uppå Morgonbl. hade jag dessförinnan tid efter annan läst åt-
skilliga bref af Dig, men vid alla af dem är det felet begånget, 
att läsaren ej underrättas om orten der Du efter någon tid skulle 
infinna Dig, hvarföre om Du, såsom jag tager för gifvet, önskar 
få bref af oss, Du i de bref, som komma på Morgonbl., borde 
gifva till känna, hvar Du åtminstone efter all sannolik beräkning 
är att finnas två å tre eller fyra månader efter brefvets afgång 
derifrån. — Allt sedan jag i sista höst återkom har jag uppe-
hållit mig i Kajana, der jag än framdeles kommer att dröja, 
kanske länge nog. Jag hade väl önskat kunna under sommarn 
begifva mig till Estland, och ingick derföre med ansökning om 
tjenstledighet, hvilken afslogs af skäl att inga lediga läkare 
funnos, hvarmed man kunnat under tiden besörja för Kajana. 
Hvad jag här uträttat är snart sagdt, emedan det består af nästan 
ingenting. Lappska och Tjsudiska funderingarne hafva helt och 
hållet hvilat, likaså Finska grammatiken och lexicon. Det enda 
jag kan nämna, är en Finlands historie på Finska, hvilken jag 
på lediga tider försökt sammanskrifva, ehuru jag äfven dermed 
ej hunnit längre än till Carl den XI. Kanske det varit bäst att 
ej börja med hela det företaget, om jag också numera ej gerna 
kan lemna det. Svårt är det att få någonting gjordt med att 
hänga emellan tvänne så olikartade saker, som medicinen och 
den finska litteraturen, endera måste jag snart helt och hållet 
lemna. 
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Med otålighet väntar jag på dina Elementa linguae Syr-
jaenicae eller Syrjaenae (hvilketdera adjectivum månne är rättare?). 
Då äfven Sjögren så vårdslöst, som Du nämner, behandlat Syr-
jaenskan, hvad vore då ej att vänta af andra, som icke äro finska 
språket mäktiga ? Högst önskligt vore derföre, att Du nu med 
ens finge egna en längre tid uppå studium af den Bjarmiska 
folkklassens språkdialekter, hvarefter det väl för Finskan vore 
mera fruktbärande, om Du derefter, med förbigående af den 
tvetydiga Samojediskan, kunde sysselsätta Dig med den Finska 
folkklassens ostliga stam, Tjseremessiskan och Mordvinskan, 
hvilka väl skulle erbjuda mycket mer likheter med Finskan, efter 
äfven Rask funnit det. Men det lärer dock blifva omöjligt för 
Dig, emedan Du ej så helt och hållet får efter eget behag ställa 
din resa, hvarföre jag skulle gifva Dig det rådet, att när du 
engång kommer på den Asiatiska sidan, Du mera undersöknings-
vis skulle gå till väga bland dess många språk, och ej alltför 
länge sysselsätta Dig med ett enda. Det är högst troligt att 
der i norra Sibirien finnas språk nära beslägtade med Finskan, 
men huru skola Ryssarne eller andra menniskor, som ej känna 
Finskan, upptäcka dem? Och skulle emot förmodan sådana ej 
finnas, så kunde Du dock få någonsorts språk-charta öfver N. 
Siberiens språk upprättadt, med åtminstone declinations- och 
conjugationsformler och profstycken, hvilket redan vore mycket 
vunnet. —  — — — — — — — — — — 

Till slut skall jag försöka traktera Dig med några nyheter. 

Runeberg har utgifvit Julqvällen och tredje Häftet Dikter, samt 
skall snart fägna allmänhaten med Kung Fjalar, ett fornnordiskt 
stycke. Rein har öfversatt och omarbetat sin Finlands statistik 
på Svenska. En Svensk Student eller Candidat F. Berndtson 
skrifver nätta stycken på Tidningarne och har dessutom utgifvit 
ett större poCm : „Den gamles minnen, Bilder från finska skogs-
bygder", hvilket berömmes och är skrifvet på runometer. Snell-
mans Lära om Staten och Skildringar om lifvet i Tyskland äro 
mycket lofordade. Dessutom har han fabricerat en roman i 
Sverge, men namnet kommer jag ej ihog. Bonsdorff har ut-
gifvit en Anatomisk beskrifn. öfver Cerebral nerverna med 15 
plancher, Crusell en afhandl. om  Galvanismen; den sednare på 
Tyska och i Petersburg. Finska Ordspråken hafva utkommit, 
något öfver 7,000. Osterbottningarne hafva särskildt utgifvit 
början till en periodisk skrift kallad Joukkahainen ; bland med-
arbetare äro Franz&I, Runeberg, Cygnaeus, åtm. förekomma bi-
drag af dem. Palm har utgifvit Universitetets matrikel, hvarest 
Gottlund har förfärliga meriter och uppfyller med dem en stor 
del af boken, men så förekommer ock ibland meriterna sådana 
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som t. ex. att han varit korrector för en Tavastländsk Klockares 
visor, hvilka i sista år utkommo, och äro af ringa värde. Eljest 
har han på Tidningarne grälat tappert med en Zakari Zakarin-
poika om finska Runor och efter sin vana indragit i sin polemik 
Kalevala, Kanteletar m. m., hvilka han påstått hafva varit länge 
bekanta, såsom han ock obestridt af mig fått det göra. 1 dess 
ställe skall en Engelsman som uppehållit sig i Sthm. och lärt 
sig svenska, vara (enl. Borgå Tidn.) alldeles förtjust af din Öfver-
sättning och hafva beslutit öfversätta den på Engelska, men ansett 
sig dessförinnan böra lära något finska. Suomi utkommer ännu 
efter vanligheten. Politica får Du på Ryska Tidningar. Hela 
Spanien nästan har revolterat sig emot Espartero, som dock, 
ehuru dåligt, ännu står sig. I Irland håller O'Connel på att 
tillställa en revolution emot Engelsmannen. China har för länge 
sedan slutit fred med Engelsmannen med stora uppoffringar. 
Abdel Kader bullrar oupphörligen med Fransoserna, ehuru han 
utom otaliga benbrott och annat också ofta redan varit död. 

Må väl! önskar din vän och broder 

Elias Lönnrot. 

Till F. Collan. 

Käre Broder! 

Framför allt annat får jag gratulera Dig till Docens, hvar-
till Du då redan säkert är utnämnd, när denna skrifvelse kommit 
Dig tillhanda. 

Det som härefter följer ingår i Helsingfors Morgonblad 1843, n:o 
72 under rubriken „En finsk runas öde" (Elias Lönnrots svenska skrifter 
I, s. 343 ff.) 

Icke är det min mening, att Du införer det i din tidning, 
men om Du vill göra det med de par runo öfversättningar, som 
i det föregående finnas, så är det Dig gerna unnadt, likväl med 
villkor, att Du dessförinnan öfverser och korrigerar dem. Med 
sådant villkor skulle jag kunna skicka åt Dig en hel mängd 
lika förfuskade öfversättningar, men har ej hjerta till att göra 
det, emedan jag ganska väl förutser, att deras rättande skulle 
föröda din redan förut bland många sysselsättningar nog för-
delta tid. Likväl skulle mången finsk runa på det sättet lyckas 
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få en ganska god öfversättning, såsom t. ex. fallet var med den 
uppå Morgonbl. nyligen införda under rubriken Jag mitt vackra 
hem nu lemnar, hvars öfversättning genom dina rättelser vunnit 
ganska mycket 1). 

För din tidning hyser jag allt deltagande, och fröjdar mig 
deröfver, att vi härstädes nu hafva deraf hela 4 exemplar, hvilket 
i afseende på vår societet och våra tidningsbolag är ganska 
mycket. Också är enligt min tanke Morgonbladet jemte Borgå 
Tidningen för det närvarande vårt bästa privata Tidningsblad, 
så redobogen jag än är, att medgifva äfven H:fors Tidningar 
deras stora värde, åtminstone relatift mot det förra. Likväl tycker 
jag att theatern och musiken äfven på Morgonbl. kunde komma 
till rätta med något mindre uppmärksamhet, ty ingendera af dem 
lärer ännu under vår lifstid blifva rätt hemmastadd i vårt fädernes-
land. Och om de äfven skulle blifva det, eller tillochmed redan 
vore, så finnas dock så många andra ämnen, mera värda att 
behjertas, än den utstuderade förställningskonsten. Jag kan aldrig 
få i mitt hufvud, att åtminstone spektakelnöjet är annat, än ett 
konstladt nöje, hvilket man på de okonstlade, naturliga nöjens 
bekostnad njuter, tills deraf blifver en vana, om ej passion. Ett 
märkvärdigt inflytande har theatern alltid haft på sederna, visst 
icke till deras förmån. När menniskan vänjt sig att betrakta 
theatergesterna och uttrycken för ett non plus ultra, ett mönster 
af vigt och värdighet, så rättar hon gerna sitt tal och uppförande 
efter det lysande exemplet och inrymmer småningom af theater-
väsendet så mycket i sitt eget, att slutligen hela naturen går 
under för en stel förställning. Skulle dock hvart theaterstycke 
hellst hafva till syftemål det rättas och sannas seger, men det 
är Gud nås långt derifrån. Märkvärdigt är att alla nationer efter 
theaterns införande med stora steg förvekligats och på annat sätt 
försämrats; så Grekerne, så Romarene, så ock de nyare Euro-
peerne, ty hvad äro dock våra tiders folk annat än barn mot 
våra förfäder. Visserligen vore det orättvist att gifva hela skulden 
deraf åt theatern, men ännu orättvisare vore, att föra sådant på 
upplysningens räkning, såsom några gjort. All denna upplys-
ning och bildning gör det aldrig, och omvändt : göra de det, 
så kan man med detsamma taga för afgjordt, att de tagit en 
dålig vändning. 

1) Titeln lyder i Helsingfors Morgonblad: „Flyr ifrån det vackra 
hemmet". (Elias Lönnrots svenska skrifter 1, s. 158.) Denna dikt af-
viker i själfva verket betydligt från den första versionen i Lönnrots kon-
ceptbok. Detsamma är fallet med andra öfversättningar ur Kanteletar 
från samma tidpunkt, som ingå i Morgonbladet. — Däremot äro dikterna 
i förevarande bref tryckta nästan oförändrade endast två ord äro utbytta 
mot andra. 
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Men för att icke för mycket fördjupa mig i radoterier om 
theater, upplysning och bildning, så må jag så godt genast fram-
komma med en annan anmärkning angående Morgonbladet, 
nämligen att sådana historiska specialiteter, som t. ex. artikeln 
om Napoleons födelseår enligt min tanke utan den ringaste 
skada kunde vara borta. Annat blifver naturligtvis fallet äfven 
med det aldra speciellaste, så historiskt, som annat ämne, såsnart 
det rör vårt kära fädernesland, och derföre hade Du alltförväl 
kunnat relatera hufvudsumman af ditt nyss utgifna historiska 
specimen, äfvensom hvad din fordne stridsbroder Grönblad haft 
att andraga på Björneborgska riksdagen 1602. Just för sina 
fosterländskt historiska, statistiska, geografiska m. m. specialiteter 
äga de gamla Åbo Tidningarne sitt aldrig försvinnande värde, 
visst icke för theater- och musik-kritiker, hvilka de troligen 
ansett för ganska underlägsna ämnen, ehuruväl äfven då någon 
eller några vandrande riddare af såväl det ena, som andra slaget 
någon gång torde hafva visat sig, hvilket jag dock ej så väl 
känner. Men det förekommer mig, som man då i alla fall ansett 
dem vara tillräckligt betalfa med det mynt, hvarmed de draga 
ur landet, utan att derutöfver kosta på dem tryck och papper. 

För så långt bref, som jag nu skrifvit, och hvilket kostat 
mig flere timmars arbete, hoppas jag få af Dig några korta rader 
tillbaka med underrättelser om verlden och lif vet derstädes. 
Hellsa vänner och bekanta; var dock sjeif mest hellsad af Din 

broderliga vän 
Elias Lönnrot. 

Kajana den 30 Junii 1843. 

Till J. Örot. 

Koncept. 
Den 18 Augusti 1843. 

Då jag fåfängt väntat att min ryska språkkunskap skulle 
likasom mycket annat växa till om sommaren, så att jag kunde 
hälsa Dig på ditt modersmål, men detta mitt hopp slagit 
felt, så får jag nu åter skrifva till Dig på ett annat, som för 
oss bägge är gemensamt äfven i det afseende att det för hvar-
dera är ett instuderadt språk, ty till mitt tolfte år kunde jag ej 
svenska. Med mitt ryska språkstudium har det gått sålunda, 
att då jag för andra göromål knappast hunnit öppna en rysk 
bok på hela året, jag derföre glömt en stor del af det lilla, jag 
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under resan deraf kunde inhemta, och tviflar på om jag ens i 
dagligt tal numera kunde slå ut mig, hvilket jag på de sista 
tiderne under resan redan tämmeligen kunde. Också har min 
språklust eller språksinne alltid varit fäst mera vid det grammati-
kaliska af ett språk, och dermed kommer man långt utan till-
räcklig phraseologi. Men det förundrar mig högeligen att alla 
grammatiker, som jag sett öfver ryska språket, icke det ringaste 
göra reda för språkets etymologiska utveckling, hvarföre accenten 
finnes på så olika stafvelser m. m. Enligt min öfvertygelse 
finnes i ett språk ingenting villkorligt, utan allt som vanligtvis 
föres bland ett språks irregulariteter, måste hafva en tillräcklig 
grund för sig, men hvarföre hafva philologerna ej brytt sig om 
att utgrunda sådant? Man har ju äfven` i latinet fått någorlunda 
reda på hvarföre t. ex. fugare i praes har fugio, men legere, 
lego. Sådant borde äfven i ryskan fås, om icke philologerna 
vore mera angelägna om att sammanskrifva en ny gramma-
tik, lika god eller dålig som dess hundrade föregångare, än att 
utforska sjelfva språkets grunder. Dylika fuskverk äro också de 
lexica jag öfverkommit. Deras respektive författare tyckes ej 
ens hafva aning om den historiska utvecklingen af ett ords be-
märkelser, hvarföre man ofta träffar en bemärkelse på ordet 
ställd först, som kan vara tusende år yngre än en annan, som 
man gifvit plats efteråt. Denna min rättvisa förtrytelse öfver 
philologernas vårdslöshet med ett sådant språk som ryskan må 
ej falla Dig förunderlig. Vore ryskan ett sådant språk som t. ex. 
Europas Chinesiska, Engelskan, den der ej har någon sjelfständig 
grund, så hvem skulle då förundra sig deröfver, att grammatici 
åtnöjde sig med att anföra endast paradigmata, irregulariteter 
och exceptioner, men då ryskan företrädesvis bland de flesta 
Europas språk har en sjelfständig grund och inre harmoni, så 
må man visst billigt förtrytas att ej finna den någonstädes när-
mare undersökt. Tyskan, Isländskan m. m., som på långt när 
ej hafva sådan grund att bygga på som ryskan, hafva fått sitt 
språks grammatik utredd af Grimm, Becker, Rask m. fl., men 
ryskan ännu icke. Dock stå de i anseende till sin inre harmonie 
i samma förhållande till Ryskan, som skatans sång till trastens. 

F. J. Rabbe hade d. 3 Mars 1842 skrifvit till Lönnrot att extra 
ord. professorn i ryska språket vid universitetet Solovieff tagit afsked 
samt att fråga väckts om att förvandla denna extra ord. professur till 
en finsk sådan, då en ordinarie rysk professur borde vara tillfyllest. 
„Går denna proposition igenom, har du naturligtvis platsen". — D. 19 
April meddelar samme brefskrifvare, att detta hopp kommit på skam 
och att Baranoffsky blifvit utnämnd till Solovieffs efterträdare. 
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Till F. J. Rabbe. 

— — — 
Hela funderingen med den Finska professionen var efter 

min tanke ej mycket värd, och kunde derföre gerna komma på 
skam, såsom Du i Ditt bref nämner. Jag tror att Finskan be-
finner sig bättre i sitt medlidsamhet väckande läge, än om den 
för hastigt förhjelptes till ära, makt och anseende. Och så har 
det varit med mycket annat i verlden, tillochmed med sjelfva 
den Christna religionen. Fattigdomen stärker och hoppas, rike- 
domen förslappar och fruktar.  

Kajana den 7 Sept. 1843. 

Jag skäms ordentligen, att i år ej hafva skrifvit en rad till 
Suomi ; det enda som tröstar mig är, att den haft ämnen nog 
och lärer ännu haf va så till årets slut — eller huru? Orsaken 
till min svåra försumlighet har varit resor och min vistelse der-
emellan i sjelfva staden Kajana, hvars lilla societet tager äfven 
min person i anspråk, så att den ej hinner stort befatta sig med 
något annat. Derföre har jag ock, i händelse jag kommer att 
vintra här, tänkt åter bosätta mig på landet, och endast uppe-
hålla mig ifrån kl. 11 till kl. 1 eller 2 dageligen i staden, emedan 
det är det enda medlet, hvarigenom jag slipper att hänga med 
hela dagen ifrån morgon till sena afton, ty det andra medlet, 
som funnes, nämligen att blifva eller anses för pietist eller annan 
separatist kan jag ännu ej välja. Kan hända jag med sådant 
arrangement ej ens behöfver så nödvändigt permission, ty det 
har jag alltid funnit, att Gud skapat tiden så, att den väl räcker 
till för en hvar, som kan riktigt använda den. 

Huru är det med Seurans Cassa för det närvarande? Skulle 
den redan mägta med tryckningen af Suomen Kansan Arvoi-
tuksia. Med undantag af par ämne-register, som kunna på två 
veckor fås, är det arbetet alldeles tryckfärdigt, och jag förmodar, 
att Seuran såsom en fortsättning af sina nyss föregående arbeten, 
ville taga äfven det under sin vård. Jag tror att alltsammans 
ryms på 8 å 10 ark. 

Till följe af några uppmaningar har jag åter för nästa år 
tänkt börja utgifva Mehiläinen, ifall jag får någon companjon, 
som helt och hållet tar halfva året för sin räkning, så att jag 
ingenting har dermed att göra. Också har jag med uppmaning 
de dill skrifvit till Ståhlberg, som med Sanan Saattajas förra Re- 
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dacteurer kunde dela arbetet, om han ej ensam hunne, men 
något svar har jag ännu ej hunnit få. 

Till ett annat arbete uppmanar jag nu Dig, både derföre, 
att det eljest vore godt och borde lemna Dig några tusen Rubels 
vinst; hvarföre det också förundrar mig, att Tit. Wasenius efter 
Unga Juristen ej börjat dermed. Det vore en Matrikel öfver Fin-
lands Civila Ämbetsmän (Presterskapet och Universitetet har 
redan förut). Jag tror, att tillochmed Länsmän kunde upptagas, 
ty deras fåradiga meriter skulle ej göra många arks tillökning. 

Käre broder! 

Tack för böckerna och brefvet med dess underrättelser. 
Stats Rådets ') princip att ej vilja gifva vicarie åt den, som sjelf 
kan bestrida sin tjenst, tyckes mig vara ganska riktig, emedan 
i motsatt förhållande staten aldrig skulle få nog tjenstemän. Till-
ochmed anser jag det vara otillbörligt, ja nästan skamlöst, för 
en sjelf tjenstefärdig man, att begära åt sig vicarie med annat 
villkor, än att han sjelf äfven aflönar honom, hvilket äfven jag, 
i fall jag framdeles skulle behöfva någon, ville göra, sedan mina 
res. nu  så förbättrat sig, att jag är tillochmed litet mer än skuld-
fri, ty hela min stadsgård, vordne nämligen, är ännu obetald af 
dess köpare, hvilket gör 1,000 Rub. och då derifrån afgår min 
skuld till Brandstod et, 700 Rub., lemnas mig i öfverskott 300 
d:o. Men om jag kommer att qvarstadna inter medicos, så 
tänker jag framdeles ej ens bry mig om någon vicarie utan lönar 
åt mig med Slottsläkare lönen ett chirurgiskt biträde, som lätt 
kan fås, om jag till ett år skickar en duglig klockar- eller 
vaccinateurs-Candidat för att vid Klinikan i H:fors lära sig sår-
plåstrandet, blodigel och lavemangs-handteringen, inrättandet af 
benbrott och luxationen m. m., ty sådant strunt, jemte sköt-
seln af ögonpatienter medtager dock min mästa medicinska tid 
och kunde alltförväl uträttas af ett sådant biträde, så att jag finge 
vara i fred. Det är eljest märkvärdigt, att ju sämre läkare jag 
är, dess mera vill man hafva förtroende för mig, och jag tviflar 
icke derpå, att, om jag vore på en folkrikare och sjukligare ort, 
jag ej skulle vara (sc. anses) för ett stort medicinskt ljus. 

Med denna post har jag skrifvit till Lector Ohman i Borgå 
och bedt honom underrätta mig, huru de 15 lectoriska läroämnen 
som N. Förordningen af d. 21 Junii 1841 för Kuopio Gymnas. 
upptager, blifvit emellan dess 5 Lectorer fördelta. Sedan jag 

') Medicinalchefen v. Haartmann. 
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fått hans svar, och om fördelningen är hellst något efter önskan, 
skall jag bestämma mig för antingen Grekiskan eller Mathema-
tiken, och oförtöfvadt inkomma med min ansökning om tjenst-
ledighet för att kunna speciminera. Nu genast kan jag, äfven 
för Rödsotens skull, som allt ännu här och der visat sig, ej 
göra det. 

Gåtorna har jag nu ryckt fram ifrån sin tvååriga hvila, 
befriat dem ifrån det äfven tvååriga dammet och börjat ånyo 
genomgå Mscriptet för att rätta möjligen insmugna skriffelen, 
samt anteckna de särskilta, flere hundrade ämnen, hvarom gåtor 
finnas, till ett blifvande register, hvilket kommer att sluta boken. 
Men vid ordnandet och renskrifningen för par år sedan begick 
jag den dumheten, att jag ställde svaren eller upplösningarne 
omedelbart hvar efter sin gåta. Utan tvifvel är det bättre, att 
hafva dem under i noter; och till åstadkommande deraf ser jag 
mig tvungen att ånyo renskrifva alltsammans, om det ock, obe-
räknadt de ursprungliga upptecknanden hos folket, redan sker 
fjerde gången. Inom två å tre veckor, om jag får vara hemma, 
borde dock allt vara gjordt, och intet brådskar ju på. 

Det fägnar mig att Du förbarmat Dig öfver Suomi. Också 
skulle jag, vid åsidosättande af allt annat, genast börja med 
någon artikel för den, men som jag hoppas, att den i år har 
tillräckligt dessutom, så sparar jag mig till annan tid. Ganska 
rätt har Du deruti att jag uppskjuter fortsättningen af Mehiläinen 
till andra tider. Också har Ståhlberg hittills ej ens hunnit svara 
på min förfrågan om biträde vid dess redaction. 

Kajana d. 27 Oct. 1843. 

Mycket hälsningar 

Din vänfaste 

Elias Lönnrot. 

Till A. J. Sjögren. 
Koncept. 

Herr Collegii Rts skrifvelse af d. 13/2, nästlidne October 
har jag haft äran med sista post emottaga, och får nu meddela 
till svar derpå, att jag med det lexicographiska arbetet hittills 
ej hunnit särdeles långt, bestående det mästa uti samlingar af 
ord, men hvilka ännu ej ens hunnit införas på sina behöriga 
ställen, att förtiga bemärkelsernas utsättande och ordnande. Då 
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antalet af de sednare samlade orden (af salig Lector Keckman, 
af HofRättsRådet Asp, af Kyrkoherden Höjer, af Curam Gerens 
Liljebladh, af Kapellanen Dahl och af mig sjelf) är kanske lika 
stort, som deras, hvilka förut i Renvalls Lexicon förekomma, så 
är det naturligtvis ej något lätt arbete att ens få dem ordnade. 
Sedan återstår att på särskilta orter i landet förvissa sig om 
åtskilligas bemärkelse och bruk, hvilka af samlarene ofta blifvit 
förklarade med ett (?), derpå att jemföra alltsammans, så vidt 
ske kan, med Estniska, Tjsudiska och Lappska ord, ordna be-
märkelserna, utföra phraseologien och slutligen, sedan intet annat 
återstår, att renskrifva alltsammans. I anseende till arbetets vidd 
har jag här under tjenstgöringen ej ens vågat i hop med det, 
utan på lediga stunder sysselsatt mig med åtskilligt annat, som 
åtminstone skänkt det nöjet att jag kunnat hoppas se slutet på 
dem. Sålunda försökte jag under förra hälften af året att samman-
skrifva en Finska Folkets Historia på Finska med begagnande 
af de källor jag här kunde få, hvilket arbete, ehuru redan ut-
görande åtskilliga smärre häften, dock måste blifva vid Carl den 
XI:s tid. Sedan gåfvo inspections- och andra resor på flere 
månader mig ingen ledighet. Nu har jag åter haft under men-
förestiden äfven ledigare tider men användt dem på slutliga 
redigerandet af Finska Gåtor, hvilka Litteratur Sällskapet i H:fors 
lofvat befordra till tryckning. Deras antal utgör 1,679, hvaraf 
dock flere äro varianter till hvarandra. En par veckors tid 
torde de ännu sysselsätta mig. 

Men äfven sedan kan jag ej börja med Lexicon, utan måste 
använda tiden på sammanskrifvandet af en Finsk Grammatik, 
hvarom jag fått flere påminnelser och hvars brist blifver allt 
större, sedan Finskan ingått ibland undervisningsämnen vid Gym-
nasierna. Ett annat företag, nämligen ett ordnande af Finnarnes 
trollrunor har jag äfven emellanåt tänkt fullborda förrän jag på 
allvare tager i med Lexicon. Samlingen af dem skulle komma 
att blifva, som jag tycker, ungefär lika stor med Kalevala-runorna, 
och vore nödvändig för dem, som tänka arbeta på utredandet 
af Finnarnes fordna hedendom. Dessutom har jag tänkt lemna 
min provinc. Läkare tjenst härstädes och söka mig till Lector i 
Grekiskan vid det nya Gymnasium i Kuopio, hvilket i nästa år 
skall sättas i gång, så att tjensterna redan ifrån årets början 
skola anslås lediga. Afven denna påtänkta öfvergång medtager 
par månader, som väl stryka med under specimineringen. Denna 
öfvergång har jag i synnerhet för sommarferiernas skull ansett 
blifva förmonlig, och dessutom kan jag äfven under terminerna 
få bättre, åtminstone bestämdare tid till Fennica. I nästa års 
början har jag ämnat begifva mig till Borgå för att speciminera, 
troligen för lectoratet i Grekiskan hvilket ej vore så vidt skildt 
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ifrån de Finska funderingarne, som medicinen är det, ej heller 
gör samma anspråk derpå, att man helt och hållet för det borde 
uppoffra sin tid, likasom man det borde för läkarekonsten, om 
man strängt ville uppfylla sina skyldigheter. 

Hvad nu ytterligare det F. Lexicon beträffar, och emedan 
jag åtminstone på kortare tid än 5 år ej kan ens tänka att hafva 
det Lexicon jag tänkt utarbeta, färdigt till trycknings, så vore 
det önskligt att Uspenskij begynte med sitt Lexicon oafhängigt 
af det jag har under arbete. Mycket gerna finge han begagna 
mina (materialier) tillsamlingar, likasom jag äfven dessutom 
gerna ville gå honom tillhanda, der jag kunde. I fall jag nu 
kommer att flytta till Kuopio, så skulle han med afseende derpå 
att lifvet i Kuopio ej är synnerligen dyrt, och att der äfven 
finnes bättre tillgång på rum, ej behöfva så synnerligen stort 
publikt understöd för en resa dit, och ungefär samma är för-
hållandet med en resa hit till Kajana, ehuru här möter svårigheten 
att få dugliga rum, der han kunde bo. Också kommer jag nu 
ifrån nästa års början att dröja några månader borta, och der-
efter att sysselsätta mig med Stockfleth, som för sitt Lappska 
Lexicons skull lofvat till hela nästa sommarn komma hit. Ett 
Finskt och Ryskt Lexicon, omsorgsfullt utarbetadt, vore äfven 
för oss Finnar ett i många afseenden nyttigt verk, till hvilkets 
utförande ju förr dess bättre Uspenskij borde uppmuntras. — 
Angående mitt under arbete varande Lexicon ville jag gerna vid 
tillfälle höra Herr Collegii Rådets tanka om hvilken version 
jemte svenskan, som väl måste blifva den hufvudsakligaste, det 
borde få. Sjelf har jag tänkt att de hufvudsakligaste bemärkel-
serna derjemte, men ej phraseologin, borde återgifvas äfven på 
latin, på det verket ej skulle blifva en alldeles sluten bok för 
andra än Svenskar och Finnar. 

Kajana d. 17 Novemb. 1843. 

Ur ett bref från F. J. Rabbe d. 20 November 1843: „Så kan en 
enda liten omständighet stundom åstadkomma mäktiga ting. I sista. 
Måndags lästes i Morgonbladet ett litet Utdrag ur ett bref från Lands-
orterne, och innan veckans utgång har dess innehåll metamorphoserat 
en hel styrelse. Den sista strofen i brefvet tog nemligen skruf på ort 
som vederbör, och jag har blifvit förständigad derom, att i händelse 
Du komme in med ansökan till H. K. M:t om en längre tids tjenst-
ledighet, en sådan icke blir Dig förmenad, med bibehållande derunder 
af alla dina löneförmoner. Att denna invit icke behöfver sägas mig 
tvenne gånger förstås af sig sjelf, och jag skyndar nu att, glad som en 
spelman, låta Dig veta, att jag sålunda har det bästa hopp om att ifrån 
början af nästa år hafva kunnat utverka åt Dig tjenstledighet på 3 å 5 
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år." — Rabbe förråder också att det är han som skrifvit det insända 
brefvet från landsorten (Helsingfors Morgonblad 1843, n:o 88). Där 
meddelas bl. a. ett rykte om att Lönnrot skulle se sig tvungen att öfver-
gifva sina filologiska studier, då läkaresysslan ej mera lämnade honom 
tid för annan verksamhet. Efter en påminnelse om den ryske mecenaten 
Rumeanzoff, som bekostade Renvalls studier, följer den sista strofen : 
„Ett vet jag säkert, att efterverlden skall dömma öfver det slägte, som 
sett honom verka och arbeta — och sett kanske, derjemte, hans ädla 
sträfvande förlamadt af simpla brödbekymmer i en aflägsen ödemark". 

Till F. J. Rabbe. 

Käraste Broder! 

Uti ett FriBrefs-pakett får Du och F. L. Sällskapet de 
länge omhänder vordne Suomen Kansan Arvoituksia till Jul-
eller Nyårsklapp. En Promemoria till Sällskapet är stucken 
invid titelbladet. Men en sak kom jag deri att bortglömma, 
nämligen att fästa Sällskapets uppmärksamhet derpå, om det i 
titelbladet borde inryckas, att samlingen innehåller äfven Ehst-
niska Gåtor, hvilket kunde ske med tillägg af orden: ynnä 135 
Viron Arvoituksen kanssa. När jag fått underrättelse derifrån 
derom, att denna samling rigtigt framkommit, skall jag till Säll-
skapet donera mitt exemplar af Gananders Gåtbok, äfvensom 
mina egna Gåt-samlingar, af hvilka den nu afgående uppkommit. 

Mina öfriga ansökningar till H. K. M. kan Du låta blifva 
liggande hos Dig tills vidare. Jag har hittills ej rätt kunnat 
besluta mig, antingen jag skall begagna mig af den långa tjenst-
ledigheten, som nu synes vara i farvattnet, eller såsom jag förut 
tänkte, söka mig till ett lectorat. Tjenstledigheten har emot sig 
det att jag derunder i lång tid kommer att ligga staten till last, 
med åtnjutande af lönen, men för sig det, att jag derunder 
kunde arbeta kanske dubbelt så mycket, som jag kunde med 
förvaltandet af lectorssyslan tillika. 

Geheime Rådet von Haartmans fundering med Tidningen 
för Finska Allmogen tycker jag är ganska god. Vid planens 
uppgörande borde strängt afseende hafvas uppå hvad som kan 
lända till ett folks verkliga bildning, ej till frambringande af en 
falsk, eller sådan som den Svenska med flere andra nationer 
genom sina publicister lyckats erhålla. Mera hinner jag nu ej 
säga om den saken, emedan vi hafva nu vår första marknadsdag 
och jag ända till förargelse besväras med receptskrifvande, som 
aldrig tar någon ända. För Kajanaboernes skull lärer jag ej 
förr kunna resa dit till Eder, än jag fått någon i stället hit, och 
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för den ankommande kan det också vara bra, att jag då ännu 
är här, för att han på vår ödemarksort ej må i början blifva 
alldeles rådlös. Ursäkta brådskan. 

Kajana d. 15 December 1843. 

Dorpat den 21 Juni (2 Augusti) 1844. 

Käre Broder! 

Om jag hade trifvits mindre väl på hinsidan om hafvet, 
eller ock att min tid ej varit så upptagen med Estniskan, så 
skulle jag väl för flere veckor sedan hafva skrifvit till Dig, såsom 
jag äfven bort det. Men nämnde Estniskan har så sysselsatt 
mig, att ehuru jag redan öfver sex veckor varit i Estland, detta 
bref likväl är det första, som jag skrifver till Finland. Efter 
min öfverfart dröjde jag par dagar i Reval, reste sedan derifrån 
österut till Pastor Ahrens i Nusal, författaren till den nyligen 
utkomna Estniska Grammatiken, som F. Litt. Sällsk. äfven be-
kommit. Han blef helt flat, när han bland mina böcker fann 
den af honom kort förut till Sällskapet förärade boken. Några 
dagar efter min ankomst måste han begifva sig till ett general 
prestmöte i Reval, hvarföre jag äfven begaf mig vidare till Mariae 
Magdalenae församling, på halfva vägen till Dorpat. Der dröjde 
jag något öfver en vecka och kom derifrån småningom till 
Dorpat, hvarest jag nu, utan att stort hafva rört mig ens ute i 
staden, bott på ett ställe något öfver tre veckor. Också har det 
med få undantagsdagar regnat hela tiden och äfven varit kallt, 
så att man kunnat prisa sig lycklig, när man haft tak öfver 
hufvudet. Efter par dagar ämnar jag begifva mig härifrån sö-
derut för att äfven practicera uti hvad jag här theoretice inhemtat. 
Såsom Du förut känner har Estniskan ej blott tvänne dialekter, 
utan äfven tvänne skriftspråk : Reval-estniskan och Dorpat-est-
niskan, med hvilka begge jag önskade blifva så bekant, som 
under en sommars vistelse möjligt är. Såväl till orthografien 
som eljest är dock Estniskan ganska olik Finskan. — Tschu-
diskan tillochmed är ej mera olik. Ingen vocalharmonie finnes 
i Reval-estniskan, spår deraf i Dorpat-estniskan. Bestämdt långa 
vocalljud har språket ej utom i första stafvelsen, der de äfven 
betecknas med blott en vocal, utom då i samma stafvelse en 
consonant följer, då den långa vocalen tveskrifves t. ex. noor, 
ung, Genitiv. nore (icke noore). Derföre är det nödvändigt, 
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när man vill beteckna en kort vocal, att fördubbla den påföljande 
consonanten t. ex. emma, moder, kalla fisk, hvilka uttalas som 
ema, kala i Finskan, men skulle låta som eema, kaala, om de 
skrefvos med blott ett m och 1. 1 alla andra stafvelser, der 
Finskan har ett långt vocalljud, har Estniskan en så obestämd 
qvantitet, att man ej kan kalla den lång, eller kort; Esterne 
sjelfve (philologi scilicet) kalla den accentuerad. Finskans ie, 
uo, yö låta i Estniskan som ett långt e, o, ö, men skola dock 
på somliga orter pronuncieras mera likt Finskan. Nomina hafva 
lika många casus, som i Finskan, och derutöfver en dubbel 
pluralis, näml. en bestämd och en obestämd. Verberna åter äro 
mycket fattigare än Finskans, emedan ej blott presens Con-
junctivi saknas, utan äfven hela optativus (det egentliga näml., 
ty hvad Esterne kalla optativus, är ej annat än Finskans Imper-
fectum Conjunctivi). Dessutom har Infinitivus få brukliga casus 
och participia praeteriti kunna als icke declineras såsom i Finskan. 
Verb. reflexivum förekommer ej. 

Hvad vi Finnar eller Suomer tro om den Estniska ortho-
grafien, att den är alldeles befängd galen, tro de flesta Ester 
tillbaka om vår orthografi. Huru stor olikhet dem emellan är 
må till exempel det visa, att en Est skulle nedskrifva det finska 
ordspråket: ei salli savinen pelto piian pitkiä hameita, koriata 
kuokkijata, sukan vartta valkiata på följande sätt: ei salli 
savvine peldo plan pitkiä hammeida, korriada kokiada, sukka 
varta valgiada ; men såsom det i Finskan skrifves skulle han 
uttala det : el salli saavine peltto piian pitkiä haameitta, koo-
riatta kookkiatta, suugan vartta valkkiatta. 

Ehuru jag ännu äger 200 Rub. B. A. i fickan, så måste 
jag dock bedja Dig vara god och med första eller andra post 
skicka åt mig 50 Rub. Silfver, ty jag har mitt logis och maten 
obetalt, och måste dessutom lägga mig till en hop böcker, hvilka 
jag i H:fors ej kan få. Efter par veckor är jag tillbaka ifrån 
min excursion till söder, och om jag då ock några dagar väntar 
på Ditt bref, så kan jag dock snart få det. Härifrån reser jag 
sedan till Pernau och derifrån till Reval, hvarifrån jag väl i slutet 
af Sept. eller början af Octob. är till H:fors, såsom jag hoppas. 
Estniska böcker har jag redan köpt en hel hop (30 till antalet). 
Månne Sällskapet önskade sig några ? t. ex. 2:dra Upplagan af 
Hupels Lexikon och Grammatik, hvilken jag här kunde bekomma, 
äfvensom en Estnisk bibel ? 

Ifrån Dorpat eller Pernau skall jag väl åter låta höra om 
mig, när jag återvändt ifrån den Lettiska gränsen. 

En Doctor Fählman, hvilken skrifvit de sköna sagorna och 
äfven estn. Grammatiken i der gelehrten Gesellschafts Abhand-
lungen, har här nästan dageligen tillhandagått mig med under- 
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visning i Estniskan. Till skada för mig är han så sysselsatt 
med privat praktik (circa 70 patienter dageligen), att jag ej kan 
så mycket som jag ville besvära honom. — Hälsa din Fru 
och slägt. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Teckna på brefvet som adresseras till Dorpat post restante, 
ty det kunde hända att jag dröjde något längre, än jag nu 
tänker vid den Lettiska gränsen. 

Till J. W. Snellman. 

Dorpat den 13 Augusti 1844. 

Käre Broder! 

Öfver en månads tid har jag nu varit härstädes och för-
sökt få någon reda i den estniska Grammatiken, hvilket svårligen 
velat tyckas. Dock hoppas jag att slutligen komma ins Reine 
dermed, d. v. s. att upptäcka de speciella språklagar, hvarigenom 
Estniskan kommit att skilja sig ifrån Finskan. På Grammatikor 
är i Estniskan ingen brist. Tillochrned äro tvänne af dem, hvilka 
af hvarandra oberoende samtidigt under det sista året utkommit, 
den ena af Doctor Fählmann i Dorpat, den andra af Pastor 
Ahrens i Kusal (4 mil från Reval), tämmeligen nöjaktiga i prak-
tiskt hänseende, men i framställningen af språkets inre lagar 
ofullkomliga. Denna framställning har också varit betydligt för-
svårad derigenom, att man i Estland ej blott talar, utan äfven 
skrifver och trycker i tvänne dialekter, hvilka betydligt skilja 
sig ifrån hvarandra, den Revalestniska och den Dorpatestniska. 
Skillnaden dem emellan är ej endast materiel, såsom med de 
finska dialekterna fallet merendels är, utan fullt ut lika mycket 
formel. Dessa dialekter hafva blandats med hvarandra i fordna 
tider under de långvariga krigen, sednare genom prester och 
öfverflyttningar, så att man nu för tiden i den ena ofta träffar 
former af den andra. Hade de dock varit mer afvikande från 
hvarandra, så hade en sådan inblandning ej så lätt kunnat uppstå, 
men då nu skillnaden dem emellan ej är större, än den är t. ex. 
mellan Svenskan och Danskan, så har den ej kunnat förekomma, 
att ju böcker tryckta i den ena dialekten skulle läsas och förstås 
äfven af dem, som tala den andra. Emedan den Revalestniska 
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litteraturen är ojemförligt rikare, än den Dorpatestniska, så är 
det i synnerhet Dorpatesten, som gerna griper efter hvad den 
finner hos Revalesten. Omvändt sker det mindre dels derföre, 
att Dorpatestniskan har mindre att bjuda på, dels ock af den 
orsak, att Revalesten anser den andra dialekten med samma för-
akt, som den svagare vanligtvis finner hos den starkare. Också 
talas Revalestniskan af ett sju gånger större antal, än den Dorpat-
estniska dialekten, ty af inalles 622,000 Ester, hvartill hela den 
estniska befolkningen för några år tillbaka räknades, talas den 
sednare af knappt 100,000. 

Hvad den estniska litteraturen beträffar, så består den af 
philologiska och historiska, utan undantag på Tyska skrifna upp-
satser, och af estniska folkskrifter. Ehuru dessa sednare, såsom 
äfven våra finska folkskrifter, mest äro af ascetiskt innehåll, så 
träffar man dock ibland dem äfven sådana, som den finska 
allmogen till sin skada saknar. Jag har utan undantag lagt 
mig till alla estniska böcker, som jag öfverkommit, och lärer nu 
hafva omkring 60 särskilta stycken. I sinom tid skall jag väl 
försöka att bearbeta några af dem för den finska allmogen. Den 
förnämsta estn. folkskriftsförfattaren var den numera aflidna 
Prosten Masing, ej långt från Dorpat. Men för det att han icke 
i hvar rad citerte bibelspråk eller eljest bigotterte, äfvensom der-
före, att han bjöd till att skrifva språket såsom det talas, ej 
efter den gamla trallen i ascetiska skrifter, fann han hos Herrnhu-
tiska (= pietistiska) lärare ett stort motstånd så länge han lefde. 
Böckerna voro derföre mindre efterfrågade i början, men sedan 
folket oaktadt nämnde lärares bemödanden hunnit komma till 
den öfvertygelse, att de Masingska skrifterna i sitt slag vore för-
träffliga, blefvo de så begärliga, att man i flera år ej mer kunnat 
träffa ett enda exemplar hos någon bokhandlare. Somliga har 
jag dock af andra fått, och den ofvannämnde Doctor Fählmann, 
som tillika är Prxses des estnischen Gelehrtengesellschafts in 
Dorpat, har lofvat förskaffa mig ännu några andra till. Samma 
Fählmann, hvilken utom sitt ordförandeskap sköter den största 
praktik af alla härvarande läkare (emellan 60 och 70 patienter 
dageligen, utom kanske andra så många, hvilka besöka honom 
hemma), är tillika Lector i estniska språket vid Universitetet och 
förestår under närvarande vacance professoratet i dietetiken och 
pharmacologien. Det är således lätt att gissa, huru mycken tid 
han kan använda för extra göromål, men det oaktadt har han 
nästan dageligen lemnat mig någon undervisning i Estniskan. 
Sådant låter sig endast med det här brukliga lefnadssättet göra, 
då man icke anser aftnarne såsom en öfvergifven del af dagen, 
den man till intet bättre kan använda, än till onödiga visiter, 
spel och toddydrickning. Alla, hvilka hos oss klaga öfver otill- 
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räckliga inkomster och för mycket göromål, kunde här lära sig 
mycket nytt, z. B. att i sjelfva verket inga otillräckliga inkomster 
finnas, utan att hvad man så kallar, är intet annat, än ett eu-
phemiskt uttryck för öfverflödiga utgifter, likasom hvad man 
nämner för mycket göromål är ett dylikt sminknamn för hvad 
man vanligtvis kallar dagdrifveri. Min husvärd Tit. Rådet Hagen 
lefver med fru och 7 å 8 barn ganska anständigt af den obe-
tydliga lön, han såsom Universitets Ritmästare tillgodonjuter, och 
dock äro de flesta förnödenheter här betydligt dyrare än hos 
oss, t. ex. socker R' 1 R. 20 kp., kaffe 1 Rub. 50 kp. Men 
hvem ville hos oss åtnöja sig med den dagliga lefnadsordningen 
här: om morgnarne en kopp kaffe starkt uppblandadt med cicho-
rie och dertill par skorpor, två rätter till middag, som ätes kl. 
V, 1 och dertill ett glas öl, ingen qvällsvard, utan i dess ställe 
några koppar the med par stycken helt små smörgåsar? Blott 
en enda gång har man under flere veckors tid druckit e. m. 
kaffe, och det vid ett utomordentligt tillfälle, då barnen åter-
komma ifrån landet, der de hos slägtingar tillbragt sommarn. 
Toddy eller annat spirituosum brukas alls icke; visiter högst 
sällan och äfven då ej någon större tillrustning för deras emot-
tagande, än som eljest i huset brukas, några koppar the och 
någon smörgås. På de ställen jag varit bjuden ut i staden har 
det gått likaså, eller har man på sin höjd druckit ett glas vin 
dertill; endast vid qällsvardsbordet drickes såsom hos oss flere 
glas. Toddy har jag i hela staden ej ens sett med undantag 
af en afton, då jag drack ett glas hos en svensk sjökapten, som 
är anställd för det härvarande ångfartyget, hvilket gör sina tourer 
emellan Dorpat, Pleskov och Narva. 

Härifrån begifver jag mig nu till Lettiska gränsen för att 
der studera Dorpatestniskan. Återvänder derifrån hit och reser 
till Pernau, hvarifrån jag kommer till Reval och öfeer till Finland. 
Mycket längtar jag väl hem tillbaka, men ännu mer längtar jag, 
att nu med ens få min estniska cours så absolverad, att jag ej 
en gång till behöfver resa hit, såsom jag väl en gång ännu 
måste besöka Lapparne och Tschuderne, förrän jag kan åstad-
komma en jemförande grammatik emellan Finskan, Estniskan, 
Lappskan och Tschudiskan. Emedan jag ej har något särskilt 
att berätta de andra kamraterne derstädes, tiden ej heller vill 
medgifva något längre onödigt skribleri, så skrifver jag nu ej 
till någon af dem, utan må detta hopslarfvade brefvet gälla 
såsom ett commune bonum er emellan. För en vecka sedan 
skref jag till Asp i Uleåborg, och bad honom af mitt i början 
af September utfallande qvartal skicka till dig 70 Rub. 1 fall 
du nu tycker så, att Frans skickligtvis kan inskrifvas i skolan, 
så beder jag dig hafva försorg derom äfvensom förskottsvis er- 
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lägga inskrifningsafgiften. I November är jag väl der hos eder 
och skall då godtgöra dig. Fru Wikman lärer ej heller hafva 
något deremot, att hon dertills kommer att vänta, och beder jag 
dig hälsa henne antingen sjelf eller genom Frans. I slutet af 
Sept. månad är jag i Reval och väntar att der hafva några rader 
af dig till mötes. Skrif dock på brefvet poste restante, för att 
det ej må blifva återsändt, ifall jag sednare skulle inträffa. 

P. S. Lefver Saima ännu? 

Din bror och vän 
Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 
Dorpat den 16 Augusti 1844. 

Käre Broder! 

I stället för att jag för en timme tillbaka, om ej för två, 
hade bordt begynna med närvarande brefskrifning, har jag för-
spillt tiden med Estniskan, så att jag ej hoppas få många rader 
ihop, förrän posttimman går ut. Som du ser, är jag ännu i 
Dorpat. Ordföranden för die gelehrte estnische Gesellschaft, 
Doctor Fählmann, öfvertalte mig att blifva qvar till Sällskapets 
sammankomst, hvilken i förgår ägde rum, och dit jag äfven 
blef bjuden. Den räckte ifrån kl. 7 e. m. till kl. 12 om natten. 
Först uppläste ordföranden en kort afhandling om Sällskapets 
framgång, förhoppningar och annat, såsom de nu sig befunno, 
sedan Sällskapet i början af sistlidet Juni åtskilts. Derpå in- 
registrertes några skänkta Skrifter och upplästes några bref, så 
vidt de angingo Sällskapet. Vidare upplästes en af Pastor 
Hollman inlemnad Afhandling om estn. nomina, och D:r Hansa, 
resumerte en uppsats af honom, hvars ändamål var att närmare 
bestämma de af Herodotos i Scyternas land namngifna orter. 
Samma Hansa förde protocollet under Secreterarens frånvaro på 
en resa i Ingermanland och Olonetsiska Gouvernementet. Under 
allt detta röktes cigarr och dracks först the och sedan vintoddy, 
hvilket tycktes vara ett godt medel att förekomma den stelhet, 
som vid sådana Sällskaper eljest ofta nog plär insmyga sig. 
Också samlas Sällskapet ej på Universitetet, utan alltid i ett 
privat hus. Sista timmen intogs en grundlig qvällsvard, hvarpå 
livar och en gick till sitt hem, utom Fählmann, som väl ännu 
måste besöka någon af sina patienter, med hvilka ensam han 
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skulle hafva nog tillräckligt göra, utan att ännu plåga sig med 
det lärda sällskapets ordförandeskap, min undervisning, föreläs-
ningar i Estniskan vid Universitetet, ty han är tillika Lector i 
Estniska språket, och andra föreläsningar i dietetiken och phar-
macologien, uti hvilka vetenskaper han förestår det lediga pro-
fessoratet. Med allt detta hinner han dock på ett förundrans-
värdt sätt, skrifver dertill Afhandlingar på Estniska i Marahva 
Kalender, och på Tyska i Sällskapets Handlingar. Det bästa, man 
hittills skrifvit i Estn. Grammatiken, är af honom i samma af-
handlingar tryckt. Af alla Läkare har han den största praktik 
här på orten (emellan 60 och 70 patienter, dem han dageligen 
uti staden besöker, utom de hvilka besöka honom och med 
hvilka han corresponderar). Han är nu en man af våra år, 
munter, flärdlös och välvillig eller tjenstfärdig i allt, som han 
kan uträtta. Vid Sällskapets sammankomst lofvade jag till nästa 
Sitzung en jemförande formlära i estniska och finska Grammati-
ken, såvidt jag dermed blefve färdig. Tillika utbad jag mig få. 
afskrifva Sällskapets lexicaliska samlingar, hvilket gerna bevilja-
des, och hvartill jag sedermera fick äfven en annan rätt, ty jag 
har hittills glömt att berätta, det bland de nyinvalda ledamöter 
jag äfven var en. Så snart jag kommer tillbaka ifrån Lettiska 
gränsen, hvartill jag nu tänkt resa, börjar jag med det lexica-
liska afskrifnings-arbetet. Det medtager väl flere veckor, men 
är dock nödvändigt, emedan de alldraflesta estn. ord äfven 
förekomma som finska om ej alla, så dock i en eller annan 
dialekt, och när man så i massa får reda på dem, så är det 
bättre, än att enskilt uppsöka dem. — — 

Din vän och broder 
Elias Lönnrot. 

Utdrag af ett bref från D:r Lönnrot. 
Saima 1844, n:o 44. 

Dorpat den 27 Aug 1844. 

De härvarande Estomanerne äro af olika meningar rörande 
slägtskapsförhållandet emellan Estniska och Finska språken, i 
det somliga betrakta Estniskan såsom en dotter, andra såsom 
en syster till Finskan. Jag sluter mig till de sednare, emedan 
af tvenne onda dock en förderfvad syster är drägligare än ett 
vanslägtadt barn. Någon har till och med påstått, att det Liviska 
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språket, som är en i hög grad urartad och stympad dialekt af 
Estniskan, och som talas af Liverne vid floden Salis och på 
Angernska kusten — vore urspråket såväl till Estniska som 
Finska och alla andra beslägtade språk ! Dock har man också 
här under de sednaste tiderna icke låtit det bero på haltlösa 
påståenden, utan man har nu mer än eljest behjertat språkets 
philologiska behandling. Nyligen hafva tvenne särskilda form-
läror — den ena af Pastor Ahrens, den andra af Doctor Fähl-
mann — utkommit, begge vida bättre och fullständigare än deras 
föregående. Den sistnämnde författaren är en här i Dorpat bo-
ende praktiserande läkare och Universitets Lärare, för det när-
varande också Ordförande i det Lärda Estniska Sällskapet i 
Dorpat. Till en ny Estnisk ordbok har det Lärda Sällskapet 
stora samlingar, och jag har nu fattat det beslutet att afskrifva 
dem alla, hvartill också Sällskapet lemnat mig sitt bifall. 

Kanske intresserar det dig att veta, hvaruti hufvudsakligast 
det Estniska språket skiljer sig ifrån det Finska? se här: a) Vo-
calharmonien har helt och hållet gått förlorad, så att man i ordets 
sednare stafvelser hör blott hårda vocaler ; b) Pronominal-suffix-
erna förekomma icke, några ord undantagne, i hvilka man ännu 
träffar tredje persons suffix, men hvilka ord man betraktar så-
som adverbler; c) Nominativen, der den i Finskan ändas på en 
vocal, har i Estniskan mestendels aflaggt vocalen, likaså Casus 
Adessivus, Ablativus, Inessivus, Elativus och vanligen också 
Infinitivus ; d) Casus Comitativus (ointane-, rintoine-), Prolativus 
(rinnatse, rinnoitse), Instruktivus (rinnan, rinnoin) och Essivus 
(rintana, rintoina) förekomma icke, men väl tvenne andra Casus, 
som Finskan icke har, nernligen en Casus Terminativus (rinnani, 
ända till bröstet) och en Instructivus med ändelsen ga (rinnaga, 
med bröstet) ; e) Pluralis har vanligen tvenne särskilda Casus-
linjer, af hvilka den ena förstås mera collektift; Verberna hafva 
ingen Presens Conjunctivi och ingen Optativ, och äro dessutom 
mycket fattigare än de Finska Verberna ; g) Orden blifva ofta 
syncoperade, såsom nuhtlen i st. för nuhtelen, viimne i st. f. vii-
meinen (viimminen), tiitred i st. f. tyttäret, kambrid i st. f. kam-
marit; h) De Finska gerundiala och participiala constructionerna 
måste man ofta uttrycka med tillhjelp af en partikel. Endast i ut-
tryckets korthet har Estniska språket ett företräde framför det 
Finska. Då antalet af enstafviga ord i Estniskan är ganska 
stort, så skickar sig detta språk bättre än vårt till den moderna 
verskonsten. Estniska litteraturen är fattig, ja ännu fattigare än 
den Finska. Emedlertid har den dock några goda folkskrifter, 
som jag har för afsigt att efter min hemkomst bearbeta för våra 
landsmän. 

Emedan den ofvannämnda lexicaliska afskrifningen med- 
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tager väl halfannan månad, och jag dessutom till par veckor 
tänkt resa ända till Lettiska gränsen, för att bättre kunna under-
söka den Dorpat-estniska dialectens egenheter, så kommer jag, 
att ännu par månader vistas på dessa orter. 

Som min hemresa efter allt utseende ej kan inträffa förrän 
i October eller November, så är troligt, att jag måste återvända 
genom Petersburg och Viborg. Efter hemkomsten tänker jag 
för två år sätta mig ned på ett ställe och försöka, huru långt 
jag derunder kan komma med det Finska Lexicon. Derpå 
måste jag väl åter genom en några månaders resa till Lapparne 
eller Tschuderne taga motion, så att jag kan sitta de återstående 
två åren. 

Till F. J. Rabbe. 
Dorpat den 14 October 1844. 

Käre Broder! 

Min vandring hos Dorpatesterna på landsbygden räckte 
nära 7 veckor i stället för de två, hvarmed jag vid afresan 
trodde mig komma till rätta. 1 förgårs afton kom jag ändtligen 
tillbaka, läste först ditt kärkomna bref, derefter åtskilliga andra, 
några älven från Kajana. I går bogserte jag hela dagen med 
Tidningarne och måste väl ännu förspilla en dag med dem. 
Böckerna från dig och Thuneberg har jag bekommmit, och tackar 
dig för besväret med dem. Några af dem har jag redan gifvit 
åt Fählrnann, och skall i öfvermorgon, när Sällskapet har sin 
sammankomst gifva resten åt Sällskapet. 

Den 18 October. 

— — — — 
De lexicaliska samlingarne bekom jag igår, och äro de 

större än jag väl hade väntat. Med deras afskrifvande går väl 
halfannan månader tillända, så trägen jag än må vara. Detta 
är ledsamt nog, emedan jag redan börjar längta hemåt. Aber 
4TO ickaarb ! med oförrättade ärender i den delen ville jag dock 
ej återvända, och måste derföre besluta mig för att qvarblifva 
här, om jag ock för detta besluts skull blifver tvungen att åter-
vända halftrasig genom Petersburg. 

Under den 6 1/2  veckor långa vandringen besökte jag 
Dorpat-esterna ända till Lettiska gränsen helt nära staden Talk, 
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och återvände derifrån genom en annan stad Werro. Öfverallt 
fann jag ett ganska gästfritt bemötande på prestgårdarne, hvilka 
voro de enda herrskapsställen, som jag besökte. Ty så fullsådt 
också landet är af Herregods, så besökte jag ej ett enda af dem, 
dels derföre, att jag på dem icke kunde hafva att lära något 
för mig nödvändigt, dels af förtrytelse öfver deras bondförtryck. 

Den Dorpatestniska dialektens declinations- och conjuga-
tionsformer äro vida mer öfverensstämmande med Finskans, än 
de Revalestniska formerna det äro, hvilket är nog märkvärdigt, 
då motsatsen dock vore förklarligare. Älven sjelfva landet söder 
om Dorpat har mera likhet med den Finska jorden, än fallet är 
med de sjö- och berglösa trakterne emellan Reval och Dorpat, 
hvilka jag genomfor. Presterne utan undantag voro lärdt folk, 
hvilka höllo sig tyska theologiska tidskrifter och noga följde 
med sin tid. Alven syntes de alla vara rätt välmående. Dock 
ville jag med 1,000 rubels årlig inkomst hellre vara prest i 
Finland, än här med 10,000, emedan jag säkert hunne dö förr, 
än jag kunde vänja mig till att med likgiltighet betrakta den 
här af sina godsherrar förtryckta allmogens läge. Ehuruväl de 
heta bönder, så äro de dock alldeles som herregårds torpare hos 
oss, ja ännu sämre, ty en torpare hos oss kan dock hafva 
hoppet qvar, att med tiden kunna komma sig till ett sjelfständigt 
hemman, men det kan den estniske bonden ej. Också bo de 
sämre, än den fattigaste finska torpare. På en krog kom en 
halffull bonde till mig i krogskammaren och började tala om 
ett och annat. Jag bad honom gå ut, med det tillägg, att jag 
ej tålte en full menniska inne hos mig. Då började han gråta 
och bad att jag ej skulle taga det så illa upp, emedan supandet 
dock vore det enda, hvarmed de kunde fröjda sig, sest kui 
Roots meid enne odiks teggi (alltifrån den tiden som Svensken 
fordomdags gjorde oss till slafvar). Troligen förstod han med 
Roots de Tyska riddarene. 

Hälsa alla bekanta först och främst Din Fru och anför-
vandter ifrån 

din tillgifnaste 

Elias Lönnrot. 
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Till J. W. Snellman. 

Käre Broder! 

Emedan det i morgon blifver ett halft år fullt, sedan vi 
den 2 Maj i Kuopio sednast sågo hvarandra, så kan det väl 
vara god tid, att annorlunda än i tankarne besöka dig, innan 
den högst efterlängtade dagen kommer, då jag åter kan träffa 
dig och de andra seniores derstädes. Efter ett nära sju veckors 
långt kringströfvande söderom Dorpat har jag nu åter nedslagit 
mina bopålar i den lifländska Universitetsstaden för att excer-
pera några lexicaliska samlingar, som die gelehrte Gesellschaft 
härstädes äger. Detta är jag föranlåten till att göra, emedan 
det estniska ordförrådet synes lemna ett icke obetydligt till-
skott åt vårt finska modersmål, och en närmare bekantskap 
med Estniskan dessutom för den finska lexicografian är högst 
nödvändig, dels för igenfinnandet af ett ords ursprungliga bemär-
kelse, dels derföre, att den kan lemna många genuina ord, mot 
hvilka Finskan i tiden kan utbyta en mängd illa rådbråkade 
svenskfinska ord. Af åtskilliga omständigheter ville jag sluta, 
att Estniskan i fordna tider varit ett mer utveckladt språk, än 
Finskan. Men sedan Tyskan kom i landet och förstörde så det 
ena som andra hos Esten, gifvande knappt något annat i stället 
än ett flere sekler fortfarande slafveri, blef språket hämmadt i sin 
egendomliga utveckling och började arta sig efter Tyskan, så 
att tillochmed några ändelser blefvo antagna ifrån Tyskan, näm-
ligen den tyska diminutiv-ändelsen -chen och adjectiv-ändelsen 
-lich, hvilka nu finnas i Estniskan såsom allmänt brukliga än-
delser -kene och -lik. Det är en bekant sak, att orden i ett 
språk med tiden icke växa till i längd, utan tvertom förkortas. 
Estniskan har på dubbelt sätt förkortat sina ord ifrån, hvad de äro 
i Finskan, 1) genom en del stammarnes syncopering: kandle, 
ikmä, keeldmä, masma, kauplema för : kantelen, itkemään, 
kieltämään, maksamaan, kauppelemaan, 2) genom ändelsernas 
bortkastande: kirja, kirjalt, kirjast, kida, kirjaks, kirjo för 
kirjan, kirjalta, kirjasta, kirjaan, kirjaksi, kirjoja. Sådana meta-
morphismer, som t. ex. de svenska gök, gås, höna, sik, räf, 
hare, brukade om menniskor, förekomma mycket mer i Estniskan 
än i Finskan, antingen de då blifvit bildade efter Tyskan eller 
på annan väg tillkommit såsom ett syndastraff, för det man icke 
säger rent ut, hvad man tänker. f Finskan förekomma sådana 
förbildade bemärkelser öfverhufvudtaget mer sparsamt, så att det 
verkeligen är att förundra sig deröfver, att den svenska språk-
andan i den delen så litet inverkat på den finska. Ännu i dag 
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kan en Finne nämna käki, hanhi, kana, siika (kettu), repo, 
jänis, utan att dervid behöfva tänka sig en enfaldig narr, en 
tåpig flicka, en hal eller slug man o. s. v. eller bilda något nytt 
ord för housut. Men äfven i mycket annat har Finskan utvecklat 
sig ganska egendomligt, hvarföre dess grammatik också hör till 
de regelmässigaste. Eller hvilket annat språk äfven med mindre 
formrikedom, än Finskan, kunna vi nämna, utan att det hade 
en god portion af verba anomalia, irregularia, defectiva, och utan 
att dess pronomina vore hopflickade af särskilta stammar, dess 
declinationslära utrustad med en mängd undantag? I allt detta 
står den finska grammatiken nästan ensam, såsom den der icke 
känner något sådant bagage. Orsaken, att Finskan blifvit sig 
så trogen, ligger till en del deruti, att först och främst det finska 
skriftspråket grundlades af infödingar, och att äfven derefter de, 
som skrifvit på Finska, allt ifrån barndomen varit med språket 
förtrogna, ofta som barn ej ens kunnat något annat språk. Helt 
annorlunda har det varit med Estniskan. Tyskar, hvilka lärt sig 
knapphändigt tala språket, började först använda det i skrift, 
och derefter har allt till sednare tider hvarje sådan, som till 
husbehof lärt sig Estniska, trott sig förorsaka menskligheten en 
stor förlust, om han ej skrefve och utgåfve åtminstone en några 
sidor lång ströskrift på Estniska. Bland sådana auctorer är det 
en splitterny upptäckt, att Estniskan har tvänne objectcasus, en 
för det bestämda, en annan för det obestämda objectet, och 
många tvifla ännu på verkligheten deraf, hvarföre de både munt-
ligen och skriftligen bruka vöttis naest (1. otti naista) för vöttis 
naese (f. otti naisen eller vaimon), hvilket skall betyda: tog sig 
en hustru eller gifte sig, men betyder någonting helt annat. 
Sjelfva den estniska bibelöfversättningen börjar med : algmisses 
loi Jummal taevast ja maad (f. alussa loi Jumala taivasta ja 
maata), hvilket naturligtvis borde betyda : i begynnelsen skapade 
Gud himmelen och jorden, men betyder: i begynnelsen höll 
Gud uppå (var sysselsatt med) att skapa himmel och jord, obe-
stämdt, huru långt han kom dermed. Dessutom begingo det 
estniska skriftspråkets grundläggare ett stort fel deruti, att de 
utan någonslags större nödvändighet antogo tvänne dialekter till 
skriftspråk, den reval-estniska och den dorpat-estniska, hvilka 
i början kanske knappt så mycket skilde sig ifrån hvarandra, 
som den tavastländska hos oss skiljer sig ifrån den savolaksiska. 

stället för att hos oss genom antagandet af ett enda skriftspråk 
de särskilta dialekterna allt mer och mer hopsmultit och hop-
smälta, har förhållandet i Estniskan varit tvärtom, då hvar och 
en, som skrifver på den ena dialekten, vill göra det så radikalt 
dorpat- eller reval-estniskt, som möjligt är af fruktan att eljest 
beskyllas för okunnighet i den valda dialekten. 
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En sak, som äfven mycket hämmat Estniskans utveckling, 
var den ända till inemot tre decennier tillbaka fortfarande lif-
egenskapen hos Esterne. All friare comrnunication emellan fol-
ket var derigenom stängd, hvarföre språket på särskilta tillochmed 
angränsande gods bildade sig olika, utan att denna bildning 
någonsin fick tillfälle att hopsmälta till en allmän. Så träffar 
man ofta tillochmed i samma socken vissa former och ändelser 
i olika byar olika. Nu sedan Keisar Alexander afskaffade lif-
egenskapen i Est- oeh Lifland, har en friare rörelse emellan 
folket uppstått. Deraf, isynnerhet af öfverflyttningar ifrån ett 
ställe till ett annat, kan man hoppas, att de particulära. bildnin-
garne i framtiden skola homogeniseras. Också har hos de yngre 
estniska lärda en ny hog för språkets bearbetning vaknat, ehuru 
icke så allmänt, att man deraf snart kunde hoppas något hufvud-
sakligt. 

De estniska ordspråken, gåtorna, visorna och sagorna halva 
mycken likhet med de finska. Några äro nästan ord för ord 
desamma. Ännu kunde en ansenlig samling göras af dem, men 
troligen ej mer efter en mansålder, emedan Herrnhutarena äro 
synnerligen bösa deröfver, att sådant skräp skall finnas till i 
verlden, och önska dem allesammans fan i våld, dit de ock 
troligen snart komma. Ehuru jag på detta bref bortplottrat redan 
öfver två timmars tid, kan jag dock ej sluta, utan att meddela 
dig en estnisk runa efter de båda skrift-dialekterna och med 
bifogande af Estniskans uttal efter den finska orthografien. 

— — — — —  
Också af detta lilla stycke kan du finna, huru olik den 

estniska orthografien är den finska. Då dess tyska uppfinnare 
icke vetat, att Estniskan af bokstäfverna t-u-1-i kan bilda tre 
särskilda ord: tu/i, iulli, tuull (ja om det funnes, tillochmed 
ännu ett fjerde : tt/ull°, men Tyskan endast två : tulli, tuull, så 
införde de också i Estniskan ej flere, än dessa nyssnämnda 
tvänne beteckningssätten. Derföre kan en utlänning aldrig vara 
säker, att han läser en estnisk skrift rätt, emedan 11, mm, nn, 
rr, ss än låta såsom dubbla, än såsom enkla. Minna uttalas 
mina (jag) eller minna (gå), vallitsen uttalas antingen valitsen 
(jag väljer) eller vallitsen (jag styrer). — Med vidare commen-
tering öfver den estn. orthogr. hinner jag nu ej, utan får endast 
nämna, att språket äger en vokal ö, som uttalas midtemellan 
o och ö, och att en punkt under en vokal betyder att följande 
consonant uttalas vekt t. ex. Q/ som of/ eller o/j. 

Böndernas tillstånd i Est- och Lifland är långt ifrån att 
vara afundsvärdt. Då flere godsägare knappt veta, Kvart de 
skola göra af med sina hundratusende rubels årliga inkomster, 
så veta flere bönder ofta icke hvad de på morgondagen skola 
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få i munnen. Sådant är och måste böndernas tillstånd blifva 
så länge, såsom här fallet är, icke andra än adeliga och deras 
vederlikar ifrån Hofråds rang uppåt äga jordbesittningsrätt. Bön-
derna äro nu helt och hållet som våra herregårdstorpare på några 
ställen. Bearbeta de sin jord sorgfälligare och eljest förbättra 
sina villkor, så hafva de vanligtvis till lön derföre, att utskyl-
derne för dem förhöjas, eller de utdrifvas, om de ej gå in 
uppå att betala mer än förut. Man förundrar sig öfver att de 
äro så tröga och sorglösa att de ej anlägga sig fruktträgårdar 
m. m. men för hvem skola de arbeta och anlägga fruktträgårdar, 
då de ej kunna lämpa på sig ens Virgilii „insere Daphnis pyros, 
carpent tua poma nepotes". Vidare förundrar man sig öfver att 
de äro fallna för kroglefnad, och påstår, att de äfven under när-
varande omständigheter kunde lefva bättre, bo snyggare o. s. v. 
hvarföre man fabricerar och utdelar ströskrifter med många goda 
lärdomar och varningar, men hvilka vanligtvis uträtta ingenting, 
ty så länge roten är sjuk, blifver trädet dåligt, så mycket man 
än må plåstra om det. Nyss läste jag i tidningarne, att Un-
gerske Ständerne ändteligen beviljat bönderne jordbesittnings-
rätt; när skall Landtdagen här komma så långt? Detta år var 
den lifländska adeln samlad till en landtdag och frågan var 
verkligen före och hade en del af adeln för sig, men det större 
motpartiet segrade. — 

Emedan tiden löper mig ur händerna, så måste jag sluta 
här. Om du vill begagna något af detta bref för Saima, så 
rätta om det efter behag, ty jag hinner nu så litet dermed, att 
jag ej ens har tid att ytterligare genomläsa, hvad jag skrifvit. 

Hosfölj. ber jag dig lemna åt Wennberg och dessutom, 
att du hälsar dina modlärare. Skulle du eller Zitting fägna mig 
med några rader, så kan brefvet alltförväl träffa mig i Dorpat, 
der jag stadnar ända in på December. 

Dorpat den 1 Nov. 1844. 

Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 
Dorpat den 12 November 1844. 

Käre Broder! 

Tack för ditt bref med penningarne, som kommo i grefvens 
tid, sedan jag den sista veckan gått med ej mer än mina par 
Rubel i fickan. Dock skulle jag ej kommit i någon klämma, 

Tuus 
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om din remiss också dröjt någon vecka längre, emedan Fähl-
mann redan i somras opåminnt tillsade mig, att gifva det honom 
tillkänna, om jag någon gång skulle komma i penningebehof. 
Denna hans förekommande godhet har jag dock ej behöft 
begagna och behöfver väl ej heller, sedan du nu skickat mig 
hela 100 Rub. S:m, visande derigenom, att Du känner mitt 
behof mycket bättre, än jag sjelf. Ty hade jag nu ej bekommit 
mer, än hvad af mitt qvartal återstod, så hade jag väl dermed 
kunnat reda mig ut härifrån Dorpat, men i Reval varit tvungen 
att låna, på köpet kanske fått gå till fots dit, hvilket jag nu ej 
behöfver, om jag ej eljest vill göra det. I slutet af månaden 
lärer jag äfven få mitt arbete till slut, så slut näml. som jag 
dermed denna gång kan blifva, ty efter allt förutseende måste 
jag efter par år komma igen till några månader, för att ergänzen 
det, som jag denna gång arbetat. Ty icke endast Gesellschaftet 
här har åtskilligt till Lexicografien hörande, utan presterne på 
landsorterne ännu mer, hvilket jag en annan gång måste till-
egna mig, emedan tiden nu ej medgifver. 

Nyss var jag på en boklåda, betalte Sanscrit Grammatiken 
med 13 Rub. 87 '/, kopek, samt köpte några Tyska Folkskalen-
drar och en Neues Devisenbuch oder 1,300 Devisen auf Liebe, 
Freundschaft, Erinnerung etc., hvilken bok jag ämnat till det 
blifvande biblioteket vid den Suom ska Devisfabriken på Kallio-
linna. Har du eljest producerat någonting, eller har det viel 
geschäftiga lifvet under sommaren hindrat att vidare tänka derpå? 

För en vecka sedan hade jag bref af Pastor Aejmelaeus i 
Reval, och han förmodar, att jag ännu i December kan komma 
directe öfver hafvet. Derföre reser jag härifrån till Reval, men 
blifver jämmerligen bedragen, ifall jag då derifrån måste taga 
den Petersburgska vägen, emedan man ifrån Reval räknar 3 mil 
längre till Petersburg, än härifrån, dessutom troligen ej kan 
komma med extraposten, utan måste leja särskildt hästar, hvilket 
väl blifver dubbelt dyrare. Hur det ock må vara, så tror jag 
mig komma till rätta med dengi, som jag nu erhöll, emedan 
jag ej här har tid att bortslösa mycket af dem. Jag har nu för-
delt mitt arbete till dagspensa och måste ofta ifrån kl. 5 om 
morgonen sitta till sena aftonen för att få ett sådant pensum till 
slut, och besöker jag Ehrenstolpe, Fählmann eller någon annan, 
så vill det alltid bliva rest till följande dagen. Samma händer 
äfven, om jag skrifver ett längre bref, hvarföre jag med visiter 
och brefskrifning varit mycket sparsam. 

Till Kalender-utskottets sammankomst har Fählmann 2 ggr. 
kallat mig, hvarunder beslutits hvilka stycken i den Estn. Volks- 
kalendern för nästa år införas. Som jag funnit är utskottet 
mycket samvetsgrannt vid valet af stycken, hvilket för Kalenderns 
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väl och Sällskapets, som utger den, anseende är helsosamt. 
Fählmann sjelf är en sträng Ehsto, emedan Estniskan ända till 
hans 10:de år, varit det enda språket han talat. Men icke alle-
nast med språket nagelfar man, utan äfven med artiklarnas inne-
håll, i synnerhet, att de ej skola blifva pietistiska, ej heller 
opietistiska. Vid sista sammankomsten hos Pastor Geheve, af-
gjordes hela nästa Ars Kalenderssak, och stycken som införas 
äro 1:o en Afhandling om tidens indelande för Bonden, nämligen 
hvilka arbeten han för hvar vecka af året i sitt hushåll har att 
iakttaga. 2:o En allmän beskrifning af Europas länder af D:r 
Kreutzwald i Verro; den förra Afhandl. var af en Pastor Knapf-
fer (om jag rätt minnes). 3:o Par stycken andeliga porner och en 
moralisk af särskilta författare. 4:o En rolig berättelse med 
rubrik Kribus Krabus af Fählmann sjelf. Det var näml. en 
bonde som kom med sitt brädlass till staden och sålde det åt 
en snickare Toll. Men som snickaren ej hade tid att följa 
honom hem, så beskref han honom sitt hus och hvilka gator 
och tvärgator han skulle följa, för att komma dit. Bonden be-
gaf sig men vek under vägen af i en kramboda för att köpa 
något. Der glömde han både snickarns namn och vägen till 
hans hus. Medan han på gatan skrapar sig bak örat, för att 
upphjelpa sitt minne, kommer der tvänne skolgåssar ifrån skolan. 
Bonden frågar af den ena, om han ej kunde säga honom namnet 
på den herren, som köpt hans bräder, och hvar han bodde. 
Huru skall jag kunna det, svarade gossen. Men den andra 
litet fiffigare tog ordet och sade : icke heller kan jag det, men 
der i det huset bor en herre, som har en stor bok med namnet 
Kribus Krabus och slår han der upp ett blad som heter lirum 
larum lomps, så står på det bladet uppskrifvet, hvar allt folk i 
hela verlden bor. Dermed viste han honom till sin lärare. 
Bonden kom dit och frågade om han ej ville vara god och taga 
fram den boken Kribus Krabus. Och emedan läraren en stund 
såg med stora ögon på honom, förnyade han sin anhållan och 
gjorde det väl ännu en gång till, tills läraren åt någon som 
tillika var inne, sade : der Kerl ist Toll. När bonden hörde 
ordet ton, så behöfde han ej mer för att ihopkomma snickarens 
namn, utan bad honom ännu se efter, hvar denne bodde. Fick 
äfven, då man nu kom underfund med hans ärende, veta det, 
och begaf sig åstad med brädlasset, högeligen förundrande sig 
öfver den märkvärdiga boken, der allt menskligt vetande, efter 
hvad han inbillade sig, fanns. Fählmann säger, att händelsen 
verkeligen tilldragit sig här i Dorpat, men andra påstå, att Fähl-
mann sjelf uppdiktat den, likasom Nervander hos oss ibland 
hopdiktar sådana lustiga berättelser. 

Helsa Din Fru, Dina Anförvandter och andra bekanta. 
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Dorpat d. 3 Dec. 1844. 

För att du icke alldeles oförmodadt måtte finna mig i 
Helsingfors, så får jag nu förkunna, att jag denna dag köpt mig 
en packlåda, och äfven gjort början att deri inpacka mina effekter, 
för att med en forman låta alltsammans afgå till Petersburg. 
Mig sjelf har jag dock ej kunnat inpacka och då cassatillgån-
garna ej gerna tillåta mig att resa med posten — ingenting åter 
är ledsammare, än att sitta i en formanskärra, den fot för fot i 
8 dygn framskrider de några och trettio milen ifrån Dorpat till 
Petersburg — så är jag sinnad att gå till fots, åtminstone till 
Petersburg. Detta befriar mig dessutom ifrån en annan utgift, 
den jag skulle måsta göra, om jag åkte, nämligen ifrån att köpa 
mig en pels. 

Mina lexicaliska afskrifningar har jag såtillvida slutat, att 
numera endast trenne smärre häften återstå. Då jag dessutom 
tänkt genomgå dem mera flygtigt, så hoppas jag att i nästa 
lördag kunna säga Dorpat farväl! Redan i förhand fröjdar jag 
mig deröfver dels derföre, att hvarje steg derefter för mig när-
mare Helsingfors, dels äfven derföre, att då ifrån ett 8 veckors 
långt sittande åter en gång komma på rörlig fot. Just i nästa 
lördag går äfven mitt pass efter nya stilen till ända, men eme-
dan man här följer den gamla, så har jag naturligtvis 12 dagar 
till godo. Jag hoppas att man i Petersburg ej märker eller 
anmärker differensen. 

Consul von Böningh var här nyligen och anmodade en af 
sina bekanta, Handlanden Werner att i allt vara mig behjelplig 
vid min afresa, för hvilket jag är honom mycket tackskyldig, 
emedan för mig sjelf såsom mindre bekant med formans- och 
andra förhållanden säkert en eller par dagar strukit med för att 
få allt bestyrt så väl, som jag nu får det. 

Det lärda Sällskapets Secreterare, Doctor Sachsendahl, har 
för par veckor sedan återkommit från sin resa, är en ung mycket 
treflig man, med den jag ofta besökt Sällskapets bibliothek. 
Några dupletter af rarare skrifter har jag förut bekommit derifrån 
till skänks, och i dag bekom jag likaledes alla 20 Häften af 
Rosenplänters Beiträge, hvilken man icke lät mig betala, ehuru 
jag ville det. I det hela var det också ganska bra sålunda, ty 
min Cassa hade dermed blifvit nästan tom, emedan Rosenplänter 
sjelf säljer den för 60 Rubel B:co, och priset här ej heller kun-
nat blifva mindre. Ursprungligen kostade den hela 100 Rub., 
näml. 5 Rub. hvarje häfte. 

Snart får jag thaud, och vill derföre sluta detta bref dess-
förinnan, ty derefter måste jag gå med det till posten. — Ganska 
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rätt hade jag gissat med thaudet, ty sedan jag nedsatt punkten 
efter den sista meningen, har jag kört tre glas the i mig, och 
då posttimmen snart utgår — den räcker här till kl. 8 om afton, 
så vill jag engång sluta detta bref och bedja dig utdela häls-
ningar efter vanligheten. 

Kattila den 18 December 1844. 

Så långt har jag nu kommit på min återfärd, att jag räknar 
knappa 10 mil till Petersburg, dem jag när som hellst kunde på 
två dagar tillryggalägga, med tillhjelp af häst tillochmed på en. 
Men här har jag träffat på Vadjalaisel, hvilka jag omöjligt kan 
resa förbi, utan att taga någon notis om deras språk, och dess-
utom har jag stött på ett högst gästfritt presthus hos Pastor 
Grundström — Prof. Reins svåger —, hvilket äfven blefve svårt 
att efter en enda dag öfvergifva. Väl går mitt pass äfven efter 
gamla stilen med morgondagen ut, men nämnde Pastor Grund-
ström har lofvat utrusta mig med ett pastorligt Document, under-
tryckt med Kyrkans Sigill, och tror att jag dermed, utan att 
löpa någon fara, kan komma till P:burg, hvilket jag äfven sjelf 
skulle tro, då man i Ryssland ännu mycket respecterar Kyrkan. 

1 går sysselsatte jag mig hela dagen med att skrifva 
bröllopssånger af en vadjalais-gumma. Samma sånger torde 
dock äfven förut finnas upptecknade, emedan Prof. Rein och 
dessutom Akademikern Sjögren haft just samma gumma hos sig, 
likasom också Reguly, med hvilken sistnämnda hon dock ej 
varit särdeles nöjd, utan tillochmed sagt honom midt i synen, 
att han varit dum, då han naturligtvis hade svårt att förstå 
hennes språk. Ehuru jag redan afskrifvit flere ark — hela 48 
spalter, såsom jag nu just räknade  så har gumman dock 
lofvat sjunga ännu en dag för mig. De samma hafva någon 
likhet med bröllopssångerna i ryska och finska Karelen, men 
det mesta är alldeles eget. Hvad språket beträffar, så tyckes, 
som skulle det utgöra en mellanlänk emellan Ryskkarelskan och 
Dorpatestniskan, har dock äfven åtskilliga egenheter, dem man 
hvarken i det ena eller andra finner. 

Min färd från Dorpat hit försiggick utan några vidrigheter, 
så att jag ock vandrade till fots, med undantag af de sista 4 
milen ifrån Narva hit, hvilka jag åkte med Pastor Helenii häst, 
då, såsom han mente, han ej ville hafva den skammen på sig, 
att låta mig gå till fots ifrån sig, liksom det skulle vara en 
synnerlig heder för mig että nuija kyydillä kulkea pappilasta 
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pappilaan. Samma Pastor Helenius, son till Prosten i Pöytis, 
har hittills varit pastor i Narva, men nyligen bekommit sig ett 
8,000 rubels pastorat i Estland, 8 mil ifrån Reval. Utan att 
synnerligen ens hafva tänkt derpå, hade det fallit honom in att 
en söndag begifva sig dit för att predika prof, och den följande 
söndagen fann han sig enhälligt så af herrar som bönder vald 
till pastor derstädes, framför tre stycken infödda Ester, alla äfven-
ledes ganska dugliga prester och goda predikanter. 

Innan brefvets rum blifver för knapphändigt, måste jag 
komma fram med hufvudsaken, som är, att du åter skickar för 
mig 25 Rubel S:r till Petersburg med den aldra första lägen-
heten. Men adressera brefvet till Pastor Sir&I, ty det kunde 
hända, och är äfven troligt, att jag måste lemna Petersburg, 
förrän ditt bref framhinner, hvarföre jag af SirCisi tänker låna de 
25 S:r, dem han sålunda i ditt bref återbekommer. Jag kan, 
utan afseende på det utgångna passet, äfven derföre ej länge 
qvarstadna i P:burg, att jag derigenom i år blefve helt och hållet 
utan Jul, hvilket vore högst dumt. Ty här infaller den ej förr 
än 12 dagar sednare, och dittills skulle jag dock ej kunna vänta. 
Derföre skall jag bjuda till att åtminstone den 24 December 
kunna inträffa hos Ståhlberg i Viborg, om jag ock ej kan hafva 
någon utsigt att då äta julgröt hos Dig. Det kommande nya 
året skall jag väl tillsammans med Dig invälkomna. 

Kajana den 11 April 1845. 

Käre Broder! 

På andra veckan har jag nu varit i Kajana, der allt be-
finner sig såsom förut. Också har jag nu beslutit att åtmin-
stone för det första året bosätta mig härstädes, ty det kan vara 
alldeles likgiltigt, hvar jag sålänge vistas, som jag blott skrifver, 
utan att det ännu tryckes. Genom Gymnasiets tillkomst hafva 
hyrorna i Kuopio stigit och lifvet eljest blifvit dyrare — ännu 
dyrare blifver det, om en bataljon militär, såsom det berättas, 
skall der blifva logerad — hvarföre jag äfven i ekonomiskt hän-
seende finner mig föranlåten att stadna i Kajana. Nu dock 
måste jag ännu med vinterföre resa till Kuopio för att emottaga 
Europaus och flytta mina böcker till Kajana, som jag vid genom-
farten för par veckor sedan kom att qvarlemna der, emedan jag 
då ännu ej fullt beslutit om min blifvande boningsort. Under 
det kringirrande lefnadssättet hittills har jag ännu ej hunnit ut-
skrifva allt, som jag af det Lappska Lexicon behöfver, men 
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hoppas dermed blifva färdig, så att jag åtminstone i Junii kan 
återskicka dem. — — — 

— — — — — — — — —  
När Suomi blifver färdig, så skicka mig ett ex. och gif 

den Osterbottningarnes Joukahainen till skjutskarl. Ignatii Har-
julan talon onnettomuus lärer då också vara färdig, så att jag 
äfven kunde få den. 

Tusendefallt tacksägelser och hälsningar till din Fru, dig 
sjelf naturligtvis ej heller glömmandes. Hälsa äfven andra 
bekanta! 

Käre Broder! 

Sedan jag sednast skref till dig, har jag varit rest till 
Kuopio, för att afhemta Europus, som der i medlet af April 
efter vårt aftal inträffade, äfvensom mina vid genomresan förut 
der qvarlemnade böcker och andra effecter. Redan i mitt förra 
bref lärer jag hafva nämnt, att jag beslutit qvarstadna i Kajana, 
såsom jag ock nu derstädes bosatt mig. Nu har jag öfverens-
kommit med Europxus, att han i nästa Junii eller Julii månad 
begifver sig ut på vandring i Ryska och Finska Karelen för att 
för den Finska Ordboken insamla nya ord, närmare undersöka 
bemärkelsen på åtskilliga förut insamlade, uppteckna sånger, 
ordspråk, gåtor, sagor m. m. som han kan öfverkomma. För 
att kunna komma öfver gränsen på Ryska sidan, skulle han 
behöfva pass, hvarföre jag åter måste besvära Dig med anskaf-
fandet deraf och detsammas hitskickande. Troligtvis kan sådant 
ej fås ifrån Uleåborg, åtminstone utan Rectorns för Universitetet 
tillstånd, hvilket han ej äger. 

Jag ämnar väl bestå honom par hundrade Rubel för nämnde 
vandring, hvilket också med hushållning kunde vara tillräckligt, 
men då jag af egen långvarig erfarenhet känner, att man får 
dess mera uträttadt, ju mindre man nödgas fundera vid utgif-
vandet af hvarje djenuschka, och då ändamålet för hans vandring 
angår forskningen för Finska språket och litteraturen, så månne 
icke Litteratur Sällskapet kunde understödja hans företag med 
andra par hundrade Rubel? Om Du tycker det vara skäl att 
framkomma med en dylik proposition för Sällskapet, så beder 
jag dig vid första sammanträdet göra det. I alla fall laga, att 
han får pass till Archangelska och Olonetsiska Gouvernementerna, 
eller åtminstone Rectorns tillståndsbref till erhållande deraf ifrån 
Uleåborg. Jag tycker, det är synd, att med hans iver och nit 

29 
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för saken, samt grundlighet och sinne för forskning, sysselsätta 
honom med renskrifning, hvartill jag alltid kan få sådana per-
soner, som ingenting annat kunna göra. 

Om Suomi och Joukahainen anhöll jag redan i mitt sista 
bref, att Du när de blifva färdiga, skulle låta dem komma hit. 

Vintern har härstädes ända hittills stridt med våren och 
behållit öfverhanden. Ännu står marken i sin hvita vinterdrägt 
likasom sörjande efter den uteblifna våren och nätterna hafva 
varit i allmänhet ganska kalla. Slädföret är äfven på landbacken 
ännu passabelt godt, och på isarne utmärkt. Jag börjar frukta, 
att sommarn detta år alldeles bortglömmer oss, Kajaniter. Som 
marfoglarne hafva väl kommit, men större delen troligen fått 
plikta för sin missräkning med lifvet, om de ej kunnat föda sig 
med snö. 

Lindh mår och trifves väl härstädes, hvilket Du äfven vill 
nämna för Stats Rådet, som varit bekymrad för hans helsa. 

Hälsa mycket Din Fru och andra bekanta ifrån 

Tuo 

Elias Lönnrot. 
Kajana den 14 Maj 1845. 

P. S. Som Kanava eli S. S. Viipurista i år blifver ut-
märkt väl redigeradt, och samma Tidning för Finska Språket 
och Litteraturen måste blifva af väsendtlig nytta, så månne icke 
F. Litteratur Sällskapet kunde ihogkomma Redactorn åtminstone 
med en mention honorable, om ej genom prenumeration eller 
eljest understödja hans företag. Redan Silmän kääntäjä ensam 
vore värdt samma pris, som Sällskapet i flere år utsatt för många-
handa andra ämnen. 

Lnr. 

Käre Broder! 

1 det du nu med dagens post får den tredje och sista för-
sändningen af Leem, är jag fri ifrån det lappska arbetet, som i 
två månaders tid gifvit mig full sysselsättning. Haf nu mycken 
tack för det du förskaffade mig Leem. Om halfannan veckor 
reser jag till Kuopio för att ställa Castr&is Tscheremissiska under 
pressen, och hoppas att Lector Ståhlberg dessförinnan skall lära 
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henne tala litet bättre latin, än hvad henne i Kasan kunnat bi-
bringas. Får jag sedan endera Collan eller Zitting till corrector 
åt henne under hennes vistelse i Kuopio, så kan jag obekymrad 
snart återresa till Kajana. 

Glöm ej för all del att skicka antingen hela Suomi för 
1844 eller åtminstone Castrs lappska afhandling deri till Stock-
fleth, så snart du kan. Hans adress „til henimod Slutningen 
af aar 1846" är : „Den Pastor Stockfleth, anbefaldes Det Konge-
lige Norske Cancellie i Stockholm". 

Europaeus skrifver, att hans vandring gått lyckligt och 
varit fruktbärande. Han har vandrat härifrån först till trakten af 
Koidere sjö emellan Pielis och Ilomants, vikit derifrån af till 
Himola i Ryska Karelen och derpå återkommit till södra delen 
af Ilomants socken. Äfven många Kalevala-runor säger han sig 
hafva fått på de trakter och nämner att sampo, eller såsom det 
derstädes heter sampi, nyttjas parallelt med laiva, fartyg t. ex. 

Tuop' oli vanha Väinämöinen 
Latjaeli laivan täyen, 
Saatto suuren sammen täyen ; 
Laitto laivansa merelle, 
Saatto sammen lainehille. 

Vidare nämner han att „kirjokansi", som i de förut funna 
runorna förekommer såsom epitet för sampo, der nyttjas om 
Pohjan portit t. ex. 

Portit Pohjolan näkyvät, 
Paistavat pahat veräjät, 
Kannet kirjo kiimottavat. 

Han fortsätter allt ännu sin vandring och nämner ej något, 
när han tänker återkomma. 

Hälsa bekanta och må sjelf väl. 
Kajana den 6 Aug. 1845. 

Tuus observantissimus 

Elias Lönnrot. 
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Till M. A. Lastren. 
Käraste Broder! 

För par veckor sedan reste jag till Kuopio och ställde din 
Tscheremissiska under Karstens press. Fabian Collan åtog sig 
correcturet, så att jag med fredadt samvete kunde återresa till 
Kajana. Par veckor före Kuopio resan var jag rest till Nurmis, 
der jag med Lector Ståhlberg försökte efterkomma din önskan 
angående latiniteten. Hvad vi kunnat förbise, lofvade Collan 
ytterligare afhjelpa, så att du nu kan vara obekymrad, kvad den 
saken beträffar. När par ark hunnit tryckas, lofvade Karsten 
ifrån Kuopio skicka dem till dig på Tobolsk, och så fortgående 
ända till arbetets slut. Rabben har väl redan underrättat dig, 
att Universitetet gifvit 200 Silfver till tryckningskostnader, hvar-
före det höll Mscr hos sig så länge, att det nu först kunnat 
ställas under pressen. Jag bad Karsten låta afdraga 500 exempl. 
emedan jag tyckte att 300, som Rabben bestämt på Mscr, skulle 
hafva blifvit för litet. Din Syrjenska Gr. skall hafva funnit god 
afsättning äfven i Tyskland, och samma blir väl fallet med 
Tscheremissiskan. Jacob Grimm har i sista termin hållit före-
läsningar öfver Kalevala och skrifvit en afhandling Liber das 
finnische Epos, hvari han ibland annat yttrar : „Hier sprudelt nun, 
wenn irgendwo, lauteres Epos in einfacher und desto mächti-
gerer Darstellung, ein Reichtum unerhörter und wieder mit 
anderen bekannten zusammentreffenden Mythen, Bilder und Aus-
driicke ich will tesonders hervorheben ein reges, sinniges 
Naturgefiihl, wie es nur in Indischen Gedichten angetroffen wird", 
utom mycket annat lof öfver F. språket, som han erkänner vara 
ett det fullkomligaste och mest välljudande af alla språk, äfven-
som öfver din öfversättning af Kalevala. Som bäst lärer äfven 
Stockfleth nu hålla föreläsningar öfver Finskan i Christiania. Hos 
oss har man på tidningarne grälat om geografiska namns rätt-
skrifning i Finskan. Saima står på deras sida, som vilja, att 
de skola skrifvas likasom i Svenskan, Morgonbladet på Ingmans 
sida. Eljest är Saimas redacteur tre gånger förlofvad med Apo-
thekaren Wennbergs dotter i Kuopio och tänker i nästa October 
gifva bröllop, kvarföre Saima uppå sednare tider ej hunnit mycket 
med sin polemik. För några veckor tillbaka förekom der en 
uppsatts om dina resor och språkforskningar, af hvilken slutet 
lyder : „På en så storartad vetenskaplig verksamhet, våga vi 
anse, att Finland ännu icke sett något exempel. Det tillkommer 
framtiden att döma öfver värdet af dess frukter. Men man kan 
redan obesedt sluta, att en så omfattande språkforskning som 
Castr6is, för huru många misstag än han såsom hvarje dödlig 
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må vara utsatt, i all händelse skall lemna rika materialier åt en 
kommande tid, äfvensom de prof, han redan offentliggjort, lofva 
icke få ljusa blickar öfver det språkgebit, för hvars beherrskare 
Castrén obestridt får anses." 

„En anmärkning vid hans bref (nml. det fr. Tobolsk 31 
Maj, som varit infördt på Morgonbl.) önskade vi kunna meddela 
honom sjelf. Det förefaller oss nemligen påtagligt, att hans bref-
stil något förlorat af dess fordna lifliga naivitet och i någon 
mon klingar som en sådan herrskares språk. Den eger dertill 
full rätt. Men de rättigheter, som icke utkräfvas, äro säkrast 
bevarade." — Då du tvifvelsutan reqvirerat för dig våra Tidnin-
gar dit, så ides jag nu ej genomgå deras luntor, för att excer-
pera nyheter, hvilka äfven reducera sig till: 0. Nordström säges 
vara i valet och qvalet, antingen han skall flytta öfver till Sverge 
eller ej. Han har redan lagt in om afsked och skall äfven hafva 
gifvit sitt löfte till Sverge, men nu fogade olyckan, att hans 
svärfader Synnerberg dog och att han äfven här kunde få en 
antaglig emploi, såsom hans efterträdare. Törnroth säges i höst 
blifva bortkallad till Petersburg. Af din lappska uppsatts bad 
jag Rabbe skicka ett ex. till Stockfleth; låt se hvad han tycker 
om den. Af Europdeus, som vandrat hela sommaren i Karelen 
och Olonetsiska Gouvernementet hade jag nyligen bref, som 
visar att han är alldeles rastlös och samlat mycket. Efter en 
månad lärer han återkomma och då tänker jag utstyra honom 
på nytt till Wuockiniemi sidan för vintern. Sjelf har jag hittils 
sysselsatt mig uteslutande med lexicografien, men lärer nödgas 
afbryta det arbetet för att försöka åstadkomma en finsk gram-
matik, öfver hvars brist man från flere håll klagar. 

När du någongång gifver dig tid att skrifva till mig, så 
nämn om du der har finska Tidningar. Har du ej, så skall jag 
härnäst göra excerpter för din räkning af dem. Hälsa Bergstadi 
och andra landsmän, som der lära i myckenhet påträffas ! 

Kajana den 4 Sept. 1845. 
Broderligen 

Elias Lönnrot. 

Till H. Kellgren. 

Käre Broder! 

Alltför gerna skall jag till nästa Häftet af Fosterländskt 
Album, hvars fortsättande högeligen fägnar så mig som troligen 
andra landsmän, lemna Dig några tschudiska folksånger. Orsaken 
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hvarföre jag nu genast ej kan tillskicka Dig dem, är att jag 
skref mina efter dictamen af en gammal käring, som hopråddade 
alltsammans så jämmerligen, att jag behöfver all min vana vid 
arbetet för att af detta trassel kunna utreda de särskilta sån-
gerna. Jag skall så snart som möjligt göra försök dermed, 
ehuru sanningen att säga jag högst ogerna lössliter mig ifrån 
det lexicografiska arbetet, hvilket likasom ett bruk fordrade att 
vara i ständig verksamhet, emedan efter hvarje om än så litet 
uppehåll arbetet i början åter går trögare. 

Af Fellman i Lappajärvi kan du säkert få några Lappska 
sånger. Ehuru Castren ej satte stort värde på dem, så kunde 
de dock för fullständighetens skull komma med. 

Några otryckta estniska sånger lärer jag äfven hafva. Finnas 
sådana, så skall jag bifoga dem, hvarefter du sjelf får öfver-
sätta alltsammans. Hälsningar! 

Kajana den 26 Sept. 1845. 

Vänskapsfullt 
Elias Lönnrot. 

ett bref till Elias Lönnrot, dateradt Leipzig d. 28 Augusti 1845, 
säger Hermann Brockhaus, att han kommit i besittning af Kalevala så-
väl på originalspråket som i Castr&is svenska öfversättning, samt att 
han gerna skulle öfversätta detta verk till tyskan, om ej språket beredde 
honom alltför stora svårigheter. Han ber därför att få vända sig till 
Lönnrot med frågor rörande svårare former. Hälst såge han dock att 
från Finland sändes en apostel till Leipzig, till exempel någon ung man, 
hvilken Brockhaus i utbyte mot undervisning i finska språket och litte-
raturen skulle handleda i studiet af sanskrit. 

Till H. Brockhaus. 

Koncept. 
Den 26 Sept. 1845. 

Högtärade Herr Professor! 

Högtärade skrifvelsen af d. 28 Augusti bekomm jag d. 21 
d. m. Likaså mycket som det fägnar mig att kunna hoppas 
genom Eder få Kalevala öfversatt på Tyska, nutidens allmänna 
lärdomsspråk, likaså beredvillig är jag lemna och tillskicka Eder 
förklaring öfver de dunklare grammatikaliska former, äfvensom 
andra ord- och sakförklaringar, som för Eder kunna vara behöf-
liga och beder derföre Eder när som hellst lemna mig uppgift 
på sådana och då adressera Eder skrifvelse directe till Kajana i 
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hvilken stad jag fortfarande vistas. Detta gör jag med så mycket 
större nöje, som jag derigenom bäst kommer i tillfälle att se 
hvad i Finskan för en utlänning kan vara svårare att förstå och 
framdeles kan något rätta den finska Gramatik, den jag hållit 
på att utarbeta, derefter. Nu vill jag göra början till uppfyllande 
af Eder önskan dermed att jag korteligen omnämner hvad på 
de sednaste tiderna för vår nationalpoesi och vår litteratur öfver-
hufvudtaget blifvit tillgjordt: 

Så mycket lättare blifver det för mig att tillhandagå Eder 
med de behöfliga upplysningar, som jag för det närvarande är 
sysselsatt med utarbetande af en ny finsk ordbok jemte gram-
matik, till hvilka arbetens jemte några läroböckers bedrifvande 
jag af vår regering fått mig beviljad 5 års tjenstledighet med 
bibehållande af min provincial-läkare-lön. Af denna tid har jag 
redan användt halftannat år, hvilka åtgått till det mesta med 
Estniska och Lappska studier, emedan det för den nära förvandt-
skapens skull syntes för mig nödigt att känna äfven dessa språk. 
Det Lappska språket hade jag väl redan förut genom studier 
så hemma som under tvänne resor i Lappmarken tämmeligen 
inhemtat, men för Estniskan och Livländskan uppehöll jag mig 
det sista året på åtskilliga orter i Est- och Livland, ifrån hvilken 
resa jag ej förr än i April innev. år återkom till Kajana. Tschu-
diskan, en egen med Finskan nära beslägtad munart, hvilken af 
ett inskränktare antal menniskor talas kring Bjelosero i Ryssland, 
hade jag äfvenledes under några månaders uppehåll hos dem 
om sommaren 1842 förut lärt mig. Nu har jag på sednare 
tider varit sysselsatt med att ifrån i särskilta anteckningar och 
annorlunda spridda materialier samla allt (hela ordförrådet i 
Finskan) på ett ställe och skulle endast det vara undangjorda, 
så kunde jag alltför väl fast sjelf resa till Leipzig, ty af Eder 
vidsträckta språkkännedom skulle jag för den finska grammatiken 
säkert kunna draga mycken vinst och äfven i ett annat afseende 
skulle jag bättre derstädes kunna fortsätta mitt lexikaliska arbete. 
Jag har nämligen för den finska ordboken tänkt utom svensk 
ordförklaring anbringa äfven tysk, och kanske kommer jag att 
bearbeta hela phraseologien på tyska, hvarföre det för mig såsom 
i många fall mera osäker i det Tyska språkets behandling vore 
önskligt att kunna rådfråga mig hos någon infödd, hvartill på 
denna ort, och knappt i Helsingfors, ej är tillfälle. Men på en 
sådan resa, som till Tyskland, vågar jag ännu knappt tänka ens, 
åtminstone ej förr än jag något så när fått de lexikaliska materi-
alierna hopsamlade, hvartill säkert hela den förestående vintern 
och en god del af våren derpå åtgår. Begge, så väl Lexicon 
som Grammat. fordra en total omarbetning, emedan de som 
förut bearbetat dessa ej nog känt språket på mer än en ort. 
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Dialekterna ehuru knappt så mycket skilda från hvarandra, som 
de forngrekiska  — i) Så synnerligen svårt skulle det ej 
blifva att få någon student som kunde resa dit och gå Eder till 
handa vid Edra finska studier, om ej de flesta af dem vore 
medellösa, hvilka derföre så fort som möjligt önska här hemma 
undangöra sina nödvändiga examensstudier för att derefter kunna 
ansöka något embete (någon tjenst i landet). Andra åter, hvilka 
med större vettgirighet gerna kunde önska besöka utländska 
universiteter frukta, att lefnaden derstädes skall blifva dem dy-
rare, än de kunde mägta med, ty i Helsingfors lefver en student 
året öfver ganska väl med 200 Rub. Silfver eller Thaler, hvilket 
i Tyskland och annorstädes skulle räcka knappt till halfva året. 
Större delen af studenterne är äfven mindre inne i F. spr., ty 
derigenom att all undervisning hos oss så i skolor och gym. som 
vid univ. ännu föredrages på Svenska tyckas de flesta under 
en tid af 10 till 15 år blifva tämmeligen fremmande för sitt 
modersmål och behöfva sjelfva hjelpas för att förstå Kalevala 
och andra finska skrifter. Dock är det möjligt att någon, som 
är mägtig i F. spr. begåfve sig dit, hvarföre jag af Edert bref 
lemnat del i Tidningarne. 

Till efterkommande af Eder önskan angående hvad af finska 
folkpoesien utom Kalevala kan hafva utkommit får jag nämna 
att år 1840 Finska Litteratur Sällskapet i Helsingfors besörjde 
utgifvandet af en stor samling af finska hos nationen lefvande 
äldre tidens lyriska dikter under namn af Kanteletar taikka Suo-
men kansan vanhoja lauluja ja virsiä d. ä. Kanteletar eller Finska 
folkets gamla visor och sånger (Lieder und Gesänge). Denna 
samling utgöres af tre delar med inalles 238 + 354 + 60 = 
652 särskilta stycken. Med undantag af några få, hvilka varit 
förut af andra upptecknade, blefvo de samlade under samma 
vandringar i landet som sångerna till Kalevala. Sådant är fallet 
äfven med Suomen kansan Sanalaskuja (F. f. ordspråk) och. 
Suomen kansan arvoituksia (Finska folkets) gåtor), hvilkas ut-
gifning äfvenledes bekostats af nämnde Litteratursällskap åren 
1842 och 1844 och hvilka, då såväl ordspråken som gåtorne 
till större delen äro metriska, alltförväl kunna räknas till finska 
folkpoesien. Antalet af ordspråken uppgår till 7,077 och af 
gåtorne till 1,679. Vidare har hittills af vår äldre folkpoesie ej 
utkommit, men väl mångt och mycket af den nyare, infördt i 
åtskilliga periodiska skrifter såsom i Veckobladen : Turun Viikko-
sanomat, Oulun Viikkosanomia, Sanansaattaja Viipurista, Saima, 
Hengellisiä sanomia, Maamiehen ystävä, Kanava och i månads-
skriften Mehiläinen, hvilken sistnämnde i fyra år redigertes af 

1) Uteslutningarna här och i det följande enl. originalet. 
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mig, tills jag för förestående längre resor, till en del äfven af 
brist på tillräckliga prenumeranter, måste upphöra dermed. Af 
sådana nyare sånger författade af allmogen öfver mångahanda 
ämnen finnas dessutom stora samlingar, hvilka jag varit sinnad 
framdeles utgifva. Sådana (författas) uppstå ännu årligen i stor 
mängd, förf.de  af såväl karlar som qvinnor hos allmogen, hvilka 
på många orter ej lemna någon vigtigare tilldragelse obesjungen, 
och eljest i moral, didaktik etc. Men mera af vigt vore att få 
finska magiska sångerne, hvilka samteligen härstamma från en 
förgången tid och lemna rika bidrag till Finnarnes mythologie. 
Afven af dem har redan mycket blifvit samladt uppgående till 
flere hundrade utan att räkna de många varianterne som ofta 
finnas af en och samma sång. I D:r Schröters Finnische Dunen, 
hvilken bok såsom i Tyskland utkommen lärer vara bekant, före-
komma några sådana och redan af de der införda kan man 
döma, huru vigtiga de äro för finska mythologien. I dem åter-
finner man i allm. folkets äldsta föreställningar om tingens ur-
sprung (synty) likasom dess allm. öfvertygelse att genom ordet 
och andra medel kunna inverka på (gudomligheterna) andarne. 
Af verkligt nationella folksagor har deremot ej så särdeles mycket 
hittills blifvit upptecknadt och ännu mindre i tryck utgifvet. 
Också hör man numera äfven hos Finnarne ända till Lappska 
gränsen och Ishafvet hellst sådana sagor, som äro gemensamma 
för flere nationer och af hvilka somliga igenfinnas tillochmed i 
Tusen och en natt. 

Att återgå till den egentliga folkpoesien så framträder den 
för mig älskvärdast i lyriken eller det slaget deraf, som i den 
ofvannämnda Kanteletar finnes. Afven i Edert modersmål är 
sjelfva språket af stor vigt vid all poesie, hvilket man lätt kan 
finna deraf att månget stycke, utan att man framför ett annat 
kan berömma dess innehåll, dock lemnar efter sig ett vida an-
genämare intryck än det andra. I Finskan är denna folkpoesi 
i allmänhet af så stor betydenhet, att stycken finnas som af alla 
erkännas vara sköna, men af hvilka afklädda sin språkpoesi 
knappt någonting skulle återstå. Genom en oändlig mängd 
onomatopoetiska ord äfvensom genom sin stora rikedom af derivat-
former så för verben som nomina lyckas det Finskan att så nära 
som möjligt återgifva tanken och känslan med ordet, hvaraf jag 
hufvudsakligast ville härleda den lyriska skönheten. Derigenom 
att sjelfva det phonetiska i språket spelar en så stor roll i den 
lyriska poesien blifver det ganska svårt att i en öfversättning 
rädda ens hälften af den ursprungliga skönheten. Jag skall dock 
försöka genom svensk öfversättning meddela Eder några, så 
godt det sig göra låter — 
Originalerna finnas i Kanteletar, hvilken bok antingen af Finska 
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Litt. Sällsk. i H:fors eller af Bokhandl. Öhman i Borgå eller af 
Bokh. Wasenius et Comp. — Den första nummern öfver 
stycket betyder delen i Kanteletar den sednare sjelfva stycket. 

Jag nämnde om onomatopoetica. Att de i vårt språk spela 
säkert en vigtigare roll än i något annat, kunnen 1 lätt finna 
deraf att en enda onomatopoetisk klass kan hafva flere genera 
etc. hvilka tillsammans i sina hundrade nuanceringar återgifva 
det onomatop. ljudet. Så t. ex. uttryckes med lirise det ljud 
som vattnet i en rinnande bäck, eller annat i mindre qvantitet 
sakta rinnande vatten åstadkommer. För dermed beslägtade ljud 
t. ex. ett oredigt talande, regnets nedfallande i större 1. m. har 
man af klassen 1—r larise, lorise, lurise, lyrise, lärise, lörise. Alla 
dessa få bibetydelsen af ett längre fortfarande genom formen 
lirajä, larajd, lorajå, lurajä, lyräjä, läräjä, löräjii, och genom 
en annan form på -hha betydelsen af ett hastigt skeende: li-
rahtå, larahtä, lorahtå o. s. v. Utom dessa finnas en mängd 
andra af dem eller andra deriv. former såsom 
liristelyttä, liristelyttele, liristyttä, liristyttele, lirahuttå, lira-
huttele, lirahtele, lirahteluttå, lirahteluttele, lirajoittå, lirajoittele, 
lirajoitelluttä genom hvilka ljudets nuanceringar så nära som 
möjligt bestämmas (återgifvas). Men icke nog dermed : genom 
förändringen af 1 uti klassen 1—r till en annan konsonant får 
man lika många uttryck af allt ännu beslägtade ljud t. ex. ho-
risö, horaja, horahti, hvaraf med vokalerna: u, y, ä, ö, hyrise, 
hyrise, härise, hörise ; hurajå, hyrajå o. s. v. jorise, jorise, jurise, 
jyrise, järise, jörise; jaraja, jorajå jarahtå, jorahtå —; Likaså 
karis -e, kiris6, korise — maris'e, moris6, murise naris6, nirise, 
norise, nurise , paris, pirise, poris'e, sarise, sirise, sorise, tirise, 
torise, täris6 varis'e, viriså, voris'e —. Likaså förhåller det sig 
med andra klasser t. ex. den med h såsom hohise, hohajå, 
hohahti, huhise, huhajå jahis6, johise kohise, kihis", kohise 

lahise, lihise, lohise o. s. v. Afgick den 3 October 1845. 

Till J. W. Snellman. 
Käre Broder! 

Af hosföljande brefvet 1) kan du åter se, huru vårt för 
några decennier tillbaka o- och ökända språk småningom till-
vinner sig allt flere vänner utomlands. Skulle du anse det värdt 

1) Det ofvannämnda brefvet från Hermann Brockhaus, hvaraf en 
del finnes tryckt i Saima 1845, n:o 41. 
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att för Saimas läsare berätta om en sådan företeelse, så må du 
gerna göra det, blott du ifrån brefvets början utesluter haran-
gerna för undertecknad. Ty jag vet ej af den ringaste nytta, 
som sådana kunde tillskynda mig eller någon annan, men väl 
vet jag, att de i mer än ett afseende kunna verka skadligt. 
Hvar och en af oss vet ock med sig sjelf, att han icke gjort, 
ej heller framdeles kan göra ens hvad han efter sin förmåga 
vore skyldig till att göra, så mycket mindre något, hvaraf han 
kunde berömmas. Brefvet kan blifva hos dig tills vi någon-
gång åter träffas. 

Jag ämnade korteligen anmärka, hvad B. T., när den i 
någon n:r nämnde om Makkonen, Kymäläinen och Puhakka 
jemte deras runor, glömt, eller ej vetat af — men som det ena 
ordet drog ett annat efter sig, så blef deraf oförmärkt en liten 
uppsatts om finsk trocheisk och jambisk vers i allmänhet, hvil-
ken uppsatts jag nu härhos till Saimas tjenst får öfverstyra. 
Under ytterligare genomläsning rättade och lappade jag sjelf 
åtskilliga felaktigheter, och beder dig göra detsamma med dem, 
som undgått mig. — 

Hälsa bekanta! 
Kajana den 26 Sept. 1845. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Några ord om metriken i Finsk runovers. 
Kallavesi 1845, n:o 3. 

Borgå Tidning nämnde nyligen trenne runosångare, Petter 
Makkonen från Kerimäki, Olof Kymäläinen (B. T. skrifver „Ky-
mäläin") från Heinävesi och Anders Puhakka från Kontiolaks, 
hvilka under sin genomresa till Helsingfors några dagar dröjt i 
Borgå. Om Makkonen må här tilläggas, att utom „sången om 
bränvinet", som förekom i B. T. 1843 N:o 79, äfven andra ru-
nor af honom finnas tryckta, nemligen „Virsi kahvista katsottu, 
runo ruvasta hyvästä" och „Runo suomen kielestä", begge i 
Mehiläinen (årg. 1839, Toukokuuta och 1840, Kesäkuuta), den 
förra dessutom i någon årgång af Sanan Saattaja Viipurista. 

„Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi" förekommer äfven af 
Puhakka en runo „Ilmakirjan eli Almanakan tekiöistä". 

Med skäl prisar B. T. Kymäläinens runo öfver sommaren 
och årsvexten 1839, hvilken runo finnes införd i S. S. Viipurista 
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1841 N:o 9. Oberäknadt dess vackra innehåll har den en sär-
deles korrekt versifikation, likasom i allmänhet fallet är med 
Karelska, till en del äfven Savolaksiska och Österbottniska all-
mogens runor. Jag säger „allmogens", ty uti de af lärda och 
halflärda fabricerade finska runor träffar man kanske en bland 
tie med någorlunda korrekt versifikation, och nästan lika är för-
hållandet med de runor, som någon gång af allmogen i Tavast-
land och på andra orter i Finland författas. 

Nu några ord om metriken i finska runor. Man ansåg 
den finska runoversen vara trocheisk, tills Renvall trodde sig 
hafva upptäckt, att den består af antingen fyra trocheer, eller af 
två daktyler och en troche, för utredandet hvaraf han icke drog 
i betänkande att fylla sex numror i Mnemosyne för år 1819 
(N:o 42, 43, 44, 45, 51, 52). Enligt sin teori lyckades det 
honom att få strofer sådana som : „Kivuttarella kattila"  „tufe 
ja minua turvaa" „arma myös aamulla apu" — „en minä 
armoa ano" (1. c. pag. 175) förvandlade till ordentliga runo-
verser, ja så fullkomliga, att de af honom kunde anföras just 
såsom exempel. Uti den första af dessa profverser t. ex. fick 
han af ordet „kivuttarella" en troche kivut- och en daktyl 
-tarella, hvilka med tillhjelp af daktylen „kattila" utgjorde 
summa: en troche och två daktyler, d. ä. en fullständig runo-
vers. Den som har det minsta begrepp om saken, finner lätt, 
att kivuttarella kattila likaså litet som de öfriga anförda exemplen 
äro några runoverser, om de ock bestå af 8 stafvelser, nästan 
den enda likhet, som de hafva med runoversen. Att rad för 
rad genomgå och vederlägga allt, hvad R. i de sex numrorna 
af Mnemosyne i sitt „försök till Finsk prosodie" och ytterligare 
i en annan ännu voluminösare afhandling, „välmenta råd för 
finska psalmförfattare" anfört, blefve säkert för en hvar tröttande 
och skulle för öfrigt tjena till ingenting, då i och med detsamma, 
som grunden, hvarpå han uppfört sin prosodiska lära, kullslås, 
hela lärobyggnaden måste nedramla. Dessutom har jag redan 
under R:s lefnad gjort åtskilliga anmärkningar mot hans teori 
(se Mehil. 1836, Octob. och November). 

Grunden för sin verslära uppgifver R. (se Mnem. N:o 43, 
pag. 171) med följande ord: „vid den mest sorgfälliga gransk-
ning och jemförelse af våra så väl äldre som nyare Runoverser, 
har jag funnit icke allenast, att språkets accenter blifvit i dem 
öfverallt vårdade, utan ock, att accenten varit den förnämsta, rå-
dande principen för byggnaden af desamma. I det prosaiska 
uttalet omvexlar accenten regellöst än på hvarannan, än på hvar 
tredje stafvelse. För att åt versen gifva rhytm och harmoni, 
har skalden regelbundit samma accent-omvexling, samt derföre 
så anordnat eller afpassat de i verser ingående ord, att accent- 



Några ord om metriken i Finsk runovers. 461 

takten blifvit antingen, två- eller trestafvig i en viss ordning, 
efter bestämd regel. Afven de enstafviga orden hafva merendels 
blifvit så ställde, att de icke rubba nämnde rhytm. Efter hvad 
jag förmått inse, har accenten sålunda varit den ledande grun-
den för uppställningen af vår Runo-vers." Märk : emedan de 
enstafviga orden ej rätt väl velat lämpa sig för R:s versbyggnads-
lära, så har han sett sig tvungen genast gifva något efter för 
dem, hvilket han gjort med ordet „merendels", hvilket ej litet 
stöter den nyss förut omordade „två- eller trestafviga ordnin-
gen för accenttakten", såsom redan af följande runovers kan ses : 

Kypenestä maa kyteepi. 
Jäi veikot veen varghan. 
Puut punotti, maat sinetti. 
Minä marras maan rakohon. 
Suot sulaapi, maat valuupi. 
Sitä suu pakaeleepi. 
Kun syksyinen yö pimiä o. s. v. 

Verser sådane som de nyssnämnde förekomma ofta och 
torde af ingen sakkunnig anses för oregelrätta, så litet de än 
lämpa sig efter R:s regel. — Utan allt tvifvel är det bäst att, 
såsom före R., ännu anse en runovers bestå af fyra trocMer, 
af hvilka dock den första kan ersättas af tvenne korta stafvelser 
(vara en pyrrhichius). Men en trocM i den finska runoversen 
afviker betydligt från, hvad dermed i den grekiska och latinska 
versläran förstås, enligt hvilka den utgöres af två stafvelser, den 
förra lång, den sednare kort, så att till längden af den förra 
fordras antingen lång vokal, diftong eller tvenne påföljande 
konsonanter (position), då vokalen får vara kort, konsonanten 
må föröfrigt tillhöra ett och samma eller tvenne särskilda ord. 
Vill man fasthålla detta begrepp af en troch, så skulle verser 
sådane som 

Ei tule' tähän tupahan, 
ei ilo sinä ikänä. 

Tulin ma tähän talohon, 
tulin kun tulikipuna. 

Usein minä polonen, 
usein tytär utunen. 

Samoan sata taloa, 
ei ole' sitä sisarta. 
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med otaliga deras likar, visserligen ej kunna få namn af trochei-
ska. Ty t. ex. uti den första (ei tule tähän tupahan) är det sista 
versmåttet ingen sådan troche, och i den följande versen (ei ilo 
sinä ikänä) äro inga andra trocheer, än det första. Huru kan 
då metern i den finska runoversen sägas vara trocheisk? En-
dast sålunda, att man för den finska versläran utvidgar begrep-
pet af en troche. Visserligen kan äfven i den finska trocheen 
förra stafvelsens längd utgöras : a) af en lång vokal eller diftong, 
b) af en kort vokal med tvenne omedelbart påföljande konso-
nanter; men dessutom finner man, att c) hvarje accentlös eller 
eufoniskt accentuerad stafvelse, äfven om dess vokal är kort och 
åtföljd af blott en konsonant, kan begagnas såsom lång. Van-
ligast inträffar detta med helt och hållet accentlösa stafvelser; 
men derjemte nog ofta äfven med sådana, som hafva en eufo-
nisk accent, så att dessa ej kunna ställas utom regeln. För 
dem, hvilka ej torde hafva sig benämningen „eufonisk accent" 
bekant, må det tillåtas här anmärka, att dermed i Finska accent-
läran förstås hvarje annan accent, än den som faller på ett ords 
första stafvelse, hvilken sednare kallas „tonisk". Sålunda hafva 
i orden ånomåta, ånelemåta, kånnattamåta, tåvattomåmpi, ånta-
måisillånsa de med å en tonisk, de med å eufonisk accent. Så 
vanligt och allmänt det nu är, att en kort stafvelse, som saknar 
accent, eller ock har den blott eufonisk, intager en lång staf-
velses ställe, så ovanligt — ja nästan exempellöst — är det, 
att en kort stafvelse med tonisk accent skulle förlängas, d. ä. 
användas till trocheens (eller versmåttets) förra stafvelse. Skulle 
man ibland hundrade verser hos en duglig runosångare lyckas 
upptäcka ett sådant fall, så torde redan sjelfva sällsyntheten be-
rättiga en hvar, att anse en sådan runovers för felaktig, såsom 
den ock säkert är. 

Den sednare stafvelsen i den finska trocheen skall vara 
kort och får derföre aldrig hafva lång vokal ej heller med kort 
vokal vara åtföljd af tvänne konsonanter, om den korta voka-
len har någon slags accent. Men är den korta vokalen accent-
lös, så upphäfves stafvelsens korthet icke genom tvänne på-
följande konsonanter t. ex. 

Suuri kiitos sulholleni, 
pääkumarrus kullalleni. 

Toisin tiesin, toisin luulin 
toisin luulin ja käkesin. 

Täss' on pitkät pirtin penkit, 
sekä laajat saunan lauat. 

Minun vienon vierettäissä, 
huonon horjutellessani. 
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Emellanåt träffas verser, der tillochmed en accentuerad kort vokal, 
ehuru åtföljd af tvenne konsonanter, brukas såsom kort, dock 
torde sådana svårligen kunna anses välljudande och regelrätta. 

Ehuru diftongerna i allmänhet äro långa och derföre ej 
borde kunna användas till trocheens sednare stafvelse, så är dock 
ett eget förhållande med de diftonger, som hafva i till sin sed-
nare vokal. Så snart sådane diftonger befinna sig i en accent-
lös stafvelse, och deras förra vokal ej är af naturen lång, kunna 
de i likhet med enkla vokalerne vara såväl långa som korta 
(ancipites) t. ex. 

Empä laula laitoissani, 
en iloitse inhoissani. 

Kenpä saattaisi sanom an, 
kukapa kuletteleisi. 

Näillä raukoilla rajoilla, 
polosilla pohjanmailla. 

Niin on noita neitosia, 
kun on maalla mansikoita. 

Men är diftongens förra vokal af naturen lång, såsom i „lu-
paisi" (eg. lupaaisi af lupaan), „tarpeita" (eg. tarpeeita af tar-
peet) „eväitä" (eg. evääitä af eväät), så förblifver en sådan 
diftong hos goda sångare alltid lång. Endast i det första vers-
måttet ser man någongång äfven dessa diftonger intaga trocheens 
sednare stafvelse, ehuru äfven då stötande för ett öra, som vänjt 
sig vid god runometrik, såsom den runosjungande allmogens i 
Karelen vanligtvis är. Jemte denna tillåter sig det första vers-
måttet äfven åtskilliga andra friheter, t. ex. består af en dactylus, 
amphimacer, tribrachys, jamb o. s. v. såsom t. ex. i följande 
verser: 

Ei allut hullun kieltäjäistä. 
Ej kolka kosian kengät. 
Lempoko lennätti minun. 
Kun reessä revonkypärän. 
Ei roua kotoa joua. 
Täytyykö tätä hupoa. 
Jo nytt on kuollut kuusi vuotta. 
Jott' ei ois illoilla ikävä. 
Ennenkun tuonelan tuvilla. 
Miten on mieli miekkosien. 
Iso minun heitti iljanelle. 
Iso se ej itkua tajua. 
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Orsaken dertill, att diftonger med i till sin sednare vokal i vissa 
fall kunna uti accentlösa stafvelser vara korta, är ingen annan 
än den, att samma i uti sådana diftonger ej är någon verklig 
vokal, utan vikarierar efter det antagna skrifsättet för j, hvartill 
det ock öfvergår, så snart en vokal följer derpå : t. ex. i taloille, 
taloja, vaivainen, vajavainen, poika, pojan. 

Med vokal-elisionen i finsk vers förhåller det sig så, att 
framför ett med vokal begynnande ord det föregående ordets 
korta slutvokal, om det är a, ä eller ett för e vikarierande i 
(såsom i tuomi, järvi, eg. tuome, järve, annetuksi, kymmeneksi, 
eg. annetukse, kymmenekse) kan bortfalla. Mera sällan händer 
detta med u och ännu sällsyntare med de andra vokalerne. Är 
vokalen aspirerad såsom i anna', jätä', ala' (f. alaksi), yhä' (f. 
yhäti) bortfaller den aldrig. Också förekommer elisionen hellst 
i tvåstafviga ord, dock ej så, att den vore helt och hållet frem-
mande för flerstafviga. Följande verser må tjena till exempel: 

Pah(a) on orjana eleä. 
Viel(ä) on pirtti pyyhkimättä. 
Lesk(i) on leikkinsä pitänyt. 
Laulun tieän, ehk(ä) en laula. 
Lohen poik(a) ei polvenahan. 
Suomess(a) on sorlat neiot. 
Moness(a) oon minäki maannut, 
usiass(a) oon yötä ollut. 
Emäntät(ä) ei ensinkänä. 
Tekemätt(ä) on työtä paljon. 

Grunden för den finska runoversens inrättning är således, 
hvad metriken beträffar, i korthet följande: 

Består en runovers af fyra versmått, af hvilka det första 
tillåter sig flera friheter, men de tre derpå följande utgöras hvart 
och ett af en lång och en kort stafvelse. 

Första stafvelsen af ett ord, om den är kort, d. ä. har 
enkel vokal med blott en konsonant emellan sig och den derpå 
följande stafvelsens vokal, kan aldrig brukas i stället för en 
lång stafvelse. 

Längre fram i ordet kan en kort stafvelse, i synner-
het om den är accentlös, nyttjas såsom lång (vara anceps). 

En stafvelse med lång (tvåskrifven) vokal får aldrig 
begagnas såsom kort, hvilket äfven gäller diftongerna, utom några 
vissa af dem med i till sednare vokal, när de förekomma i 
accentlösa stafvelser. 

En accentuerad stafvelse med kort (enkel) vokal är 
lång, så snart samma vokal har två omedelbart påföljande kon- 
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sonanter, men är stafvelsen accentlös, så kan den efter behag 
vara än lång, än kort, äfven om dess vokal har tvänne påföl-
jande konsonanter. 

Orsaken dertill att en kort stafvelse med tonisk accent ej 
kan förlängas, men väl alla andra korta stafvelser, kan ej vara 
någon annan än den, att vokalens korthet genom den skarpa 
toniska accenten blir mera bestämd, än den i de accentlösa eller 
blott eufoniskt accentuerade är, eller med andra ord: den toniska 
accenten låter ej uttänja sig med annat vilkor, än att äfven vo-
kalen, hvarpå han hvilar, blifver uttänjd d. ä. verkligt lång. 

Betraktar man nu Kymäläinens ofvannämnda runo äfven i 
formelt afseende — ty att B. T. och sednare äfven Morgon-
bladet i N:o 69 skulle synnerligen fäst sig vid annat, än dess 
vackra innehåll, är föga troligt — så skall man finna, att af 
dess 138 verser endast följande trenne: nyt laulaa riemusta ru-
noja — minä taidan mitätöinä — joilla tapana talossa — äro 
felaktiga, och äfven af dem har sannolikt den första genom nå-
got missöde sednare blifvit felaktig, i stället att den dessförinnan 
lydt regelrätt: laulaa riemusta runoja. Det samma kunde fallet 
vara med den tredje, hvilken hos Kymäläinen möjligtvis varit 
regelrätt och lydt : joilla on tapa talossa. Deremot om man 
granskar versifikationen uti många andra runor, i synnerhet uti 
sådana, som blifvit författade af studerade personer, så skall man 
finna, att felen blifva ojemförligt flere. Jag vill nu ej tala om 
sådana manufabrikater, hvilka, såsom det tyckes, endast händelse-
vis innehålla någon felfri vers, utan väljer till föremål för gransk-
ningen i detta afseende den vackra runan „Savonmaalle", som 
finnes införd i Saima N:o 14 för innev. år, och gör jag detta 
dels för bekantskapens skuld med dess författare, dels emedan 
jag vet, att innehållet deraf ganska väl tillåter någon afprutning 
på formel fullkomlighet. Mången annan höglärd runo kunde 
med illusionen af vers förlora alltsamman, hvilket visserligen 
vore en till hjertat gående sak. 

Nämnde runo „Savonmaalle" har 79 verser, af hvilka i 
metriskt hänseende felaktiga: levittäpi pyhä lintu — Savon vuo-
ret, Savon saaret — niinkuin ennen eissäni — koivukylkiset 
vaarat — illan paisteessa palavat sylissänsä sula taivas — 
valko-rinnan valitukset vielä virret vene-miesten airon kolk- 
kaissa kohuvan Savon maamme moninaiset — silloin vasta 
syämmeni — lämpiäpi, leviäpi ovat aina omaiseni — yhen 
emon ystäväiset, S:a 14. Om de flesta af dessa vågar jag dock 
knappt säga, att de äro ens formelt felaktiga, emedan likadana 
formela afvikelser ifrån den karelska runan stundom förekomma 
i savolaksiska allmogens, t. ex. i Korhonens runor. 

Den som med ett runovant öra, eller ock med ledning af 

30 
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det föregående, ville gifva sig mödan granska de uti våra finska 
tidskrifter ofta införda runor, skall lätt finna, huru versifikationen 
i de flesta af dem öfverflödar af metriska fel. Dessa voro ännu 
för några år tillbaka så vanliga, att mången annan, om han då 
kommit att skrifva om Finska metriken, lika med Renvall, lätt 
kunnat förledas att anse dem till regeln hörande och derefter 
behandla hela sin metriska lära. Emedlertid har på sednare 
tider äfven härutinnan en förändring till ett bättre visat sig, och 
bredvid formelt felaktiga runor och annan vers träffar man i 
Saima, Maamiehen Ystävä och Kanava många så metriskt hållna, 
att vid dem föga är att anmärka. Dessa tillika med större de-
len af allmogens runor borde vara tillräckliga att bringa på an-
nan tanke dem, som tro sig veta, att finsk vers ej kan skrifvas 
med sådana metriska fordringar. Eller ock, om de hafva svårt 
att gå ifrån sin engång fattade öfvertygelse, borde de veta, att 
finsk vers alltförväl kan låta bli att skrifvas ; ty af Finlands 1500 
tusen invånare genomlelva säkert 1499 tusen sin tid utan att 
någonsin författa finsk runo eller annan finsk vers. 

Om det ock kunde vara tid att här sluta denna tillfälliga 
uppsats, så vill jag dock ej göra det utan att hafva uttalat min 
öfvertygelse beträffande all slags trocheisk och jambisk vers  
således äfven detta slags psalmpoesi — i finskan. Jag nem-
ligen tviflar ej derpå, att innan kort skall allmänt inses, att all 
sådan vers bör lämpa sig efter ungefär samma metriska fordrin-
gar, som man hos runoversen funnit ega rum. Denna öfver-
tygelse synes också vara flere andras att dämma af finska ver-
ser, som man finner införda i Saima för innev. år, nemligen i 
N:o 3 Talvi Suomessa, N:o 7 Rings Drapa, N:o 18 Vårvisa, 
N:o 20 Sjömansflickan, N:o 21 Laulu Anokreonin tapaan, N:o 26 
Muiskun toivo, N:o 27 Lappvisa, N:o 29 Tytön kulennat, N:o 34 
Poika ja Lähde, N:o 37 Neien vall; för det föregående året i 
N:o 27 Muistelma Lauralle, N:o 35 Laulun synty, N:o 40 Rek-
tors Abschied; i Maamiehen Ystävä för detta år N:o 17 Hautaus, 
N:o 19 Kevät Laulu, N:o 30 Lintuselle; för det föregående året 
N:o 15 Lähteellä, N:o 17 Pohjolan yö, N:o 32 Miksi laulat 
lintunen?, N:o 33 Joutsen, N:o 49 Mäkäläisille Runoniekoille, 
N:o 50 Ampuja, N:o 51 Haudalla Kansalle ; i Kanava N:o 3 
Ihaillus Lauralle, N:o 5 Toivo ja Rakkaus, N:o 7 Kaiho, N:o 12 
Loppu, N:o 17 Hektorin jäähyväiset, N:o 18 Emmalle, hvilka, 
om också de flesta af dem ej äro metriskt felfria, åtminstone 
visa en sträfvan hos författarene att lämpa äfven annan slags 
trocheisk och jambisk vers efter runometrikens fordringar. Ge-
mensamt hafva dock de flesta af dem likasom fruktat att nyttja 
andra stafvelser såsom långa, än dem, hvilka haft en natura 1. 
positione lång vokal och den på köpet vanligtvis accentuerad. 
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Genom en sådan fåfäng fruktan, hvarpå runoversen ej lemnar 
exempel, lägger man ett onödigt band på sig och åstadkommer 
dessutom förlusten af cesurens behag, hvarjemte en mängd 
ord blifva för versen odugliga, åtminstone svårhandterliga. Äro 
då verserna: 

Toivo toivon lap si iha- nainen 
viette- li mi- nun ko- toa pois. 
Halki maail- molen juoksu- lainen, 
vei se myötä- hän mi- nua myös. 
Milloin loiste- li se aalto- loissa, 
niin kuin aurin- gon va- lo me- ressä. 
Milloin näin sen kosken kuohu- loissa, 
milloin taiva- han la- ella pilvi- löissä. 
Surke- us a- sui sy- dämmes- säni j. n. e. 

(se Kanava N:o 5) 

lerföre mindre behagliga, att i dem runometriken med sin cesur 
och sina trocheer blifvit fullkomligen iakttagen? Ingalunda, utan 
tvertom fruktar jag, att man i hela stycket af det i Lukemisia 
Suomen kansan hyödyksi införda „Hauta Perhossa", uti hvilket 
den genuina runometriken ej blifvit lagd till grund för versifika-
tionen, svårligen skall finna några så välljudande verser, hvilka 
förtjenster samma stycke än i afseende på språket må hafva, 
och dem jag ingalunda ämnar bestrida. Men saken är nu en-
gång den, att språket och diktionen, huru poetiska de än må 
vara, icke för sig allena utgöra någon vers, som knappast ens 
knittelvers. 

Då det ej varit afsigten att för denna gång utaf runovers 
vidröra andra verslag, än det trocheiska och jambiska, hvilka 
såsom till sin konstruktion ägande den mesta likhet med vår 
vanliga runovers, närmast borde följa dess metriska lagar, så 
må jag gerna sluta här, ursäktande mig till det bästa hos de 
många läsare, hvilka redan af sjelfva rubriken eller sedermera 
haft nog, att jag härmed för dem förderfvat någon spalt af 
Saima. 

E. L. 

Till \V0 Snelltrian. 
Käre Broder! 

Tack för påminnelsen om bröllopsfärden. Om någonsin 
möjligt är, skall jag bjuda till att komma. Då kunna vi ock 
närmare tala om hvad du nämner och föreslår, att jag kunde 
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packa in mina lexicalia och fara till Tyskland, der jag likaväl 
som här hemma kunde ordna dem. Jag vet ej just hvad som 
kunde hindra mig ifrån att följa ditt råd ; om jag ock derföre ej 
ännu kan besluta mig dertill — någon brådska vore det ej 
heller, då jag i alla fall ej kunde resa förrän i nästa vår med 
öppet vatten. Roligt skulle det visst blifva att få med Tyskarne 
resonnera om finska grammatiken; jag tviflar ej uppå, att de 
snart skulle erkänna Finskan såsom det mest completta språk i 
anseende till ljudharmonien, formernas rikedom, böjningarnes 
regelbundenhet m. m. 

I går återkom Europaeus ifrån sin vandring välbehållen 
och med ganska rika samlingar. Så snart han hunnit få nytt 
pass, ämnar han åter begifva sig ut till Archangelska och Olo-
netsiska Gouvernementerna, hvarest han troligen kommer att till-
bringa hela vintern. Jag har funderat att af F. Litteratur Sällsk. 
begära för honom ytterligt bidrag af 100 Rub. B. A. för denna 
nya färd, emedan hans bekymmer eljest kan blifva för mycket 
fästadt på sparsamhet i utgifter, hvilket såsom jag af erfaren-
heten känner, mycket kan (brefvet skadadt) ens verksamhet. 

Hälsa kamraterna ifrån 

din redligt tillgifne 

Elias Lönnrot. 

Kajana den 24 Octob. 1845. 

Till M. A. CasKn. 
Käre Broder! 

Ditt bref med anmärkningarne till Tscherem. Gramm. fick 
jag i god tid och skickade genast till Collan. Nyss hade jag 
äfven af honom ett bref, hvilket han börjar med „hvad f—n 
skall jag göra med Karsten" etc. hvarpå han berättar att oak-
tadt allt sitt pådrifvande han ej fått fulla 2 ark färdigt af Gramm. 
— Tröstar sig dock slutligen dermed, att om arbetets tryckning 
fortgått med den fart, Karsten lofvat, så hade dina sednare an-
märkningar kommit post festum. Afven har han något hopp 
om att tryckningen härnäst skall gå fortare, sedan Saima fått 
sina Litteraturblad tryckta, hvilka nyligen utgåfvos två veckor å 
rad innehållande en kort recension af Suomi och en lång för-
teckning på Schildtens och Europaei mathematiska konstord jemte 
anmärkningar dertill af Borenius, Akiander och undert:d. 
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Den 15 November ernar Snellman fira sitt bröllop (med 
mamsell Wennberg), möjligtvis reser äfven jag då till Kuopio, 
om jag endast får tid dertill. Sista tiderna har jag sysselsatt 
mig med att införa en hel hop tillägg till Kalevala, Kanteletar, 
Loihtoja etc. hvarmed Europaeus försett mig. Han kom för 
ungefär en vecka tillbaka hem, sedan han allt ifrån början af 
Junii vandrat i Ilomants, Repola, Himola, Korpiselkä, Suojärvi, 
Suistamo, Impilaks och Olonets Gouvern. ända till Petrosavodsk. 
Så snart han hunnit få nytt pass och hunnit rensa sin kropp 
ifrån klådan, tänker han till hela vintern begifva sig till Arch. 
och Olonets G:menterna, för att skaffa nya samlingar och en ny 
upplaga af löss och klåda. Att döma efter de insamlingar han 
nu gjort, tyckes han just vara skapt för sådana färder. Jag skall 
begagna honom så länge jag kan, hvilket dock troligen ej lärer 
räcka längre än till nästa vår, emedan han funderar på att resa 
till Leipzig för att hjelpa Professor Brockhaus i Finskan. Denne 
skref nyligen till mig och berättade att han af en händelse kom-
mit öfver Kalevala och din öfversättning deraf. Med tillhjelp 
af Renvalls Lex. och Grammat. hade han börjat studera Finskan 
men säger sig ännu ofta komma i pumpen, hvarföre han frå-
gar, om ej någon student härifrån ville fara till Leipzig för att 
af honom lära Sanscrit och Alt-persiska, och undervisa honom 
tillbaka i Finskan. Han säger sig neml. ej upphöra förrän han 
fått Kalevala öfversatt på Tyska. Jag annoncerte på Saima hans 
önskan och vet redan till och med tre sådana Finn-apostlar: 
Kellgren, hvilken dock ej förr än i höst 1846 kunde företaga 
sin resa; Borg, hvilken skrifver att han gerna företoge den nu 
genast, blott han hade medel dertill, och Europaeus, hvilken tror 
sig kunna komma till rätta utan medel (han tror sig kunna för-
tjena med finsk information så mycket till hans uppehälle be-
höfves). Snellman anser saken vara af den vigt, att man för 
all del nu borde skaffa en sådan emissarie för Finskan, eme-
dan, såsom han tror Finskan lätt kunde fås till ett mode-studium 
i Tyskland och kanske intaga Sancrits höga plats, hvarmed den 
finge europeisk fasta för sig. Med anledning deraf uppmanar 
han mig att packa in mina lexicalia och der utarbeta dem vi-
dare. Sic stantibus rebus qvid faciendum? Tidningsnyheter: 
Nytt Litter. Sällsk. i Wiborg med Ståhlberg till ordförande.  
Prof. Borg blifvit kyrkoh. i Limingo. — Nordström ännu qvar. 
Linsän ännu vid lifvet. — Berg af Consistor. utn. Lector i Kuo-
pio. — Lagman Clåsen i Uleåb. död. — Mag. Wilh. Boxström 
d:o. — Tre savolaxska runosångare införskrifna till H:fors för 
att porträtteras af Budkoffski (på åtsk. studenters infall och be-
kostnad). — Årsvexten i landet medelmåttig med en till det 
mesta vacker sommar. — Eugene Sus „eviga Jude" fulländad 
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(skördar nu samma beröm in, som Pariserhemligheterna förut, 
och ännu mer i Förf:s ficka). — Tryckningen af Suomi och 
Fosterländskt Album påbörjas i November. -- Cajanus Suomen 
Historia, 2:dra totalt omarbetade uppl. under pressen. — 1 kuo-
pio utkommit en allm. historie och en kyrkohistorie begge ad 
modum Regneri och obetydliga. — Dock hvarför skulle jag fort-
sätta dessa rhapsodistiska Tidningsnyheterne, då Du ju tänkte 
prenumerera dit våra F. Tidningar och sjelf kan der läsa dem. 
Några andra nyheter kan jag ej heller påminna mig, troligen 
hafva inga sådana passerat heller. Om Wallin i Arabien har 
man ej haft ett ord till underrättelse, sedan man engång hjelpt 
honom ifrån repet, hvari han i sista vinter var hängd. 

Bland alla andra önskar jag dig och Bergstadi en lycklig 
fortsättning på färderna till Finnarnes urland. Rabben har i par 
månader rest i Sverge, hvarföre dina bref till honom legat oupp-
brutna och man derföre ej fått höra något om dig på Tidnin-
crarne• Nu är han trol. återkommen. 

Hälsa Bergstadi. 

Kajana den 30 October 1845. 

Din broderlige vän 

Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder! 

Tack för det kärkomna brefvet med sista posten. Till din 
rika skörd på den svenska jorden får jag gratulera dig, hellst 
du deraf motser själs-uppehälle-arbete — för hela tvänne år. 
Om en par veckor skall jag för Suomi insända åtskilliga finska 
öfversättningar och imitationer af Runeberg och andra svenska 
stycken, och i sammanhang dermed göra några metriska anmärk-
ningar. Då det hvarje gång, man påträffar något stycke af nyare 
Finska poesier, kan i själen förarga en, att finna metriken så 
helt och hållet vårdslösad, så tycker jag, det ej kan skada att 
införa i Suomi något af det slaget, skulle det ock ej  hafva 
annat värde, än metrikens. Men då jag till dessa öfversättningar 
och imitationer valt helst sådana stycken, som hos den sjun-
gande allmogen äro bekanta, så borde älven de på sitt sätt bi-
draga till att hos våra landsmän utbreda hogen för Finskan. 
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Efter par veckors rastande härstädes vandrade Europasus 
i sista söndag (den 16 hujus) härifrån med afsigt att för hela 
vintern stanna i Kalevala-runornas fädernesland — Ryska Karelen. 
Gouverneuren i Uleåborg gal honom icke pass, af orsak, att 
Rectors-tillståndet för hans frånvaro ifrån Universitetet ej skulle 
sträckt sig öfver sista sommaren. Också lät han genom min 
kommissionär, Assessor Wichmann, tillsäga mig, att jag, — om 
möjligt — framdeles ej skulle besvära honom med pass reqvisi-
tioner för Europeus eller andra studenter, emedan han skall 
hafva stränga instructioner att rätta sig efter vid utlemnande af 
pass åt studenter. När saken så förhöll sig, hade jag ej annan 
utväg, än att sjelf till en början skrifva pass för Europxus, i 
hopp att han dermed kan hjelpa sig fram till medlet af nästa 
Januarii, till hvilken tid jag uträknade, ett bättre kunde hinna 
anlända ifrån H:fors. Var derföre god och förskaffa honom med 
Rectors tillstånd derifrån ett halft års pass till att få flacka om-
kring i Archangelska och Olonetsiska Gouvernementerna. Man-
nen synes vara mycket nitisk och alldeles outtröttlig att samla 
in nya saker, hvarföre det vore skada, om han i brist af pass 
skulle nödgas i förtid återvända. Behöfver passet nödvändigt 
undertecknas i P:burg, så är ju tid, att låta det först vandra dit 
och derefter skicka det hit till mig, som älven debiteras för 
omkostnaderna. Skulle i P:burg någon kommissionär behöfvas, 
så beder jag dig anmoda Pastorn och Ridd. Sir&i, som säkert 
är villig att bestyra om saken, då han hör, att de finska studi-
erne deraf kunna hafva något befrämjande. 

Min resa till Tyskland är ännu så osäker, att jag knappt 
vågar tänka derpå. I likhet med andra menniskor är jag skyldig 
använda tiden der jag tror mig kunna mest gagna frågan blir 
derföre, om det är hemma eller i Tyskland. Visserligen skulle 
Finska Litteraturen ej litet upp-puffas genom Tyskarne s intresse 
för densamma, hvilket intresse säkert ej skulle uteblifva, om de 
engång grundeligen komma att lära sig Finska språket och 
grammatiken. 

Träffar du Kellgren, så säg honom, att jag ej bortglömt, 
hvad han af mig för Fosterländskt Album reqvirerat, ehuru jag 
ännu ej blifvit färdig med det åstundade. — Hälsa mycket din 
Fru och andra bekanta. 

Kajana den 22 Nov. 1845. 

Tuus 
Elias Lönnrot. 

Ett bref till M. Castrén fick jag ifrån Kemi mig tillskickadt. 
Jag har ej annan utväg än att skicka det till dig i hopp att 
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du vidare befordrar det debiterande mig för postportot. Dina 
Castr&iska bref komma framdeles, ty nu skulle de öka detta 
brefs vigt öfver 1 lod, hvilket jag ej vill. 

Lnr. 

Till mellan-arbete har jag dessa tider sysselsatt mig med 
utarbetande af en Finsk Chrestomathie, som redan är så långt 
kommen, att den i nästa vinter kan begynna tryckas. — 

När Europeus blifver ledig ifrån mig, så kunde han just 
blifva en passlig Adjunkt åt Castr&i, då han både har lust och 
vilja, och utan ganska grundliga insikter i Finskan, slår sig väl 
ut äfven i Ryskan och Tyskan. Dock vet jag ej, om han ville 
resa till Sibirien. — 

Till Ii. Kellgren. 
Käre Broder! 

Din kärkomna skrifvelse af d. 14 dennes fick jag sista 
tisdag hit till Kajana. Jag kunde näml. ej resa till Snellmans 
bröllop af orsak, att något före ej fanns, ty med kärrföret var 
det slut, och till slädföre saknades det hufvudsakligaste — snön. 
Nu har i går och i förgår fallit litet snö, åtminstone här i Ka-
jana, hvarföre jag i nästa vecka hoppats kunna slippa till Kuopio, 
dit jag då skall medtaga dina dokumenter och fundera med 
Snellman, hvad som göras skall 1). I Kuopio kommer jag att 
dröja till den 14 Dec. Möjligtvis infinner Du dig till samma 
tid i Kuopio, så att vi sedan kunna följas åt derifrån till Kajana. 

alla fall väntar jag dig säkert hit till julen, då vi också kunna 
vidare språkas om Tysklands resan. För mig lärer det ej blifva 
något af den resan, emedan den skulle förorsaka ett stort uppe-
håll i lexicographien och andra förehafvanden, och jag under 
min tjenstledighets tid knappt eljest blifver färdig med hvad jag 
borde. Åtminstone måste jag uppskjuta dermed, tills jag ifrån 
samlingarne och andra hjelpredor bragt hela det lexikaliska för-
rådet på ett ställe. 

För min vårdslöshet med de tschudiska sångerne beder 
jag dig, uppfinna någon ursäkt för mig. Sanningen att säga, 
trodde jag ej, att det 2:dra Hft. af „Fosterl. Album" skulle be-
gynna så snart tryckas, hvarföre jag uppsköt med sångernas 
redigerande — de äro nämligen hopråddade efter en gammal 

1) Härmed afses Kellgrens ansökan om stipendium för resa till 
Tyskland. 
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kärings dictamen — tills Europasus kom hem ifrån sina färder. 
Par veckor gingo derefter åt för att genomgå hans samlingar. 
Efter hans afresa tänkte jag mig hinna skicka i god tid nämnde 
sånger, och hade beslutit göra det med denna post. Men då 
jag nu af ditt bref och de medfölj. arken af Albumet ser, att 
de numera skulle komma sentida, så må de vara här, till älven 
du kommer och sjelf må välja för dig så tschudiska som est-
niska sånger. De kunna ju sedan införas i 3:dje Hftet, som 
väl i nästa år utkommer. 

Med sista post skref jag till Rabbe och begärde honom 
skaffa pass åt Europasus, som för par veckor sedan vandrade af 
till Wuockiniemi och andra orter i Ryska Karelen, der han äm-
nar qvarblifva hela vintern. Fråga af Rabbe om passet redan 
är färdigt, så att du kunde få det med dig. Hälsa honom äfven 
med den underrättelsen, att han om en vecka får mscr. till Suomi, 
till väl 4 ark. 

Europaus hade under sommaren samlat ansenliga luntor 
så Kalevala- som andra runor, af hvilkas ordnande min tid 
nu till större delen upptagits. Mest utgöras hans samlingar af 
varianter till de förut upptecknade och tryckta, men äro äfven 
såsom sådana ganska vigtiga till åtskilliga luckors uppfyllande. 
Hälsningar! 

Kajana d. 28 Nov. 1845. 
Din broder 

Elias Lönnrot. 

Till C. R. Ehrström. 
Käre Broder ! 

Tack för ditt kärkomna bref, hvarmed du efter återkomsten 
till Torneå fägnade mig. Angående din fundering att söka trans-
port till Uleåborg skulle mitt råd, hvilket nu i alla fall kommer 
sentida, blifvit tillstyrkande. Hvad sällskapslifvet i Uleåborg 
beträffar, så kan i synnerhet en gift man undandraga sig, så 
mycket han för godt finner tjenstgöringen åter skulle i Uleå-
borg vara dubbelt lättare, än i Torneå eller någon annan ort 
med blott en läkare. Der läkaren är ensam står han sig alltid 
sämre, än hvarest några andra läkare jemte honom finnas att 
tillgå. I svårare fall är han alltid i tillfälle att consultera med 
de andre, hvarföre utgången af en sjukdom, om den är dödlig, 
ej till den grad graverar honom, som när han varit tvungen 
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göra allt ensam. Af chroniska patienter blifver man ej heller i 
all evighet besvärad, der läkarene äro flere, utan slipper dem 
vanligen efter några månaders förlopp tills de efter att hafva 
turat hos de andre läkarene återkomma, ifall de dessförinnan 
icke bortdött eller tillfrisknat. Också tror jag att lifvet i Uleå-
borg äfven eljest kunde vara en smula trefligare än i Torneå. 
Åtminstone ville jag ej trifvas på en ort i Finland, der invånare 
skämmas att vara Finnar, såsom det i Torneå åtminstone för en 
tid sedan var fallet, och ännu ej lärer vara stort annorlunda, 
hvarutan i Uleåborg ändock vore bättre tillfälle till val af um-
gänge. 

Med din utländska resa är du väl nöjd, förmodar jag, 
ehuru du ej något nämner särskilt derom i brefvet. Bäst och 
nöjdast lefver man dock hemma efter det lilla, som jag i den 
vägen kommit att erfara. Allt sedan sista vår har jag varit i 
Kajana sysselsatt med lexicografien och några andra arbeten, 
såsom en finsk Chrestomathi och Grammatik, hvilka för skolorna 
vore nödvändiga. I nästa vecka, i fall slädföret dertill blifver 
godt, ämnar jag göra en skuttresa till Kuopio, och får då äfven 
från dig hälsa Snellman, som nu är ena hustrus man, utom hvad 
han dessutom är: ett ljus som ifrån Kuopio skiner öfver landet. 
Hälsa Castrenerne, Waldens m. m. 

Kajana d. 5 Dec. 1845. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Till K A. Castr&i. 

Den 12 Januarii 1846. 

Käre broder! 

Tack för din ytterst kärkomna skrifvelse af den 13 No-
vember, hvilken jag här i Kajana den 7 Januarii n. st. inhändi-
gade. Angående Tscherem. Grammatiken kan jag nu ej så noga 
säga, huru många ark derpå äro tryckta, men för mer än en 
månad tillbaka underrättade Karsten mig att två ark då voro 
färdiga och af honom directe skickade till dig. Han skjuter 
skulden på Saimas litteraturblad, att arbetet går så långsamt, 
ehuru han sjelf åtminstone såvida ej är skuldfri, som han ej 
uppfyllt sitt löfte att låta tryckningen fortgå oafbrutet. I nästa 
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vecka kommer jag att resa till Kuopio och skall då försöka, om 
möjligt, gifva tryckningen bättre fart och tillika med Mscrs jem-
förande anmärka tryckfelen, om sådana finnas. Ofver Mscrs 
knagglighet och deraf möjligtvis förorsakad svårighet för korrek-
torn bör du ej grubbla, ty både Ståhlberg och jag ansågo det 
vara tillräckligen tydligt för hvilken något van korrektor som 
helst. Att det kunde gå förloradt vid tryckeriet är ej att för-
moda, men skulle så olyckligt hända, så har jag ändock ditt 
på Svenska skrifna koncept qvar, hvarmed saken kunde afhjelpas ; 
de i Kasan tillkomna rättelserna äro i alla fall redan tryckta. 

Fägnesamt att höra, att du redan är färdig med Ostjakiska 
Grammatiken. Måtte V. Akad. ej alltför länge uppehålla dess 
tryckning! Men mindre glädjande var den underrättelsen att 
Bergstadi snart torde lemna dig ensam qvar. Med Rabbe har 
varit tal om att skicka Europaus i stället. För sitt forsknings-
nit, outtröttlighet, färdighet (eller behjelplighet) i Ryska och 
Tyska samt grundlighet i allmänhet vet jag ej, hvem jag skulle 
kunna rekommendera framför honom, ehuru jag ogerna ville 
mista honom, och åtminstone ännu till nästa vår begagna. Han 
är nu som bäst i Ryska Karelen, dit han redan i November af-
reste med föresats att ej förr än i nästa Maj återvända. Också 
vet jag ej ännu, huru han sjelf vore hugad för en Siberie-färd, 
ehuru jag i anseende till hans vetgirighet nästan förmodade det. 

Sistes stack jag i Lars Castra,s bref en liten lapp med 
nya funderingar i Finska vokalläran. Allt mera stadgas jag i 
den öfvertygelsen att i F. inga medelvokaler finnas utan bestämdt 
skilda tvenne e och tvenne i, af hvilka det ena akkorderar med 
a, o, u, det andra med ä, ö, y. Uttala t. ex. slita och siltä, 
kelta och keltä, kulen och kylen, niittu och niitty, så skall du 
tydligt finna det, att t. ex. första stafvelsen af slita ej rimmar 
tillsammans med den sednare af siltä. Vokalernas uppkomst i 
F. föreställer jag mig på följande sätt : 1:sta vokal-akkorden 
i-u, 2:dra a-e-o, vid hvilka begge a varit utgångspunkten. Se-
dermera har emellan a och e bildat sig en ny utgångspunkt ä 
med akkorderne 1:sta ä, i, y, andra ä, e, ö, i hvilka i och e 
äro tydligt skilda från i och y i de förra akkorderne. 

Med nyheter kan jag föga traktera dig, emedan äfven de 
jag här erhåller reducera sig till tidningarnes. Af Nordströms 
flyttning till Sverge höres ej något. För sitt vacklande och sin 
obeslutsamhet skall han hafva förlorat mycket af sin förra popu-
laritet. Dessutom har han genom ett anfall på Saima fått dug- 
tigt på ryggen af denna Amazon, och till på köpet för samma 
saks skull af Morgonbladet. Likaså aflopp det för någon tid 
sedan med Linsal. Om denne sednare får nämna, att han nu 
åter skall visat sig ute på gatorna. Med Snellman och Saima 
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skall Geheimerådet H—n under sin färd i Kuopio i sista höst 
visat sig mycket nöjd och ännu i H:fors fägnat sig af bekant-
skapen med Snellman. Eljest funderar Snellman nu på en ny 
Tysklands-färd, om han dertill får reseunderstöd, hvarom han 
tänkt ansöka. Kellgren, som nu är här i Kajana och beder hälsa, 
reser bestämdt i Februari månad till Leipzig för att bistå Prof. 
Brockhaus vid öfversättningen af Kalevala på Tyska. Han lärer 
för denna sin resa få Rehbinderska stipendiet. 

Ur ett bref från H. Kellgren till R. Tengström d. 12 Jan. 1846: 
Jag befinner mig nu lyckligen och väl anländ till den stora upp-

och stapelstaden Kajana, samt inlogerad hos Lönnrot; vi bo båda i 
samma rum, af den enkla orsak, att han äger endast ett, men rummet 
är stort som himmelriket i sådant sällskap som hans ; vi bo i Kajana 
stads enda tvåvånings-hus, dertill i öfra våningen i ett rum med fyra 
fönster åt tre olika sidor, så att vi åtminstone till 2/4  kunna halva en 
öfversigt af staden. 

Kajana den 31-- April 1846. 

Ditt bref ifrån trakterna af Ob fick jag med sista posten. 
Datumet har du glömt att sätta, så att jag ej vet hur gammalt 
det är. Det fägnesammaste är att din helsa så till pass stadgat 
sig; akta nu blott att ånyo genom sittande ifrån morgonen till 
aftonen förderfva den, utan tag dagligen motion, så att du med 
ens ej sitter öfver högst 11/, timmar förrän du åter tar en 1/4  
timmas motion helst ute i fria luften, då det låter göra sig. 
Visserligen är det ofta svårt att ens för 1/4  timma slita sig lös 
från ett arbete, som man skulle önska att kunna oafbrutet fort-
sätta till och med i flere dygn å rad, men tidspillan ersättes 
dock på längden. Men jag glömmer att du ju är en half lä-
kare sjelf och alltförväl kan umbära mina råd, så välmenta de 
än må vara. Wallin, Araben, tyckes snart blifva till och med 
en hel läkare enligt de bref Allm. Tidn. då och då meddelt från 
honom. Han tyckes spela sin roll väl såsom muselman, skrif-
ver koraniska talismänner åt Araberne mot allt möjligt ondt, och 
dispenserar dagarne ut ögon- och andra medikamenter. Ibland 
tyckas dock Araberne draga litet misstroende om hans rätt-tro-
genhet och nödga honom läsa upp sin trosbekännelse. Må 
hans resa slutas väl! Den tyckes vara ännu äfventyrligare än 
din. 1 kunde just ingå ett kristligt byte, du sända till honom 
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något af de siberiska dimmorna, och han till dig en portion af 
samumsvindarne i Arabien. Genom ett mixtum compositum 
kunde af dessa tvenne ingredienser blifva något för hvardera 
välgörande. Ett nästan afundas jag dig der du nu finnes så 
nära det himmelska rikets gräns, nämligen theet, som åtminstone 
der måste vara både godt och billigt. Ofta flyger tanken dit, 
när jag dricker mitt Uleåborgska the här i Kajana och önskade 
jag åtminstone thetiden vara der du är. — 

Nu skulle jag komma till ett annat kapitel, hvars innehåll 
skulle utgöras af notiser från Finland, hvilka du dock från H:fors 
får dit nästan lika fort som jag får dem hit till Kajana. Nord-
ströms afflyttning till Sverge är för dig en gl. nyhet, äfvensom 
att han lemnar efter sig ett stort vacuum vid Universitetet. Of-
verdrifna anspråk hos mannen sjelf äro efter min tanke orsaken 
till hans vantrefnad här. Åtminstone borde anspråken alldrig få 
växa utöfver fosterlandskärleken. Om Groten sqvallras här, att 
han fått sina fönster inslagna! Det är synd om den besked-
lige Grot att vara så misskänd. Gottlund utgifver från sitt tryc-
keri en finsk tidning „Suomalainen" som hittills utgjort och 
troligen äfven framdeles kommer att utgöra en panegyrik öfver 
honom sjelf. I Wiborg finnes ett nytt oafhängigt Litteratursäll-
skap, hvars vice Ordförande Ståhlberg är, den ordinarie är Hof-
Rådet Bergbom. Det har utsatt ett pris af 100 R. S. för en 
finsk skolgrammatik och det H:forska L. S. har för samma sak 
bestämt 200 R. S. Månne nu ej Grammatiker skola fås? Med 
min om händer varande har jag ej tänkt brådska, utan lärer väl 
vänta, tills Sällskapernas premier framkalla några, hvilka väl 
torde göra min öfverflödig, så att jag odeladt får använda min 
tid på Lexicografien. Hittills har jag delat tiden för mycket 
med andra sysselsättningar, näml. Chrestomathien, Ofversättningar 
af Kanteletar och en finsk Tolk, hvilken sednast nämnda Ohman 
i Borgå velat hafva. Robert Tengström har blifvit en väldig 
skribent i Finskan och sednast råkat i delo med Saima, som, 
grundeligen gjort gäck af honom för hans mythologiska upp-
täckt, att björnen var finnarnes högsta gudomlighet. Första de-
len af hans finska Anthologi har du väl redan fått. Den inne-
håller öfverss. ifrån Kalevala ord för ord efter din, och dessutom 
andra, hopsamlade ifrån tidningar och andra skrifter med så 
samvetsgrann afskrifning, att hvarje tryckfel tillochmed finnes i 
sitt ursprungliga skick. Din tscherem. gramm. är nu färdig och 
har väl troligen afgått till Rabbe, dit jag bad Karsten skicka 
hela tutten med undantag af några honorar. ex. näml. åt Collan, 
Snellman, Kuopio Gymnasium, Ståhlberg och undert:d. Rabbe 
får nog sedan skicka till Vetenskaps Acad. etc. Laga nu så 
mycket nya grammatikor, som du nånsin medhinner väl ihog- 
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kommande, att någon efter dig ej så lätt lärer uppstå för att 
undersöka de siberiska språken. Intressant var höra att de 
Tomska Samojedernas språk dock har så mycket gemensamt 
med Finskan. Kanske du framdeles träffar ännu andra dialek-
ter, som komma tillochmed närmare F. 

Angående lokalkasus i F. språket ber jag dig fundera om 
ej i stället för benämningarne interior och exterior eller adessi-
vus, inessivus, allativus, illativus etc. andra torde väljas, som 
skulle närmare uttrycka samma kasus' begrepp, hvilket ej angår 
så mycket det inre eller yttre förhållandet, att ej mer, huruvida 
förhållandet är bestämdt, begränsadt eller obestämdt, obegrän-
sadt, z. B. meni rannalle, meni rantaan, kävi kylässä, kävi 
kylällä etc. Från detta begrepp måste man väl utgå för att 
kunna skrifva en förnuftig finsk syntaxis, så mycket den har att 
göra med lokalkasus, ty eljest skulle intet förnuft finnas i tale-
sätt sådana som veti saappaan jalkaansa, kävi saapas jalassa 
etc. Dock har jag ännu ej ens sjelf närmare begrundat saken, 
emedan jag först sednare kommit att fästa mig vid detta, såsom 
jag tror, egentl. begrepp hos nämnda kasus. 

Isak Montin från Siikajoki fick nästan enhällig kallelse 
till Kemi. 

Hälsningar till landsmän i Sibirien. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

I sista påsk träffade jag Snellman med sin fru på Iden-
salmi prestgård, dit vi hear från vårt håll blifvit bjudna. I sista 
nummern af Saima beklagade han att man på lång tid ej haft 
några underrättelser från dig, hvarföre jag nu med denna post 
trakterar honom med dem som af ditt sednaste bref till mig stå 
att inhemtas. Europaeus fortsätter allt ännu sina vandringar i 
Ryska Karelen och har samlat stora luntor af runor och annat, 
dem jag tid efter annan fått inhändiga. H:forska L. S. har ny-
ligen gifvit medel åt en annan, stud. Ahlqvist, som i nästa 
sommar skall börja samla dylika saker, hvarpå ännu ingen brist 
förspörjes. 

Lnr. 
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Till F. J. Rabbe. 

Kajana den 10:de Maj 1846. 

Käre Broder! 

Emedan jag på lång tid ej haft någonting att skrifva, så 
har jag naturligtvis varit utan, så ofta jag ock eljest ihogkom-
mit Kalliolinna och dess i tacksamt minne förvarade innevånare, 
hvilka nu skåda omkring sig på ena sidan öppna fjärden, på 
den andra gröna sommaren, då vi här, hvart än ögat må vända 
sig, se bara hvita, glänsande drifvor. 

Karsten i Kuopio lärer redan skickat till dig Castr&is 
Tscheremissiska Grammatica. Om den kommit, eller sen den 
kommer, så skicka deraf 25 ex. till Kejs. Wetenskaps Akade-
mien i P:burg. Efter Castr&is försäkran kunna de lemnas på 
posten under Fribrefs rättighet. Glöm ej heller att förse Dor-
patska och Revalska Litt. Sällskaperna, hvart med sitt ex. 

Med undantag af en några dagars resa under påskhelgen 
till Idensalmi tillsammans med Lindh har jag suttit på en fläck 
stilla. Ändock vill arbetet ej gå så fort framåt, som jag ville, 
må felet då vara hos arbetet eller hos viljan. — 

Af Europaeus har jag fått flere försändningar af runor etc. 
Det sista brefvet var ifrån Ilomants gränsen dat. den 28 April, 
der han nämner sig hafva åter en ansenlig packa att tillsändas, 
så snart tillfälle yppas. Afven tror han sig vara på spåren till 
att få ej mindre sampo än Väinämöinens med öfriga gubbarnes 
tidsålder utredt. Hvem skulle ej önska det. Dock tror jag för 
min del, den undersökningen höra till det slaget, hvarpå man 
ej bör använda för mycken tid. 

Kajana den 9 Augusti 1846. 

Tack för brefvet af 29 Julii med åtföljande Suomi. Ännu 
har jag ej något till buds, för innevarande års Suomi, men 
skall nog bjuda till att tänka på någonting, kanske äfven nu på 
Finska. Någon egentlig brådska lärer dermed ej vara, emedan 
det ändock ej torde hinna tryckas i år, kanske ej förr än du 
får ditt eget tryckeri i gång, hvartill jag önskar dig all lycka. 
Värre är det att jag ej kan lemna dig något råd vid anskaffan-
det af de 4,000 Rub. S:r som till dess iståndsättande fordrades. 
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Troligen är det säkraste rådet, att du lånar upp summan, tryc-
ker och förlägger sedan så mycket du medhinner, för att få 
summan snart afbetalt. En allmän nationell Tidskrift (veckoblad 
nämligen) bör du väl genast börja med; må du dertill utom 
dig sjelf få flere andra skickliga redacteurer. 

Mehiläinen kunde jag med hvilket år som helst börja fort-
sätta, efter någon förändrad plan, som bättre än den förra skulle 
anslå allmogen, ehuru jag ej heller har skäl till missnöje med 
den förra, ty af 500 ex. aftryck återstår numera högst litet. 
I allmänhet borde en tidning, som i vårt land skall löna sig, 
vara beräknad ej endast på prenumeranter, men på öfvertryck 
så af hela årgångar som af särskilta uppsatser, hvilka sedan 
såsom små tiactater kunna circulera i bokhandeln. 

Du nämnde i något föregående bref, att du ville ånyo 
upplägga Kalevala. Skada att jag dessförinnan ej hinner in-
foga allt, hvad sedan den tiden, då första upplagan utkom, blif-
vit tillsamladt af mig sjelf och i synnerhet af Europeeus. Boken 
skulle derigenom vinna mycket, men också skulle kanske ett 
års tid försvinna vid ett sådant arbete. 

Min syster i H:fors beklagade sig för någon tid sedan 
öfver svår penningeförlägenhet, jemte det hon äfven sade sig 
hafva beslutit till att utflytta till Wichtis. Skulle det af ett så-
dant beslut blifva något, hvilket i synnerhet för barnens skull 
vore önskeligt, så beder jag dig vara god och lemna henne 
något, hvilket jag tillika med min förra skuld, så snart sig göra 
låter, vill honorera. Hittills har min lön försvunnit med dagen, 
men jag skall bjuda till att med någon ändring inspara af de 
följande qvartalerna, så att jag kan afkorta och slutligen till fullo 
betala min gamla hedersskuld hos dig. Om ej annat hjelper, 
så packar jag in mina materialier och flyttar ut till Archiater 
Törngren, der lifvet kostar mig ingenting. 

Hälsa mycket bekanta, framför alla din egen Fru ifrån 

Din tillgifnaste 

Elias Lönnrot. 

Kajana den 9 Augusti 1846. 
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Till M. A. Castr6i. 
Kajana den 6 Junii 1846. 

Käre Broder! 

Tack för dina bref, hvilka jag här i Finlands Siberien rik-
tigt bekommit, det sednaste med uppmaning till Collan, att ej 
låta Tsch. Grammat. för tidigt afgå. I öfvermorgon reser jag 
af till Kuopio och skall bestyra, hvad du önskar, förmodandes 
ej annat än att exx. ännu finnas oafsände, efter Rabbe i sitt 
sista bref nämnde, det han ännu inga bekommit. Grot anställer 
den 14 Rysk examen och skref för några veckor sedan, att han 
derifrån ämnar sig hit och möjligen ända till Torneå och Ava-
saxa. Ryska språklärare-lönerne skola nyligen hafva fått betyd-
lig tillökning, så att framdeles infödda Ryssar troligen mer än 
hittills ansöka sådana befattningar. Äfven har jag hört talas om, 
att framdeles äfven de studerande vid lägre läroverken, som till-
höra den lärda afdelningen, skola läsa Ryska, då saken hittills 
berott på deras eget godtycke. 

Kajana den 22 Aug. Föregående raderna hafva länge 
väntat på fortsättning, hvilket är dumt nog. Med Grot reste 
jag från Kuopio till Avasaxa, under hvilken resa jag träffade 
äfven pastor Lars, hvilken jag på Kemi prestgård som hastigast 
besökte. På återvägen ordnade Gr. här i Kajana sina resean-
teckningar, hvilka väl redan torde vara att läsas i CoBpemexHrucb. 
Efter honom har Kajana i sommar mer än vanligt haft besök af 
resande Idensalmiter och andra, så att jag en och annan gång 
redan önskat vara i Siberien för att få arbeta mera ostörd. Efter 
halfannan vecka sker slussarnes högtidliga öppning, hvartill vän-
tas både från Uleåborg och H:fors fremmande. Som Ehrström 
i Torneå ej torde hafva kommit sig till att sjelf skrifva, så får 
åtminstone jag hälsa dig från honom. Han var synnerligen nöjd 
med sin utländska resa och mest med Böhmen, der han ock 
dröjt den längsta tiden. 
— — 

Tidningar tyckes du sjelf få till Siberien, hvarföre jag ej 
kan traktera dig med några utplockade nyheter. Nordström har 
med en kongl. gratifikation och med kongliga priset för litte-
rära förtjenster blifvit emottagen på svensk botten. Måtte helst 
det hålla honom vid humeur, ty han sades redan ångra sin flytt-
ning. Saima, som nyss förut grälade rätt tappert med honom 
i national-ekonomin, synes djupt sörja hans afflyttning. Annat 
Tidningsgräl har Saima sednare haft med Nervander angående 
Crusell. Grälet uppstod deraf att då Saima i en artikel, der 
hon releverade Crusells förtjenster, kom att förebrå fosterlandet 
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att så helt och hållet hafva ignorerat honom, upptog N—r före-
bråelsen såsom riktad mot Universitetet, hvilket Saima förklarar 
så mycket mindre kunna hafva varit fallet, som tidningarna äro 
förbjudna att på något sätt yttra sig tadlande om Univers. och 
andra institutioner. Emot åtskilligt annat som N—r anförde till 
bevis, att Crusell ej blifvit så bortglömd, som Saima trott, har 
nu Crusell sjelf uppträdt. Redan före N —r hade Wiliebrand 
äfvenledes sökt på Morgonbl. bevisa, att Cr. ingalunda varit 
bortglömd. 
— — — — 

Litteratur Sällskapet, som nu utgifver Suomi, har hela sista 
våren lidit mycken smälek af Gottlund i hans Suomalainen. 
Flere N:r halva ifrån början och till slut ej innehållit annat, än 
glåpord åt Litter. Sällsk. med interfoliering af Gottl:s egna för-
tjenster, de sednare ofta så plumpt tillskurna att han t. ex. ger 
sidohugg åt Regeringen för att hafva ihogkommit Runeberg med 
pension och glömt (honom sjelf bort, som dock är så mycket 
öfver). Till olycka hann han ej fortsätta, ty hans Suomal. blef 
för någon tid sedan indragen, eller såsom det heter: Regerin-
gen återtog de honom gifna privilegierna. Gouverneurerna äro 
nu eljest på alla ställen utom hufvudstaden der Tidningar ut-
komma, de närmaste Censorer, såsom det icke varit nog af de 
förra Censorerna! Men Saima sade nyss i en artikel, att ordet 
är ett smidigt vapen, som ej bryr sig om Censuren. — 

Om Wiborgska Litter. Sällsk. har äfven grälats, förty några 
tyckt Sällskapet stått sig bättre såsom Filialsällskap. Min tanke 
är att Sällskapet står sig bäst såsom sjelfständigt. 

Af Brockhaus i Leipzig hade jag nyl. bref, der han för-
klarar sig mycket nöjd med Kellgren och lofvar i nästa höst en 
metrisk öfversättning af Kalevala. Genom Europxi högst be-
tydliga Samlingar kommer Kalevala i sinom tid att få mycken 
tillökning: skada bara att jag nu ej har tid att genast vidtaga 
med tillsamlingarnes inpassande. Äfven har samma Europaeus 
samlat mycket lyriska sånger under sina 11 /2  års färder. Nu 
som bäst är äfven Ahlqvist (Stud.) på vandring. Snellman i 
Kuopio har annoncerat ett Litteraturblad Kallavesi, som oförtöf-
vadt utkommer. 

Vidare hinner jag nu ej med, utan önskar, att du må sörja 
för din hälsa och lifslefvande engång återkomma ifrån Siberien. 
Dock något ännu: Regeringen har bestämt åtskilliga stipendier 
för uppmuntran i Finska språket, och Committeen som varit ned-
satt för att yttra sig om deras utdelande har utlåtit sig att ett 
finskt Professorat är nödvändigt för samma saks skull. 

Kajana 22/, 1846. 
Tuus 

Elias Lönnrot. 
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Till F. J. Rabbe. 
Käre Broder! 

Fägnesamt var att höra, det Oksanen återvändt med lif 
och hälsa, och att han gjort en så rik skörd. Då Litt. Sällsk. 
påkostat äfven Europaei resor, så kan Du vid något tillfälle 
nämna, huru mycket han samlat. Hans samling består af 95 
ark runor mest äldre, vikna hvart ark i 4 delar och skrifven 
hvar sida med 2 spalter med bortlemnande af allt, hvad efter 
hans minne var förut tryckt — ehuru ändock mångt och mycket 
influtit äfven af det slaget — och med sådana abbreviationer, 
att äfven jag, ehuru tämmeligen van med sådant, stundom har 
svårt att få reda på allt. Hufvud saken vore nu att få allt redi-
geradt, men dertill måste man gifva sig tid och tålamod. Äfven 
med det trägnaste arbetande skulle jag ej kunna lofva det under 
två års tid ; för många andra kunde det gå ännu långsammare, 
emedan förr än någon redaktion kan blifva ställd i fråga, redak-
törn måste lära sig runorna så godt som utantills, hvilket jag 
redan till en stor del har undangjort. Skulle icke Oksanen 
kunna införa hvad han fått tillsamladt till Kalevala och Kantele-
tar uti interfolierade exemplar af nämnde böcker ? På samma 
sätt borde väl gåtorna införas i ett interfol. ex. af  arvoituksia 
och derefter sedan tryckas såsom det 1:sta supplement. 

Hvad Korhoses runor beträffar, så har jag genomgått dem 
och som jag kommer att resa genom Rautalampi, har jag tänkt 
under genomfarten dröja der så länge som behöfves för att få 
de runor af honom, som der ännu kunna finnas. Icke lärer det 
löna mödan, att Sällsk. utfärdar dit någon, ty hans runor äro 
ju redan till ett antal af 40 samlade och föga mer torde af dem 
finnas. Bättre är att åter skicka någon till Ryska och Finska 
Karelen, för att engång få allt samladt från det hållet. 

Tack för bjudningen till Kalliolinna, ehuru jag ej vet, när 
jag slipper att resa ut härifrån, emedan marken ännu är alldeles 
bar och jag nödvändigt ville hafva slädföre, för att få helst 
något böcker och Mscr. med mig. På Lauko har jag tänkt 
uppehålla mig större delen af vintern, för att få arbeta mera 
ostörd, än det i H:fors kunde blifva fallet. 

Ursäkta slarfveriet med detta bref, som jag för att dermed 
hinna på posten denna gång hoprafsat sådant det är. 

Hälsningar! 

Den 22 Nov. 1846. 
Tuus 

Elias Lönnrot. 
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Till J. W. Snellman. 
Käre Broder! 

I sista vecka skref jag några rader till dig och förmodar 
att det framkommit, ehuru jag ej begagnade den vanliga posten 
till dess framsändande. Sedermera fick jag hosfölj. skrifvelse 
af Europ2eus, hvilket, då deri kan vara ett och annat för Saima, 
jag nu skickar till dig. Brefvet kan alltförväl blifva hos dig, 
tills jag kommer till Kuopio i år eller derefter. — Vill du ge 
dig tid att efter behag omkorfva följ. öfversättningsförsök från 
Kanteletar, så kunna de någongång begagnas till spaltfyllnad 1). 

Oisinko pojaksi luotu. 
K. 2. 114. 

Vore arma jag en gosse, 
Bure båge vid min sida, 
Hjerpen skulle då ej hvila, 
Ekorren ej sitta ledig. 

Vore jag till gosse skapad, 
Ämnad till att föra plogen, 
Ej så här jag skulle vandra, 
Lefva utaf andras gåfvor ; 
Skulle fadrens teg bereda, 
Plöja hemmets sköna åker; 
Fremlingen ej skulle hvissla 
På min faders ärfda tegar, 
Och min faders land ej gråta, 
Sköna åkern sig beklaga. 

Gråter då min faders åker, 
Sörjer då den ärfda tegen? 
Visst min faders åker gråter, 
Hvarje teg har sorg och saknad. 
När engång förbi jag trädde, 
Steg min väg längsefter gärdet, 
Högt jag hörde åkern gråta, 
Hvarje teg sin lott beklaga, 
Att en fremling honom plöjer,  

Okänd man längs fåran stiger. 
Både äng och åkrar greto, 
Hemmets lindor fällde tårar, 
Då jag raska mö är borta, 
Sköna flicka dem ej bärgar. 

Toisinpa kdvi ktitehen. 
K. 2. 115. 

Annat trodde jag och tänkte, 
Annat hoppades jag fordom, 
Annat har jag fått i handen; 
Af mitt sköna hopp blef intet, 
Bara lögn af all min väntan, 
Sanning af hvad ej jag väntat. 

Ännu för ett år tillbaka 
O hvem trodde väl, att denna 
Då berömda, stolta jungfru, 
Skulle nu sitt hufvud kamma 
Fullt af sorger och bekymmer? 

Ännu för ett år tillbaka 
O hvem hade kunnat ana, 
Att i år på samma tider 
Jag ifrån en by till annan 
Skulle färdas dessa vägar, 
Uppför denna däld nu klättra, 

1 ) Brefvet är odateradt men förskrifver sig antagligen från hösten. 
1846. Saima indrogs vid årets utgång, hvilket förklarar att öfversättnin-
garna ej blifvit tryckta. 
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Vandra just på detta ställe, 
Vada fram i denna gyttja. 

Sjelf jag aldrig velat tro det, 
Om ock hundrade förutsagt, 
Om femhundrade förkunnat, 
Tusen munnar förespått det, 
Att mitt öde blefve sådant, 
Olycksdagen var så nära, 
Som mitt öde nu har blifvit, 
Olycksdagen kommit nära. 

Viety on maille vierahille. 
K. 2. 219. 

Hvad i verlden tänktes om mig, 
Hvad för sällsamt tal förspordes, 
Hvilka onda rykten hördes, 
Då jag ej blef gift till grannen, 
Dugde ej uti min hembygd, 
Nära intill hemmets tegar? 
Åt kanhända jag förmycket, 
Både åt och drack företycket, 
Eller sof jag alltför länge, 
Steg ej tidigt nog från bädden. 

Ve dock trakter, dit jag hamnat, 
Så aflägsna från min hembygd, 
Dessa obekanta länder, 
Dit man tagit, dit man fört mig, 
För att gråta i min ledsnad, 
Dö uti mitt hårda öde! 
Bättre smakade dock hemma 
Vattnet ur en näfver rifva, 
Än i obekanta länder 
Ölet ur en silfverkanna. 

Itse hullu hukkasimme. 
K. 2. 198. 

Också jag nu kunde vandra 
På en rymligare gårdsplan, 
Skåda ut från större fönster, 
Lefva i en större stuga. 

Också jag nu kunde vara 
Skafferska på litet hemman, 
En förmögen gårds värdinna, 
Pelare i en ny stuga, 
Stödet i en nyss upptimrad. 

Också jag nu borde kunna 
Laga strumpor åt en större, 
Skjortor åt en bättre make, 
Lefva såsom rik mans hustru, 
En förmögen mans värdinna. 

Vill min fader ej beskylla, 
Ej min fader, ej min moder; 
Ej försåldes jag af fadren, 
Blef af modren ej föryttrad. 
Sjelf jag dåre mig förstörde, 
Drog mig tanklöst i förderfvet, 
Sjelf jag trängde in i elden, 
Gick med flit att bränna tjära; 
Sjelf jag lagade om bädden, 
Bredde derpå linnelakan, 
Sjelf jag smög mig till hans sida, 
Sänkte mot hans arm mig neder. 
På min älsklings mun jag blicken, 
På hans anlet ögat fäste, 
Ville få en rådig make, 
En förståndig man mig välja. 

O hur är han ej förståndig, 
Klok och rådig denne make; 
Hur välskapad är ej munnen, 
Huru fagert ej hans anlet! 
Har sin kropp af kråkan borgat, 
Lånat af en korp sin näsa, 
Af en so sin ansigtsfägring, 
Munnen af den glupska vargen. 

Kunpa kurja kuolisinki. 
K. 2. 120. 

Alldrig mer i detta lifvet, 
Mer i mina lefnadsdagar, 
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Låter jag mig spås i handen ; 
Hvarje spåman talar osannt, 
Diktar lögner för sin föda, 
För att kunna sorgfritt lefva. 

Så hvar Savos spåman sade, 
Talte så hvar Pohjas trollkarl, 
Att jag skulle dö, jag arma, 
Sluta snart mitt lif, jag späda, 
Somna af i unga åren, 
I min blomstringstid förvissna. 

Då jag arma blef bedröfvad, 
Jag hårdlottade bekymrad; 
Lugnet vek ifrån mitt sinne, 
Glädjen från mitt hjerta flydde, 
Och likväl så dog jag icke, 
Kund' ej svaga barn försvinna. 

Skulle då jag arma bortdött, 
Lifvet för mig svaga brustit, 
Snart på andra året efter, 
Sednast på den tredje sommarn, 
Jag på marken som en lilja, 
Som ett präktigt blomster prålat. 
Blomstret har dock bättre dagar, 
Liljans lif är mera härligt, 
An mitt lif, jag arma flicka, 
Mina dar, jag olycksfödda. 

Hälsningar ! 

Mie valitsen varrellani. 
K. 2. 249. 

Jemngod vore jag med andra, 
Om en rik mans son jag vore, 
Hade helst en lapp till åker, 
En den minsta tapp till rågstack; 
Då en fullgod man jag vore, 
Efterlängtad, prydlig yngling, 
Liksom Saaris andra herrar, 
Saaris rika herregossar. 

Nu rätt mången herregosse, 
Mången rik mans son på Saari, 
Yfves öfver hemmets skatter, 
Skryter öfver slägt och fränder, 
Går i guld åstad att fria, 
Svänger sig i bara silfver. 
Jag ej yfves öfver hemmet, 
Skryter öfver slägt och fränder, 
Med min stolta växt jag friar, 
Lockar flickan med min skönhet, 
Talar oförmärkt och hviskar, 
Säger dessa ord åt henne: 
„ O blif min, du sköna flicka, 
Kom till denna stolta gosse, 
Tag dig en så ståtlig yngling, 
Sådan en behaglig brudgum; 
Kom då bara, grubbla icke, 
Ingen brist hos mig du spörjer: 
Skördar på hvart kärr jag äger, 
Gammal säd i hvarje tallskog, 
Från hvar bäck mitt öl jag öser, 
Från hvar å jag bägarn fyller". 

Elias Lönnrot. 

J. W. Snellman till Elias Lönnrot. 

Käraste broder! 

Det länge väntade slaget har drabbat och Saima är indragen. 
Af sådan anledning är mitt förslag till Dig och min vänskaps-

fulla begäran: 



Till J. W. Snellman d. 4 Jan. 1847. 487 

Sänd hals öfver hufvud till Helsingfors en ansökning om privi-
legium för en „Litteraturtidning" att utgifvas från tryckeriet i Kuopio 1 
tvenne häften månatligen. 

Gif mig sedan fullmakt, att på Dina vägnar här uppgöra bladets 
affärer. Jag annonserar det i Ditt namn „med biträde af f. d. Kalla-
vesi Redaktionen". Du skrifver första artikeln och signerar L. — För 
allt, hvad Du skrifver, betalar bladet efter rena behållningens belopp 
visst per spalt. Jag signerar S., ansvarar för ständig spaltfyllnad och 
beräknar arfvode likaså. 

För ansökning och fullmakt sänder jag kartor. Rabbe kan troli- 
gen bedrifva affären snabbast. Pengar till privilegiilösen skall jag besörja. 

Hufvudsak är, att allt går fort. 
Du riskerar väl en smula af Ditt goda namn. Men allmänheten 

förstår nog saken, och signaturerna utvisa, hvad hvardera af oss står 
för. Jag befarar ett afslag och vill bespara Vederbörande detta nya 
slag mot bildningens talan. 

Skulle Du möjligen hafva betänkande vid saken, så sänd notis 
direkt till Nervander i H:fors. Jag skall för sådant fall förse honom 
med annan ansökning och fullmakt. 

Lef väl ! Gumman helsar med mig hjertliga. 

Högaktning och tillgifvenhet 

Snellman. 
Kuopio den 26 December 1846. 

Till J. W. Snellman. 

Käre Broder! 

Med många andra sörjer jag af allt hjerta öfver Saimas 
hädanfärd. Till erhållande af privilegium för Lät. Tidn:n har 
jag nu till H. K. M. inlemnat en petition i följande ordalag: 

„Hos E. K. M. vågar i djupaste underdånig-
het jag bedja om allernådigaste tillstånd att från tryc-
keriet i Kuopio få utgifva en Litteraturtidning i 
tvänne häften månatligen. Syftemålet för denna Tid-
ning, vid hvars redaktion jag fått löfte om andras 
biträde, vore att meddela den läsande allmänheten 
underrättelser om det vigtigaste i såväl den utländ-
ska som inhemska litteraturen, hufvudsakligast på 
svenska, någon gång äfven på finska språket, med 
städse fästadt afseende på nyttiga kunskapers utspri-
dande hos allmänheten i dessa ämnen." 

Ditt bref fick jag väl redan om aftonen den 30 Decemb. 
men hade ej något tillfälle att afskicka ansökningen förrän med 
D:r Törnegren, hvilken i dag morgons afreste härifrån och i mor-
gon kommer fram till H:fors. Till Rabbe skref jag och bad 
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honom draga försorg om ansökningens inlemnande och privile-
giets öfversändande directe till Dig. 

I stället för Fullmakt till uppgörande af bladets öfriga affä-
rer får Du hosgående kontrakt. Mscr till de två häften skall 
jag lemna, när du sjelf önskar, eller hellre laga så, att det lig-
ger färdigt hos Dig till begagnande när som helst. Jag ämnar 
fylla dem helt och hållet med finska grammatikaliska och litte-
rära saker. Öfvertrycket kan gerna afprutas till 250 ex., om 
det så bättre passar för afdraget i tryckeriet. 

Utan allt tvifvel skulle det bära sig att börja utgifva nå-
gonslags Läsekabinett eller annat dylikt för Finlands allmänhet, 
ett häfte månatligen eller oftare. Har Du ej tänkt derpå? Inne-
hållet borde efter min tanke bestå af såväl originala, som öfver-
satta och eftertryckta kortare romaner och noveller m. m., några 
af dem skrifna äfven på Finska, allt så inrättadt, att af hvarje 
häfte kunde tagas öfvertryck för att särskilt circulera i bokhan-
deln. Om Du ej sjelf ville blifva utgifvare, så tror jag, att 
Bokh. Öhman i Borgå gerna blefve det, blott Du skulle blifva 
redacteur, ty med det förtroende, allmänheten har till din för-
måga, är det ej svårt att på förhand sluta till en talrik prenu-
meration. 

Här på Laucko dröjer jag åtminstone hela denna och hälf- 
ten af nästa månad. 

Hälsa din Fru, Svärfar och andra bekanta. 
Laucko den 4 Jan. 1847. 

Vänskapsfullt 

Elias Lönnrot. 

Ur ett bref från J. W. Snellman till Elias Lönnrot, d. 14 Febr. 
1847: Nu har jag i prenumerationsanmälan uppgifvit oss båda såsom 
redaktörer utan att alls tala om bladets utgifvare. Hvarje artikel förse 
vi med signatur, och så finner allmänheten lätt, att Du lånat Ditt namn 
till stöd för mitt uppträdande isynnerhet och för tidningspressen och 
yttranderätten i allmänhet. Jag hoppas Du icke tager illa vid, att Du 
sålunda till dessas förmon afger ett slags öppet votum, hvilket icke 
skall vara utan sin goda verkan. Du deltager derigenom icke i mina 
möjliga förhastanden. Du endast protesterar mot den spökrädsla, med 
hvilken Tidningarne behandlas. Skulle till och med bladet röna Saimas 
öde, så träffar detta naturligtvis icke Dig. 

Din fullmakt till mig öfverraskade mig något. Sådana villkor 
föreslog jag ej och kan icke antaga dem. Förlust kan företaget icke 
gerna gifva; men det vore i all händelse absurdt, om någon förlust 
skulle drabba Dig. — — — 
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Ur ett bref från F. J. Rabbe till Elias Lönnrot, d. 22 Jan. 1847. 
— — — Flere af Dina vänner här, och bland dem äfven jag, tycka just 
ej särdeles om att Du af Snellman på detta viset sättes i mellanhand. 
Ponera nemligen, att Snellman i sina litterära Recensioner inblandar 
någon politik, så blir Du såsom ansvarig Redacteur illa i klämman. 
Man indrager Tidskriften och kanske förbjuder Dig att framdeles låta 
trycka något. Och går det rätt åt helvete så råka på detta vis genom. 
Dig de Finska syftena i misscredit och blifva kanhända stämplade så-
som upproriska. Bort detta. Varna för all del Snellman härföre, och 
gör honom uppmärksam på hvad följderne blifva. — — — 

Till F. J. Rabbe. 
T:fors den 13 Febr. 1847. 

Käre Broder! 

Med Idman skickade jag för några dagar sedan till Dig 
frukten af ett halft års stundom nöjsammare, stundom tråkigare 
arbete, neml. mscr. till en Finsk Chrestomati. Tråkigt och led-
samt var det så ofta som jag erinrade mig den myckna tid, som 
dermed gick förlorad för lexicografin. Nu, förr än Chrestomatin 
lägges under pressen, borde den mycket noga granskas och 
utan barmhertighet ändras och förbättras af Litteratur Sällska-
perna. Hvad vid dess orthografi jag ansett vara bäst att iakt-
taga, har jag under 11 momenter på hosfölj. halfva pappers-
arket upptecknat, hvilket jag beder, att Du må tillställa gran-
skarene. 

Åtminstone borde det ena Sällsk. antingen i H:fors eller 
Wiborg granska arbetet, men ännu bättre vore, om hvardera 
gjorde det, hvilket kunde ske samtidigt, om mscr. styckades i 
häften. Tillochmed konstruktions- och uttryckssättet kunde på 
sina ställen ändras, der sådant finnes lända till förbättring. 

Antingen nu redan i mscr, eller kanske bättre, sedan det 
blifvit tryckt, borde Du anställa en talkko för ordbokens skull 
till denna chrestomati. För en enda skulle det blifva ett her-
kuliskt arbete att samla alla der förekommande ord i alfabet. 
ordning, men vidtalar Du några för saken intresserade studenter 
eller andra Fennomaner att någon gång samlas på Kalliolinna 
eller annorstädes, och gifver hvar och en 2 tryckta ark att ge-
nomgå, så fås orden lätt och hastigt utsökta och alfabetiserade. 
Punsch reqvireras på undertecknads räkning till uppmuntrande 
af sinnet. — Med samma sorts stilar och i samma format tryckt 
som Suomi kommer Chrestomatin, i fall verserna sättas med 
spalt, som väl låter göra sig, att utgöra 450 sidor h. e. 281/8 
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ark och således behöfvas å 2 ark för hvar och en 141/„ fenno-
maner till ordens utplockning för ordboken. Svenska bemär-
kelserna skall jag väl sedan införa. Vid ordens utplockning 
borde äfven pag. anmärkas, der ordet förekommer, i fall ordet 
har någon mindre vanlig bemärkelse, i annat fall behöfver det 
ej göras. 
— — —  

Korhonens runor har jag nu till fullo genomgått och sko-
ningslöst utstrukit en hel hop plattheter i synnerhet, om de före-
kommit för andra gången i samma runa. Skall jag låta ren-
skrifva dem eller inskicka dem sådana de äro? 

Underrättelsen om erhållet tillstånd till Litteraturbladets 
utgifvande var fägnesamt för vännen Snellmans skull, hvars 
unga litterära krafter eljest kommit att ligga af sig. De varnin-
gar, Du i ett föreg. bref gaf mig angående bolaget och dina 
farhågor för följderna, kunna väl vara grundade, men äfven 
det är sannt, att en vänskap, för hvilken man ej vill uppoffra 
något, är af föga eller intet värde. Blifver ock Litt. bladet i 
sinom tid indraget och äfven jag förbjuden att vidare skrifva, 
så skall jag trösta mig dermed, att det så varit ödets gång, och 
läsa så mycket mer, hvad andra skrifvit, så länge det är tillåtet. 
Min öfverenskommelse med Snellman är, att jag lemnar mscr. 
till 2 numror, af hvilka jag får för omaket 250 ex. öfvertryck, 
och att, om någon pekuniär förlust uppstår, jag står till godo 
för tredje delen. 

För att arbeta, medan dagen är, på det natten ej må 
komma, då ingen arbeta kan, har jag beslutit att företaga en 
ny redaktion af Kalevala runorna. Genom egna tillsamlingar 
1836 och 1837 och Europni sedermera gjorda mycket rikhaltiga, 
äfvensom Cajans, som jag ock äger, bör denna upplaga blifva 
vida fullständigare än den förra. Skulle Sällsk. hafva några, 
dertill hörande runor, så kunde de skickas till mig. Dock sak-
nar jag dem ej mycket, emedan jag redan förut har en så stor 
bråta af dem. 

Anbudet af medel till aflönande af en handsekter får jag 
ej heller afböja, emedan, såsom Du sjelf nog känner, jag eljest 
kunde få alldrig min skuld af betald, om jag af egna tillgångar 
skulle påkosta honom. Dock vill jag se till att Sällsk. ej skall 
vidkännas någon synnerligen betydande utgift för denna sak. 

Den 10 dennes kom jag hit till T:fors och reser nu åter 
i dag tillbaka till Laucko, der jag dröjer med ens till slutet af 
Martii, då jag begifver mig recta via till Kajaria. 

Tuus 
Elias Lönnrot. 
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Till H. Kellgren. 
Käre Broder! 

För några veckor tillb. var jag i Kuopio och fick då täm-
meligen färska helsningar från dig genom din far. Ändock har 
jag försummat att helsa dig tillbaka ända tills nu. Såsom förut 
har jag varit frisk och arbetsför. Hela sista vintern tillbragte 
jag hos Profess. Törngren i Vesilax socken (från Dec. 1846--
April 1847). Om våren återvände jag hit och ämnar blifva här 
åtminstone till nästa höst. Kanske jag då åter till vintern be-
gifver mig till Vesilax, som är en fredlig arbetsort tillochmed 
öfverträffande Kajana. Hvad jag föröfrigt gjort, är snart sagdt : 
utarbetat en tämmeligen utförlig Svensk och Finsk Tolk, d:o en 
Finsk Chrestomathi, samlat alla öfversättningar ur Kanteletar 
med undantag af dina i Fosterl. Album förekommande, till en 
del omarbetat dem och tillökt med nya. Mscrna till alla dessa 
äro redan affärdade till tryckeriorterna. Nu som bäst slutar 
jag att ordna sal. Korhoses runor, som komma att tryckas och 
har dessutom redaktionen af en ny upplaga af Kalevala om 
händer. Denna blifver väl sina goda 50 procent digrare än den 
förra, och till formen, som jag hoppas, vida fullständigare. De 
många varianterna gifva tillfälle till bättre val af enskilta verser 
och stycken, än vid den förra redactionen var fallet. Lexikons 
bearbetning fortskrider långsamt, dock dageligen något framåt. 
Saimas indragning med Kallavesi har du redan hört. I dess 
ställe utgifves nu Litteraturbladet af undertecknad. Redacteuren 
är dock Snellman. Snart får du väl träffa honom personligen, 
ty förmodl. besöker han äfven Paris, der du nu torde vistas. 

— — 
Tidningarne hafva grälat smått om slut-aspirationen och k-

förmildrings tecken i Finskan på ena sidan hafva varit Europalus 
och Warelius, på andra sidan anonymiteter. Akianders ljud-
bildnings lära har ännu ej fått någon granskning, så mycket 
den ock skulle tåla granskas. Föröfrigt halva tidningarne be-
fattat sig med Söndags- och Folkskolor, Skoldisciplinen, Närings-
friheten, Kyrkolags-förslaget, Stattorpare, Sursillska slägtregistret 
(som nu håller på att tryckas) och dagens nyheter. Allt i den 
vägen går nu mycket mattare, än då Saima uppäggade dem, 
antingen då Saimas död, eller något annat är skulden dertill. 

Hela 16 st., om jag rätt kommer ihog, dels magistrar dels 
studenter skola ut på vandring i sommar inom hemmets nejder. 
Europeus och Reinholm hafva ämnat sig till Tverska Finnarne 
och Tschuderna vid Bjelosero. Under sista sommarn vandrade 
på Litt. Sällsk:s räkning Ahlqvist, Pokn och Sirelius i Karelen 
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och Ingermanlands gränssocknar. Wiborgska Litter. Sällsk. blef 
i hast rikt genom ett testamente, stort 11,000 Rub. S:r af en 
Handelscommis Wilcke, men Rabbe klagar i sitt sednaste bref 
öfver det Helsingforskas stora fattigdom. 

Om det projekterade Finska professoratet har ännu ej hörts 
något utom sjelfva projektet. Till Castrén siberiensis skref jag 
nyss med påminnelse att hålla sig färdig, så snart deraf blifver 
något, ty von Becker torde knappt på g:la dagar bry sig om 
att ansöka det och ego ipse tänker blott i nödfall  näml. om  
någondera af dem ej söker sig  anmäla mig. Gyldn är nu 
professor efter Sjöström och Algoth skomakaren efter Borg, Fredr. 
Nylander tros blifva det efter J. M. af Tengström. Runeberg 
brydde sig ej om att ens competera med GylUn och frälste 
Consistorium derigenom från att begå en dumhet till liksom då, 
när GylUn blef föredragen honom den förra gången. — — — 

Men hvarföre skulle jag förlänga detta bref med dyl. hop-
rafsade underrättelser, som de föregående. Det mesta om ej 
alltsammans känner du säkert förut. Jag må derföre med godt 
samvete sluta här och önska dig lycka och framgång i dina 
vidare företag och färder på utländsk botten med tilläggande af 
den önskan att du under ditt långa vistande derstädes ej må 
blifva så utländsk, att man ej mera igenkänner dig, när du en-
gång återvänder hem. 

Kajana den 6 Junii 1847. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Till M. A. Castr6i. 
Käre Broder! 

Redan för par veckor tillbaka erhöll jag ditt sednaste bref 
från Narymova af 6 Mars (22 Febr.). Emedan jag för afstån-
dets skull velat skrifva flere än par rader till svar, så hafva post-
timmarne öfverraskat mig förrän jag blifvit färdig helst med en. 
Först och främst får jag berätta dig, att jag mår och befinner 
mig alldeles likasom då vi skildes i Borgå, der jag allt sedan 
ej varit, likaså litet som i H:fors. Sista vintern tillbragte jag 
väl ej så alltför långt derifrån hos archiater Törngren i Wesilax, 
men återvände derifrån om våren utan att hafva sett Universitets-
staden. I Kuopio har jag deremot varit flere gånger och en 
gång i Uleåborg. I medlet af denna månad reser Snellman ut- 
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rikes till England, Frankrike och Tyskland i sällskap med en 
brukspatron Längman, som består honom fri resa. I October 
eller Novemb. återvänder han hit. Att Saima i sista årets slut 
blef indragen, vet du väl. Troligen skedde indragn. för dess 
oppositionela hållning i allm., någon speciell anledning känner 
man ej. Den hade under sitt sista lefnadsår framfödt en liten 
pilt vid namn Kallavesi, hvarpå prenumerertes särskilt, och hvil-
ken höll sig enkom till litterära saker. Pilten följde sin mor i 
grafven. I dess ställe utk:r nu i Kuopio ett Litteraturblad som 
utgifves af undert:d och till det mesta redigeras af Snellman. 
Blott till 4 ark har jag förbundit mig att lemna mscr., och år- 
gången utgöres af 50.  
Vestfinska afdelningen hade ock begärt tillstånd till utgifvande 
af en Finsk-Svensk Tidning under namn af Kaukomieli, men 
hvilket ej blef beviljadt. Föröfrigt stå Tidningarne nu under 
Gouverneurernes inseende, hvilket förorsakar mycken svårighet 
vid utgifvandet. — — — -- 
Europaeus skref nyl. att flere (jag vill minnas hela 16 stycken) 
studenter och magistrar tänkt sig ut på vandring i sommar; det 
kan vara lika godt, som att ligga i Esbo skären. -- -- 

Då jag engång kommit i farten, så skall jag omnämna 
äfven andra saker, ty några af dem torde du dock ej känna 
förut. Ett finskt professorat är under görande, hvilket du bör 
söka att erhålla, ifall ej gubben von Becker för blifvande emeriti-
lön ansöker det. Endast i det fallet, att hvarken du eller han 
skulle bry sig derom, ansåge jag mig böra göra det, ty eljest 
kunde det råka ut för alltför ovärdiga händer. — — — — 

Kajana n. st. 6 Juni 1847. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Ur ett bref från M. A. Castrén till Elias Lönnrot. — — — Skulle 
det på allvar blifva fråga om en Finsk profession, så faller det af sig 
sjelft, att hvarken jag eller Gottlund, eller ens v. Becker utan just Du 
måste komma i fråga vid dess besättande. Din proposition, att jag 
måtte bemöda mig om tjensten, får jag väl anse blott för ett skämt. 
Du kan lita på den försäkran, att jag icke under något vilkor ansöker 
den ifrågavarande professionen. Hellre slår jag mig på någon industri-
gren och inrättar en tvål-, ljus- eller snusfabrik. 
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Till A. J. Sjögren. 
Högt ärade Herr Stats Råd och Riddare! 

För Herr Stats Rådets godhet och besvär med runorna, 
hvilka jag genom Mag. Reinholm allaredan bekommit, får jag 
aflägga min ödmjukaste tacksägelse. Snart får jag nu äfven 
dem införda i Kalevala, hvarefter af hvad hittills samlats, ej 
återstår att införas mer än ett häfte af Reinholms sednare samling, 
och då kan jag genast begynna med utskrifningen af den nya 
texten till andra upplagan. Det är svårt att på förhand veta, 
huru mycket vidlyftigare den blifver, än första upplagans. De 
haift ark stora interfolierna äro väl nästan öfverallt fulla med 
tillsatser, men mycket af dessa hemfaller till variationerne. Na-
turligtvis måste dock af en sådan mängd mycket komma äfven 
sjelfva texten till godo så i materielt som formelt afseende. 
Ordningen emellan några runor måste i denna nya upplaga 
blifva annorlunda än i den förra ; så tyckes det som borde t. ex. 
Joukahainens möte med Wäinämöinen komma i början. Enligt 
mycken sannolikhet var Joukahainen just samme „Lappalainen 
kyyttöselkä", som sedermera spejade och sköt på Wäinämöinen 
för att derigenom hämnas på honom lönligen, då han i uppen-
bar fejd blifvit besegrad. Likväl har jag hittills ej kunnat be-
stämma något visst angående ordningen, utan lemnat det till 
den tid, då alla tillsattserna vore införda, hvilket snart blifver 
fallet. Stud. Europaeus, af hvilken jag fått de största samlin-
garne, funderar på utväg att i nästa sommar kunna komma till 
Karelarne i Tverska Gouvern., och hoppas äfven der finna Kale-
valarunor, hvarföre han råder mig att uppskjuta Kalevala redac-
tionen, tills han derifrån återvändt. Min tanke är, att om han 
ock får någon runostump af det slaget derstädes, så kan det 
dock ej blifva af något särdeles inflytande på de förut samlade, 
och derföre lärer vara bäst att ej uppskjuta arbetet för deras skull. 

Med den fullkomligaste högaktning och vördnad har äran 
framhärda 

Högtärade Herr Stats Rådets 

ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 
Kajana den 12 Mars 1848. 
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Till F. Collan. 

Käre Broder! 

Nu må du tro att jag kommit just i farten att skrifva bref, 
ty sällan har det händt förut, att jag efter nedskrifna tvänne 
bref kunnat utan att först hvila mig börja med det tredje. Nu 
händer likväl det semimiraculum, och jag skulle önska dess 
inträffande oftare, för att Du med mången annan ej skulle kunna 
förebrå mig för lättja och korta bref. Likväl måste jag redan 
i början reservera mig för detta brefs längd, emedan den tiden 
snart inträffar, då jag till nätterna brukar promenera 3 verst här-
ifrån till föräldrahemmet på landet och jag nu, då det tillpå-
köpet är lördags- och badstuguqväll ej vill komma för sent 
fram. På landet har jag nu alla dagar från kl. 6 e. m. till kl. 
8 följande f. m. sysselsatt mig med utskrifvandet af en ny text 
till Kalevala och är åtminstone hittills rätt nöjd med arbetet. 
Runorna komma i synnerhet i början uti en hel annan ordning 
än förut, hvarigenom det hela får ett naturligare sammanhang. 
De många varianterna lemna en så rik tillgång till val af form 
och diktion, att ett mindre öfverflöd ofta vore önskligt. Efter 
mycket betänkande beslöt jag mig slutligen till att låta veen-
emonen eller vein-emonen (vatten-anden) framföda hvad i förra 
uppl:s I runo lästes om Wäinämöinen. Af henne blifver äfven 
Wäin:n sjelf framfödd, sedan hon med honom gått hafvande vuotta 
seitsemän satoa, yheksän yr' än (= yljän, uroon) ikeä. Emot 
denna förändring hade jag så mycken betänklighet dels derföre, 
att de ojemförligt flesta runor tillägga skapelsehistorien Wäin:n, 
dels för den omständigheten, att jag helst önskade att låta de 
vigtigaste tilldragelserna ske på samma sätt i denna som i den 
förra upplagan. Jag är näml. i den saken rätt mycket stämd 
för konservatism, så mycket ordet ock i sednare tider förlorat af 
sin fordna bona fides. Du lärer väl förundra dig öfver hvad 
jag i detta arbete kan hafva annat att göra, än att ställa ru-
norna till efterrättelse, derföre måste jag upplysa dig, att af de 
runor, som nu finnas uppsamlade, kunde fås väl 7 stycken Kale-
valor, alla olika sinsemellan, och det skall du nog inse, när du 
snart kommer hit, och jag då får göra närmare reda derom. Af 
Lukemisto fick jag för par postdagar äfven den sednare delen 
genomsedt af Litteratur Sällsk., men jag skickar det nu ej dit 
under väntan, att du kommer till oss, och emedan du i alla fall 
ej vid slutet af terminen skulle göra något dermed, då din tid 
är upptagen af annat. 

Här hafva stora förändringar skett, sedan jag sist skref till 
dig. Här infann sig nämligen, Gud vet hvarifrån, en ung revolu- 
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tionäriskt sinnad landstrykare vid namn Våren, tillställde en 
formlig revolution mot den gamla herskaren Wintern, som slu-
tades så att gubben blef dethroniserad, hvarvid många tårar af 
hans anhängare fälldes, om ock på andra sidan månget bröst 
svällde af fröjd och månget hopp uppgrönskade af tillgifvenhet 
för usurpatorn. Allt gick väl och det nya väldet syntes redan 
vara stadgadt, då den gamles anhängare tillställde en kontra 
revolution och uppsatte hans son under namn af Poikatalvi 
på thronen. Det ser dock ut, som hans välde snart vore slu-
tadt, ty Våren vann under sin korta regering ett stort parti af 
sådana som äro missnöjda med tingens gamla ordning, af hvilka 
det Gudnås på våra tider finnas så många. Helsa bekanta. 

Kajana den 25 Maj 1848. 

Kajana pingstdagen (den 11 Juni 1848). 

Det fägnade mig mycket att af ditt sista bref erfara, det 
du ännu står fast vid din föresatts att flytta hit till sommaren. 
Nu just var jag i anledning af ditt sista bref i staden för att 
ytterligare höra efter, om du kunde få det såsom du önskade. 
Hos Rådman Bergh, der jag redan förut hade talt om saken, 
vore värdsfolket ej för att lemna mat, emedan han sjelf och 
möjligtvis äfven frun tänker företaga en flere veckors resa under 
sommarn till Sordavala. Derföre var jag i gården midtemot, 
der äfven resande förut bott, och värdinnan der förklarade sig 
villig att lemna både rum och mat på stället i din egen kam- 
mare. Det är ett beskedligt finskt folk; maten blifver väl ej 
mer än tarflig, dock såsom jag tror sådan, att du kan slå dig 
ut. Tjugufem Rub. B. A. för månaden har hon förut tagit och 
sade sig äfven nu vara nöjd dermed. Sängkläder och allt annat 
får du på stället. Vore du icke nöjd med rummen, så är till-
fälle att bo hos Rådman Bergh öfver gatan, och få maten från 
förra stället. 

Mitt hushåll är så ställdt att jag äter rniddagarne hos D:r 
Lindh, af hvilken jag äfven hyrt rum i en gård, som han sjelf 
hyrt af vår förra domare Hhfd Roos. Jag skulle gerna hafva 
talt med honom och frågat, om äfven du kunde äta der, men 
gjorde det ej, emedan ett nybörjande hushåll, såsom hans, van-
ligtvis äfven utan främmande bordsgäster har mer bestyr än ett 
äldre, och för det andra vet jag, att om han ock gått in uppå 
att lemna mat, han för några veckor ej skulle mottagit någon 
betalning, hvilket varit genant för dig. Om aftnarne kl. 5 å 6 
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har jag hvarje dag vandrat ut på landet till mina föräldrar, som 
bo tre verst från staden, legat der öfver natten och följ. f. m. 
kl. 8 åter begifvit mig derifrån till staden. På landet har jag 
ätit de öfriga målen, näml. en smörgås med 2 koppar kaffe kl. 
8 f. m. och 1 d:o med 3 glas the kl. 7 å 8 om aftonen. Så 
är nu mitt hushåll inrättadt, hvilket jag derföre så omständligen 
berättat, att du i ditt bref nämnde om din okunnighet derom. 
Tiden på landet, kl. 7-10 e. m. och kl. 4-8 f. m., summa 
7 timmar har jag användt på redigerandet af nya Kalevala texten, 
hvaraf nu 7 runor i konsept äro färdiga. Du skulle hafva svårt 
att tro, huru mycket arbetet vinner vid denna nya upplaga, men 
när du kommer hit skall jag göra det ögonskenligt för dig. Vid 
förra upplagan hade jag ibland bekymmer om att få runorna 
helst 200 vers långa, hvilket förorsakade att berättelsen genom 
varianternes intagande i texten stundom blef nog uttänjd; nu 
har jag tvärtom varit bekymrad derom, att de ej skulle växa till 
öfverhöfvan långa, hvarföre jag fått rensa den förra texten, men 
af nykomna tillsattser fått en sådan ersättning, att af de hittills 
redigerade runorna de flesta äro inemot dubbelt längre, än de 
voro i den förra editionen. 

Nu faller mig i sinnet din pegasus. Jag har ej ännu 
kommit att tala med någon om dens sommarresidence i någon 
grönskande hage, tror dock att du alltför väl kan få den här 
herbergerad, emedan ej blott Rådman Bergh men äfven Ingenieur 
Malmgren hafva större ingärdade hagor vid staden. Kom bara 
med häst, alltid finner man något råd för den. Kunde hända, 
att vi träffas i Idensalmi redan förrän du anländer till Kajana 
och allt derföre kan jag alltförväl här sluta detta bref och gå 
för att taga ett duschbad under sågen. Helsa bekanta och må 
sjelf väl. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 

Kajana den 18 Juni 1848. 

Käre Broder! 

— — — 
På den nya Kalevala upplagan har jag nu arbetat dage-

ligen 5 å 6 timmar. Sedan jag för omkring par månader sedan 

32 
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fick alla varianter och tillägg införda på sina ställen begynte 
jag med utskrifvandet af den nya texten, hvaraf nu nio sånger, 
d. v. s. ungefär V, af hela arbetet, äro färdiga. Den i förra 
upplagan Wäinämöinen tillagda skapelsehistorien har jag nu ef-
ter några få varianter öfverflyttat på Vein- (=--. veden) emonen, 
vattnets- 1. hafsgudinna. Runon kallar henne „Luftens sköna 
jungfru, naturens dotter" och säger att hon af ledsnad att alltid 
befinna sig ensam i luften kastade sig i hafvet, blef haf vande 
af vattnet, vräktes under sådant tillstånd i 900 år omkring det 
ensliga hafvet tills slutligen en stor fågel byggde sitt bo på henne, 
lade ägg i boet, hvilka sedan föllo i sjön och sprungo sönder. 
Af samma ägg uppkommo sol, måne och stjernorna. Men hafs-
gudinnan sjelf framfödde andra saker, först en holme och andra 
länder, sedan till slut Wäinämöinen, Ilmarinen och några andra 
urgubbar. Wäinämöinen befann sig efter färden på en naken 
holme, hvarpå han lät Sampsa poika Pellervoinen (d. ä. jordens 
1. åkerns son) så träd af flere slag. Någon tid derefter hittade 
han på den finsandiga hafsstranden några frön, dem han ut-
sådde på en bränd mark, början till svedjebruket. Sedermera 
lefde han lycklig och nöjd många herrans år på samma holme 
och blef för sin vishet mycket berömd. Detta förtröt en Lappe 
Joukahainen, som trodde sig vara till det minsta lika klok som 
Wäinämöinen och derföre utrustade sig till en täflingsstrid med 
Wäinämöinen. En vacker dag, då Wäinämöinen åkte nära sitt 
hem, kom Joukahainen öfvermodigt åkande emot honom och 
utmanade honom att täfla med sig i sång. Wäinämöinen bad 
honom sjunga allt hvad han visste, beslog honom sedan med 
några få ord, hvarefter Joukahainen utmanade honom på envig. 
Detta öfvermod förtröt Wäinämöinen så att han sjöng slutligen 
sin vederpart ända från öronen in i ett kärr och släppte honom 
ej förr derifrån, än Joukahainen lofvat honom sin syster till 
äkta. Systren drunknade dock förrän Wäin:n hann få henne och 
Wäin:n, sedan han nog sörjt öfver sin förlust, beslöt att be-
gifva sig till Pohjola, hvarest en vida berömd jungfru fanns, 
för att fria till henne. Joukahainen, som fått underrättelse om 
Wäinämöinens tillämnade färd, lade sig i försåt för honom och 
skjöt hästen, hvarmed han som bäst skulle rida öfver ett vad-
ställe nära hafvet. Wäinämöinen stupade i vattnet och sarnm 
sedan flere dagar på sjön, emedan en stark blåst drifvit honom 
ut på öppna fjärden. Nu hade han i fordna dagar, när han på 
sin holme fällde den första sveden, lemnat en vacker björk 
ofälld. Dit hade då en örn flugit och satt sig i trädet samt 
frågat, hvarföre den björken lemnats att stå. Wäinämöinen hade 
då svarat, att han gjort det, för att luftens foglar deri må kunna 
hvila sina vingar. Örnen blef då mycket smickrad af en sådan 
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uppmärksamhet och glömde den ej så snart, hvarföre han nu 
flög till Wäin. i öppna hafvet, bad honom stiga upp på sin 
rygg och bar honom sedan till Pohjola. När Wäin. sedan efter 
några äfventyr anmälde sig hos Pohjolas jungfru förelades ho-
nom de då brukliga fatala meritprofven, hvilka ej lyckades bättre, 
än att Wäin. vid det tredje profvet högg sig i knäet och var 
hardt nära att förblöda sig. Slutligen ficks dock bloden däm-
mad och Wäin. tillfrisknade åter. Så långt har berättelsen i 
de förut nämnde 9 runor kommit med många vackra episoder, 
som från denna summariska innehållsförteckning äro uteslutna. 
Att döma af dessa runor, så blir den nya editionen omkr. 50 
procent digrare än den förra, bara texten nämligen, ty tagas 
varianterna i betraktande, så blifver storleken väl dubbel mot 
förrigt. Sammanhanget runorna emellan blifver vida bättre än 
förut, men derom hinner jag nu ej vidare. — — 

Kajana den 30 Juli 1848. 

Tack för ditt med sista post erhållna bref och dina för-
beredande åtgärder att äfven för framtiden skaffa mig tjenstledig-
het, hvilken om den utfaller, jag väl måste begagna, så dumt 
det ock förefaller mig, att jag af staten skall lönas för en tjenst, 
med hvilken jag intet har att skaffa. Mycket nöjdare och lyck-
ligare befunne jag mig att hafva helt och hållet afsked om all-
drig med mer än fjerdedelen af lönen till pension, hvarföre jag 
ock emellanåt utan afseende på all pension tänkt begära afsked, 
hvilket väl ej kunde nekas, åtminstone ej efter någon tid, då 
koleran rasat öfver, ty så länge måste en läkare betrakta sig 
såsom vore han i fält. Denna fundering har dock alltid stran-
dat mot en annan : „Herren din Gud skall du icke fresta", 
ty om han ock föder korpungarne under himmeln och kläder 
liljorna på marken, så är jag just hvarken en korpunge eller en 
lilja, kan åtminstone ej komma till rätta med hvad till deras lif 
fordras. Under sådana förhållanden kan det då vara rådligast 
att ej taga det så noga, huru staten vill sörja för en, utan ar-
beta för dagen, hvad man kan, lemnande all framtidsbestämmelse 
i Guds hand. För närvarande har min tid upptagits af det förb. 
Meurmanska lexikonet och af Kalevala på sådant sätt, att jag 
delat dagen emellan samma arbeten, utan att hafva någon half-
timmas ledighet för den Finska ordboken, hvilken alltså på nära 
ett år ej skridit framåt om ock ej bakåt. Från Meurmanska 
lexikonet hoppas jag blifva fri, så snart Europxus kommer hem, 
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hvarom äfven du kunde brådskande påminna honom, och Kale-
vala hoppas jag blifva qvitt efter två å tre månader. Nu håller 
jag på med den 18:de runon, hvilken svarar emot den 10:de i 
förra upplagan. Men jag vill sällan på halfva dagen blifva fär-
dig med mer än 100 verser, så att arbetet derföre går långsamt. 
För dessa dubbla arbeten har jag ej kunnat resa till det fred-
liga Laukko, emedan jag ej kan släpa med mig allt det kra-
mage af böcker och manuskripter, som vid dem stundeligen 
behöfvas. 

Nog tycker jag att 500 Rub. Silfver årligen är en tillräck-
lig hjelp för Seurans tryckningar, och bättre är det visst att 
vara måttlig än öfverdrifven i sina petitioner, om det ock i dessa 
folkens smörjningstider kunde vara utsigt till att få mer. 

Kajana den 13 Augusti 1848. 

Jag har nu ändock beslutit helsa på gamlorna i Wesilax 
och reser i morgon härifrån för att möjligtvis hinna dit till den 
18:de dennes. Der finner du mig åtminstone till julen, och 
tillochmed längre tid, om ny permission vankas. — — — 

Tack för Chartorna och formulären till Ansökningarne. På 
deras renskrifning har jag nu plottrat så länge, att postkarlen 
redan säges vänta på mig. Dock må han ännu vänta en stund. 
Skulle förlängning på tjenstledigheten synas svår att erhålla, så 
har jag då ingenting emot att åter försöka något år med tjen-
stens bestridande och med biträde af en eller par renskrifvare 
bjuda till att arbeta. Bättre går det dock naturligtvis om jag 
erhåller tjenstledighet. — — — — 

Jag har flere gånger tänkt rådfråga dig i en sak, hvad 
du skulle tycka, om man bildade ett bolag på aktier för utgif-
vandet af den utländska skönlitteraturen på finska. Det vore 
kanske det enda medlet att hos ståndspersonerna få någon vana 
att läsa finska. Jag tviflar ej på, att i hela landet åtminstone 
150 personer skulle så intressera sig för företaget, att de teck-
nade sig såsom intressenter i bolaget och att flere skulle teckna 
sig för en mängd aktier. Aktierna borde vara indelta i två 
klasser: arbetande och betalande, och det minsta arbete för den 
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förra vara bestämdt i arktal. För aktieägarne skulle sedan exemplar 
efter bolags reglor utdelas af de utkommna öfversättningarne, 
hvilket vore äfven lerföre bra, att de sålunda skulle lättare kring-
spridas. En kommittee skulle bestämma de utländska origina-
lerna, hvilka i den Finska parnassen skulle ingå. 

En Finsk roman Serkukset skall der finnas i bokhandeln; 
skicka mig deraf 2 ex. hit, det ena nämligen för Fru Archiatrin-
nans räkning, som gerna läser finska. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Till H. Kellgren. 
Laucko d. 9 Februari 1849. 

Käre Broder! 

Välkommen åter till fäderneslandet; ty om du ock redan 
i flere månader varit hemma, har jag dock icke förr kommit att 
uttrycka min fägnad deröfver. 

Rabbe skref, att du jemte Mag. Tikkanen nu slagit dig 
på boktryckeri, hvartill jag önskar er all möjlig framgång, och 
skall genast gifva dig anvisning på något, som kunde tryckas 
tills bättre produkter yppas. Medan den äldre Bokhandlaren 
Ohman i Borgå ännu lefde, skickade jag till honom ett mscr. 
med omkr. 200 öfversättningar af Kanteletar, men hvilka han 
ej hann upplägga före sin afresa till Tyskland och kanske ej 
heller ämnade låta trycka, förrän han finge sitt eget då till-
ämnade tryckeri i gång. Jag tror att det nu, sedan hans yngre 
bror äfven dog, möjligtvis kommer att ligga obegagnadt länge 
och väl, hvarföre jag ger dig det rådet att skrifva till hans bror 
och fråga, om han för sterbhusets räkning tänker göra något 
bruk af det. Ämnar han ej göra det, så kunde du just reqvi-
rera det och tillsätta deri de öfversättningar, som af dig sjelf 
finnas i Fosterländskt Album, och hvad som dessutom seder-
mera i början af sista året fanns på åtskilliga n:r af Ilmarinen, 
hvilka sednare dock skulle, efter hvad jag vid läsningen af dem 
tyckte, behöfva förbättras. Sålunda skulle nästan hälften af 
Kanteletar, vara öfversatt och kunna tryckas med någon utsigt 
till att företaget skulle bära sig, emedan man äfven i Sverge 
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kunde räkna på någon afsättning. Äfven någon nytta för F. 
språkets studium kunde deraf påräknas, emedan mången af öfver-
sättningarne kunde bli frestad till att äfven läsa originalet. 

Den nya Kalevala har jag nu så färdig, att endast 1/3  af 
renskrifningen återstår. Den utgör 50 runor med inalles 22,450 
verser; den förras versantal var ej större än 12,100. 

Helsa bekanta och må väl! 
Tuus 

Elias Lönnrot. 

Till F. J. Rabbe. 
Laukko den 28 Febr. 1849. 

Käre Broder! 

Så långt har jag då engång kommit med Kalevala att jag 
nu med en bonde, som härifrån far till H:fors, kan skicka hälften 
deraf till Sällsk:t. För att kunna afgå vid det nu yppade till-
fället, måste den dock så till vida lemnas ofulländad, som den 
ännu saknar interpunktion, som af Sällsk:t måste bestås. Lik-
visst gick jag i går, sedan jag fick veta om en bondes resa, 
engång ytterligare igenom de i denna del förekommande 25 
runor och tillsatte lerunder alla citationstecken, hvilket jag, för 
att sättaren så mycket bättre måtte varsna dem, verkställde med 
ett (*), men med de öfriga (, ; : . ? ! — m. m.) hann jag icke, 
såvida deras anbringande på 12,000 verser, som de i denna del 
förek:de runor utgöra, skulle medtaga flere dagar, och jag sedan 
skulle hafva svårt att genom någon kommissionär få pakettet på 
postkontoret inlemnadt. Den så ofulländade interpunktionen 
torde lätt kunna tillsättas vid granskningen eller ock eljest, om 
några för saken intresserade Fennophiler sammanträda för någon 
aftonstund och taga sig hvar sin runo eller sextenn. Det torde 
vara nödigt att paginera mscr, ifall det kommer att lösas från 
sin närvarande häftning, men äfven dermed hinner jag nu icke. 
Var god och gif Sällsk:t tillkänna min enträgna anhållan, att 
arbetet vid granskningen nagelfares så mycket möjligt. Många 
mindre vigtiga ställen kunde för korthetens skull  kanske också 
för enkelhetens, behöfva utstrykas och dervid behöfver ingen 
barmhertighetskänsla göra sig gällande. Derföre har jag ock ej 
fastare, än med blyertspenna, numrerat verserna, för att de sedan 



Till F. J. Labbe d. 28 Febr. 1849. 503 

efter verkställda utstrykningar må kunda lättare omnumreras. 
Vid en del ord har jag bifogat förklaringar vid sidan, vid sådana 
nämligen, som i Tavast- och Nyland ej äro brukliga. Om Sällsk. 
anser sådana förklaringar lända arbetet till någon större båtnad, 
så kunde de der lätt förökas, och sedan ifrån margo sättas i 
noterna med finare stilar. Skulle Runeberg för sina Rektors-
bestyr hafva tid att helst flygtigt påögna mscr före tryckningen 
så tror jag ej annat än att hans episka öga lätt skulle upptäcka, 
kvad som för den episka formens större skönhet borde utlemnas. 
Är Sällsk. af samma tanka, så kunde det derom korrespondera 
med honom och tillika tillkännagifva, att han, såsom mindre van 
i Finskan, i Borgå skulle af D:r A. Lindh få tillräcklig hjelp 
vid versionen af den finska texten. Lindh är mycket grundlig 
äfven i Finskan, och redan i Kajana talte jag i sista sommar 
med honom om denna sak. På Sällsk. beror likaledes, om det 
anser nödigt att före tryckningen lemna mscr till granskning i 
Viborgska Litt. Sällsk. Jag känner ej så noga, om der finnes 
några runovana eller eljest poetiska medlemmar, att deras gransk-
ning af arbetet vore oundgängligen nödigt. Den andra eller 
sednare delen är nu ock allaredan renskrifven, men som ren-
skrifningen är gjord af en dylik klåpare, som den i medföljande 
delen, så måste jag mycket noga genomgå och rätta den före 
afsändandet, hvilket bestyr medtager omkr. 2 veckor. För ord-
förklaringen, interpunktion och företal måste jag räkna minst 
andra 2 veckor, hvarföre jag ej förrän efter en månad tror mig 
få den alldeles färdig. Så länge kan ock den förra delen gifva 
Sällsk:t eller dess granskningsutskott nog arbete. För den då-
liga renskrifningen skäms jag verkligen, och det så mycket mer, 
som Sällsk:t lemnade mig så rundliga renskrifningspenningar. 
Dock tror jag, att den med de gjorda rättelserna skall vara så 
tydlig, att äfven Sättaren skall slå sig ut dermed. Vore det ej 
fallet, så ber jag Dig låta någon på min räkning renskrifva allt 
ånyo. Angående den följda ortografin har jag på ett skildt blad 
för granskningsutskottets räkning uppsatt några memoranda. 

Helsningar från gamla Herrskapet ! 

Tuus 

Elias Lönnrot. 
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Till H. Kellgren. 

Käre Broder! 

Tack för ditt kärkomna bref ! Jag gratulerar dig till dina 
700-de bestyr med Suometar, typografi, sanskrit m. m. och det 
af allt hjerta, emedan sysselsättning och arbete just utgör lifvets 
förnämsta väsende. Ofver ditt förslag att till en början utarbeta 
ett Finskt-Svenskt Lexikon i portativt format har jag betänkt 
mig, och finner nu äfven sjelf, att det sålunda blifver bäst att 
göra. Men då äfven detta fickformats lexikon borde upptaga 
alla de ord, som finnas i Renvall och dess interfolier, äfvensom 
hvad i de sednare ännu kan tillkomma från sina 30 Årgg. Finska 
Tidningar och andra så poetiska som prosaiska Skrifter, och då 
detta utplockande af ord och deras införande i ett voluminöst, 
interfolieradt lexikon jemte uttänkandet af deras motsvarande 
svenska bemärkelser är otroligt tidsödande, så kan jag ännu ej 
närmare uträkna tiden, som åtgår dertill. När jag efter 2, högst 
3 veckor fått Kalevala ur händerna, skall jag genast begynna 
arbetet efter denna förändrade plan, och sedan jag med första 
hjulföret kommit till Kajana, taga mig der något ständigt biträde, 
hvarefter jag, sedan jag sett, huru långt arbetet framskrider på 
veckan, kan bestämma, när ungefär tryckningen kunde påbegyn-
nas. All uträkning på förhand är högst osäker, hvilket jag äfven 
finner af Kalevala-arbetet, hvilket jag i början aldrig kunnat tro 
och uträkna, att det skulle medtaga hela två år och 1 1/2  måna-
der deröfver. Jag begriper ej, huru många andra hinna med 
så mycket mer, och hvarföre allt hvad jag företager mig, går 
så långsamt, utan att jag dock kan förebrå mig för lättja, och 
utan att arbetet lerföre blifver ens så godt, som andras. Sådant 
har jag dock alltid funnit fallet vara, och kan äfven för framtiden 
ej vänta något annat. 

Hosgående Fullmakt ber jag Dig gifva åt din kollega på 
Bibliotheket, Mag. S. Elmgren. Snellman har väl särskildt från 
Kuopio skrifvit, hvad dermed är att göra. Underrätta honom 
äfven derom, att i Längelmäki Socken finnes en kapellan (ell. 
Sockne adjunkt) Wikman, som i åtskilliga decennier arbetat på 
ett Svenskt-Finskt Lexikon. Elmgren borde, förrän han utgifver 
sitt, besöka mannen på stället, då jag tror, att det ej blefve 
någon synnerlig svårighet att få begagna hans 7 å 8 digra band 
stora samlingar; åtminstone lofvade han mig fritt tillträde till 
dem, om jag på orten ville begagna dem. Samma Wikman har 
studerat flere språk (Tyska, Fransyska, Engelska, Ryska, Est-
niska m. fl. utom de gamla språken), och jag skulle råda Elm-
gren eller den, som möjligtvis i förenämnt afseende ville besöka 
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honom, att dervid förse sig med Estniska ordböcker och andra 
skrifter, så att Wikman derunder finge sig något älsklings stu-
dium. Månne ej L. Sällsk. kunde bekosta en resa till honom? 

Helsa mycket alla bekanta, Prof. J. J. Tengström, Carl 
Törnegren, Castrén, m. m. 

Laukko den 17 Mars 1849. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Till M. A. Castrén. 
Laucko d. 18 April 1849. 

Käre Broder ! 

För din vänskapsfulla bjudning till H:fors har jag ej förr 
hunnit tacka Dig, emedan jag ända tills igår middagstiden så 
träget arbetade på Kalevalas förord etc. att jag knappt hann 
tänka på något annat. I går på min namnsdag fick jag ändt-
ligen det 26 månads gamla arbetet färdigt och lemnade det 
genast åt den väntande postbonden för att föras till T:fors. Skulle 
vid förordet något behöfva tilläggas eller bortstrykas, så må det 
gerna göras, hvartill jag lemnar öppen fullmakt; äfven språket 
deri hade jag ej tid att noggrannare genomse. Jag tror ej att 
Kalevala genom att fördela runorna i två eller flere cykler skulle 
vinna, utan tvärtom förlora. Dock kunde ej skada att i förordet 
nämna något om de olika cyklerna, hvilket jag äfven ämnade 
göra, men sedermera dock lemnade ogjordt, då förordet älven 
detförutan blef, såsom jag tyckte, för långt. En god sak vore, 
om arbetet blefve försedt med ett register öfver alla der före-
kommande mythologiska och andra namn med hänvisning, hvar 
de finnas. Det kunde vara en aftonstunds göra för 10 eller 
flere, som skulle församlas hos någon och genomgå hvar sina 
runor. Vid uppsättandet af runornas innehåll märkte jag i 5. 
och 13. runon några fel, som du finner på följande sidor 
anmärkta, och hvilka borde afhjelpas. För dylika ringhaltiga 
ändringar fick jag under arbetet ofta omskrifva många ställen, 
hvarföre Du alldeles ej bör förundra Dig deröfver, att 2 år och 
2 månader åtgingo dertill, helst jag under halfva tiden ej hann 
annat, än ifrån de voluminösa runosamlingarna införa allt på sitt 
ställe i den gamla upplagans interfolier, och sedan under sjelfva 
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redigerandet af den nya texten ofta ej fick ens 100 verser för 
dagen färdiga. Ännu en sak om Kalevala: under granskningen 
kunde alla ovanligare Finska ord, som ännu äro utan förklaring, 
understrykas med blyerts och sedan förklaras äfven de, kanske 
helst i slutet, dit mina förklaringar äfven från margo kunde för-
flyttas, så att texten blefve ren och utan några streck och noter 
under sig. Du, Ingman, Ahlqvist och andra kunde göra det, 
utan att jag mer behöfde befatta mig dermed. 

Utan afseende på, att jag numera ej ens skulle slippa till 
H:fors, ber jag Dig vara välkommen till Kajana i sommar, men 
låt Din resa ej stanna vid blotta tanken! Efter par veckor, eller 
såsnart man med hjulåkdon väl slipper fram, tänker jag begifva 
mig härifrån. Helsa mycket bröder och bekanta derstädes. 

Kajana den 10 Junii 1849. 

För ett dygn sedan hamnade jag i Kajana efter snart 10 
månaders frånvaro på Laukko, der jag för Fruns iråkade sjuk-
dom och derpå följande död kom att vistas en månad längre, 
än jag eljest ämnat. Emot de orthografiska och andra förändrin-
gar, Sällskapet funnit eller finner för godt att vidtaga i Kalevala, 
kan jag ej hafva något att invända, hvarföre Sällskapet deri må 
hushålla efter eget behag. Äfven må § 10 i förordet enligt ditt 
förslag gerna utgå den innehåller dock ingenting, som ej större 
delen af läsare äfven den förutan inser och för andra kan vara 
likgiltigt. 

Slutaspirations- och k-elisionstecknet jemte de öfriga ortho-
grafiska distinctionerna kom jag att utsätta derföre, att om 
Sällsk:t ansett det vara behöfligt att för utländningar och 
andra, som ej känna språket, lätta Finskans instuderande zaric 
ymituartx4v, det då utan vidare bestyr så kunnat ske, äfvensom i 
motsatt händelse deras bortlemnande utan någon deraf för sätta-
ren uppstående svårighet kunde beslutas. För infödda Finnar 
är det visst redigast och bäst att få texten utan all sådan ut-
styrsel, likasom oaccentuerad skrift för infödda Ryssar är redigare 
än den accentuerade. Hvad de långa diftongerna beträffar, så 
skulle, om Finskan skall skrifvas efter uttalet, det säkert vara 
rättast att då skrifva kehrääisi, lepääisi, tapaaisi, o. s. v. eme-
dan diftongen i sådana fall tydligt är längre, än i ottaisi, vään-
täisi, o. s. v., hvarföre ock i dialekterna säges kehrä jäisi, keh-
reäisi, lepäjäisi, lepedisi, tapajaisi, tapoaisi, men icke vill jag 
derföre envisas emot det gamla skrifsättet, och detsamma vare 
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sagt om imejä, kulkeja, etc., hvilka väl må skrifvas imiä, kulkia, 
eller imijä, kulkija, hvilket sednare skrifsätt dock helt och hållet 
förblandar stammen på e med den på i, och äfven är sednare 
tiders påfund, ty af gammalt skrefs allmänt imiä, kulkia etc. 

De föreslagna innehållsförändringarne : gamla upplagans 30: 
69-94 i stället för det motsvarande i nya upplagan, slutet med 
Joukahainens syster, sampos trefaldiga qvarnegenskap och andra 
må gerna verkställas, ifall det så finnes vara bättre. Sampos 
egenskap af suolamylly, rahamylly och jauhomylly, finner Du 
nog, är ett allegoriskt talesätt, hvarmed ej betecknas annat, än 
att sampo bragte välstånd både till salt, spanmål och penningar, 
de tre den tidens förnämsta förnödenheter. Påminn Ahlqvist, 
att han vid förändringar, som texten kommer att undergå, iakt-
tager, att versantalet efter skedd förändring ej blifver udda, ty 
sådant är nu ej fallet i någon runo eller period. 

Din vän och broder 
Elias Lönnrot. 

Till F. 
Käre Broder! 

Osäker hvar jag skall träffa Dig, företager jag mig att 
skrifva till Dig i Kuopio, dit Du dock snart torde komma, ifall 
Du ännu ej vore der. Efter ett rykte, som jag vid genomfar-
ten i Junii uti Kuopio hörde, och hvilket visste berätta, att Du 
till midsommaren skulle inträffa der, och sedan komma hit till 
Kajana, har jag väntat Dig här i flere veckor och hvarenda gång 
vid duschen saknat Dig, men numera börjar äfven det blifva för 
sent, då endast få veckor återstå till termins början. Eljest är 
duschen i full gång och den fortfarande varma och vackra väder-
leken har gjort en sådan underbar verkan, att flere HH i Kajana 
under denna sommar utsatt sitt skinn för de strida vattenstrå-
Immas anfall. Efter allt, hvad jag kan finna, har det ock be-
kommit dem väl, ty de befinna sig allesammans väl, så att jag 
som läkare riktigt kan fröjda mig deröfver. Du lärer redan veta, 
att jag fick afslag på min ansökning om afsked från tjensten, 
eller, om sådant ej kunde beviljas, två års prolongerad tjenst-
ledighet, hvarföre jag åter måste vidtaga med tjensten, så snart 
jag om det Nådiga afslaget hunnit blifva officielt underrättad, 
hvilket ännu ej skett. I alla fall är jag äfven nu tjenstgörande, 
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ty vikarien Strömberg är rest på permission till Ilmola för att 
begrafva sin aflidne svärfar, prosten Reilin. I det hela är jag 
för min egen del nästan nöjdare, att det gick såsom det gick, 
ty att sitta och arbeta med Finskan började redan blifva för 
bräckligt, hvarföre ett rörligare, verksammare lif kanske gör mig 
ganska godt, och andra finnas nog, som sysselsätta sig med 
Finskan, så att den ej kommer att lida något för mitt ockupe-
rande på annat håll. I alla fall är jag nöjd att jag hann blifva 
färdig med Kalevala under tjenstledigheten, ty med dess ord-
nande hade hvarje annan haft mycket mer arbete, om ock två 
år, som det påstod hos mig ej var en alltför kort termin. 

Du bannalle mig i ett vintersgammalt bref för att jag så 
skickligt fördolt min förlofning för Dig, hvarföre jag äfven sjelf 
måste tro, att jag gjort det skickligt, såsom jag ock borde göra 
efter öfverenskommelsen med henne, hvilken öfverenskommelse 
eljest var en barnslighet, då saken alltför väl kunnat yppas för 
hvem som helst. Nu är jag redan gift sedan den 13 Juni och 
bor för närvarande i Montins förra rum, dit jag ber Dig vara 
välkommen, när Du bara får tid att komma. Af bröllopspunschen 
har jag ännu någon butelj qvar och skall försöka förvara något 
deraf för Dig. Vårt bröllop firades i Uleåborg, dit jag för den 
vigtiga sakens skull var rest i sistlidne månad, och dröjde der 
nära två veckor. Alltsedan har jag som vanligt mått väl, och 
tror, att jag kommer att blifva alldeles dylik som förut, så gift 
man jag nu ock är. 

Kajana 4/8  49. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

I ett bref från M. A. Castrén till Elias Lönnrot d. 26 Juli 1849 
beklagar den förre att Lönnrot fått afslag på sin ansökan om tjänst-
ledighet eller afsked samt fortsätter: „Kanske skall dock en snar reg-
lering af universitetets statuter befria Dig ifrån detta störande yrke och 
bereda Dig en ändamålsenligare verksamhet vid Lärdomssätet. — — 
Ditt sednaste bref till mig har jag communicerat både Ahlqvist och 
andra Utskottets medlemmar, men de hysa farhåga att på egen hand 
företaga några ändringar med afseende å innehållet, emedan det lätte-
ligen kunde hända, att något kunde utstrykas, som vore för samman-
hanget vigtigt. Det torde derföre vara bäst att nu trycka arbetet oför-
ändradt och lämna åt kommande tider bekymret att omfila det efter 
bästa förmåga. Af sådan anledning torde det kanske vara bäst att 
framdeles trycka enskildta runor med alla möjliga varianter utan att 
dervid afse sammanhanget." 
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Till M. A. Castr&i. 

Käre Broder! 

Tack för din kärkomna skrifvelse som jag med sista post 
erhöll. Från Uleåborg kom jag för 2 å 3 veckor sedan och 
icke denna gång ensam, utan med sal. Heicku Piponii syster, 
Mari, till hustru. Der träffade jag äfven din yngsta broder, som 
nu drifver egen handelsrörelse, och mycket frågte af mig, om 
Du i sommar ej skulle komma till Uleåborg, hvarpå jag ej kunde 
lemna honom annat än obestämdt svar. Nu kan jag väl ej ens 
hoppas mer, att se Dig här i denna sommar, men jag hoppas 
att nästa sommar medför bättre lycka. 

Emot ert fattade beslut att trycka Kalevala oförändradt efter 
Mscr kan jag naturligtvis ej hafva något att anmärka, så öfver-
tygad jag är derom, att arbetet i formell hänseende skulle vinna 
vid en noga nagelfaring. Men såsom du nämner kan sådant 
alltförväl lemnas åt kommande tider. En samling af enskilda 
episka och mag. runor vore visst lätt att åstadkomma, hvad 
materialierne dertill beträffar, men någon redaktion skulle den 
dock behöfva, så att ej 10 och flere varianter af samma runo 
skulle komma att tryckas, de der blott litet skilja sig ifrån hvar-
andra. De gemensamma ställen borde väl ej tryckas i samlin-
gen, bara vid en enda, emedan samlingen eljest blefve alltför 
voluminös. En sådan redaktion åter skulle medtaga mer tid än 
man i början lätt kan föreställa sig. Emellertid skall jag, så-
snart jag lyckats få i Kanteletar infördt, hvad dertill hörer, skicka 
alltsammans, hvad jag af runor har upptecknadt, och som utgör 
kanske inemot 100 pappersark, till Litt. Sällskapets disposition. 

Din broderlige vän 

Elias Lönnrot. 
Kajana den 9 Augusti 1849. 

Till F. Collan. 

Käre Broder! 

Tack för din kärkomna skrifvelse, som jag med sista post 
erhöll. Jag kan ej förlika mig med den tanken, att Du gör rätt 
i att skilja Dig vid Gymnasiilärarebefattningen, om jag ock fin- 



510 Elias Lönnrots svenska skrifter. 

ner hela det tråkiga obehaget af att dag in och dag ut plugga 
i pojkarne hundra gånger förut inpluggade saker. Då Du äfven 
sjelf icke kan neka, att Gymnasium under din ledning kommit 
i ett så godt skick, som önskas kan, och ej heller har någon 
anledning att tvifla om dess fortfarande, samt då Du ej kan 
anse Dig såsom ett oskyldigt medel dertill, så tyckes det mig, 
som skulle Du af egoistisk synpunkt vilja öfvergifva Gymnasium. 
Endast i det fallet, att Du fortfarande kommer att redigera de 
inhemska artiklarne i Finl. Allmänna Tidning, har jag ingenting 
emot, att Du lemnar Kuopio, ty då har Du utbytt en lägre verk-
ningskrets emot en högre, hvilket icke blefve fallet, om Du 
blefve bara philosophie adjunkt, hvars verkningskrets hittills 
varit = 0, och äfven framdeles torde blifva så. Hvad andra må 
göra, vet jag ej, men åtminstone vill jag ej taxera Dig för lyck-
sökeri, hvad deltagandet i Tidningsredaktionen vidkommer. Eller 
tycker Du, att alla menniskor med capacitet borde afhålla sig 
från all beröring med den, hvad i synnerhet vårt land beträffar, 
högst öfverflödiga censuren? Det är dock engång ett factum, 
att den existerar i landet, och då måste man underkasta sig 
den, såsom mångt och mycket annat ondt, och efter katkesens 
lära tro, att äfven det onda kan få en god utgång. Men en 
sådan utgång får det väl icke, om man handlöst kastar sig un-
der det utan att ens försöka verka för det goda så mycket man 
någonsin kan. Lycka till således att upphjelpa den Allm. Tidn. 
i just det, som den nästan alldrig befattat sig med, med artik-
lar som vidröra Finland ! Kan jag med lokala upplysningar 
härifrån någongång hjelpa Dig, så gör jag det gerna. Skulle 
de inländska artiklarne också ej befattat sig med annat än lan-
dets statistik, hvilka sålunda vore tämmeligen censurfria, så vore 
dermed redan mycket vunnet. Men dessutom kunna de ju re-
censerande, ej polemiserande, vidröra litteraturen, kommunal-
inrättningarne m. m. så att ämne för tjenlig verksamhet visst ej 
bör tryta. 

Det hade då varit en glädjedag för mig att se Dig i Ka-
jana, såsom Du sade Dig hafva ämnat komma till Idensalmi 
och hit. I nästa sommar kommer Du dock, hoppas jag, om Du 
ej då redan är så fästad vid H:fors, att Du ej slipper derifrån. 
Eljest må vi här såsom vanligt. Forbus fick sitt bref ännu 
samma afton, som det kom hit. En ny Domare Carlson, en 
senfärdig man, som helst sitter och stökar hemma, utan att gå 
någonstädes ut, hafva vi här. Pietist är han dock icke, men 
då, såsom Du känner, begge skollärarene, postmästaren och 
aptekarn äro det, så är vårt sällskapslif lika ringa och obetyd-
ligt, som förut. Det må dock vara, hurudant det är, jag frågar 
ej derefter, när jag på hösten åter kommer mig in i arbete, 
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som för Vaccinations Inspections resor och annat strunt nu i 
nära par månader fått hvila. Helsa bekanta samt och syn-
nerligen 

Tuus 

Elias Lönnrot. 
Kajana d. 7 Sept:r 1849. 

Till J. W. Snellman. 

Kajana den 13 Sept:r 1849. 

Käre Broder ! 

På lång tid har jag ej haft ett halft ord af Dig, hvarföre 
jag ej annat kan än litet bannas på Dig både för det, och för 
att Du ej, när Du engång var till Idensalmi, då med detsamma 
gjorde en skuttresa hit. Dertill hade varit så mycket mer skäl, 
som jag nu äfven hör till slägten, sedan jag, såsom du väl af 
andra hört, numera är gift med en din kusin, Maria. Men 
kanske är det sannt, som Rabbe skref, att Du varit litet bös 
deröfver, att jag, om ej eljest, så för nämnda slägtskaps skull 
förut omnämnde för Dig vår förlofning, men det kunde jag med 
den bästa vilja i verlden ej göra, emedan vi i sista höst, när 
vi förlofvade oss, öfverenskom-  mo att ej omtala det för andra. 

Jag är nu åter efter fem års hvila tjenstgörande läkare på 
denna ort, sedan min ansökning om förlängd tjenstledighet eller 
afsked från tjensten Allernådigst blifvit afslagen. Men hvad för 
beslut har Du nu sjelf fattat angående din framtida verksamhet. 
Får jag tro ett rykte, så skulle Du blifva Rector vid en handels-
skola i Helsingfors med 1,000 Rubel i Silfver lön. Är det sannt, 
så glädjer det mig mycket såväl för den mindre bekymmer-
samma utkomstens skull, Du så skulle hafva, som för att Du 
sålunda kommer att stadna i landet. Sjelfva tanken redan, att 
Du kunde öfvergifva oss och flytta till Sverge, var påkostande, 
huru mycket mer skulle verkligheten vara! 

Min hustru ber mycket helsa Dig och din för henne ännu 
obekanta Fru, för hvilken Du dessutom har att tillägga min 
egen vänskapsfulla helsning. Glöm ej att någon gång låta höra 
af Dig, skulle Du ock ej ha tid till mer än en half rad. 

Tuus 
Elias Lönnrot. 
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Till M. A. Castr6-1. 
Käre broder! 

Tack för din skrifvelse och exemplaret af ditt föredrag, 
hvilka begge jag med särdeles nöje genomläste. Af Elmgren 
fick jag med samma post flere exx af den nya Kalevala, som 
med sitt antiqua tryck tager sig rätt väl ut, hvad derom ock 
må sägas. Det roligaste var dock, hvarmed Europasus i Suo-
metar ville bevisa munkstilarnes företräde i skönheten, nämligen 
att de voro krusade. Månne han alldrig hört ordspråket Bättre 
rätt och slätt än illa krusadt. Större delen af de tryckfel, jag 
anmärkt, ser jag redan vara rättade. Jag skall vid tillfälle jem-
föra dem med mina anmärkningar i Kalevala, och låta Dig få 
veta, hvad ännu kan återstå att rättas. Högst fint blifver det i 
alla fall. Af Honorarii exemplaren som Elmgren skrifver, att jag 
skall hafva der, ber jag dig uttaga för din räkning några stycken. 
Troligen behöfver du väl skicka eller gifva några stycken åt 
dina bekanta, och dertill kan Du älven taga af mina exx. så att 
Du ej bortslösar pengar på sådant. Helsa föröfrigt Elmgren och 
bed honom skicka hit, om möjligt inalles 50 exx.; om de öfriga 
skall jag härnäst skrifva till honom, ty nu ser jag mig för den 
fatala posttimmans utgång ej få tid dertill. — 

Tjensten har så sysselsatt mig i långan tid, att jag ej fått 
mycken tid för Finskan ; hoppas dock att framdeles få mer, när 
dagarne blifva längre. 

Hälsa Fabian, äfvensom alla andra bekanta från Din 

broder 

Elias Lönnrot. 
Den 22 Dec. 1849. 

M. A. Castrdn till Elias Lönnrot. 

Bäste Broder! 

När jag sednast skrifvit till Dig, har fallit mig ur hågen, men det 
ligger för mitt sinne såsom skulle jag långt före detta hafva besvarat 
Ditt sednaste bref. Emellertid känner jag mig nu uppmanad att com-
municera mig med Dig uti en öfvermåttan vigtig angelägenhet. Saken 
är neml. den, att den föreslagna professionen i Finska språket och litte-
raturen nu omsider är vederbörligen sanctionerad och med det snaraste 
kommer att inrättas. Den blifvande Professorens tjensteåligganden äro 
,ännu obekanta, men man tror sig dock med visshet veta att han huf- 
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vudsakligen bör meddela blifvande Prester och Embetsmän en för deras 
tjenst erforderlig kännedom i Finska språket samt dessutom deltaga i 
särskildta embets-examina, men ej har något att skaffa med examina för 
lärda grader. Af allt detta synes att den ifrågavarande professionen 
kommer att förutsätta en noggrann, praktisk kännedom af Finska språ-
ket. Då jag i följe af hela min vetenskapliga rigtning ej kunnat och 
äfven framdeles ej tror mig kunna komma i besittning af denna kunskap, 
så anser jag mig med godt samvete ej kunna ansöka den ifrågavarande 
tjensten. Deremot är Du i hvarje hänseende så qvalificerad, att nämnda 
tjenst icke blott lämpar sig för Dig, utan just är egnad att befria Dig 
ifrån det tunga läkare-oket. Jag önskar derföre med andra, att Du icke 
drager i betänkande att träda i den Finska kathedern. Att denna önskan 
hos mig är uppriktig, derpå behöfver Du icke tvifla, och jag är öfve. 
tygad derom, att min samvetsfrid vore förstörd, om jag skulle gå Dig 
i förväg. Låt mig emellertid få veta Din tanke i saken, ty vi måste i 
godo bilägga den och förskottsvis öfverenskomma, hvilkendera af oss 
båda skall lägga in om tjensten. Annars kan det hända att G:d får 
den, ty enligt hvad Rector berättade för mig i dag, skall han redan 
hafva svansat sig hos Nordenstam. 

I sammanhang med frågan om den Finska professionen skall 
Orefve Mannerheim hafva föreslagit att protocoller i civila mål skola på 
parternas begäran utfärdas på Finska, att på nämnda språk affattade an-
sökningar m. m. skola i rättegångsverken emottagas, och att följakteli-
gen blifvande embetsmän skola äga en nödtorftig kännedom af Finskan. 
H. M. skall rörande detta förslag hafva affordrat Senatens utlåtande; —
få se af hvad innehåll det blir. — Såsom Du troligen hört, skall den 
nya Censur-författningen stadga, att på Finska språket hädanefter blott 
få tryckas skrifter rörande religion, ekonomie, Finlands historia, sånger 
och sagor m. m., som man i detalj ännu ej känner. Finska Litteratur-
Sällskapet har fått sanction, men med vilkor att hålla sig till nyss-
nämnda censur-författning och dessutom stå till ansvar för sina skrifter. 
Till medlemmar i Sällskapet få hädanefter icke höra bönder, handtver-
kare, studenter, damer och omyndiga personer. Dock detta är allt saker, 
som Du redan känner. Kl. är också redan 1 om natten och jag är 
mäkta trött af de täta påsk-kalaserna. Jag slutar derföre dessa rader 
med anhållan att Du så snart som möjligt underrättar mig om Din af-
sigt rörande professionen. 

Din tillgifne 

M. A. CastKn. 
H:fors d. 4 april 1850. 

Till M. A. Castr&i. 
Käre Broder! 

Jag har beslutit att i alla fall icke göra någon ansökning 
om det Finska professoratet dels derföre, att jag vet mig af 
naturen sakna ett professorligt föredragningssätt, dels äfven för 

33 
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det jag ej är van att uttrycka mig på åtskilliga främmande språk, 
hvilket en professor i H:fors för universitetets anseendes skull 
borde. Med 10 år mindre på nacken hade jag kunnat hoppas 
att lätt upparbeta mig så i det ena som andra, men nu måste 
jag väl snart börja lämpa på mig ordspråket som säger : ennen 
tuohesta lakki, kun vanhasta pappi. Afven för Finskans skull 
är det bättre att jag stadnar, der jag är, ty professoratet derstädes 
får nog sin man, som sköter det lika väl och bättre, än jag 
kunde, och jag härstädes uträttar allt, som jag äfven der kunde 
göra, för Finskan. Ännu ett skäl för mitt beslut har jag i min 
egen kärlek för ett lugnare lif, än H:fors med sitt examens bråk, 
sina uppvaktningar och uniformer, sina in- och utländska visiter, 
tryckerikorrektyrer, och sällskapsutskotter, borgesförbindelser och 
d:o betalningar m. m. kan erbjuda. Detta äfvensom några andra 
lika egoistiska skäl, såsom att jag här har min nödtorftiga ut-
komst, och att jag trifves väl på orten, skulle dock naturligtvis 
få lof att vika, derest jag icke vore öfvertygad om, att tjensten 
mig förutan kan till allmän tillfredsställelse besättas. Dina skrup-
ler om praktisk färdighet i Finskan anser jag ej vara af någon 
betydenhet; hvad Du derutinnan möjligtvis kan sakna, bör vara 
lätt inhemtadt under en eller par somrars vandringar eller andra 
färder i landet, och dessutom skulle tjensten sjelf sätta Dig i 
beröring med studenter från alla möjliga landsändor och dia-
lekter, hvarunder Du finge tillfälle att pröfva, hvad sannt som 
kan ligga i det gamla docendo discimus. Skulle Du också 
försmå tjensten — hvilket Du ej borde göra, om ock Petersb. 
Vetenskaps Akad. kunde erbjuda Dig bättre utsikter för framti-
den -- så, om ock det skulle hända, så finnes der ju ändock 
andra, hvilka då borde ansöka den, neml. Alex. Ingman, Fab. 
Lollan, Herrn. Kellgren, Akiander etc. etc. Mig anar det dock, 
som om Lottlund lättare kunde slå dem ur brädet, än fallet vore 
med Dig. För sitt fordna nit om språket och för sitt lätta före-
dragningssätt tillochmed utan något ämne skulle G—nd visserli-
gen af vederbörande förtjena ihogkommas, skada blott att han 
är så rudis i Finska grammatiken, att den beständigt örfilas, och 
derjemte så illa van vid språkljudet att t. ex. e och ä nästan 
på hear sida, han skrifver, blifva förvexlade. 

Ännu ytterligare får jag lägga Dig på hjertat att ansöka 
tjensten, ty jag är öfvertygad derom, att af alla, som jag känner, 
Du kommer att sköta den bäst. 

Jag har fortfarande mått väl härstädes. För större sjuklig-
hets skull å orten, än vanligt, har jag i vinter haft tämmeligen 
mycket att syssla med praktiken ; kanske det efter 5 års hvila 
också behöfves så, för att derunder så mycket bättre vara i till- 
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fälle att repetera de medic. studierna. Ämnar Du Dig icke i 
sommar till de norra trakterna? Om så vore så glöm då ej 
heller Kajana och 

din vän och broder 

Elias Lönnrot. 
1814/450. 

Till F. Collan. 

Kajana den 10 Augusti 1850. 

Käre Broder ! 

Säkert har du tänkt, hvad som kommer åt mig, som på 
längre tid ej skrifvit en rad till dig, och detsamma har jag tänkt 
om dig. Jag gissar dock, att du är sysselsatt med Tidningen 
och andra extra göromål, att du svårligen får tid med annat. 
Också min tid har hela året varit mycket upptagen af tjensten 
och af bygga, ty jag har nu ändtligen tyckt det vara bäst att 
qvarstadna i Kajana och för att kunna göra det, är det en nöd-
vändighet här på orten att hafva egna rum, om man ej vill före-
draga att frysa och betala dugtig hyra. Byggningen af 11 fam-
nars längd, 6 d:o bredd med 7 rum på nedra botten och 2 
rymliga vindskamrar har jag nu så färdig, att inflyttningen kan 
ske i nästa månad. Roligt blifver det visst att bebo egna rum, 
det endast är mindre roligt, att jag derigenom fått skuldsätta 
mig till omkr. 1,000 Rub. S:r, som nog räcker att afbetala i 
flere år, men det finnes och fås sällan något godt utan med-
följande obehag. Men huru befinner du dig i H:fors ? Månne 
du ej på längden ångrar att från Kuopio söka dig dit? Åtmin-
stone kan jag aldrig förstå, huru man i H:fors kunde lefva ett 
så lugnt lif som ändock i Kuopio vore möjligt. Här tillbringa 
vi dagarne alldeles såsom när du var hos oss, tillochmed är 
duschen i flitig gång. Sommaren har här likasom annorstädes 
varit i det hela utmärkt vacker och gynnande för växterna. På 
Maamiehen Ystävä läste jag att frosten kring Kuopio i början af 
sommaren skadat tillochmed löfven på björkarne; någon sådan 
frost hafva vi här ej haft. Dock skall enligt hvad jag hört 
potatisbladen på de mest frostömma ställen för några veckor 
sedan fått liten skada, huru mycket, kan jag ej säga, då jag 
sedermera ej varit ute längre från staden. Hvad jag bestämdt 
vet är, att sådan höbärgningstid, som i år härstädes, har landt- 
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mannen sällan. Men ej blott bärgningstiden var god, äfven 
sjelfva höväxten var det. Lerföre hör man nu, hvad så ytterst 
sällan föröfrigt sker, att bonden på tillfrågan om växterna hos 
honom ger till svar, att han i år ej har skäl att klaga. 1 all-
mänhet påstår bonden, att solen i år går högre än vanligt, stiger 
tidigare upp och går sednare till hvila, än de flesta andra år. 
Jag är skam till sägandes så dålig astronom, att jag ej ens vet, 
om en sådan olika höjd på olika år är möjlig för solen, men 
åtminstone äro bönderna öfvertygade derom och påstå bestämdt, 
att då solen i fjol och många andra år gick t. ex. midsommar-
tiden eller Laurentii dagen eller någon annan sådan kardinaltid 
ner på det ställe, som de då peka åt, den i år skrider flere 10 
tals famnar längre fram före sin nedgång. Af physiken känner 
jag, att genom strålarnes återsken solen synes vara längre upp 
än hon verkeligen är, månne derigenom dess längre qvardröjande 
på himmeln och högre gång föröfrigt i år kunde förklaras? 
Fråga Woldstedt, om du ej är så förargad på honom för Kuopio 
gymnasisters repull, att du ej vill besvära honom med någon 
fråga. Den stränga räfsten med gymnasisterne må vara huru 
som helst, till en del förtjent, till en annan oförtjent, men åt-
minstone synes oss på landsbygden, som om det vore någon 
inkonsekans i att gymnasisterne, såsnart de genomgått gymnasial-
kursen och blifvit utexaminerade, e; emottagas vid universitetet. 
Då gymnasierne stå under statens tillsyn skulle man ock vänta 
af staten, att den ställde så till, att de tillvunne sig landets 
förtroende, hvilket på sätt som i år ingalunda kan blifva fallet. 
Men jag lemnar den saken och återgår till Kajana. Sedan den 
tid, du var här, hafva vi så mycket skridit framåt, att vi nu 
hafva en försvarlig kägelbana på ett det vackraste ställe vid 
stranden nedan om Ammä fallet på stadssidan. Äfven ett nytt 
fartyg, en större däckad slup, byggdes här i år för Rådman 
Bergh och Handl. Repo och lopp för några veckor sedan från 
stapeln. Alltsedan har man sett Kajana svaja på Uleåträsk, ty 
slupen heter Kajana. Detta är redan det tredje fartyg af större 
rymd, än våra vanliga båtar, som byggts i Kajana och det under 
de sista åren, ty förr hände sådant alldrig. Men låt Saimakana-
len engång blifva färdig, våra vattudrag förenas med vattudragen 
i öfra Karelen, några slussar uppbyggas vid värsta forsarne i 
Uleå elf; en körväg lagas vid stranden af samma elf för att 
med häst kunna upphala större lastei:  från Uleåborg mot ström-
men, då skall ny tideräkning begynna för Kajana och ångfartyg 
synas på Uleåträsk. Men så länge lefva dock ej våra ögon. 
Emedlertid bör man glädjas att det går framåt, som det går. 
Nya vägar hafva på sednare tider uppstått och andra skola på-
tänkas. Från Puolanko kapell är en ny 5 1/4  mil lång landsväg 
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till Hyrynsalmi moderkyrka så godt som färdig och från Uta-
tärvi till början af Uleåelf en annan, som i sommar redan be-
gagnats. Den förra landsvägen från Uleåborg till Uleåträsk ledde 
3/4 mil, om ej mer, på sidan af elfvens början och var mycket 
obeqväm i många afseenden, hvarföre det var en god sak, att 
den nya vägen uppbyggdes längs elfsstranden. Det skall vara 
påtänkt att förlänga samma väg norr om Uleåträsk ända till 
Kajana, så att vi ej mer behöfva göra den långa kroken genom 
Idensalmi för att landtvägen komma till Uleåborg. Äfven har 
fråga varit om en dylik väg söderom Uleåträsket, som skulle 
fordra omkr. 3 mil ny vägbyggnad emellan vägarne som från 
Kajana gå till Idensalmi och derifrån till Uleåborg. Älven är 
som bäst under görande en 6 mil lång landsväg från Sotkamo 
till Kuhmo kapell, och torde hälften deraf redan vara färdig. 
Af allt detta ser du, att jag framdeles ej mer behöfver vandra 
så mycket som hittills, hvilket ock kan vara bra, när man blir 
äldre. Men nog får jag ännu anlita fötterna, när jag, såsom 
fallet nu är, efter några timmar begifver mig till Sotkamo, Kuhmo, 
derifrån genom ödemarkerna till Kianto och så nedför forsarna 
åter hem. Halfannan veckor har jag beräknat för denna färd, 
som på andra orter med vägar kunde göras på 2 å 3 dagar. 
Må väl och helsa bekanta. 

Kajana den 10 November 1850. 

Jag får nu först och främst af allt hjerta gratulera Dig till 
din nya tjenst, hvarmed jag hoppas Du blifver mera belåten än 
med den förra i Kuopio. Svårt och påkostande är det emeller-
tid att finna Dig så aflägsnad från dessa trakter, att man knappt 
har hoppet qvar att någongång få träffa och språkas med dig. 

sista höst var det ändock ej långt ifrån, att icke vi träffades, 
ty på samma tid som du besökte Kuopio, gjorde prosten Aejme-
lrus och jag en visitfärd till Idensalmi prestgård, och huru lätt 
hade det ej kunnat hända, att äfven du förlängt din resa ända 
dit? Men hvad du den gången ej gjorde, gör du väl en annan 
gång, och då kan du komma ända hit och åter dröja här någon. 
tid. Du nämner om din diversion till Saima kanal; sådana di-
versioner eller exkursioner borde du eller någon annan göra 
enkom för Allm. Tidningens skull, som derigenom kunde göras 
till en materialkammare för landets statistik, historie, geografi 
m. m.; korrespondens underrättelserna tyckas dock lemna ej 
annat än magra bidrag dertill, och dessutom äro de alltid, hvad 
det ethnologiska beträffar, mer eller mindre partiska. Hvem 
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kunde läsa Sodankylä underrättelserna på F. A. T. utan att 
finna en öfverdrift i dem på den dåliga sidan, och dock har 
jag hört, att samma beskrifning skulle på punkt och pricka träffa 
in på Kajana allmogen. Men hos hvem ligger skulden dertill, 
att folket på en och annan ort är så dåligt? Månne vildarne 
skola en dag stå till ansvar för det de äro vildar? Felet lig-
ger ej hos folket sjelf, utan hos detsammas lärare och ledare. 
Men hurudana äro då dessa? Öfverhufvudtaget ej bättre än de, 
hvilka af dem skola läras och ledas. Man kan få söka och 
träffa en bland hundrade, som känna till några andra pligter 
och skyldigheter än egoistiska. Bland egoistiska räknar jag 
också den att taliter qvaliter utan större anmärkningar förvalta 
sin syssla. Förrän man skriker öfver folkets dålighet borde 
man vara medvetande hos sig sjelf att hafva gjort helst något 
med alfvare till förbättrande af folkets tillstånd, men detta med-
vetande lära vi alla i nog ringa grad äga. Tvärtom hafva vi 
troget trampat i våra förfäders fotspår på en bana, som ledt till 
att göra oss till en från folket särskild kast, som af folket allt 
ännu betraktas med misstroende. Hvar har välviljan för all-
mogen och nitet för dess bildning varit helst så stor hos stånds-
personsklassen, att de skulle hafva förenat sig till anläggande 
af en söndagsskola, hvarest de, om ej alla på en gång när-
varande, helst turvis några i sender försökte undervisa och bilda 
folket. Helre än att göra det samlas man hos hvarandra för 
att vid pipan och toddyglaset afhandla hästarnes tusende gån-
ger förut beskrifna märkvärdiga egenskaper, och såvidt detta 
intressanta ämne lemnar tid öfrig, förtala sina med menniskor. 
Begynner en fattig prestadjunkt med en söndagsskola, så kan 
det vara fallet, att mången helre skrattar åt honom, och i syn-
nerhet, om han visar större nit vid saken, anser honom för en 
vidunderlig nyhetsmakare helre, än att sjelf bistå honom. Så-
dana äro vi ännu, det kan ej bortdisputeras; gammal vana, trög-
het etc. lärer göra, att vi ock förblifva sådana. — 

Men nu är åter posttimman snart inne, och jag har ännu 
ej hunnit att berätta någonting från orten. Alla dina bekanta 
pro primo må väl och ihogkomma dig med saknad. Orten har 
fått helre godt än dåligt år, och tjäran har i sista sommar be-
talts med närmare 10 rub. B. A. tunnan, hvarföre allmogen för 
det närvarande ej har någon nöd. Den tredje näringsgrenen, 
fisket, har väl varit dålig, men orätt vore ock att vänta allt 
godt på en gång. För ungefär en månad sedan fingo vi den 
första snön, som mot vanligheten blifvit qvarliggande, så att 
slädföret, der ej kärr tillstöter, är godt på landet, men de tal-
rika kärren och mossorna kunna ännu ej befaras, och blifva väl 
länge obegagneliga, om ej större blida med regn inträffar. Uleå- 
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träsket gick i is den 7:de November, men emedan det snögade 
derpå, fick isen ej stärka sig, hvarföre, med undantag af några 
vikar, fotfolket som knappast hittills vågat sig derpå. Afven på 
skogsträsken är isen till det mesta opålitlig. Efter en månad 
hafva vi vår vanliga höstmarknad, och då skall jag väl anteckna 
ortens priser på ett och annat samt underrätta Dig derom. Rå-
gens pris hittills lärer varit det minsta 5 rub. silfver och kor-
nets 4 å 41/2. Poteter har man köpt för 1 rub. silfver tunnan, 
och salt fisk (mujkor), det lilla som deraf funnits till afsalu, har 
betalts med minst 4 r. s. halftunnan. På några ställen har 
potatessjukan visat sig, dock ej allmännare. 

I Kajana är nu ett nytt skolhus under byggnad på öde 
tomten midtemot Rådman Berghs. Då entreprenad-summan går 
till närmare 5,000 rub. s:r, är att förmoda, det byggnaden kom-
mer att pryda sin plats. Den uppföres på statens bekostnad, 
hvarefter den kommer att underhållas af staden. I sista veckan 
var architekten, major Oldenburg, rest till orten för att syna 
grunden. 

Med sista post fingo vi underrättelse om utgången af 
Kuopio biskopsvalet; hvem af de tre blifver utnämnd är för oss 
svårt att ens gissningsvis veta förut. 

Helsa mycket alla bekanta! 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Till L. Lkouzon Leduc. 
Högädle Herre. 

Emedan tiden för mig, såsom ensam läkare för ett vid-
sträckt distrikt, i vinter varit mer än vanligt upptagen af till 
embetet hörande göromål, kan jag nu först afgifva mitt svar på 
ärade skrifvelsen af den 19 October 1850, och hoppas att Ni 
icke lägger mig till last det långa dröjsmålet. 

Hvad först Kalevalas fädernesland beträffar, så måste man 
fästa afseende ej blott på dess närvarande, men äfven på dess 
ursprungliga fädernesland. För åttahundra år tillbaka omtalar 
historien ett rikt, mäktigt och efter dåvarande ståndpunkt ej 
ociviliseradt folk Permierne eller Bjarmerne, som från Hvita 
hafvets sydostliga stränder utbredde sig längs efter Dvina floden 
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uppåt och åt ömse sidor, och som isynnerhet utmärkte sig ge-
nom en liflig handel med kringboende folkslag. Den bildning 
detta folk innehade, hade utvecklat sig själfständigt, och en 
sådan har alltid visat sig fördelaktigare, än en utifrån lånad, 
hvilken mer till ytan och skenet civiliserar ett folk, än den för-
mår tränga in i djupet. 

Då för öfrigt allt, hvad man känner om Permierna och 
deras bildning, finnes, jemte källorna till denna kunskap, an-
fördt i Suomen Historia af Joh. Fredr. Kajan 1 delen, pag. 
9-18 och i Finland och dess innevånare af A. J. Arvidsson 
2 delen, pag. 183-195 äfvensom i Fosterländskt Album I delen 
pag. 73 107, så behöfver jag endast anmärka, att en sådan 
bildningsgrad, hvilken Permierne, enligt historiens enstämmiga 
vittnesbörd innehade, äfven hos andra folkslag varit synnerligen 
gynnsam för den episka poesiens utbildning, och derför, om lika 
orsaker frambringa samma resultater, skulle äfven Permierne ej 
kunnat lemna sina hjeltar obesjungna. Deraf följer åtminstone 
möjligheten, ja, väl sannolikheten för den episka poesiens upp-
komst hos Permierne, och då nu i sjelfva verket en sådan tradi-
tionel poesi förefinnes hos ett folk, om hvilket man ej kan tvifla, 
att det icke utgör afkomlingar af de gamla Permierne, så blif-
ver det nästan påtagligt, att denna poesis eller Kalevala-diktens 
ursprungliga fädernesland bör sökas i de fordom mäktiga Per-
miernes rike, men dess nuvarande fädernesland är Karelen på 
hvardera sidan om riksgränsen mellan Finland och Ryssland, 
der kärnan af det permiska folket, enligt all sannolikhet, ned-
satt sig nog långt från Hvita hafvet för att Novgorodernas upp-
bördsmän då för tiden gjort sig mödan alltför ofta uppsöka dem, 
och nog östligt från Finland, för att ej råka i svårare strider 
med sina stamförvandter, hvilka innehade landet vesterom. 

Behagar Ni uppslå Eklunds karta öfver Finland och der 
uppsöka mellan 66-667, latituds och 48-49 longitudsgraden 
namnet Pää järvi, så skall jag derifrån börjandes, uppgifva grän-
serna för det distrikt, inom hvilket Kalevala runorna nu för tiden 
sjungas: Pää järvi, derifrån sydost Paanajärvi, derifrån syd-
vest Repola, vidare sydost Suojärvi, sydvest Imbilaks, vesten 
Sordavala, nordvest Kides, norr Kihtelysvaara, nordvest Juuga, 
nordvest Sotkamo, norr Hyrynsalmi, nordost Suomussalmi, nord-
ost Päåjärvi, inom hvilket område, och isynnerhet uti byarna 
vid Kuittijärvi sjöarna, Kalevalarunorna ännu och troligen i flere 
decennier härefter, kunna lifslefvande igenfinnas. 

Nu följer att orda något om Kalevalas källor. Åtskilliga 
r unofragmenter ha redan, för längre tid tillbaka, varit genom 
tryck bekanta och förekomma i Chr. Er. Lencqvists specimen 
academicum de superstitione veterum Fennorum, Aboe 1782; 
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Chr. Gananders mythologia fennica, Åbo 1789; von Schröters 
Finnische Runen, Upsala 1819; Reinh. von Beckers Turun Wiikko 
Sanomia 1820 N:o 10, 11, 20 ; Zach. Topelii Suomen kansan 
vanhoja runoja ynnä myös nykyisempiä lauluja 1-5 osaa, Tu-
russa ja Helsingissä 1822-1831 ; Kantele taikka Suomen Kan-
san sekä vanhoja että nykyisempiä runoja ja lauluja 1-4 osaa, 
Helsingissa 1829-1831. Hvad genom dessa skrifter varit förut 
bekant utgör på sin höjd 20:dedelen af Kalevalas andra upp-
laga och behöfver i afseende på dess källor, egentligen ej 
komma i någon beräkning, emedan alltsammans sedermera upp-
samlats jemte det nya som tillkommit. I andra upplagan af 
Kalevala § 12 äro samlarne vid namn uppräknade. 

Sådan misstanke om Kalevala runornas äkthet, som t. ex. 
om  äktheten af Macphersons ossianska sånger en tid sysselsatte 
kritici, kan ej gerna uppstå hos någon som helst litet känner 
förhållandet. Misstanken skulle då gälla dem som uppsamlat 
runorna, att de dels förändrat de ursprungliga runor som funnits 
hos folket, dels understuckit andra af dem sjelfva hopsatta, eller 
skulle jag misstänkas att sedermera vid ordnandet af dem till 
Kalevala dikten hafva gjort sådant. Att så ej skett, kan den 
som vill ännu öfvertyga sig om hos allmogen på de trakter 
der runorna upptecknats, hvarest allt, som finnes i Kalevala, på 
den ena eller andra orten skall vara förut bekant, hvilken be-
kantskap åter är traditionel och ej härrörande af någon tryckt 
eller skrifven bok, då sådana ej finnas på samma orter, och 
dessutom skulle gagna till intet hos finnarna i Arkangelska och 
Olonetska guvernementet, hvilka ej kunna läsa och hos hvilka 
dock runorna företrädesvis bibehållit sig. Ja, det är så att allting 
i Kalevala icke allenast är förut kändt hos allmogen på det 
näm da området, utan kunde Kalevala runorna ännu väl under 
den närvarande generationen ånyo uppsamlas, om någon under 
en flerårig vandring och vistelse hos folket hade lust dertill. 
Äfven de mångfaldiga varianterna af samma runor, som upp-
tecknats, och finnas till någon del hos Litteratursällskapet i Hel-
singfors, men hufvudsakligast ännu hos mig, kunna anföras till 
intyg på runornas äkthet, ty en förfalskare hade väl ej brytt sig 
om att hopdikta 10, 20 och ofta ännu flera sådana varianter. 
Under redaktionen fann jag en så rik tillgång af varianter att 
mången runa nästan från början till slutet kunnat utrustas med 
tvänne eller flera paralella texter, hvilka väl till innehållet varit 
lika, men hvad orden och uttrycken beträffar, så olika lydande 
att knappt annat än namnen varit gemensamma. Mitt förfarande 
vid redaktionen har jag beskrifvit i Litteraturblad för allmän 
medborgerlig bildning 1849, pag. 15-21, äfvensom i alkulause 
till 2:dra upplagan af Kalevala pag. 1 2 och esipuhe till den 
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1:sta upplagan pag. 3-5 dit jag i det afseendet får hänvisa. 
Till upplysning om sättet att samla runor har jag i tidningen 
Helsingfors Morgonblad, 1833 N:o 44-47, 1834 N:o 56 60, 
1835 N:o 57-60 aflemnat berättelse om några då gjorda fär-
der för runosamling. 

Om Kalevala runors ålder är svårt att lemna någon be-
stämd uppgift. Hos ett underkufvadt folk som Permierne, efter 
Novgorodernas eröfring af landet, blefvo, kunna de rimligtvis ej 
hafva sett sin början hvarför deras ålder måste flyttas åtminstone 
några århundraden tillbaka då Permierne ännu voro ett sjelf-
ständigt folk. Af historien känner man, att deras sjelfständighet 
gick förlorad i det 12:te seklet och under århundraden förut 
skulle således runorna haft sin början. Men skulle de möjligt-
vis datera sig från den tid då Permierne sjelfva österifrån in-
vandrade och bemäktigade sig landet, så skulle man, utan att 
frukta för öfverdrift, kunna gå 5 till 6 århundraden tillbaka, ty 
redan i det 9:de seklet fann norrmannen Ottar landet bebodt 
och odladt af Permierne, hvilket förutsätter att de för längre tid 
tillbaka invandrat. Men allt detta är dock ej annat än mer eller 
mindre sannolika förmodanden, ty ingen historisk visshet kan 
man numera erhålla om Kalevala runornas ålder i allmänhet. 
Äfven deras relativa ålder sinsemellan måste till större delen 
blifva beroende af bara förmodanden. Visserligen kunde man 
tycka att en mera bekant och vidsträcktare utbredd runa vore 
äldre än en annan, som sjunges inom ett inskränktare område, 
men på andra sidan måste man ihågkomma att mången af de 
aldra äldsta runor redan kunnat blifva bortglömd, och mången 
annan ej mera sjunges af flera än en eller par personer. 

Så t. ex. sjöngos i 42:dra runan verserna 347 460 ej af 
flera än gamle Arhippa i Latvajärvi, hvilken 80-åriga gubbe för 
tre eller fyra år sedan afled. Förhastadt vore det dock säkert 
att deraf draga den slutsats, som vore denna del af runan yngre. 
Ej heller finnas några archaismer i språket af hvilka man kunde 
sluta till en runas ålder, hvilket är helt naturligt såvida ingen 
tradition lefver skild från folkspråket. Sampo är nästan det 
enda ordet, hvars betydelse man numera icke med säkerhet 
känner, alla andra ord äro ännu i dag på ett eller annat ställe 
brukliga, om de ock ej vore allmänt gängse, hvilket om de 
aldra flesta kan sägas, ty äfven utom det egentliga runoområdet 
förstås Kalevalaspråket utan särdeles svårighet öfver hela landet. 
För öfrigt skulle jag anse de kosmogoniska och sampo-runorna 
äfvensom de om Wäinämöinen och Joukahainen vara de äldsta, 
dernäst runorna om Lemminkäinen och Kullervo, vidare frieri-
och bröllopsrunorna, sedan de magiska runorna och såsom yngst 
den sista runan, hvilkens ålder svårligen kan gå öfver fem-
hundrade år. 
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Nu några ord om mythologien. Flerfaldiga ställen i Kale-
vala och andra runor intyga, att finnarna under namn af Ukko 
dyrkat det högsta väsendet. Hans makt synes hafva varit i 
ungefär samma förhållande till de öfriga gudomligheterna som 
en husfaders till familjen, och derpå häntyder sjelfva benäm-
ningen ukko = oldfader (farfar, morfar). Annorlunda kunde det 
ej heller vara, ty ingen folk-mythologi tages väl ur luften utan 
bildar och formar sig efter folkets lefnad och seder eller med 
andra ord: utom det synliga hvardagslifvet föreställer man sig 
ett annat osynligt, modelleradt i det närmaste efter det synliga. 
En mythologi, hvars grundformer ej skulle återfinnas i samhälls-
lifvet, tillkännagåfve ej annat än antingen: att mythologien vore 
lånt af ett annat folk med andra samhällsinrättningar, eller att i 
motsatt fall samhällsinrättningarna, sedan mythologiens uppkomst, 
undergått en väsentlig förändring. Emedan nu husfadersväldet 
var den förnämsta myndighet, de gamla finnarna i sin samhälls-
lefnad kände så, när en gång begreppet om ett samhälle af 
öfversinliga väsenden uppstod, kunde ej heller detta tänkas utan 
en sådan myndighet, och den föreställer man sig hos Ukko. 

Om Ukkos gemål Akka lemna runorna högst sparsamma 
underrättelser, och är det äfven naturligt att hennes verksamhet 
ej kunde vara vidsträckt på en tid, då qvinnans inflytande i 
allmänhet var ringa, ty Pohjolavärdinnans makt kan alltför väl 
betraktas och anses som ett undantag från qvinnans allmänna 
obetydenhet på den tiden. 

Jemte Ukko fanns en mängd andra gudamakter af hvilka 
det kan vara nog att uppräkna följande: Tapio, Kuippana, skogs-
gudar, Ahti, Turso, sjögudar, Tuoni, Mana, herrskare i de dödas 
rike; Kalma, grafbeherrskaren, Pakka 1. Pakkanen, köldens 
herre, Pellervo trädens beskyddare, Lempo, Hiisi, Piru, onda 
väsenden; Veen emonen Vellamo, sjögudinna (Ahtis hustru?), 
Syöjätär, Vetehinen, en ond vattenande, Kivutar, sjukdomarnas 
gudomlighet o. s. v. Ofverallt hade man till hands sådana 
qvinnliga tjensteandar, som Aallotar, Etelätär, Hongatar, Ilma-
tar, Luonnotar, Manalatar, Otavatar, Pihlajatar, Päivätär, 
Sinetär, Tuonetar, Tuometar, Tähetär, Waivatar o. s. v., hvilka 
kunna jemföras med döttrarna eller tjenstepigorna i ett hushåll. 
Det fanns ej någon blomma, något gräs, någon sten, o. s. v. 
som ej skulle haft sin alltid närvarande skyddsande, som af 
sjelfva föremålet för sin vård benämndes : Kukatar, Heinätär, 
Kivetär m. m. Ja, till och med särskildta delar af ett föremål 
hade sina särskildta värdinnor t. ex. Kanervan kukatar, ljungens 
blomsternymf, Heinän helpehetär, gräsets fjunnymf, Tuomen 
oksatar, häggens qvistnymf. På samma sätt hade hvilka före-
mål som helst t. ex. yxen, kirves, spjutet, keihäs, bågen, Pust, 
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pilen, nuoli, vasarna, molnet, pilni, regnet, sade, freden, rauha, 
etc. sina vårdande qvinliga andar, kirvehetär, keihäätär, jouse-
tar, nuoletar, vasamatar, pilvetär, satehetar, rauhatar. 

Alla dessa, liksom de förut nämda, hade sin egen be-
stämda verkningskrets, stodo till en del under hvarandra men 
alla berodde de ytterst af Ukko, hvaraf följer att t. ex. af  jägare 
och fiskare, utom skogens och vattnets egna gudomligheter, 
älven Ukko esomoftast anropades. 

Såsom redan tillförene är nämndt, betyder Ukko egentligen 
oldfader, hvarför han älven emellanåt kallas vanha mies, isä, 
taatto, pitkäinen, allt häntydande hans ålder. Sin egentliga syssel-
sättning hade han i molnen, hvilka han tidtals skakade tillsam-
mans, så att blixt och dunder uppstod eller nedlät han derifrån 
regn, snö och hagel, eller frambragte häftiga stormar. Af hans 
egenskap såsom Dundergud är man frestad att sluta det benäm-
ningen Jutnala, som nu betyder Gud i allmänhet, ursprungligen 
varit hans egentliga namn, ty det låter härleda sig helt naturligt 
af verbet jumajaa, jutnaa, jumisee, dåna, dundra, bullra. Men 
sedermera, då det först epithetiska namnet okko genom bruket 
småningom blifvit det vanliga för att beteckna honom, var det 
ej mer nödvändigt att enkom för honom bibehålla namnet jumala, 
hvarför älven andra ej blott andliga väsenden, men äfven ut-
märktare menniskor titulerades dermed, och Ukko fick för sin 
värdighets skull heta ilmoinen eller julkines, jumala, taatto, 
vanha taivahinen. Med afseende på verldens skapelse hette 
han äfven luoja, skapare, och på sin makt kaikkivalta, allmakt. 
Den uräldsta skapelsen antyder Antero Vipunen i XVII runan 
v. 542 och följande, der orden lyda : lauloi — kuinka, luojansa 
luvalla, kaikkivallan vaatimalla, itsestänsä ilma syntyi, ilmasta 
vesi erosi, veestä manner maatelihe d. ä. sjöng, huru med sin 
skapares tillstånd, på allmaktens fordran, af sig sjelf luften föddes 
(uppstod), af luften vattnet åtskildes, af vattnet, det fasta landet 
bildades till fast land, på fasta landet vexter allehanda framstodo. 
Utförligare framställning om skapelsen lemnar den första runan, 
der likväl den äldsta skapelseakten blifver ovidrörd och måste 
kompletteras med nyss anförda ställe af XVII runan, hvarefter 
följande kosmogoni framstår: 

Ursprungligen var Ukko eller Luoja ensam till. 
Han frambragte luften af intet. 
Vattnet framalstrades af luften. 
Derjemte framfödde luften en dotter, Luonnotar, som 

nedsänkte sig i vattnet blef der hafvande och framalstrade o. s. v. 
Utom den allmänna skapelseläran sysselsätter sig den finska 

mythologien ofta med särskildta tings ursprung, med eldens, 
jernets, björnens, ormens, sjukdomarnas o. s. v. såsom till en 
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del af Kalevala synes. För att försäkra sig mot allting, att deraf 
ej något ondt måtte vederfaras, var det framför allt nödvändigt, 
att känna dess ursprung och likaså, om man vill bortskaffa något 
ondt. Detta är en vigtig del af den beryktade finska magin, 
som för öfrigt utgjordes af behöriga ord, böner, offer, hvarige-
nom man trodde sig beveka gudomligheterna att uträtta åtskilligt, 
som man behöf de. Afven brukades några konstgrepp, hvilka 
dock synas vara en sednare tillkomst och mycket variera sins-
emellan. Om tillståndet efter döden lemnar Kalevala all den 
upplysning våra förfäder derom torde ha haft, om man uppslår 
och sinsemellan jemförer ställen der Tuonela eller Manala före-
kommer. Öfver hufvud taget synes man ha lefvat der, liksom 
här på jorden. Af slutet i XVI runan synes äfven att onda 
menniskor der blefvo straffade ifall detta ställe ej efter Christen-
domens insteg tillkommit, såsom man nästan skulle ha lust att 
förmoda. 

I det föregående har redan nämnts att äfven mäktiga men-
niskor stundom behedrades med namnet Jumala och deraf tror 
jag det komma att Wäinämöinen, Ilmarinen m. m. stundom kalla-
des så. Angående finska mythologien får jag för öfrigt hänvisa 
till Lencqvists och Gananders kända arbeten och dessutom till 
Fosterländskt Album och till tidningen Helsingfors Morgonblad 
1832 N:o 15, 16; 1836 N:o 67, 95, 96; 1838 N:o 56, 57, 59, 
61, 62; 1839 N:o 53, 54; 1842 N:o 65. Språket i Kalevala 
är den ännu brukliga finskan hvars mest i ögonen fallande egen-
heter äro följande : 

Ett afpassadt förhållande emellan konsonanter och vo-
kaler, så att hvarje stafvelse helst består af en konsonant och 
en vokal, eller tvänne konsonanter med mellanliggande vokal, 
men ovanligare äro tvänne konsonanter så i början som i slutet 
af en stafvelse. 

De flesta ords ändelse på vokal; af konsonanterna 
kunna ej andra än n, s, och t (rätteligen th) mera sällan 1 och 
r sluta ett ord. 

Dubbla vokalserier, nämligen hårda; a, e, i, o, u, och 
veka: ä, e, i, ö, y, hvilka blott så sämjas tillsammans i ett ord, 
att om första stafvelsen har en hård vokal, måste äfven de föl-
jande hafva hårda, och, om deri finnes en vek, så måste äfven 
i de följande finnas blott veka vokaler. Dessa vokalseriernas 
utveckling är ännu lätt att igenfinna. De ursprungliga äro a, 
i, u. Emellan a och i har sedan bildat sig e, liksom mellan 
a och u å andra sidan o hvarigenom uppstått en ny triad a, e, 
o. Ytterligare har till basis för de veka vokalerna utvecklat sig 
mellan a och e vokalen ä som sedan bildat de veka vokaltria-
derna ä, i, y, och ä, e, ö. Såsom häraf synes äro e och i än 
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hårda än veka ehuru skillnaden i ljudet är så liten att olika 
tecken ej behöfts till utmärkande deraf, men skillnad är det i 
alla fall, som lätt kan märkas om man observerar e-ljudet t. ex. 
i kelta gul färg och i keltä, af hvem eller i-ljudet i slita, bro 
och si/tä af den. 

Verba descriptiva eller onomatopoetica, hvilka genom 
en liten förändring utmärka de allra finaste variationer af ett 
ljud. Då sådana ej finnas i andra (mig kända) språk, af den 
beskaffenhet att jemförelsen med dem kunde lemna någon upp-
lysning om de finska descriptiva verbernas art och beskaffenhet, 
så är det ej så lätt för en utländning att få något klart begrepp 
om dem; likväl vill jag nu ej, af fruktan att blifva för lång-
dragen, uppehålla mig med utredningen af dem. 

Det egna med accenten och qvantiteten, att så väl en 
lång som kort stafvelse kan vara accentuerad eller sakna accent, 
alldeles såsom i forngrekiskan. I andra europeiska språk har, 
så vidt jag känner, en lång stafvelse alltid accent. 

Hårda konsonanternas p, k, t öfvergång till motsva-
rande veka v, g, d, eller dessas ersättningsljud, så snart en 
stafvelse, som börjas med dem, genom tillkommande konsonant-
ljud i slutet, blefve för mycket konsonantstark. 

Rikedomen på nominalkasus, som äro till antalet 15 ; 
adjektivernas och derjemte många substantivers komparation för-
medelst tre säregna gradus former, verbalinfinitivernas dekline-
ring genom kasus. 

Rikedomen på härledda verbalformer och derivations-
ord i allmänhet, hvari finskan kan täfla med de mest rikt lottade 
språken och troligen öfverträffa dem. 

Språket äger ingen (bestämd) artikel, ingen genus-skill-
nad och inga sammansatta verber, men hos nomina äro samman-
sättningar mycket vanliga så hos substantiven som adjektiver 
(och participier). 

De särskilta ändelsernas uppkomst för kasus, plural-
numerus, gradus, personer, modi, äfvensom andra grammatika-
liska former är, ännu som oftast, lätt förklarlig. 

En öfverallt mycket regelbunden grammatik, som knappt 
lemnar exempel på några undantag från regeln, hvilka i andra 
språks grammatikor ofta bortskymma hela regeln. 

Till egenheterna kan ännu räknas pronominal-suffixerna 
äfvensom finskans obenägenhet för ordlån från främmande språk, 
hvilket ock sällan behöfver anlitas af den, som riktigt förstår 
begagna sig af språkets egna resurser, i synnerhet det rika 
d erivations förrådet. 

Med af seende på flera af nyssanförda och kanske ännu 
andra finska språkets egenheter, kunde den stora danska språk- 
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forskaren R. K. Rask i sina „samlede, till dels forhen utrykte 
afhandlinger", första del. Köbenhavn 1834, pag. 68-69 till-
dela finskan det i tidskriften Suomi för år 1841, 2:dra häftet 
pag. 8, 9 reproducerade berömmet, hvari en annan af språk-
forskningens heroer, den tyske Jacob Grimm i sin broschyr 
„fiber das finnische Epos" pag. 9 instämmer, hvilken Grimms 
skrift jemväl finnes i öfversättning utdragsvis meddelad i Foster-
ländskt Album II häftet, pag. 68. Jfr. Kellgrens uppsats i 
Fosterl. Album II häft. pag. 118 etc. 

Angående Kalevalas poesi, tager jag mig friheten att hän-
visa till nyssnämnde Grimms alhandling, äfvensom till Foster-
ländskt Album I häftet pag. 123 etc. III häftet pag. 94 etc. till 
hvilka jag väl svårligen, äfven om jag hade bättre tid att öfver-
tänka ämnet, kan tillägga något hufvudsakligt. Äfven är det 
så, att jag är för van vid ämnet för att deri upptäcka något 
ovanligare, då en främmande har mycket lättare att varseblifva 
den finska poesins egenheter. Reser jag eller en annan finne 
genom Finland, så möter oss endast alldagliga saker och för-
hållanden, hvilka ej väcka någon uppmärksamhet, då en utländ-
ning på samma färd finner mycket att anmärka. 

Anser Ni nödigt att på stället taga notis om de orter der 
Kalevala-runorna ännu sjungas, för att äfven personligen kunna 
intyga deras autenticitet, så får jag underrätta, att den bästa 
sångorten Wuokkiniemi vid Kuittijärvi sjö, ej ligger mer än 20 
mil härifrån, af hvilka man måste vandra till fots omkring 6 mil, 
det öfriga slipper man sjöledes. 

Med fullkomligaste högaktning har äran förblifva Eder 
ödmjuke tjenare 

Elias Lönnrot. 
Kajana den 30 Mars 1851. 

Till M. A. Castr&i. 
Käre Broder! 

Som jag ännu ej kommit mig till att gratulera Dig till 
den första professor i Finska språket, så får jag nu af hjertans 
grund göra det och önska Dig lycka, framgång och fortfarande 
arbetsdrift. Visst borde Du nu med Din unga fru litet röra på 
Dig under den vackra sommarn, men litet lärer jag derföre få 
hoppas att någongång se eder här, så välkommet det ock vore 
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för mig. Skulle Du dock någongång helsa på Dina slägtingar 
i Uleåborg, så skulle vägen alltförväl kunna tagas öfeer Kajana. 
Sjelf reser jag nu i nästa onsdag med hustru och barn till Uleå-
borg, der jag ämnar dröja en veckas tid, och sedan genom Iden-
salmi återvända. Jag har nu ej vidare att tillägga, än att jag 
mått väl, önskandes detsamma för Dig och Din Fru. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 
Kajana den 6 Juli 1851. 

Ur ett bref från F. J. Rabbe till Elias Lönnrot d. 13 Maj 1852. 
— — — Från alla håll belägras jag af frågor om vi kunna halva hopp 
om att få hit Lönnrot att fylla hans (CastKns) plats såsom professor i 
Finskan. Härtill har jag, som Du torde finna, svårt att svara. Väl 
måste jag medgifva att bevekande skäl gifvas, som tala för saken, men 
älven motskäl gifvas. Sannt är att Du såsom professor finge uteslu-
tande egna Dig endast åt Dina älsklingssysselsättningar och njuta till-
fredsställelsen att halva offrat återstoden af Din lefnad på den foster-
ländska litteraturens högaltare, etc. Men å andra sidan måste Du älven 
då flytta ur och öfvergifva det Tuskulum der Du redan fästat Dina bo-
pålar samt träda ut på de Consistoriella fäktarespelens vädjoban, der 
föga någon trefnad är att emotse af en lugnets och fridsamhetens bro-
der. Lägger man nu härtill den förföljelse emot det Finska språket, 
som bannlyst det ur pressens helgedomar, så sannerligen jag kan säga 
åt hvilkendera sidan vågen i Din hand skall komma att luta. Gerna 
skulle Dina vänner se Dig här på Din rätta plats, men de våga i så 
fatta omständigheter knappt hoppas detta. Säg sjeif, hvad tänker Du 
i ämnet, att jag må svara de spörjare många. — 

Dock ännu en omständighet måste behjertas. Skola väl de nya 
statuter Universitetet emotser gynna den Finska professionen? Blir för 
densamma en ordentlig professors lön anslagen, så skulle Du efter 10 
år, då Du fyller Ditt 60:de år, kunna emotse en Emeriti pension vida 
större än den Du nu efter 15 årig tjenst kan halva att vänta. Älven 
detta måste tagas i beräkning. Emellertid måste vi först se hvad de 
nya stadgarne bära i skölden, och först då kan frågan tagas till afgö-
rande. Alltså — patience tills vidare. 

Till G. Rein. 
Heders Broder! 

Under sista postdagen hindrade mig en till Hyrynsalmi 
gjord obduktionsresa från att besvara Din vänskapsfulla skrifvelse 
af den 29 sistlidne Maji, och nu åter vill jag af ren obeslut- 
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samhet ej komma till något sans. Väl har jag hit och dit fun-
derat öfver det lediga finska professoratet, men har hittills ej 
kunnat komma till någon annan öfvertygelse, än den, att jag 
gör bäst uti att stadna och blifva, der jag är, ty jag känner 
inom mig sjelf, att jag skulle blifva en ganska slät akademisk 
lärare, hvilket vore så mycket värre, som mången skulle hafva 
väntat helt annat. Jag saknar nämligen en hel mängd allmänna 
kunskaper, som nuförtiden äro oumbärliga för en akademisk 
lärare, om han ej skall känna sig sjelf generad och, hvad värre 
är, äfven genera universitetet. Vore jag helst tio år yngre, så 
skulle jag ej fästa stort afseende derpå, ty då kunde det bristande 
ersättas genom nya studier, men nu med mina 50 år på nacken, 
måste jag betrakta mig såsom ett gammalt träd, det der ej gerna 
låter omplantera sig. Till något annat resultat har jag i den 
saken ej kunnat komma, ehuru jag tillochmed velat tvinga mig. 

Hvad föröfrigt det ifrågavarande professoratet beträffar, så, 
ifall veteranen von Becker ej ansöker det, finnes der ju Doktor 
Kellgren, som ej blott i Finskan, men äfven i andra ämnen 
innehar fullgoda kunskaper, och utom honom finnes der Akian-
der, hvilken äfven vore ganska lämplig för den platsen; många 
andra, i synnerhet yngre behöfver jag ej ens nämna. Någon 
brist på sökande torde således ej vara att befara. 

Jag måste nu sluta detta mitt bref, för att det ej må komma 
för sent på posten, tillönskandes Dig, Heders broder, fortfarande 
helsa, krafter och trefnad på den så vigtiga plats, som Du för 
närvarande innehar och redan så länge till allmän belåtenhet 
innehaft. Jag har efter vanligheten varit frisk och eljest trifvits 
väl, delandes min tid emellan medicinen, finskan och ekonomin, 
om ej för annat så för tre-talets skull, som af gammalt varit 
godt. Den medlersta, eller finskan, ville dock under de par 
sista åren blifva på efterkälken, ty jag utledsnades slutligen att 
efter ständiga afbrott fortfara med det lexikaliska arbetet, hvilket 
äfven med strängt och oafbrutet arbete blott långsamt kunde 
framskrida, men i år har jag åter litet sysselsatt mig dermed 
förmedelst Oulun V. Sanomia, hvars korta uppsattser, om de ock 
ej kunna med ens afslutas, dock ej hafva det nedtryckande med 
sig, att man ej ser ändan ens i perspektivet. Med högaktning 

Kajana den 
12 Juni 1852. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

34 
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Värdaste Broder ! 

Den finska professionen har i dessa tider gifvit mig mycket 
hufvudbry, och ännu har jag ej dess närmare kunnat besluta 
mig till ett eller annat. Egen fördel, en nybyggd gård, till-
räcklig utkomst och 20-årig lefnadsvana vilja nog starkt fästa 
mig vid denna ort, men på andra sidan talar åter den omstän-
digheten, att jag på den nya platsen möjligtvis kunde vara nytti-
gare för samhället, och då borde jag ej hafva afseende på någon 
egen fördel, helst mina ekonomiska affärer äfven genom bosätt-
ning i Helsingfors och gårdens afyttrande på denna ort till halfva 
eller tredjedels priset ej kunna blifva så derangerade, det ej 
någon möjlighet vore att inom några år blifva skuldfri. Med 
betraktande af allt detta förefaller det mig, som jag nu ej kunde 
med heder draga mig tillbaka, såsom jag det förra gången kunde 
och borde göra, då salig broder Castrén fanns bland de lefvandes 
antal. Väl tröstade jag mig en tid dermed, att Docenten Herman 
Kellgren kunde blifva ganska lämplig på den platsen, men då 
bland andra äfven han uppmanat mig till ansökning, och han 
såsom Vallins efterträdare torde vara ännu lämpligare, så hjelper 
ej ens att hoppas på honom i den saken. Gamle professor von 
Becker är den enda, som kunde befria mig från det närvarande 
valet och qvalet, hvarföre jag bedt professoren Törnegren under-
rätta mig om hans tanke. Svaret hinner jag få hit till den 1 
December, och om jag då den derpå följande 4:de, då posten 
härifrån afgår, afskickar min ansökning, så kommer den i god 
tid den 10:de Dec. till H:fors. 

Kajana den 
21 Nov. 1852. 

Din broderliga vän och tjenare 
Elias Lönnrot. 

Till A. J. Sjögren. 
Högtärade Herr Statsråd! 

Kärkomna, ärade skrifvelsen af den 20 Augusti fick jag 
redan för någon postdag tillbaka och adresserar nu detta svar 
till Petersburg, dit jag hoppas Herr Statsrådet snart ifrån sin 
besvärliga resa återvänder. Jag tycker såsom läkare, och äfven 
eljest, såsom alla andra, angelägen om Herr Statsrådets fortfa-
rande helsa och arbetsförmåga, att Herr Statsrådet ej borde så 
öfverspändt träget sysselsätta sig med studier, som i sista som- 
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mar med Liviskan, och det är nästan ett underverk, att krafterna 
stodo bi, och ej dukade under med att ifrån kl. 3 å 4 om mor-
gonen vara ansträngda. Visserligen gör vanan mycket, men än-
dock har gamla ordspråket: omne nimium nocet, sin okullstötliga 
sanning och tillämpning äfven på studierne. Också vore det 
redan tid för Herr Statsrådet att söka få någon befrielse från den 
arbetsdryga akademiska tjensten och med biträde af en skicklig 
renskrifvare ordna och utgifva åtminstone de vigtigaste af förut 
gjorda samlingar, hvilket jag i hopp att vara ursäktad trott mig 
kunna så öppet uttala. Sådana, äfven sjelfva af saken intresse-
rade renskrifnings-biträden, kunde nog finnas bland studenterne 
i H:fors, t. ex. Europasus, som ändock för bara finska och andra 
ensidiga studier lärer glömma eller ej få tid till några examens-
studier i denna verlden. 

Hvad den efter, i förtid bortryckte, vännen Castren lediga 
finska professionen beträffar, så har jag väl från flere håll blif-
vit uppmanad att ansöka tjensten, men har åtminstone hittills ej 
kunnat besluta mig till att göra det. Utom ekonomisk olägen-
het, som skulle drabba mig derigenom till den grad, att jag 
troligen aldrig kunde blifva skuldfri, fruktar jag äfven, det jag 
redan är för gammal att inträda i nya förhållanden, och hvad 
värst är, att jag ej skulle motsvara de förhoppningar, man om 
mig hade. Visst hafva somliga skrämt mig dermed att tjensten 
kunde blifva indragen, i händelse jag ej ansökte den, hvilket 
de ansåge för en stor förlust för universitetet och landet, men 
mig tyckes i det fallet, att med en sådan tjenst, som står på 
så lös grund, ej vore mycket bevändt. Man får nu väl de vän-
tade nya universitets-statuterna snart färdiga, och kanske kom-
mer ej heller finska professionen i dem mera att ingå, så att 
jag slipper hela valet och qvalet. 

Runorna fick jag redan för flere månader tillbaka genom 
Akiander; eljest hade med deras återställande ej varit någon 
brådska. 

Jag beder Herr Statsrådet helsa sin Fru och familj jemte 
det jag har äran framhärda 

Högädle Herr Statsrådets 

ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 
Kajana den 

26 Sept. 1852. 
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Till G. Rein. 
Heders Broder! 

Nu har jag då ändteligen fattat mitt beslut att lemna in 
min ansökning till den lediga finska professionen. Visserligen 
kommer jag i händelse af flyttning till Helsingfors att förlora 
på gård och ägor härstädes, äfvensom på inkomsterne under de 
första åren och derjemte troligtvis på yttre lugnet, men allt det 
blefve flerfaldigt ersatt derigenom, att jag såsom lärare i finskan 
kunde möjligtvis åstadkomma större gagn, än såsom läkare här-
städes. Afven kan jag ej annat än vinna på det inre lugnet, 
som ofta svårt frestas hos en ensam läkare på orten. Afven 
på de orter, hvarest flere läkare finnas, är väl läkarens yrke det 
som minst kan skötas utan någon efterräkning af inre förebråel-
ser än för försumlighet, än för oskicklighet m. m., men flerfallt 
svårare är det, såsom Du lätt inser, att vara alldeles ensam utan 
att kunna rådgöra sig med någon och utan den tröst, att en 
patient, hvars helsa jag ej lyckas återställa, kan vända sig till 
en annan läkare, som möjligtvis bättre förstår sig på att hjälpa 
honom. Huru det må vara med andra läkare, känner jag ej, men 
så vill det synas mig, som äfven med den aldra största läkare-
skicklighet flerfaldiga gåtor förestode att lösas, utan att någon 
möjlighet för deras lösning finnes, och så är det väl ännu 1,000 
år härefter, då konsten och vetenskapen troligtvis hunnit till den 
grad förkofra sig, att hela nu-tidens medicinska vetande knappt 
förtjenar namnet af qvacksalveri i jem[bredd] med den. Under 
sådana betraktelser har jag ofta förut prisat för lyckliga sådana 
menniskor, som ej allenast till punkt och pricka veta, hvad de 
skola göra, utan äfven lätt kunna göra, hvad dem åligger, såsom 
t. ex. fallet är med postmästare och andra kameralister. Väl kan 
nu en akademisk eller annan lärare ej heller så fullkomligt upp-
fylla sina skyldigheter, att han dermed i alla afseenden kunde vara 
tillfreds och tro sig hafva gjort allt, hvad han för ungdomens och 
vetenskapens förkofran bort göra, men aldrig tror jag, det dock 
förefaller i hans tjenst så svåra kasus, som för en läkare, då 
han nödvändigt måste besluta sig till någon behandling, utan 
att alltid rätt veta, hvad han skall göra, hvad lemna ogjordt af 
de många möjliga, sinsemellan ofta tvärt stridiga behandlings-
sätten. Påminn Dig blott allopathin, homoeopathin, hydropathin 
m. m. och säg hvilken har rätt af dem, då den ena beskyller 
den andra för att med sin konst förkorta lifvet. Och utan denna 
jemförelse af olika skolor finnes det nog i allopathin ensam 
tvärtemot hvarandra stridande åsigter, nam medici certant et 
adhuc sub judice lis est. 
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Men jag förglömmer alldeles hela saken, hvarom jag skulle 
skrifva d. ä. att jag nu till Rabbe skickat min ansökning jemte 
fullmakt till dess inlemnande. Skulle ansökningen ej vara rätt 
stiliserad eller eljest böra omskrifvas med någon förändring, så 
har jag bedt Rabbe göra det. 

Synd är det visst, om jag med min mellankomst kommer 
att utestänga Gottlund med sina mångfaldiga sträfvanden äfven 
för finskan, men jag tröstar mig med den öfvertygelsen, att han 
ändock ej skulle få tjensten, och om han skulle få den, det ej 
vore universitetet till någon fromma. Vore han ensam sökande, 
så skulle tjensten otvifvelaktigt anslås ånyo ledig, hvilket blott 
åstadkomme onödigt bestyr och dröjsmål. 

Tuus 
Elias Lönnrot. 

Kajana den 
4 Decemb. 1852. 

P. S. Det vore visserligen braf, om specimenstiden kunde 
utsättas till sednare på vårterminen. Detta är blott en önskan 
af mig, ty ingenting hindrar mig att äfven tidigare speciminera, 
om så nödvändigt vore, ehuru jag med sednare utsatt termin 
hade den fördelen att på återresan hit kunna taga min brorson 
med utan att behöfva bestå åt honom särskildt skjutspenningar. 

Till C. R. Ehrström. 
(Dec. 1852). 

Käre Broder! 

Din vänskapsfulla skrifvelse erhöll jag med sista post och 
skyndar nu att gifva dig de äskade upplysningar. Så väl jag 
ock befunnit mig på denna ort, har jag nu dock fogande mig 
efter fleres önskan och uppmaning beslutit att ansöka den lediga 
professionen i hopp, att jag äfven der ej måtte alldeles vantrif-
vas och att jag derigenom möjligtvis kan vara samhället nytti-
gare, såsom många, som uppmanat mig dertill, påstått. 

Hvad nu vidare läkare-inkomsterna här beträffar, så kan 
jag lemna dig derom så mycket noggrannare uppgifter, som jag 
såväl under detta som det föregående året fört ordentlig dagbok 
öfver så inkomsterne som utgifterne. För innevarande år belöpa 
sig läkare-inkomsterne såsom följer: 
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Behållning af resor  Rub. 184: v. s. 
Läkare-arfvoden  „ 100: — 
Recept-lösen  „ 66: — 
Attest-d:o  „ 11: 

— Kronolön med afdrag af Centonal etc. . . . 578:  
Härifrån till årets slut troligen inflytande . . „ 11: — 

Summa Rub. 950: — v. s. 

För år 1851 upptager bokslutet: 

Årslönen  Rub. 578: — 
Särskilta rese arfvoden  „ 190: -- 
Läkare-arfvoden  56: — 
Recept-lösen  58: — 
Attest-d:o omkring  10: — 

Summa Rub. 892: --- v. s. 

Under rubriken läkare-arfvoden har jag efter gångbart pris 
upptagit äfven allt, hvad som influtit i spanmål, smör, kött, hö, 
poteter, tobak m. m. och receptlösen tillkommer af de medel, 
jag af Apothekaren uppbär för allmogens recepter. Jag har 
nämligen vänjt allmogen att för ordinationen betala 10 kop. S:r, 
som Apothekaren åtagit sig att inkassera på engång med medi-
kamenternes betalning. Efter recept-antalet skulle lösen blifva 
vida större, ty årets receptnummer öfverstiger nu redan antalet 
af 1,000, men tredje delen af dem får man väl skrifva gratis åt 
fattigt folk med och utan fattigdomsbevis. 

Ortens dyrhet hör man äfven här ofta beklagas utan att 
jag kan instämma i den klagan. Har man åter afseende på, 
att det ofta är svårt att förse sig med matvaror, så kan man ej 
prisa orten. Men förser man sig marknadstiderne och vid andra 
tillfällen, som deremellan yppa sig, något rundligare förskotts-
vis, så är det ingen nöd. Priserne hafva i år varit för rågen 
5 rub., för kornet 4 rub., 1 L'7 smör 2: 15, 1 d:o talg 1: 70; 
palvadt kött är billigt marknadstiden och färskt fås ej alltid, 
äfven är det ondt om färsk fisk de flesta tider, emedan allmogen 
ej ides fiska, så godt tillfälle dertill öfver allt vore. Veden 
kostar omkr. 60 kop. S:r famnen, men som den är kortare, än 
annorstädes är brukligt, och famnens längd räknas till 3 alnar 
äfvensom höjden, så går deraf mer åt. 1 herrskapsumgänget 
förekommer endast präktigt folk utan svek och argan list, såsom 
på många andra orter. Resorna ske sommartiden mest sjöledes; 
endast till Puolango kyrka är öfver 2 å 3 mil att promenera, 
men äfven dit är landsvägen från Hyrynsalmi så godt som fär- 
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dig. Helsa Waldens, Thauvon etc. Af Thauvon kan du äfven 
få vidare upplysningar om orten. Det kan jag ännu tillägga, 
att det lefves i herresällskapet mycket nyktert, enigt och fred-
ligt. Kl. 9 och 1/2  10 åtskiljas alla om aftnarne och gå hem. 
4 å 5 kannor romm har det gått för mig om året till toddy, 
2 å 3 k:r arrak till punsch; kaffe omkring 13 R i månaden, 
en säck för året, the par g för året, socker 1 topp för måna-
den. En hushållning kan man äfven här göra på kläder, ty 
ännu har jag aldrig behöft lägga mig till uniform, och föröfrigt 
kan man äfven i pjexstöflor gå de flesta tiderne. Angående 
inkomsterne måste jag anmärka, att de i början voro mindre, 
och att jag äfven hittills ej trott dem gå till högre än emellan 
700 och 800 rub. S:r, såsom jag äfven uppgifvit dem vanligt-
vis, när med andra fråga uppstått, ehuru jag nu finner, att de 
uppgå till högre belopp. Kanske de äfven i Torneå gjorde så, 
om du upploge noga allt hvad som inflyter. Det kunde ock 
hända, att du här på första åren, förrän allmogen hunne blifva 
bekant med dig, skulle hafva något mindre inkomst, än jag nu 
på de sednaste åren till min verkliga förundran och öfverrask-
ning haft, men det blefve väl snart med procent ersatt. Mesta 
bondpraktiken har man här med Idensalmi, Kiuruvesi, Pielavesi, 
Nilsiä och Nurmis allmoge hörande till Kuopio och Joensuu 
distrikten. En del af dem lärer nu åtminstone i början vända 
sig till Kuopio, sedan Kruskopf, som skall vara beskedlig med 
allmogen, kommit dit. Förut fanns der ej någon läkare i all-
mogens smak. 

Resorna äro här ej så särdeles besvärliga, ty till de af-
lägsnaste kyrkor räknas ej mer än 10 å 12 mil, och till det 
aflägsnaste hörn af distriktet 19 mil, och om sommaren kom-
mer man nästan allestädes med båt, ehuru jag ofta helt solo 
promenerat längs gångstigar genom skogar äfven till sådana 
orter, dit man sjöledes kunnat komma. Sjöskjutslegan är be-
stämd här tillika med båtlegan till 33 kop. för mindre och 48 
kop. för större båt å milen. 

Tuus 

Elias Lönnrot. 

Ur ett bref från J. F. Bergh till Elias Lönnrot d. 16 Mars 1863: 
Med innerlig tacksamhet ihogkommande de stunder jag fått njuta af 
ditt umgänge och derunder öfvertygad blefven om grundligheten af dina 
åsigter rörande den finska nationalitetsfrågan, anser jag mig böra vända 
mig till Dig med anhållan om ditt råd i afseende å ledningen af diskussio- 
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nen derom vid allm. socknestämma, som mina sockneboer begärt och 
jag gerna håller, för att en röst äfven härifrån må komma i vigtskålen 
vid vägningen af denna vårt lands vigtiga angelägenhet. Såsom del-
tagare i Komit&is för denna angelägenhet rådplägningar, har Du ock 
varit i tillfälle att öka din erfarenhet och stadga din öfvertygelse om, 
ej mindre det mål, dit vi böra sträfva, än det sätt och medel, som böra 
användas för att uppnå detsamma. Den erfarenhet och det ljus Du 
äger vittna utan tvifvel att nationalitetsnit utan nit och värma för sann 
kristendom icke leder till det rätta målet, folkets lyckiigblifvande. Men 
för Dig behöfver jag ej skrifva mera härom. 

Till J. F. Bergh. 
Käre Broder! 

Din kärkomna skrifvelse af d. 16 mars erhöll jag för 
några dagar sedan, och går nu att lemna några i hast hopraf-
sade rader till gensvar. 

I nationalitetsfrågan anser jag finskan numera ju förr dess 
bättre böra blifva likställd med svenskan, utan att jag derföre 
håller det för någon olycka för landet, att svenskan hittills haft 
öfverväldet, långt hellre för en lycka, för hvilken vi liksom för 
allt annat godt borde vara Gud tackskyldiga. Utan denna svenska 
herraväldets skola skulle vi ännu vara minst ett halft sekel till-
baka. Äfven skulle utan det intima förhållandet till Sverge, 
som deraf alstrades, landet troligen efter Karl XII:s nederlag 
blifvit en rysk provins, i hvilket fall vi skulle hafva det ännu 
sämre med kronogods, donationer och lifegenskap öfverallt, tro-
ligen utan något tecken till nationalkänslans uppvaknande. Est-
land, Lifland och Kurland ligga som föredöme i den vägen. 

Numera anser jag den i senare tider uppvaknade natio-
nalitetskänslan vara så stark, att vi för vårt fortfarande ej be-
höfva det yttre stödet af svenska språket, hvars onda sida för 
vårt land är det hämmande, som deraf åstadkommes för en all-
männare upplysning och den tvedrägtsanda och misstänksamhet, 
som det på många orter underhåller emellan bonden och herre-
mannen. En sann upplysning skulle jag äfven gerna anse be-
fordra en sann kristendom, så gerna jag ock medgifver, att en 
halfbildning eller falsk upplysning är sämre än ingen. Du kän-
ner detta bättre än jag, men ändock må jag säga min mening, 
som är, att en tro, till hvilken man med Guds andes bistånd 
kämpat sig fram, är af mycket större värde, än den blott utifrån 
komna. Ordspråket: ei kannantavesi tee kaivoa, torde äfven 
här kunna tillämpas. Men en sålunda tillkämpad tro lärer mycket 
allmännare finnas hos upplyst folk än hos icke upplyst. 
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Jag måste afbryta här, emedan bonden, som medtager 
detta till H:fors, och om hvars resa jag först för kort tid sedan 
erhöll underrättelse, brådskar med sin afresa. 

Min hustru ber mycket om helsning till Dig och din Fru, 
hvilket äfven jag för egen del gör. 

Din tillgifne vän och broder 

Elias Lönnrot. 
Karislojo den 

7 Mars 5 1863. 

Till G. Rein. 
Heders Broder! 

Skulle jag med sådant nöje kunna alltid underteckna bor-
gesförbindelser, som jag gjort det i närvarande fallet, så skulle 
jag gerna göra det fast hvarje dag. 

Jag skref för någon vecka sedan till Lector Borg, att jag 
lyckats få Pastor A. Warelius till medhjelpare i ordboksarbetet, 
som för mig ensam skulle räcka öfver höfvan länge, kanske 
längre än min lifstid. Tjugu halfark, eller hvad till första häftet 
åtgår, blifva nu väl innan kort färdiga, men sedan återstå minst 
200 sådana. Tager man nu i beräkning, att ett sådant lexika-
liskt halfark fordrar lika mycket mskr, som två vanliga hela ark, 
och att jag äfven med träget arbete på två veckor ej kan få 
mskr till mer än ett sådant, eller till ett helt ark för månaden, 
så skulle arbetet för mig ensam räcka 100 månader. Allt skäl 
har Sällskapet således att godkänna det aftal jag med Warelius 
gjort, hvarom jag omständligare skref till Borg med anhållan, 
att han ville föredraga det för Sällskapet. 

Din tillgifne 

Elias Lönnrot. 
Sammatti den 
29 Maj 1866. 

1) Bör vara April. 
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Till E. Bergenheim. 

Koncept. 
(Maj 1867?). 

Högvördigste Herr Doktor och Erkebiskop ! 

I två månaders tid, eller alltsedan jag i början af sistlidne 
Mars återkommit från Helsingfors, har jag arbetat för att kunna 
åstadkomma något fullständigt förslag till de psalmer för sär-
skilta tillfällen och personer, hvilka såsom ett bihang skulle 
komma att ingå i det nya Finska psalmboksarbetet. I går fick 
jag detta mitt arbete färdigt, och har nu äran i ett särskilt kon-
volut afsända det i dess närvarande skick med blyerts skrifvet, 
ty en ordentlig renskrifning skulle ytterligare medtaga flere dagars 
tid. Jag har derföre skyndat med dess afsändande, att Herr 
Erkebiskopen under fortfarande vistelsen i hufvudstaden må vara 
i tillfälle att besluta, huruvida de deri förekommande psalmför-
söken möjligtvis kunde läggas till grund för komitns vidare 
granskning. De äro dels omarbetningar af i Uusia Virsiä under 
samma rubriker förekommande psalmer, dels öfversättningar eller 
imitationer från andra språk, i synnerhet från nya Svenska psalm-
boken. Endast särskilta verser och smärre afdelningar äro origi-
nalgir, men ej någon fullständig psalm. På behöriga ställen har 
jag antecknat, hvad i gamla Finska psalmboken, nämligen den 
nu under arbetet varande, finnes af samma slag. 

I sitt närvarande skick kunna dessa psalmförsök väl ej 
vara annat än i många afseenden bristfälliga, men troligen kunde 
genom komit&is samfälta arbete större delen af bristfälligheterna 
utan alltför stor tidsutdrägt undanrödjas och likaså nya skrifvas 
i stället för de psalmer, som komme att kasseras, om nämligen 
de kasserades antal ej blefve alltför stort. 

Till en början skulle nu väl fordras, att komit6-is ledamöter 
finge hvar sitt renskrifna exemplar, eller ifall en mindre upp-
lagas tryckning, t. ex. af  50 eller 100 exx. skulle blifva billi-
gare än 10 särskilta exemplars renskrifning, att dessa psalmförsök 
i sådant fall blefve tryckta. Kanske kunde ock någon förläggare 
vilja åtaga sig tryckningen kostnadsfritt med förbindelse att lemna 
nödiga exemplar till komMns ledamöter. Jag skall skrifva till 
Doktor von Essen och bedja, att han ville vara Herr Erke-
biskopen behjelplig med de nödiga förfrågningarne i dessa saker. 

Utom de 74 psalmförsök, som i det nu afgående förslaget 
finnas, har jag 26 numror af allmännare innehåll, hvilka komitån 
under sin sista sammanvaro redan godkänt för bihanget, och då 
dertill kommer, hvad de andra ledamöterna hafva, hvilket väl 
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kan antagas till 20 å 30 numror, så tyckes det, som bihanget 
derigenom skulle blifva ganska tillräckligt utan vidare tillägg. 

Med den fullkomligaste högaktning och vördnad har äran 
framhärda 

Högvördigste Herr Doktorns och Erkebiskopens 

ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 

Ur ett bref till Elias Lönnrot från C. G. v. Essen den 16 Maj 
1867: Bror har förut för psalmboken gjort mycket, mycket mera än någon 
annan af komit&is ledamöter; nu har Bror gjort, icke endast mer än 
hela komiten tillsammans, utan allt hvad komiten ålåg att göra! Jag 
skulle förvånas häröfver om det icke vore — » Gubben likt". 

Till M. Akiander 1). 

Sammatti d. 5 Aug. 1868. 

Käre Broder! 

Tack för din vänskapsfulla skrifvelse, som jag jemte Borgs 
bref erhöll och så väl behöfde till någon förströelse i min sorg, 
som ej så lätt tänker lemna mig. Så mycket jag ock förut 
önskat Dig en trogen följeslagerska genom lifvet, så börjar jag 
nu angående den saken vara af samma tanke, som Du nämner, 
att broder Baranoffsky var efter förlusten af sin hustru, näm-
ligen att 

„Af giftermålen är det bästa 
Det giftermål, som ej blir af". 

Åtminstone skulle jag ej ens åt fienden, om jag hade någon, 
önska en sådan sorg och saknad, som jag nu i par veckor haft, 
och hvilken, om också jemförelsevis lindrigare, länge nog kom-
mer att fortfara. 

Med det arrangemang, som Du vidtagit, komma dina 
ålderdomsdagar att i huslig trefnad förflyta ganska lugnt och 

1) Svar på ett bref från M. Akiander med anledning af fru Lönnrots 
död, hvari denne jämväl meddelar att hans förlofning blifvit bruten och 
att han beslutit taga till sig aflidne professor Reins barn. 
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fridfullt, hvilket ej gerna varit fallet, om Du lefvat på samma 
ungkarlsfot, som förut. Äfven utan att vara gift kommer Du nu 
att få en familj omkring Dig, som för Dig är lika kär, som om 
Du lefde bland egna anhöriga, och hvilka på sin sida, derom 
är jag öfvertygad, värdera och älska Dig såsom sin egen fader. 
Hvad salig broder Rein skall fröjdas deraf, om näml. något 
medvetande af detta jordlifvet är möjligt för andeverlden. 

Om mitt eget framtida lif har jag ej ännu fattat något 
beslut, antingen jag kommer att tillbringa det här på landet, 
eller, såsom Du föreslår, delvis i H:fors. Till en början har jag 
nu begärt en yngre mamsell Perander ifrån Kuopio för att taga 
vård om barnen, men osäkert är, om hon kommer. 

Din tillgifne g:la vän och broder 

Elias Lönnrot. 

Till G. M. Kiljander. 
Sammatti den 24 Oktober 1870. 

Käre Broder! 

Alltsedan vi i Sammatti år 1868 om vintern skildes hafva 
vi hvarken träffats eller skrifvit till hvarandra, hvarföre jag med 
längtan emotser den 0  dagen, då vi åter, troligen nästa Januari, 
komma att träffas i Abo. Till någon lättnad för vårt arbete vid 
det skeende sammanträdet har jag under sommarn förslagsvis 
omarbetat de ställen af Uusi Suomal. W:kirja, som af de sär-
skilda anmärkarene ansetts behöfva reparation, och dessutom till 
språk och meter omredigerat 26 sådana gamla psalmer, som de 
velat hafva bibehållna, hvilka senare jag nu som bäst låter Gran-
lund i Åbo trycka för att sedan utdelas till Dig och andra leda-
möterna (ej för bokhandeln). 

Redan förr än jag fick del af de särskilda anmärkningarne 
hade jag på egen hand, under den tid jag låg för ankar hos 
Warelius i Loimijoki, i två månaders tid sysselsatt mig med 
vårt förslag, hvaraf resultatet blef det i tvänne exx. medföljande 
„Muutoksen ehdotuksia". Mångt och mycket deri är väl af 
intet värde, såsom Du nog sjelf finner, men som dock ett och 
annat torde förtjena afseende, och stridiga tankar om dem i 
komit6i naturligtvis uppstår, helst en och annan kunde vara så 
kär i sina egna begagnade ord och uttryck, att han för ingen 
del ville låta ändra dem, så tycker jag, det vore en ganska god 
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sak, om Du kunde uppmuntra Sarlin och War&i, hvilkas an-
märkningar, efter min tanke, voro de bästa af alla inkomna, att 
genomgå äfven dessa muutoksen ehdotuksia och med blyerts-
eller rödpenna understryka de ibland dem, hvilka de anse hafva 
något skäl för sig. Ett sådant omdöme af opartiska män vore 
till mycket gagn vid uppstående dispyter i komitn. — Tycker 
Du nu också så, så skicka dem hvardera sitt ex. af  de med-
följande, och skrif tillika, att jag alls icke lägger det på sinnet, 
om de ock kassera fast alla de förändringar, jag föreslagit, och 
bed dem sedan skicka exemplaren till Dig så tidigt att Du kan 
taga dem med Dig till Abo. Kanske älven Andelin kunde hafva 
tid och håg att på samma sätt genomgå något ex., som Du af 
dina egna kunde för det ändamålet gifva honom. Bra vore 
äfven, om de skulle tillkännagifva huru vida någon af de „Viisi-
kymmentä Virttä" och „Viisikolmatta virttä, som Erke B:n säger 
sig hafva skickat till Dig och äfven till Sarlin och War&I, vore 
af det värde att de förjena införas i Lisäys. 

Annat har jag ej att tillägga, än att jag, sedan mitt ben 
helnade, varit vid vanlig helsa och arbetsförmåga. 

Helsa mycket Biskop Frosterus, Domprosten Borg, prosten 
Andelin, Lektor Perander m. m. 

Din gamle vän och broder 

Elias Lönnrot. 

Till Fredrika Runeberg») 
Högtvördade Fru Professorska! 

Min skyldighet hade varit att redan för flera veckor sedan 
tacka Fru Professorskan för det mycket kärkomna brefvet, som 
jag med lektor Strömborg erhöll i H:fors. Det skulle jag ock 

1) Enligt ett koncept af den 18 Juli 1846 hade Elias Lönnrot 
skrifvit till bokhandlaren A. C. Ohman i Borgå, att han till denne sändt 
manuskript med öfversättningar ur Kanteletar. Arbetet var tillegnadt Fred-
rika Runeberg, och Öhman anmodades att anhålla om hennes samtycke 
därtill. Om detta mot förmodan skulle vägras, borde tillegnan omarbetas 
till ett företal. Tillika borde Ohman förmå Runeberg att genomgå öfver-
sättningarna och rätta de gröfsta fennicismerna. — Den 19 December 
1846 meddelade Ohman att han mottagit manuskriptet och lämnat det 
till Runeberg. Se vidare angående detsamma Lönnrots bref till H. 
Kellgren s. 501. — Den 1 November 1872 skrifver Fredrika Runeberg, 
att hon sänder häftet med öfversättningarna. Hon har ej haft en aning 
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af hjertans lust hafva gjort, om ej min tröghet så i ett som 
annat och särskildt i brefskrifning vore så stor. Som jag nu 
dock för tillfället blifvit herre öfver den, så skall jag begagna 
mig af denna seger för att tacka Fru Professorskan för brefvet 
och åtföljande öfversättningshäftet. Det senare var väl ej af 
något annat egentligt värde, än att det åter så lifligt påminte 
mig om de kära gamla tiderna. Ja sedan dess har en hel rad 
af årtionden försvunnit, många förändringar skett, broder Rune-
berg till hela landets sorg fått underkasta sig den hårda pröfning, 
som nu håller honom vid sängen. I alla pröfningar, hvilka och 
huru svåra de än äro, må vi dock alltid fasthålla oss vid den 
tröstande öfvertygelsen, att den allvise, kärleksfulle Fadren i 
himmelen slutligen leder allt till vårt eget bästa, så litet vi ock 
kunna inse och begripa det. „På många vis, sitt namn till pris, 
Han barnens trohet öfvar. Som guld i glöd, vår själ i nöd 
Han luttrar och bepröfvar, och hjelpen sen ej töfvar." 

Mina egna pröfningar i detta lifvet hafva varit af vanlig 
art sådana, som en stor del af menniskor får underkasta sig. 
År 1868 blef jag efter min kära hustrus fleråriga bröstlidande 
enkling med 4 små flickor. Halftannat år derefter fick jag för 
ett benbrott i par månaders tid pröfva, huru det är att ligga till 
sängs utan att kunna röra sig från stället, och på den tiden, 
såsom jag ännu erinrar mig, lefde jag med tankarne ofta i Borgå, 
ihågkommande Runeberg, mot hvars mitt lidande var ett intet. 
Sådana, och möjligtvis kunde jag tillägga några andra, men 
dess större tåiamodspröfningar har jag ej haft, och när jag jem-
för dem med allt det goda, som jag så rikligen fått åtnjuta, äro 
de knappt värda att omnämnas. 

Sjelf är jag nu redan en jubelstudent, som i sista vår 
fyllde 80 år, af mina barn är den äldsta Maria, elev i Jyväskylä 
folkskollärareseminarium och den andra i ordningen, Ida, har 
äfven lust att slippa dit efter nyåret; de yngre, Elina och Thekla, 
njuta undervisning här hemma. 

Men då jag nu hållit på att sladdra redan på sista sidan 
af brefvet, kan det vara hög tid att sluta. Dessförinnan dock 

om att det var Lönnrots enda exemplar och ber om ursäkt för att hon 
„burit sig illa åt", då hon behållit det så länge. - „Runeberg ber 
säga att Herr Kanslirådet ingalunda må tillåta någon att ändra och lappa 
de goda öfversättningarna". 

Enligt ett benäget meddelande af Magister E. Nervander skänkte 
sedan Elias Lönnrot detta häfte åt honom att, om han så ville, korrigeras 
och tryckas. Detta gjordes ej, och häftet torde efter Elias Lönnrots 
död hafva blifvit öfverlämnadt till C. G. Borg, som hade sig ombetrodt 
verkställandet af Elias Lönnrots sista vilja. Enligt denna öfverlämnades 
den aflidnes bref och öfriga manuskript till Finska Litteratur Sällskapet, 
i hvars samlingar häftet i fråga dock icke torde finnas. 
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min varma hetsning till Runeberg äfvensom till Dr. Wallgren 
och Lektor Strömborg, hvilka efter hvad jag hört mycket umgås 
i herrskapets hus, och åt alla frid och välsignelse under snart 
instundande julhelg och derpå följande nya året! 

Med högaktning och vördnad får teckna Fru Professorskans 

ödmjukaste tjenare 

Elias Lönnrot. 
Sammatti den 

20 Decemb. 1872. 

Till C. R. Eterström. 

Käraste Broder! 

Tack för dina tvänne särdeles välkomna skrifvelser, hvar-
med Du nyligen fägnat mig och särskildt får jag tacka för de 
åtföljande orden för det finska lexikon. Det käns alltid, då 
man får några rader af någon gammal vän, som blefve man 
sjelf några tiotal år yngre, ty minnet leder en tillbaka till de 
fordna dagar glömmande det närvarande. Men vännerna från 
ungdomstiden förminskas årligen, så att i Helsingfors knappt 
andra finnas qvar af dem än J. W. Snellman, och ringa är äfven 
annorstädes antalet af dem. 

För några dagar sedan flyttade jag från H:fors ut på lan-
det till Sammatti, der jag äger ett litet hemman, och der ämnar 
jag nu tillbringa sommarn. Sedan jag för ett år sedan fick den 
finska ordboken i manuskript färdig, utom tillägget af under 
arbetet tillkomna nya ord, har jag sysselsatt mig med redak-
tionen af finnarnes magiska runor, af hvilka finns en stor mängd, 
så att hela samlingen väl blifver dubbelt större än de i Kale-
vala förekommande. Mycket stora samlingar finns äfven af 
gamla lyriska runor utöfver hvad af dem redan förut är tryckt, 
hvilkas redaktion jag sedan ämnat taga om händer, i fall Gud 
länar lifstid och helsa. Fortfarande helsa och krafter önskar jag 
äfven åt Dig och de dina; skrif äfven framdeles någon gång till 

Din gamle vän och broder 

Elias Lönnrot. 
Sammatti d. 

12 Juni 1877. 
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Till C. G. Borg. 
Käre Broder! 

Lammi d. 25 September 1881. 

Med Thilda Holm, som i förgår for ifrån oss för att mot-
taga sin lärarinnaplats i Fru Kiseleffs folkskola på Ahlberga, 
återskickade jag din goda paletå, för hvars begagnande jag nu 
ytterligare får tacka. Hon lofvade i nästa onsdag eller thors-
dag, då hon ifrån sitt nya ställe trodde sig kunna göra en skutt-
färd till H:fors, med egen hand återställa den till Dig, hvilket 
hon nog äfven uppfyller, då hon är en mycket ordentlig och 
pålitlig flicka. Också lemnar hon då till Dig resten af väli- 
aikainen virsikirja's hufvudpsalmer, hvilka Du sedan ville till-
ställa H:r Edlund. Ehuru i dem ej borde vara någon förändring 
tillkommen, hvars motsvarighet i förra upplagan jag skulle hafva 
glömt att utstryka, så vore jag dock Dig mycket tackskyldig, 
om Du till yttermera visso ville genomögna dem innan Du 
lemnar dem åt Edlund, hvarmed icke är någon den ringaste 
brådska. 

Då nu äfven af de tillkommande 87 tilläggspsalmerna ganska 
få återstå att bearbetas, är jag rätt nöjd att om några dagar få 
afslutadt detta mellanarbete med finska psalmboken, hvilket jag 
trodde, att jag om en eller högst par månader skulle få undan-
gjordt, då jag i sista vår begynte det, men som nii räckt när-
mare ett halft år. Skulle dock den blifvande f. psalmboken 
kunna tillräkna sig någon vinst deraf, så vore denna tid ej helt 
och hållet förspilld, och i alla fall får jag nu åter med uthvilade 
krafter vidtaga redigerandet af de profana lyriska runorna till en 
ny Kanteletarupplaga, hvilken hotar att blifva minst 50 procent 
större, än den år 1840 utkomna första upplagan. 

Ändtligen hafva vi här för par dagar sedan fått stående 
vackert väder. Det började med nymånaden, må det nu hålla 
ut helst till fullmånaden. Som något annat nytt ej heller är 
att härifrån inberätta, så slutar jag härmed. Roligt vore det att 
få höra, om din paletå riktigt framkommit; kan hända Thilda 
Holm, som korresponderar med Ida, i sitt nästa bref nämner 
derom, så att Du ej behöfver besvära Dig dermed. När jag 
härnäst kommer till H:fors, skall jag låta Bilkenroth laga åt mig 
alldeles likadan paletå, endast ärmarne 3 tum längre. Så mycket 
jag hittills under postpojkens väntande hunnit titta i Tidningarna, 
har jag sett, att Du varit på vippen att blifva landtdagsman. 
Lycka till att hafva sluppit det tråket! 

tillgifnast 
Elias Lönnrot. 



Om sekterismen i trakterna af Kajana. 
(Utdrag ur ett bref). 

Helsingfors Morgonblad 1835, n:ris 49-52. 

Ifrån Kajana reste jag den 13 April e. m.1), och kom om 
aftonen till gästgifvargården i Ristijärvi, 41/2  mil ifrån Kajana; 
ifrån Ristijärvi reste jag följande morgon 272  mil till Isto hem-
man vid Hyrynsalmi kyrka. Vid Mieslax, den sista by tillhö-
rande Paldamo socken, roade det mig, att utom bonden, som 
framskjutsat mig, se äfven hans häst undfägnas. Tagen ur redet, 
leddes den i pörtet, vattnades och trakterades med annan mat 
(apatettiin). Ordet apattaa, undfägna, traktera, nyttjas hos oss 
endast, då fråga är om hästar; på andra sidan om gränsen har 
det en vidsträcktare bemärkelse och nyttjas äfven om folks trak-
tering, såsom det äfven i någon runo säges om Pohjolas vär-
dinna, att hon trakterade Ilmarinen drucken (apatti alanenäksi). 
Kommen en verst nära Ristijärvi kyrka, mötte mig på isen tvenne 
karlar, af hvilka den ena hastigt sprang fram till hästen, fattade 
med ena handen i lokan och med den andra i fimmelstången, 
vred i hast lös den ena ifrån den andra och sprang så åter sin 
väg, förrän någondera, min skjutskarl eller jag, hunnit upp ifrån 
slädan, för att gifva honom den belöning med pisken, som han 
tycktes efterfika, och hvilken han med sin bedrift ärligen hade 
förtjent. Eljest lärer han sjelf och hans kamrat ansett den, som 
ett synnerligen qvickt tag, hvaröfver man ännu halfva året efteråt 
kunde roa sig. Min skjutskarl sade endast: „onko vielä kum-
mempata nähty" (har man någonsin sett större under), fäste 
lokan ånyo och körde vidare. 

Folket på Ristijärvi gästgifvargård höra till de så kallade 
heränneet eller kääntyneet, hvilka begge benämningar i Finskan 
svara emot ordet pietist. De kallas äfven, eller rättare öknäm-
nas, köyrötyläiset (köyrityläiset) eller körttiläiset. Anledningen 
till namnet köyrötyläiset känner jag ej, men benämningen körtti-
läiset kunde de hafva bekommit för långa skörten, hvarmed 
deras qvinnor företrädesvis pryda sig. Af de andra, egentliga, 
benämningarne betyder heränneet uppvaknade och kääntyneet 
omvända. 

1) 1834. 

35 
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I kammaren, der jag lade mig, var en hel hylla full med 
andaktsböcker af flere slag. Jag läste om aftonen uti några och 
öfverkom uti en ett äkta apostoliskt sändebref, hvarmed en husets 
medlem, Mikkonen, som vid brefvets skrifvande vistats i ***, 
ihågkommit de hemmavarande. Brefvet var på Finska språket, 
skrifvet af mannen sjelf med flerdubbla förmaningar, att stå fast 
i tron, kämpa mot verldens och antichristi förföljelser, hafva sitt 
allt i Christus m. m. Jag skulle gerna hafva tagit en afskrift 
af episteln, men ansåg mig ej dertill utan ägarens tillstånd be-
rättigad, och detta tillstånd skulle jag aldrig kunnat få. Nämnde 
Mikkonen hade för några år blifvit af Härads-Rätten dömd till 
ansenliga böter för sina pietistiska öfningar, sammankomster och 
dervid hållna predikningar. Beloppet af dessa böter hade han 
uppburit af andra heränneet, ty han ansåg sig vara att betrak-
tas såsom en gemensam martyr för den rätta tron, kvarföre 
äfven hvar och en rättrogen borde gifva sin skärf till hans lösande 
ur lagens bann. Under denna uppbörd hade han kommit ända 
till ***, hvarest han genom predikandet för bröderna derstädes 
äfvensom genom sitt arbete någon tid uppehållit sig. Att han 
dock icke valde något profant arbete, utan ett sådant, hvarigenom 
han trodde sig kunna gagna de rättrognas församling, det allt 
borde man af hans omtanka vänta. Han hade der under sina 
brödlösa promenader på gatorna ofta vändt sina blickar åt höj-
den, hvarifrån all god gåfva kommer. Dervid träffade han en 
gång se en bok målad på väggen, men målningen så förträffli-
gen lyckad, att han tog boken för en verklig bibel. Detta var 
en invit för honom att vika in. Hvad skall ej der innanföre 
finnas, tänkte han, när Guds ord äfven tränger ut genom väg-
garne. Han gick in, och huru förvånades han icke, när han 
såg en sådan mängd af böcker, som han aldrig ens kunnat ana, 
att det fanns till i verlden. En del var allaredan inbunden och 
i bättre eller sämre band radad på hyllorne, en annan del var 
som bäst under arbete och stora packor af exemplar lågo endast 
väntande på detsamma. Här är oss godt att vara, tänkte Mik-
konen man fann äfven honom antaglig, och så kom han att 
någon tid biträda vid en bokbindare-verkstad. Gud vet, om 
icke han sjelf ovetande någon gång beundrat äfven en mindre 
religiös boks skönhet, under sitt vistande i detta laboratorium, 
men nu, efter sin återkomst till denna ort, inbinder han endast 
gudfruktiga böcker, och skulle anse sina händer outplånligt 
fläckade, om han vidrörde någon verldslig bok. 

Det var för något mer, än ett år sedan, som han hit åter-
lände, till den fromma församlingens icke ringa fröjd. Man skulle 
tro, att han, af skadan klok, ej mera borde befatta sig med sina 
pietistiska sammankomster och predikningar, men detta lärer 
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aldrig inträffa. Kort efter sin hemkomst hade han i Mieslax 
by predikat så väldeliga, att en af åhörarne, tjenstepigan Anna. 
Caisa Sivotar, blef alldeles förryckt i hufvudet. Den arma men-
niskan inbillade sig, att den Helige Ande nu tagit sitt högqvar-
ter hos henne, och ansåg hon densamme ej bo nog beqvämt, 
med mindre hon gjorde sig af med sitt vanliga förstånd. Som 
rasande hemtades hon till Paldamo kyrkby, hvarest äfven under-
tecknad hade tillfälle träffa henne. Det var en söndag efter 
Gudstjenstens slut, stugan var i det närmaste full af folk, som 
ifrån kyrkan samlats hit, Anna Caisa stod på gafvelbänken, dock 
icke stod, utan dansade med den Helige Ande, och skrek oupp-
hörligt: Pöhhä henki, pöhhä henki, d. ä. helige ande; pyhä 
kunde hon i sin ifver ej säga, utan blef det alltid pöhhä. Jag 
gjorde mig underrättad om början af hennes vansinne och erfor, 
att hon efter Mikkonens predikan först grubblat och läst utan 
uppehåll i två dygns tid, hvarpå hon blifvit, sådan hon nu var 
att ses. Jag trodde mig böra begagna tillfället, att anmana de 
närvarande till stilla Gudsfruktan, med öfvergifvande af sina 
pietistiska sammankomster, hvilka, likasom fallet nu och ofta 
förut varit, äfven framdeles kunde åstadkomma, att en och annan 
gick miste om sitt förstånd. Denna förmaning tycktes för en 
del af folket vara mindre välkommen; ett starkt sorl uppstod 
bland qvinnohopen i ena ändan af rummet, som ingalunda an-
såg Anna Caisa vara galen, utan verkeligen besatt eller full af 
den helige ande. Under tiden och medan Anna Caisa oupp-
hörligen skrek sitt pöhhä henki, hördes röster ifrån andra sidan 
af rummet, som sade : „paha henki sinussa on, eikä pyhä henki", 
d. ä. den onda anden har du hos dig, och ej den helige ande. 

Heränneet, sådane de på denna ort äro, utmärka sig ifrån 
andra, qvinnorna genom tröjor med långa skörten och kjortlar 
utan lifstycken, karlarne genom stående, styfva, kragor på sina 
grå tröjor utan skörten. Annat har jag, angående deras drägt 
ej varseblifvit, men detta är så vigtigt, att enligt deras tro svår-
ligen någon annorlunda klädd får inträde i himmelriket. Jag har 
sett qvinnor, som nyligen blifvit pietister, och ännu likasom af 
någon blygsel afhållas ifrån att genast omändra sin klädedrägt, 
så småningom tillskarfva skörten på sina tröjor, att man nästan 
vore böjd att tro dem växa, såsom gräset om våren. I förstone 
märker man knappt tillskarfningen, sedan blifva de efterhand 
allt längre och längre, tills de slutligen få den lagliga längden 
af 4 till 6 tum. Dess mera raskt går omändringen hos andra 
för sig. Många har jag hört omtalas, som bränt upp sina förra 
syndiga tröjor och skaffat sig nya. — Vid deras sammankomster, 
hvilka vanligen hållas om lördagen och söndagen, sjunges, bedes 
och predikas ofta nätterna igenom. Många blifva då för tillfället 
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besatta, d. ä. komma från sina sinnen, nedfalla långa på golfvet, 
hvarest de en tid ligga liflösa eller framstapla allehanda, för 
andra obegripliga ord och läten, då de tros conversera med den 
helige ande. Sedan detta en tid varat, blifva de åter, som andra, 
och vilja ej ihågkomma något af det tillståndet, hvarifrån de 
nyss uppvaknat. Andra, såsom fallet var med den omtalta 
Anna Caisa, blifva för längre eller all sin tid förryckta, och falla 
sina medmenniskor till last. Frågas nu, hvad som utgör grun-
den till detta pietisterne så ofta öfverkommande anfall af med-
vetslöshet, hvilket Finnarne uttrycka med /molla (dö). Många 
tro, att det blott är tillgjordt, och hvarföre kan det icke äfven 
så hos åtskilliga vara, men icke tror jag, att det så alltid för-
håller sig. Man har ju efter berättelser, hvilkas trovärdighet jag 
svårligen kan sätta i fråga, under deras domnings-tillstånd bragt 
brinnande pärtor så nära dem, att hettan ovilkorligen borrit blifva 
odräglig, men de hafva dock icke uppvaknat, ej ens gifvit det 
ringaste tecken af smärta tillkänna. Och hvarföre skulle de efter 
uppvaknandet, såsom fallet ofta skall vara, blygas öfver sitt 
förutgående tillstånd, om det varit tillgjordt? Hvadan skulle de 
få de för andra obegripliga orden, som man ofta hör af dem 
under sådant tillstånd ? Jag kan icke frångå, att icke en verklig 
afvikelse ifrån själens verksamhet under dess sunda tillstånd 
ligger till grund för pietisternas bortdöende, domning, visioner, 
profeterande eller hvad man än vill kalla det. Missförstådda 
ställen ur den Heliga Skrift, t. ex. 14 Cap. i Pauli första Epistel 
till de Corinther, hafva otvifvelaktigt först bragt åtskilliga, att 
tänka sig ett sådant tillstånd, der en t. ex. skulle tala med frem-
mande tungomål, men det hörer äfven till menniskosjälens natur, 
att sträfva till realiserandet af en der uppkommen ide, hvilket i 
närvarande fall borde vara så mycket lättare att verkställa, som 
en förändring i själens eget tillstånd utgör föremålet för sträf-
vandet. Men icke nog dermed, man har anledning att tro, att 
detta själens abnorma tillstånd, en gång utbildadt, äger förmågan, 
på samma sätt, som smittande sjukdomar, att frambringa ett dy-
likt tillstånd hos andra menniskor. På en icke länge sedan 
verkställd resa i Kuhmo kapell, blef jag af flere än en tillfrågad, 
om det icke vore en smittande sjukdom, för hvilken ingen kunde 
i sådant fall vara säker. Man hade observerat, att först i by-
arne vid Nurmis sockens gräns åtskilliga personer råkat i sådant 
tillstånd, hvarvid de i en half eller hel timmes tid haft visioner 
både ifrån himmelen och helfvetet, hvilka de efter uppvaknandet 
för andra förtäljt. Småningom hade denna själs-sjukdom, om 
jag så får kalla det, avancerat längre fram ifrån gränsen och helt 
plötsligen anfallit åtskilliga personer, hvilka väl aldrig grubblat 
om sin själs salighet. En af dem hade efter uppvaknandet, lik- 



Om sekterismen i trakterna af Kajana. 549 

som i raseri, tillgripit en piske, som han träffat hängande på 
väggen, sprungit dermed några hvarf omkring rummet, oupphör-
ligt slängt framför sig och ropat „vai minuako senlaisilla näöillä 
köyrötyläiseksi saatettaisi", d. ä. och mig skulle man bringa till 
en köyrötyläinen genom sådana syner. Derigenom hade han 
för framtiden blifvit befriad ifrån sådana syner eller de andar, 
af hvilka han trodde synerna vara tillställda. En piga på ett 
annat hemman hade kort derefter bortdött och genom en unge-
fär dylik coup blifvit qvitt sina syner för framtiden, endast med 
den lilla skilnaden, att husbonden här förde pisken och dängde 
till andarne, hvarvid ett och annat tag sades hafva träffat äfven 
den nyss ifrån sina visioner uppvaknande menniskan. Detta är 
dock intet emot hvad jag hörde berättas om några små, 4 å 6 
år gamla barn på Rastila hemman. Äfven de hade ofta fått 
visioner, klättrat derunder upp längs väggarne i rummet, satt 
sig på naglarne derstädes, utan att falla, och, hvad ännu säll-
sammare är, och icke lärer hafva inträffat, om ej med tre män 
under gamla testamentet, hade ett af dem krupit i en glödande 
badstugu ugn, hvarifrån det oskaddt sedan utdragits af andra. 
Efter uppvaknandet hade barnen till punkt och pricka vetat för-
tälja, huru allt befann sig i himmelen och helfvetet, begge ställen, 
hvilka af sådana visionärer företrädesvis besökas. Hvar såg du 
honom, hvar var han, hvar hon, hvar den och den, hade modren 
länge frågat af barnen och fått till svar, att den ena satt med 
krona på hufvudet i himmelen, den andra utan krona, en bespi-
sade sig med en god smörgås, en annan sjöng eller läste, och 
ännu andra voro långt borta ifrån himmelen på det andra stället, 
äfven der bättre eller sämre utstyrda, några med klöfvar, andra 
med horn, ännu andra med långa svansar, närmare eller fjermare 
ifrån brasan och svafvelsjön, o. m. d. 

Det är mer, än ett halft år, sedan jag passerade Ristijärvi 
gästgifvargård, som nu gaf mig första anledningen, att nämna 
om pietisterne. Men det vore, såsom att gå till sjön efter vatten, 
när brunnen finnes på gården, om jag lemnade onämndt det 
samtal, jag nyss hade med en pietistisk qvinna. Jag skrifver 
nemligen detta på Manamansalo, en stor ö uti Uleå träsket, dit 
jag för en stund sedan anlände, och hvarest jag ej finner något 
tjenligare sätt, att fördrifva en lång och mörk höstafton. Unga 
värdinnan på hemmanet, der jag nu inqvarterat mig, hade som 
flicka ansetts vara en af ortens skönheter, och har ännu ett 
ganska fördelaktigt utseende. Som ogift underlät hon icke, att 
rådfråga konsten, hvad hennes prydnad angick; nu har hon lem-
nat allt yttre prål och anlagt skörttröja, d. ä. blifvit pietist. Jag 
fördes i kammaren, hvarest en god och kärkommen eldbrasa 
uppgjordes af samma unga värdinna. Genomvåt af regnet, som 
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på färden öfver Uleå träsk nyss ansatt mig, värmde och torkade 
jag mig först någon tid för brasan, hvarefter jag öppnade renseln 
och framtog mina skriftyg, då äfven en tysk medicinsk bok 
kom att blifva på bordet. Knappt hade hon varseblifvit den, 
förrän hon frågade, hvad det var för en bok, och om den inne-
höll Guds ord. Jag nekade dertill, hvilket hon svårligen tycktes 
tro, emedan hon på förhand fattat den tanken, att älven jag 
hörde till de utvalda trognas brödraskap, till hvilken goda tanke 
om mig ståndkragen på min surtout, ett kännetecken för pietister 
af mankönet, icke litet torde hafva bidragit. Hon tog boken i 
hand, och öfvertygades om icke derom, att den ej innehöll Guds 
ord, så åtminstone derom, att hon ej förstod läsa den. Vanligt-
vis har jag uppå mina färder medhaft någon finsk runobok, men 
nu saknade jag en sådan, eljest skulle jag nu gerna velat lemna 
den i hennes händer, och hade den säkert gjort slut på vårt 
följande samtal; ty sådana profana ting, som runor äro, afskys 
redan till namnet af pietisterne. Hon började nu förundra sig, 
att, såsom jag sagt, denna bok ej innehölle Guds ord, hvarföre 
jag hade den med på resan. Jag förklarade mig öfver saken, 
så godt jag kunde, och en gång kommen uti detta litterära 
samtal, frågade jag, hvad för böcker hon då bestod sig. Nog 
har jag många böcker i korgen, svarade hon, och icke kan jag 
nu komma ihåg ens namnen på alla. Allmogen här rundtomkring 
brukar nemligen förvara sina böcker i en flätad pertkorg. Men 
om hvilken af alla dina böcker tycker du mest, frågade jag. 
Hon svarade, att den bästa ofelbart vore : Htuttavan ädni kor-
vessa, en nyligen utkommen finsk bok, hvars titel på svenska 
lärer vara: „En ropandes röst i öknen", och hvilken hos pie-
tisterne står i synnerligt anseende bredvid, om ej högre, än 
sjelfva Bibeln och Paradislustgården jemte Sions Sånger. Hvar-
ken ville eller kunde jag neka boken sitt värde, hvarefter hon 
tillfrågade mig, hvad jag tyckte om dem, hvilka nu här och der 
vändt sig ifrån verlden (pietisterne, mente hon). Mitt svar var 
ej henne rätt till lags, ty utom att jag berömde gudsfruktan, 
tillade jag, att den, efter min tanka, vore ännu bättre, om den 
yttrade sig, ej blott i tron på Christi tillfyllestgörelse för oss, 
och långa skörten, utan äfven i gerningar, jemte hvad jag dess-
utom kom att säga, ej just till fördel för pietisternes skilda 
klädedrägt, sammankomster, öfverdrifna sång, böner och predik-
ningar. Men ändock, hvad sammankomsterne beträffar, sade 
hon, så bekänna vi ju alla i 3:dje trosartikeln ett heligt sam-
fund för de trogna, hvarföre skall man då icke lefva, som det 
i Guds ord läres. Mitt inkast, att det heliga samfundet redan 
existerade i vår allmänna kyrka, ville hon vederlägga dermed, 
att, då verlden nu så affallit ifrån Gud, som den efter hennes 
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öfvertygelse gjort, den ingalunda kunde få namn af helig, utan 
fastmer något tvertom. Jag fortfor att vidare försvara min sats, 
och medgaf, att väl åtskilliga medlemmar i den allmänneliga 
kyrkan kunde vara affallna, hvilket vi dock borde lemna åt Gud 
att afgöra, ty häruti ägde vi ingen domsrätt; men om ock så 
vore, så kunde man ju ändock kalla kyrkan helig, likasom man 
kallar en skog tall- gran- eller björkskog, ehuru icke alla träd 
deruti äro tallar, granar eller björkar. Utan att dock säga sitt 
concedo, öfvergick hon nu till en annan punkt, nemligen kläde-
drägten för de gudfruktiga. Jag ville påstå, att likasom det var 
en fåfänga eller, efter hennes terminologi, en synd, att anbringa 
öfverflödiga prydnader och onödig grannlåt på sina kläder, det 
äfven å andra sidan vore en synd, att genom någon gammal-
modig drägt skilja sig ifrån andra. Klädernas ändamål vore att 
skyla och för köld skydda kroppen, på ett sätt, som icke vore 
för helsan skadligt. Men derigenom att man, som pietisterne 
göra, bortlemnar lifstycket som uppbär kjorteln, måste linningen 
af denna sednare dragas hårdt till om lifvet, om man eljest vill 
hindra kjorteln att falla af, och detta sade jag vara icke just 
helsosamt. Som en öfverflöds-artikel på deras tröjor, anmärkte 
jag de långa skörterne, som blott fladdra för vinden, utan att 
hvarken skyla eller värma; af hvilket allt jag påstod, att den af 
andra allmänt brukliga qvinnodrägten, om också ej så god, att 
den ej kunde förbättras, dock vore vida lämpligare, än pietister-
nas. Hon sade, att de gamle, då gudsfruktan ännu blomstrade 
i landet, varit så klädda, som de, och ville dermed bevisa före-
trädet af denna klädedrägt. Jag anmärkte häremot, att de gamle 
klädt sig, som bruket då förtiden ville, utan att ängsligt sörja 
för kläderna, hvilket äfven i Guds ord förbjudes. Om man ifrån 
början handlat häruti, som pietisterne nu, så skulle ju alla karlar 
ännu gå i kjortel, likasom Frälsaren och hans lärjungar, eller 
till och med hade desse kanhända klädt sig med löf och qvistar 
ifrån skogen, likasom Adam och Eva, de första menniskorna. 
Hvem kan upprepa allt, hvad vi ännu vidare talte om kläderna, 
men hon samlade slutligen alla sina argumenter i ett enda: 
„På sådant sätt, som ni, skall äfven den bekanta själens fiende 
bjuda till att öfvertala och locka oss till verlden" ; hvarefter hon 
försvann och viste sig ej mera, hvarken i går om aftonen eller 
nu på denna morgon. 

Alla pietister härstädes hafva sitt öfverhufvud i Nilsiä socken 
af Kuopio Län, dit de emellanåt göra vallfarter. De anse ho-
nom åtminstone som Catholikerne Påfven. Mindre Antistites 
eller föreståndare finnas på andra ställen i socknarne, såsom 
förutnämnde Mikkonen i Ristijärvi, en onämnd i Kajana stad, 
en i Kiuruvesi, m. m. Öfverhufvudtaget kunna dock pietisterne 
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härstädes, sådana jag har träffat dem, ej beskyllas för det and-
liga högmod, för hvilket de på många andra orter i landet äro 
taxerade. På många orter blicka de nemligen med stort förakt 
på de otrogna, placera dem redan under lifstiden i helfvetet, 
medan de sjelfva befinna sig än i Abrahams sköte, än i Jesu 
famn, än på hans högra eller vänstra sida o. s. v. sittande i 
himmelen. Dessutom skola de mycket vinnlägga sig om att 
göra proselyter. För någon tid tillbaka föranleddes härigenom 
i en af Österbottens socknar följande löjliga uppträde. Det för-
nämsta och förmögnaste hemmanet motstod länge deras anma-
ningar, att begynna omvändelseverket. Slutligen lyckades det 
dem dock, att få värdinnan omvänd. Hon besökte ifrigt sam-
mankomsterne, hvilka i afseende på tredje budet i sednare taflan 
ej hade just samma goda namn om sig, som hvad samma bud 
i den förra taflan beträffar. Så angelägen och ifrig hon ock var, 
att få äfven sin man omvänd, så lyckades hon dock på länge 
ej deruti. Och, hvad värre var, mannen förbjöd äfven henne, 
att besöka sammankornsterne, hvilket förbud dock af henne svår-
ligen kunde iakttagas. Men när ryktet om osedligheten till-
växte, grundande sig antingen på verklighet eller förtal, och 
mannen, om han också icke sjelf fruktade för sin hustrus trohet, 
dock var mon om att befria henne ifrån verldens oblida om-
dömen, ej visste något medel, att tillbakahålla henne ifrån dessa 
beryktade möten, så beslöt han, att begagna sig af följande list. 
Han blef allt mer och mer beveklig för hustruns anmaningar, 
att omvända sig, tills han slutligen sade sig vara fullt öfvertygad 
om de omvändas tro, samt lofvade påföljande dag besöka sam-
mankomsten. Hustrun, full af glädje, skickade ännu samma dag 
bud till de närmaste grannarne, hvilka, äfvensom hon, alla hjert-
ligen gläddes, att halva eröfrat för sig denna deras förra Saulus, 
hvilken nu med ett annat namn borde kallas Paulus. Dess-
utom var han förmögen, och huru godt blefve det ej för mån-
gen fattigare, att någon tid nu lef va på hans förmögenhet, tills 
äfven den blefve lika med de andras. Ryktet om denna eröf-
ring utbreddes allt längre och längre, så att följande dagens 
sammankomst blef större och talrikare, än kanhända någon förut 
varit. Mannen, klädd i en lång grå rock, infann sig jemte sin 
hustru. Redan vid inträdet emottogs och helsades han med ett 
allmänt fröjderop, och snart skred man till öfverläggning om 
att välja honom till hela församlingens öfverhufvud. Mannen 
var icke deremot, han förklarade sig gerna vilja antaga detta 
chefskap. Men när han nu, efter den allmänna önskan, blifvit 
förklarad för den högsta i församlingen, frågade han, om de ock 
nu i allt ville göra, som han ansåg vara bäst. Ett flerfalldigt 
ja hördes så ifrån centern, som ifrån begge sidorna af försam- 
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lingen. »Så är det nu min vilja och oåterkalleliga befallning", 
fortfor han, » att I alle, så många I ären, genast begifven er, 
hvar och en till sitt hem, utan att någonsin mera, hvarken på 
detta eller något annat ställe, utom kyrkan, samlas för de andakts-
öfningar, som hvar och en efter behag må hemma i sitt hus 
och med sitt husfolk allena förrätta". Hela församlingen blef 
bestört öfver en sådan befallning, men mannen, utan att vidare 
resonnera, framdrog en väldig påk, som han hittills sorgfälligt 
dolt under rocken, hvarmed han förstod gifva eftertryck åt sin 
befallning. Och det säges, att ingen för framtiden vågade bryta 
deremot. 

Jag nämnde, att heränneet i Kajana Län äro mera toleranta, 
än hvad jag hört dem annorstädes vara; dock ville jag ej fri-
känna dem för all slags andelig egenkärlek, och ännu mindre 
för proselytmakeri. I allmänhet äro de dock ett stilla, besked-
ligt folk, hvaraf väl samhället ej har någon större skada, än den, 
att en och annan af dess medlemmar mister förståndet, och att 
all jordisk glädje af dem bannlyses. De tåla hvarken dans, 
musik, lekar eller sång (andelig undantagen), hvarmed sinnet 
understundom vill uppmuntras, om det ej skall falla i melancholi. 
Också igenkänner man lätt, redan på sjelfva utseendet, en, som 
någon tid varit pietist. Ögonen hafva en fremmande, ifrån deras 
finska utseende afvikande, glans, näsan blir likasom mera spitsig, 
och kinderna förfallna. Talet mister sin vanliga styrka, och allt-
sammans är, som i borttvinande. Allt detta härrör af en sådan 
menniskas vanliga sysselsättning, som, utom det nödvändigaste 
arbetet till lifvets uppehälle, består endast i böner, läsning, sång 
och predikningar. Alltid när jag ser en sådan, blir jag svår-
modig, påminnande mig de många villovägar, uppå hvilka men-
niskan kan råka. Och månne icke vi, såsom sammansatta af 
tvenne elementer, det himmelska och det jordiska, äfven böra 
gifva hvartdera sin rätt? Hvem känner ej det höga uti att med 
själen nalkas sitt ursprung, gudomen, som, när allt annat sviker, 
ännu står bi, men hvarföre dock helt och hållet, medan vi ännu 
äro på jorden, förakta det jordiska eller verldsliga! — — 

Det voro tvenne män, hvilka ifrån sin hydda i dalen gingo 
upp till fjället, der deras herre bodde. Den ene hade sina ögon 
ständigt rigtade på höjden, dit han vandrade, ty han fruktade, 
att eljest förvillas. Deraf hände, att han ofta staplade mot trä-
dens rötter och stenar, som lågo i hans väg. Den andre blickade 
äfven ofta mot höjden, men såg derjemte för sig på jorden, och 
gick, utan att stapla eller falla. Men rundtomkring sig såg han, 
här gräs och blomster, der mogna bär och frukter, och en gång 
hjeipte han sin vandringsbroder ifrån en djup, gyttjefull pöl, 
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dit denne, med fara att drunkna, hade nedfallit. Begge kommo 
dock slutligen fram till målet. Då sade bergets herre till den 
ene : hvarföre ser jag dig så eländig, och dina ögon stirra, lik-
som skulle du på flere nätter ej smakat någon sömn, och dina 
kläder så ()renade? Din broder deremot ser jag glad och hans 
kläder rena. /*Siren j icke ifrån samma hus utgångne, och hafven 
j icke begge haft samma väg, att vandra. Då svarade den ene : 
väl äro vi ifrån samma hus utgångne, och samma väg hafva vi 
vandrat, men denne såg på jordens blomster, och åt af dess 
frukter, jag deremot hade ständigt mina ögon rigtade mot denna 
höjd, för att ej förvillas. Då sade bergets herre : du dåre! du 
hade kunnat göra, som din broder, ty så hög är min boning, 
att den synes öfverallt, hvart du ock kommit, men du lärer 
hafva ansett den, lik hvarje annat tjäll i dalen. 



Förteckning öfver i bandet 11 ingående bref 
till följande personer: 

Datum Sida 

Ahlstubbe, L. I  4.IV. 1833 121 
 12.VI. 1833 137 55 

Akiander, M 5  VIII. 1868 539 
Alcenius, J. J.  14.111. 1834 189 
Asp, G. och Borg, F. A 1842 360 
Bergenheim, E. (V. 1867?) 538 
Bergh, J. F.  27.VI. 1839 284 

57   7.IV. 1863 536 
Borg, C. G  25.IX. 1881 544 
Borg, F. A.  och 

 

. .  Asp,  .G .  . 

   
1842 360 

Brockhaus, F . . . e   26.IX. 1845 454 
Cajander, H. 

. . . . . 
.   3.XII. 1833 170 

Castrén, M. A
. . . . . . . . 

6.V111. 

 

1842 398 
. 27.IX. 1842 401 53 37 

 11.VIII. 1843 418 55 95 

• • 4.IX. 1845 452 
 30.X. 1845 468 55 

57 • . 12.1. 1846 474 
55   26.1V. 1846 476 
15 6.VI. o  22.VIII. 1846 481 

•  6.VI. 1847 492 
55 55 •  18.1V. 1849 505 

 10.VI. 1849 506 57 

........ . 9.VIII. 1849 509 
55 59 • • • • .... . 22.XII. 1849 512 

........ 14.IV. 1850 513 35 75 

57 • • . • • • • • • 6.VI. 1851 527 
Cleve, J. A. . . . . 27.XI. 1828 88 
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Cleve, J.  27.XI. 1828 89 
Collan, F  13.1. 1843 405 

 30.V1. 1843 420 53 55 

25.V. 1848 495 53 35  

11.VI. 1848 496 57 3)  

4.VIII. 1849 507 Y) 1,  

7.IX. 1849 509 91 53 

55 .. . . . 10.VIII. 1850 515 
77 39  10.XI. 1850 517 

Ehrström, C. R.  5.XII. 1845 473 
(XII. 1852) 533 

 12.VI. 1877 543 
Elfving, J. F.  29.IX. 1831 96 

14.111. 1832 99 
 2.11. 1833 117 55 35 

3) 37 7.VI. 1833 135 
fl 33   28.111. 1834 195 

F. Litt. Sällsk  16.111. 1834 227 
 22.XI. 1837 264 55 

III. 1838 265 
Flander, C. P. ........ • 25.XI. 1836 236 

57 4.1. 1837 237 37  

°osman, C. E  25.XI. 1836 235 
Gottlund, C. A.  22.IX. 1829 90 
Grot, J    18.VIII. 1843 422 
Höglund, A. M.  7.111. 1834 187 

16.1. 1835 216 55 

limoni, I. . • .. ... 11.11. 1833 119 
 6.XII. 1833 174 73 55 

.. LIV. 1835 219 
keckman, C. N. . ... . • 2.111. 1835 217 

 6.XII. 1837 271 
Kellgren, H.  26.IX. 1845 453 

...... . • • 28.XI. 1845 472 55 55 

35 ........ 35 • • 6.VI. 1847 491 
55 9.11. 1849 501 
59 .. . • • 17.111. 1849 504 

Kiljander, G. M    24.X. 1870 540 
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Lagervall, J. F. . . . . . . 22.1V. 1836 232 
Leouzon Leduc, L. .. .. . . 30.111. 1851 519 
Lindfors, M. J ..... 11.I. 1843 404 
Linsen, J. 0  6.11. 1834 186 

 20.111. 1834 194 
......... • . . 28.IX. 1834 214 35 

16.111. 1836 226 5/ 

 15.VI. 1838 278 
Obekant  28.X. 1823 1 
Rahhe, F. J,  16.V. 1833 130 

......... . • . 30.VII. 1835 223 
(II. 1836) 224 

 25.111. 1836 229 51 

5/ 35 ....... • . . . . 6.V. 1836 233 
37   15.IX. 1836 234 75  

5/ . • . •  7.111. 1837 248 55  

 22.X. 1837 270 51 

2.11. 1838 273 33 55 

 23.V. 1838 276 59 57 

 12.X. 1838 280 
 26.VI. 1839 283 
 6.IX. 1839 285 

31 97 

 11.X. 1839 286 
33 55 

 20.111. 1841 293 55 97 

75 33 • • • • . • • • • • • 3.IV. 1841 298 
 30.VII. 1841 301 

15 35 

 31.X. 1841 306 
35 

 12.XI. 1841 308 95 

 14.V. 1842 315 
5) 35 

 24.VI. 1842 349 
 11 o. 15.VII. 1842 363 
 14 o. 20.1. 1843 414 

57 55 

4.11. 1843 416 
15 

 7.IX. 1843 424 
33 

 27.X. 1843 425 53 

 15.XII. 1843 429 
 2.V111. 1844 430 31 35 

 16.VIII. 1844 435 33 



558 Förteckning öfver i bandet II ingående bref. 

Rabbe, F. J  14.X. 1844 438 
55 57 ........   18.X. 1844 438 

 12.XI. 1844 443 75 35 

55 55 . 3.XII. 1844 446 
55 • .   18,XII. 1844 447 

...   11.IV. 1845 448 35 

 14.V. 1845 449 55 5, 

6.V111. 1845 450 55 Yl 

 22.XI. 1845 471 55 

. . 10.V. 1846 479 55 

. 9.VIII. 1846 479 55 55 . 

. 22.XI. 1846 483 95 51 • 

. 13.11. 1847 489 57 • 

. 18.VI. 1848 497 55 • 

. 30.VII. 1848 499 55 . 

 13.VIII. 1848 500 71 

 28.11. 1849 502 15 55 

Rein, G  12.VI. 1852 528 
21.X1. 1852 530 55 55  

4.X11. 1852 532 31 55  

29.V. 1866 537 55 55  

Runeberg, F 20 XII  1872 541 
Runeberg, J. L.  10.X. 1834 215 

 21.111. 1835 218 35 55 

 16.IV. 1838 274 /5 

Sjögren, A. J.  21.111. 1841 295 
. .   4.IV. 1842 314 '5 5,  

2.VI. 1842 347 
 17.XI. 1843 426 55 

 12.111. 1848 494 5/ 55 

 26.1X. 1852 538 
Snellman, J. W  13.VIII. 1844 432 

 1.XI. 1844 440 55 

 26.IX. 1845 458 55 55 

 24.X. 1845 467 55 

484 
 4.1. 1847 487 55 55 

 13.IX. 1849 511 55 
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Stockfleth, N. J. Chr. V. . • • 
Ståhlberg, C. H  8.1V. 1836 

15 • • • • . .  23.V. 1838 
 24.V. 1839 71 55 

 21.1V. 1843 77 

Thuneberg, B. A. . . . . 30.VIIJ. 1833 
? 1833 

Ticklkn, J. F.  19.V. 1833 
Törngren, E. A.  8.V11. 1828 

 3.111. 1837 55 59 

 26.V. 1837 55 

26.IV. 1839 
 20.111. 1841 59 

 11.XI. 1841 91 

 26.VI. 1842 51 

18, 19.V111. 1842 
Wichmann, I. C  25.XI. 1836 
Öhman, J. E. 20  I 1843 

Otryckta anteckningar och reseskildringar. 

Datum 

Vandraren  1828 
Ur konceptboken  1, 2.X11. 1833 

55   9-18.I; 11.11. 1834 
Inledning till statuter för Kajana Nyk- 

terhetsförening  19.111. 1834 
Ur dagboken  28, 29.1. 

55   2, 13.11. 1837 
57 9.111. 1837 

Något om dialekternas företräden i 
Finskan  1838 

Ur dagboken  23.X. 1839 
 12 18.111. 1841 35 

 22.111. 1841 
Kyröfärden  1841 

559 

361 
231 
274 
282 
416 
144 
145 
132 
86 

250 
262 
281 
291 
307 
358 
399 
235 
413 

Sida 

2 
173 
181 

191 

238 
251 

278 
287 
288 
297 
302 
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Tryckta reseskildringar och uppsatser. 

Årgång o. n:r Sida 
I Helsingfors Morgonblad: 

Reseanteckningar 1831 . . . 1832: 62, 63 92 
fl 1832 ... 1833: 44-47 100 

1833 .... 1834: 54--60 146 
Om sekterismen i trakterna af Kaj ana 1835: 49-52 545 
Reseanteckningar 1834 . . 1835: 56 60 196 

1842 . . 1842: 36, 37 309 
f7 1842 . . 1842: 57-61 349 

1842  1842: 80, 81, 84 363 
Litteraturblad f. allmän medborgerlig bildning: 

Reseanteckningar 1842  1854: 2 317 
I Saima: 

Reseanteckningar 1842  1845: 40, 42 375 
 1846: 7-9, 27 375 

1844  1844: 44 436 
Kallavesi: 

Några ord om metriken i Finsk. runo- 
vers 1845 .....   1R45: 3 459 



Personförteckning. 

Adolf, s. 284 — Lönnrot, Adolf Fredrik, f. 1796, broder till 
Elias Lönnrot. 

Adolf, s. 293 m. fl., se Törngren, Adolf. 
Adolph, s. 238, se Flander, Adolf. 
Aejmelaeus, Carl, f. 1796. Kyrkoherde i Paldamo 1832; kon-

traktsprost. Död 1870. S. 181, 517. 
Nikolai, f. 1810. Student 1827 ; kyrkoherde v. svenska 
församlingen i Reval 1842. Död 1853. S. 444. 

Ahlqvist, August Engelbrekt, f. 1826. Språkforskare o. skald 
(under pseudonymen A. Oksanen). Efter Elias Lönnrot 
professor i finska språket o. litteraturen 1863. Död 1889. 
S. 478, 482-3, 491, 506. 

Ahlstubbe, Lars Isaak, f. 1804. Student 1822, magister 1832, 
medicine doktor 1840; provinsialläkare i Fredrikshamn. 
Död 1870. S. 60, 97, 121, 128, 137, 196. 

Ahrenberg, Carl Wilhelm, f. 1807. Student 1826, magister 
1832, skollärare i Helsingfors 1835, gymnasiilektor i Vi-
borg 1836. Död 1880. S. 263. 

Arens, Edvard, f. 1803. Student i Dorpat 1820, pastor i 
Kusal 1837. Död 1863. S. 430, 432, 437. 

Akiander, Mathias, f. 1802. Student 1822, lektor i ryska 
språket 1836, professor 1862. Död 1871. S. 293, 350, 
468, 491, 514, 529, 531, 539. 

Alcenius, Josef Joach., f. 1798. Magister 1823, medicine kan-
didat 1824; e. o. läkare 1829 ; slotts- o. lasarettsläkare i 
Vasa 1835. Död 1853. S. 129, 172. 

Alexander I. S. 66-7, 101. 
Algoth skomakaren, se Gadolin, Jakob Algoth. 
Aminoff, Adolf, f. 1798. Godsägare. Död 1853. S. 27. 
Andelin, Er. Joh., f. 1804. Student 1823, kyrkoherde i Tohma-

järvi 1841, kontraktsprost. Död 1893. S. 541. 
Antas, se Hedberg. 

36 



562 Appelgren--v. Becker. 

Appelgren, Johan Reinhold, f. 1783. Pastorsadjunkt i Muhos 
1806, kapellan i Kajana 1814, kyrkoherde i Sotkamo 1843. 
Död 1847. S. 136. 

Appelroth, Otto Magnus, f. 1764. Student 1783, prästvigd 
1789, kyrkoherde i Lampis 1811. Död 1828. S. 11. 

Arhippa, runosångare från Latvajärvi. Död 1804. S. 210-13, 
522. 

Arnold, professor. S. 220. 
Ascholin, Johan, f. 1804. Student 1819, medicine kandidat 1829, 

provinsialläkare i Helsingfors 1840. Död 1859. S. 172. 
Asp, Carl Henrik, f. 1781. Hofrättsauskultant 1806, auditör 

vid Björneborgs regemente 1808, hofrättsråd i Vasa hof-
rätt 1832. Död 1846. S. 427. 
Gustaf, f. 1808. Student 1823, provinsialläkare i Uleå-
borg 1838, i Tammerfors 1845. Död 1855. S. 100, 291, 
306, 360, 434. 

Atte, se Törngren, Adolf. 
Avellan, Frans Wilhelm, f. 1813. Medicine kandidat 1838, 

o. läkare 1840, stadsläkare i Åbo 1853. Död 1878. 
S. 360-1, 414. 

„ Johan Henrik, f. 1773. Professor i historia 1812. Död 
1832. S. 172. 

Axel, se Elfving, Axel. 

Backman, Carl, f. 1805. Student 1823, bitr. koleraläkare 1831, 
magister 1832, lektor i tyska vid universitetet. Död 1856. 
S. 97. 

Baranoffsky, Stefan, f. 1818. Student 1833, t. f. professor i 
ryska språket o. litteraturen vid universitetet i Helsingfors 
1844; afsked 1862. Död 1890. S. 423, 539. 

Barck, Christian Evert, f. 1795. Boktryckare och förläggare. 
Död 1855. S. 223, 271. 

de Beche (Besche), Georg, f. 1804. Student 1820, magister 
1827, provinsialläkare i Viborg 1840, i Kexholm 1853. 
Död 1861. 5. 119. 

Becker, Karl Ferdinand, f. 1775. Tysk språkforskare. Död 
1849. S. 423. 

v. Becker, Reinhold, f. 1788. Student 1806 i Uppsala, magister 
1810, docent i historia 1813, adjunkt 1814, t. f. translator 

finska språket i senaten 1829 56, professorstitel 1834. 
Död 1858. S. 306, 308, 362, 492, 493, 529, 530. 
Frans, f. 1823. Student 1839, medicinekandidat 1847, 
e. o. professor i oftalmologi 1871. Död 1890. S. 303, 
304, 307. 



Benjamin—Borg. 563 

Benjamin, arkimandrit i Onega. S. 315-6, 347, 349, 350, 
354, 362. 

Berg, s. 120, bör vara Borg (Fredrik Adolf). 
„ (Bergh), Julius Immanuel, f. 1810. Docent i hebreiska 

språket o. litteraturen 1839; lektor vid gymnasium i Kuopio 
1844. Död 1878. S. 469. 

Bergbom, Johan Erik, f. 1796. Juriskandidat 1823, assessor i 
Viborgs hofrätt 1839, hofrättsråd 1850, senator 1851. Död 
1873. S. 477. 
Maria Gustava, f. 1818. Gift med Borg, F. A. Död 
1852. S. 414. 

Bergenheim, Edvard, f. 1798. Student 1817, magister 1823, 
prästvigd 1830, ärkebiskop 1850. Död 1884. S. 538. 

Bergh, C. G. Råd- och handelsman i Kajana. S. 496-7, 
516, 519. 

„ Joh. Fredrik, f. 1795. Student 1815, prästvigd 1818, 
kapellan i Nurmijärvi 1826, kyrkoherde i Jaakimvaara 1842, 
i Rantasalmi 1857. Död 1866. S. 284, 535-6. 

Bergstadi, Johan Reinhold, f. 1820. Filosofie magister; språk-
forskare. Död 1850. S. 453, 470, 475. 

Berndtson, Fredrik, f. 1820. Student i Uppsala 1839, i Hel-
singfors 1842, docent i estetik 1847. Tidningsredaktör 
o. skald. Död 1881. S. 419. 

Bjugg, Lorenz Johan, f. 1768. Apotekare i Tavastehus 1795. 
Död 1839. S. 11. 

Bohm, prostinna. S. 303. 
Bonsdorff, Evert Julius, f. 1810. Student 1825, medicine doktor 

1840, professor i anatomi o. fysiologi 1846. Död 1898. 
S. 419. 
Gustaf Gabriel, f. 1799. Kapellan i Nilsiä; adjunkt i 
Uguniemi. Död 1833. S. 85. 
Pehr Adolf, f. 1791. Student 1810, docent i kemi 1816, 
professor 1823. Död 1839. S. 331. 

Borenius, Alexander, 1. 1807. Student 1825, magister 1832, 
lektor i matematik vid gymnasiet i Borgå, prästvigd 1837. 
Död 1881. 5. 468. 

Borg, Aaron Gustaf, f. 1810. Magister 1832, teol. docens 
1839, professor 1842, kyrkoherde i Limingo 1845, kon-
traktsprost, domprost 1857. Död 1883. S. 492, 541. 
Carl Gustaf, f. 1823. Student 1842, e. o. lektor i finska 
språket vid universitetet 1854, translator i senaten 1857. 
Död 1895. S. 469, 537, 544. 
Fredrik Adolf, f. 1805. Medicine kandidat 1830, slotts-
G. ;asarettsläkare i Uleåborg 1833, provinsialläkare därst. 
1846. Död 1849. S. 99, 129, 360, 416. 



564 Borg—Carlson (Carlsson). 

Borg, Gabriel, f. 1758. Predikant i Perho 1787, kapellan i 
Vihanti, kyrkoherde i Salo, Brahestad, Laihela. Död 1824. 
S. 177, 178. 

Boxström, Wilhelm, magister. S. 469. 
Brockhaus, Hermann, f. 1806. Berömd orientalist, professor i 

sanskrit i Jena 1839, i Leipzig 1841. Död 1877. S. 454 ff., 
469, 476, 482. 

Brahe, Per, f. 1602. Generalguvernör i Finland, m. m. Död 
1680. S. 24. 

Brunb-, Frans Olof, f. 1807. Vice häradshöfding 1832, chef 
f. tullverket 1854, senator 1855, geheimeråd. Död 1874. 
S. 223. 

Brunou (Brunare)), Gustaf Adolf, f. 1779. Juriskandidat 1804, 
prästvigd 1807, kyrkoherde i S:t Michel 1826. Död 1833. 
S. 25, 31, 32. 

Budkoffski, G., rysk målare, verksam jämväl i Finland på 1840-
talet. S. 469. 

Bullard, fransk läkare, tjänstgjorde vid sjukhus i Helsingfors 
under koleraepidemin 1831. S. 97, 98. 

Bäckvall, Johan, f. 1817. Kyrkoherde i Uleåborg. Död 1883. 
S. 293. 

von Böningh, konsul i Reval. S. 446. 

Cajan, Johan Fredrik, f. 1815. Prästvigd 1842, kapellan i 
Piippola 1857. Skriftställare. Död 1887. S. 234, 236, 
265, 271 2, 293, 300, 490. 

Cajander, Henrik, f. 1804. Magister 1827, t. f. koleraläkare 
1831, medicine doktor 1832, provinsialläkare i Åbo 1836. 
Död 1848. S. 99, 170, 180. 

Cajanus, Jacob Adolf, f. 1807. Magister 1832, rysk språk-
lärare; prästvigd 1842, kyrkoherde i Kronoby 1853. Död 
1872. S. 100, 470. 
Lars Herman, f. 1807. Vice häradshöfding 1832, hä-
radshöfding i Kemi domsaga 1847, i Uleåborg 1868. 
Död 1872. S. 315. 

Calle, se Törnegren, Carl Vilhelm. 
Calonius, Mathias, f. 1738. Jurisprofessor 1778, ledamot af 

högsta domstolen 1793-1800, prokurator 1809. Död 
1817. S. 396. 

Carger, Anders Herman Georg, f. 1809. Studerade medicin. 
Död 1833. S. 97, 100. 

Carlson (Carlsson), Carl Adolf, f. 1799. Vice häradshöfding 
1832, häradshöfding i Kajana domsaga 1847. Död 1869. 
S. 510. 



Castrén—Edlund. 565 

Castrén, Mathias Alexander, f. 1813. Student 1830, magister 
1836, den förste professorn i finska språket 1851. Död 
1852. S. 306-9, 313 4, 316, 346 8, 354-8, 361, 
363, 385, 398, 401, 405, 418, 450 4, 471-2, 474 
--5, 479, 481, 492-3, 505, 508-9, 512-3, 527-8, 
530-1. 
Lars Magnus, f. 1806. Prästvigd 1828, pastorsadjunkt 
i Kemi 1835, kyrkoherde i Kelviå 1857. Död 1883. 
S. 474--5, 481. 

Cläsen, Johan Fredrik, f. 1785. Landssekreterare i Vasa 1809, 
lagmanstitel s. å., landssekreterare i Uleåborgs län 1817. 
Död 1845. S. 469. 

Cleve, Joachim Adolf, f. 1776. Kyrkoherde i Rantasalmi 1816, 
kontraktsprost. Död 1833. S. 27, 88. 
Juliana, f. Aminoff, 1796. Den föregåendes hustru. Död 
1847. 5. 27, 59, 89. 

Collan, Fabian, 1. 1817. Student 1834, adjunkt i filosofi 1850. 
Skönlitterär o. historisk författare. Död 1851. S. 402, 
405, 416-7, 420, 451-2, 468, 477, 481, 495, 506, 
509, 512, 514-5. 

Crusell, Gustaf Samuel, f. 1810. Student 1829, medicine doktor 
1840, 1839-40 t. f. stads- o. provinsialläkare i Kajana, 
1840-56 verksam i Ryssland, 1856 docent i medicinsk 
fysik i Helsingfors. Död 1858. S. 419, 481 2. 

Cygnaeus, Fredrik, f. 1807. Student 1827, fil. kandidat 1833, 
lärare vid finska kadettkåren, docent i historia vid univer-
sitetet 1839, professor i estetik o. modern litteratur 1854. 
Död 1881. S. 121, 419. 

Dahl, kapellan (flere med detta namn förekomma). S. 427. 
Dahlström, Elias, f. 1767. Deltog med Savolaksbrigaden i 

1808-9 års krig; löjtnant. Död 1852. S. 85. 
Dammert, Adolf Wilhelm, f. 1800. Medicine doktor 1832, pro-

vinsialläkare i Willmanstrand 1831. Död 1858. S. 270. 
Durchman, Josef Wilhelm, f. 1806. Prästvigd 1828, kapellan 

i Enare 1838, i Ylistaro 1847, i Ruovesi 1853, kontrakts-
prost. Död 1891. S. 342, 360-1. 

Edelheim, Paul Henrik, f. 1801. Juriskandidat 1823, e. o. 
kopist i senaten 1824, ledamot i senaten 1844. Död 
1855. S. 223. 

Edlund, Gustaf Wilhelm, f. 1829. Bokhandlare och förläggare 
i Helsingfors. Död 1907. S. 544. 



566 Ehrström—Florin. 

Ehrström, Carl Robert, f. 1803. Medicine kandidat 1834, stads-
läkare i Torneå 1838, provinsialläkare därst. 1839, i Brahe-
stad 1855. Död 1881. S. 100, 308, 315, 473, 481, 533, 
543. 

Ekdahl, Paul Christian, länsman i Utsjoki och Enare. S. 251 
—261. 

Elfving, Axel, f. 1799. Student 1817, auskultant i Vasa hof-
rätt 1824. S. 134, 146, 183, 236, 287. 
Daniel, f. 1764. Kronofogde i Kajana härad. S. 177 

80. 
Johan Fredrik, f. 1801. Medicine kandidat 1830, stads-
fysiker i Björneborg 1834, medicine doktor 1840, provin-
sialläkare i Ekenäs 1841, i Abo 1857. Död 1891. S. 
96, 99, 117, 130, 135, 195. 

Elmgren, Sven Gabriel, f. 1817. Teologie kandidat 1844, ama-
nuens vid universitetsbiblioteket, vicebibliotekarie 1862. 
Död 1897. S. 504, 512. 

Ervast, Per Anders, f. 1806. E. o. läkare 1838, provinsial-
läkare i Kuopio 1840. Död 1849. 5. 287. 

Eskolin, Anders, f. 1809. Pedagog i Kajana 1840. Död 1844. 
S. 89. 

v. Essen, Carl Gustaf, f. 1815. Prästvigd 1840, ledamot af 
finska psalmbokskornmittn 1863. Professor 1866. Död 
1895. S. 538 9. 

Europaeus, David Emanuel Daniel, f. 1820. Student 1844, 
språkforskare. Död 1884. S. 448-9, 451-3, 468-9, 
471 5, 478-82, 484, 490-1, 494, 499, 512, 531. 

Fabritius, Johannes, f. 1800. Magister 1819; possessionat. Död 
1833. S. 42. 

„ Katarina Elisabet, f. Vallenius, 1765. Död 1833. S. 86. 
Falck, Jakob, f. 1785. Landsfiskal i Ilomants 1827. Död 1853. 

S. 79, 80. 
Fattenborg, Vendla Johanna, f. Nylander. Död 1868. 5. 302. 
Fellnzan, Jakob, f. 1793. Kyrkoherde i Utsjoki och Enare 1819, 

i Lappajärvi 1832. Död 1875. S. 454. 
v. Fieandt, Carl Adolf, f. 1802. Student 1819, vice härads- 

höfding 1829; ägde Pälkjärvi gård. Död 1846. S. 85. 
Flander, Adolf Fredrik, f. 1808. Häradshöfding i Jyväskylä 

domsaga. Död 1879. S. 144, 238. 
ff Carl Peter, f. 1806. Vice häradshöfding 1834, vicelands-

kamrer i Uleåborg 1846. Död 188 ? S. 136, 236-7. 
Florin, Peter Ulrik, f. 1810. Medicine kandidat 1833; stads 

läkare i Helsingfors 1841. Död 1890. S. 100. 



Forbus—Grönblad. 567 

Forbus, Adolf, f. 1795. Pedagog i Kajana 1819, kapellan i 
Paldamo 1839. Död 1870. S. 136, 286, 510. 

Frans, se Lönnrot, Frans Fredrik. 
Franzek, Frans Mikael, f. 1772. Professor i Åbo 1798, biskop 

i Hernösands stift 1831. Död 1847. S. 223, 419. 
Frans Johan, f. 1819. Handlande i Uleåborg; kommerse-
råd. Död 1887. S. 223. 

Frosterus, Carl Jakob, f. 1774. Magister 1810. Kyrkoherde 
i Muhos 1822. Död 1854. S. 223. 
Johan, f. 1720. Magister 1745, kyrkoherde i Kajana 1746, 
i Sotkamo 1763, kontraktsprost 1775, teologie doktor 1800. 
Död 1809. S. 177-9. 
Robert Vallentin, f. 1795. Kyrkoherde i Idensalmi 1835, 
biskop i Kuopio stift 1851. Död 1884. S. 541. 

Fryxel, löjtnant. S. 73. 
Fählnzann, Rob., 1. 1799. Estnisk läkare och språkforskare, 

lektor i estniska språket vid universitetet i Dorpat 1842. 
Död 1850. S. 431-3, 435, 437--8, 444-5. 

Gabriel -- Lönnrots nyländska dräng ? S. 216. 
Gadolin, Jakob Algoth, f. 1797. Docent i teologi 1822, pro- 

fessor i biblisk exegetik 1846. Död 1848. S. 492. 
Gellerstedt, fru. S. 1. 
Generaldirektören, se v. Haartman, Carl Daniel. 
General Gouverneuren Menschikoff, Alexander, f. 1787. Ge- 

neralguvernör i Finland 1831-1855. Död 1893. S. 286, 
302. 

Gosman, Carl E., postmästare i Kajana. S. 235. 
Gottlund, Carl Axel, f. 1796. Student 1814, lektor i finska 

språket vid universitetet 1839. Skriftställare och samlare 
af finsk folkpoesi. Död 1875. S. 26, 37, 90-1, 117, 
278, 280, 419, 477, 482, 493, 513-14, 533. 

Granlund, Johan Fredrik, 1. 1809. Förläggare och ägare till 
ett boktryckeri i Åbo. Död 1874. S. 540. 

Grimm, Jakob, f. 1785. Den tyska filologins grundläggare. 
Död 1863. S. 423, 452, 527. 

Grot, Jakob, f. 1812. Professor i ryska språket vid univer-
sitetet i Helsingfors 1841-53. Död 1893. S. 422, 477, 
481. 

Grundström (Groundstroem), Johan Josef, f. 1799. Student 
1818, kyrkoherde i Kattila i Ingermanland 1823. Död 
1852. S. 447. 

Grönblad, Jakob Edvard August, f. 1814. Docent i historia 
1843. Död 1864. S. 422. 



568 Grönlund--1-1offrål. 

Grönlund, Carl, f. 1798. Medicine licentiat 1825, sekreterare 
vid medicinalstyrelsen 1829, stadsfysiker i Helsingfors 1835. 
Död 1841. S. 99. 

Gyldek, Nils Abraham, f. 1805. Adjunkt i grekiska och ro-
merska litteraturen 1834, professor i grekiska litteraturen 
1847. Död 1888. S. 492. 

v. Haartman, Carl Daniel, f. 1792. Medicine kandidat 1815, 
doktor 1817, adjunkt vid universitetet 1818, professor 
1833; generaldirektör f. medicinalverket s. å. Död 1877. 
S. 223, 283, 350, 425, 450. 
Carl Frans Gabriel, f. 1819. Student 1836, medicine 
kandidat 1843, geheimeråd. Död 1888. S. 223. 
Lars Gabriel, f. 1789. Hofrättsauskultant 1809, hofr. 
assessor 1812, adjoint hos statssekreteraren f. finska ären-
dena i Petersburg 1825, senator 1831, landshöfding i Åbo 
o. Björneborgs län 1831, geheimeråd 1838, viceordf. i sena-
tens ekonomiedepartement 1841. Död 1859. S. 429, 476. 

Hagen, titulärråd, ritmästare vid universitetet i Dorpat. S. 434. 
Hahl, Carl, f. 1802. Kapellansadjunkt i Heinola 1826, kapellan 

i Luhango 1831, Nurmis 1839. Död 1848. S. 16. 
Gustaf, f. 1795. Lärare i Heinola. Död 1843. S. 15. 

Halttunen, 011i, runosångare från Rupponvaara. S. 47, 74. 
Hansek, doktor, Dorpat. S. 435. 
Hartvall, Victor, f. 1800. Docent 1824 och adjunkt 1825 i 

kemi, bergskommissarie 1834. Död 1854. S. 121. 
Hassinen, loihtia från Taipale. S. 8 1, 83. 
Hedberg, Andreas Erik (Antus), f. 1804. Medicine licentiat 

1834; koleraläkare i Helsingfors 1831, sjukhusläkare i 
Kajana 1833, provinsialläkare i Uleåborg 1834. Död 1837. 
S. 97, 128, 130, 135, 170, 216, 233, 263. 

Helenius, pastor i Estland. S. 447. 
Hellenius, Filip, f. 1780. Kapellan i Pielisjärvi 1826. Död 

1836. S. 85. 
Himberg, Gustaf Valfrid, f. 1805. Medicine kandidat 1831. 

Död 1833. S. 99, 119. 
Hirvonen, Pentti, bonde i Jaarna. 5. 47. 
Hjelt, Chr. Ludvig, f. 1786. Magister 1810, boktryckare och 

bokhandlare i Åbo. Död 1849. 
Hjertman, Anders Jakob, f. 1788. Provinsialläkare i Brahestad 

1817, tillika t. f. provinsialläkare i Kajana. Död 1833. 
S. 172. 

Hoffrek, Aron Johannes, f. 1800. Student 1824, prästvigd 1825, 
pastorsadjunkt i Hirvensalmi 1825. Död 1832. S. 22-3. 



Holm---Kaltn. 569 

1-blm, Joh. Andreas, f. 1801. Magister 1827, medicine kandidat 
1831, koleraläkare i Helsingfors s. å. Död 1831. S. 97. 
11/lathilda, f. 1857. Lärarinna vid Alberga folkskola 1881 
—2. Sederm. postexpeditionsförest. S. 544. 

Hongelin, Johan Erik, f. 1807. Student 1825, rysk språklärare. 
Död 1843. S. 100. 

Hollnzan, pastor och estnisk språkforskare. S. 435. 
Hultin, Lars Johan, f. 1766. Prästvigd 1790, kapellan i Pälk-

järvi 1791, kyrkoherde 1821. Död 1833. S. 60. 
Hukkanen, Matts, häradsdomare i Jokkas. S. 26. 
Hwasser, Israa, f. 1790. Student i Uppsala 1804. Professor 

i kemi vid universitetet i Åbo 1819. Återvände till Sverige 
1830. Död 1860. 5. 277, 302. 

Höckert, Carl Adolf, f. 1796. Prästvigd 1818, tjänstgjorde 
bl. a. i Nurmes o. Nilsiä; kapellan i Heinävesi. Död 1830. 
5. 85. 

Höglund, Anders Magnus, f. 1807. Magister 1827, provinsial-
läkare i St. Michel 1840. Död 1858. S. 100, 135, 188, 
216, 224, 276. 
Johannes, f. 1749. Kapellan i Lojo Nummis 1793. Död 
1828. 5. 6. 

flöjel (Höijer), Adam, f. 1796. Prästvigd 1818, tjänstgjorde i 
Säkkijärvi, Pyttis, Kletnis ; kyrkoherde i Kexholm 1830, 
Kivinebb 1842. Död 1868. S. 427. 

Högman, Gustaf Fredrik, f. 1812. Kyrkoherde i Rovaniemi. 
Död 1866. 5. 275. 

Högström, Per, f. 1714. Kyrkoherde i Gellivare 1742, prost i 
Skellefteå 1752. Död 1784. S. 320, 325, 327, 335. 

Idman, Nie. Joh. Vilh., f. 1814. Slotts- och lasarettsläkare i 
Uleåborg 1846, stadsläkare i Tammerfors 1849, provinsial-
läkare i Kangasala 1858. Död 1874. S. 489. 

Ilmoni, Immanuel, f. 1797. Student 1814, medicine doktor 
1832, professor 1834. Död 1856. S. 98, 119, 129, 139, 
174, 219, 277. 

Ingman, Erik Alexander, f. 1810. Student 1827, medicine 
doktor 1840, universitetsadjunkt 1842, professor 1858. 
Död 1858. S. 145, 452, 506, 514. 

Jurvelin, Benjamin, landsfiskal i Savolaks o. Karelens län. S. 85. 

Kainulain, Juhana, runosångare från Kesälaks. S. 38 ff. 56. 
Kahn, Mathias, f. 1793. Medicine kandidat 1816, adjunkt o. 

botan. demonstrator 1822, professor 1831. Död 1833. 
S. 134. 



570 Karsten—Lagervall. 

Karsten, Johan Anton, f. 1796. Major; bokhandlare o. bok- 
tryckare i Kuopio. S. 452, 468, 474, 477, 479. 

Kattilus, Johan, runosångare från Podoskanvaara. S. 48 ff, 
56 ff. 

Keckman, Carl Niklas, f. 1793. Student 1809, lektor i finska 
vid universitetet 1829. Finska lift. sällsk. sekreterare 
1831-8. Död 1838. S. 144-5, 180, 217, 223, 226, 
271, 275-8, 280, 427. 
Lars Henrik, f. 1754. Handlande i Uleåborg, kommerse-
råd. Död 1833. S. 179. 

Kellgren, August, f. 1792. överflyttade från Sverige till 
Finland 1814, apotekare i Kuopio 1819. Död 1850. 
S. 145. 
Abraham Herman August, f. 1822. Magister 1844, docent 
i sanskrit 1849. Död 1856. S. 453, 469, 471, 476, 482, 
491, 501, 504, 514, 529-30, 541. 

Kettunen, Jyrki, runosångare från Tsenaniemi. S. 208-9. 
Petter, runosångare från Tsenaniemi. S. 154-5. 

Kiljander, Karl Mårten, f. 1817. Kyrkoherde i Nilsiä 1866, 
assessor i Kuopio domkapitel. Öfversättare. Död 1879. 
S. 540. 

Kilpinen, se v. Schildt, Volmar Styrbjörn. 
Kinnunen, sockneskräddare från Niinikumpu. S. 45-6. 

runosångare från Vuokki. S. 151. 
v. Knorring, Henrietta Elisabeth, f. Ehrenstolpe. Död 1878. 

S. 303. 
Korhonen, Paavo (Vihtapaavo), f. 1775. Folkskald från Rauta-

lampi. Död 1840. S. 85, 188, 483, 490-91. 
Krogerus, Berndt Kristian, f. 1802. Länsman i Nurmes 1825, 

landsfiskal i Kuopio län 1834. Död 1847. S. 85. 
Kruskopf, Fredrik Konstantin, f. 1816. Medicine doktor 1847, 

stadsläkare i Kuopio 1852. Död 1853. S. 535. 
Kukkonen—Renqvist, Henrik, f. 1789. Prästvigd 1817, kapellan 

i Libelits 1817, i Sordavala 1835. Känd pietist. Död 
1866. S. 84. 

Kymäläinen, Olof, f. 1790. Folkskald från Heinävesi. Död 1855.  
S. 459, 465. 

Lagerborg, Robert Wilhelm, f. 1796. Student 1811. Under-
löjtnant 1812, öfverste 1832, landshöfding i Uleåborgs län 
1834. Död 1849. S. 298. 

Lagervall, Jakob Fredrik, f. 1787. Sergeant 1806, tog afsked 
från militärtjänsten 1830 som major; jordbrukare och skön-
litterär författare. Död 1865. S. 232. 
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Lagus, Gabriel Johannes, f. 1760. Student 1778, prästvigd 
1783, kapellan i Säräsniemi, kyrkoherde i Sotkamo 1811. 
Död 1833. S. 174 ff. 

Langenskjöld, Carl Fabian, f. 1810. Magister 1832. Lärare 
i ryska vida finska kadettkåren, expeditionssekreterare vid 
statssekreteriatet, guvernör, senator. Död 1863. S. 100. 

Lang, Adolf Reinhold, f. 1805. Magister 1827, pastorsadjunkt 
i Hollola 1827, kyrkoherde i Padasjoki 1850, i Rautalampi 
1860. Död 1877. S. 12, 14. 
Carl Otto, länsman i Asikkala och Hollola. Död 1837. 5. 14. 
Lars Johan, f. 1771. Länsman i Asikkala och Koskis 
1800. Död 1836. S. 13. 

Latyscheff (Latyschev), Ivan Wasiljevitsch, ispravnik i Kola, 
titulärråd. S. 317, 351, 358. 

Laurell, Gustaf Fredrik, f. 1802. Magister 1823, hofrätts-
auskultant, bergskadett; öfvermasmästare 1827, bergmästare, 
intendent i bergsstyrelsen. Död 1884. S. 99. 

Legler, Thomas Joachim, f. 1806. Ritlärare i Åbo 1833. Död 
1873. S. 302. 

Lebuzon Leduc, Louis Antoine, f. 1815. Författade ett arbete om Fin-
land och öfversatte Kalevala till franskan. Död 1889. S. 519. 

Liljebladh, Jakob Fredrik, f. 1809. Prästvigd 1831, tjänstgjorde 
i Temmes, Hyrynsalmi, Muonioniska ; kyrkoherde i Sodan-
kylä 1853. Död 186?. S. 427. 

Lillja, Josef Benjamin, f. 1781. Slottsläkare i Åbo 1814, stads-
fysiker i Helsingfors 1820, provinsialläkare i Sordavala 
1828. Död 1834. S. 62, 120. 

Lindeqvist, Carl Henrik, f. 1804. Medicine kandidat 1831, 
karantänsläkare i Viborg 1832, stabsläkare vid 1. sjöekip. 
1833, provinsialläkare i Lovisa 1838. Död 1879. S. 
98-100, 119, 130. 

Lindforss, Mårten Johan, f. 1800. Student 1818, medicine 
doktor 1832; provinsialläkare i Kuopio 1836, i Pielisjärvi 
1860. Död 1869. S. 99, 270, 286, 291, 404. 
Pehr Philip, f. 1802. Medicine kandidat 1829, t. f. batal-
jonsläkare 1829, provinsialläkare i Nyslott 1832. Död 
1868. S. 99. 

Lindh, Anton, f. 1811. Legitimerad läkare 1843. Olika förord-
nanden, bl. a. att bestrida provinsialläkaretjänsten i Kajana 
under Lönnrots ledighet 1844-48, medicine doktor 1847, 
praktiserande läkare i Borgå från år 1848. Död 1881. S. 
450, 479, 496, 503. 

Linsen, Johan Gabriel, f. 1785. Filosofie doktor 1810, pro-
fessor i vältalighet och poesi 1828. Död 1848. S. 186, 
194, 214, 223, 226, 277-8, 469, 475. 



572 Lundahl-Melartin. 

Lundahl, Augusta Charlotta, f. 1811. Gift 1834 med prosten 
Gabriel Wallenius. Död 1892. S. 132-3, 263. 
Gustaf, f. 1814. Son till kommerserådet G. Lundahl i 
Tammerfors; magister 1836, professor i astronomi 1842, 
Död 1844. S. 196. 

Länets landshöfding - Stjernschantz, Abraham, f. 1787. Lands- 
höfding i Uleåborgs län 1829. Död 1864. S. 127. 

Längman, Erik Johan, f. 1799. Affärsman, testamenterade sin 
betydande förmögenhet till Sveriges och Finlands folk. 
Död 1863. S. 492. 

Lönnrot, Frans Fredrik, f. 1830. Son till Elias Lönnrots äldste 
broder Henrik Johannes. Kapellan i Ristijärvi, prost. Död 
1807. S. 434. 
Maria, f. Piponius, 1823. Elias Lönnrots hustru. Död 1868. 
S. 508-9, 511. 
Maria Ulrika, f. 1852, död 1874. 
Ida Karolina, f. 1855. Elias Lönnrots döttrar. 

.9) Dina Sofia, f. 1858, död 1876. r S. 542. 
Thekla Natalia, f. 1860, död 1877J 

Magnus Eriksson, Sveriges konung 1319-1365. S. 66. 
Majoren, se Elfving, Joh. Fredrik. 
Makkoinen, bonde från Niinikumpu. S. 43 if. 
Makkonen, Petter, f. 1785. Folkskald från Kerimäki. Död 1858. 

S. 459. 
Malmgren, Anders Jakob, f. 1799. Farmaceut 1820, apotekare 

i Kajana 1831. Död 1860. S. 184, 249, 285, 306. 
Petter, f. 1802. Kommissionslandtmätare i Uleåborgs län, 
Död 1854. S. 497. 

Mannerheim, Carl Gustaf, f. 1797. Student 1812. President 
i Viborgs hofrätt 1839. Död 1854. S. 513. 

Markström, Carl Fredrik. T. f. kommissionslandtmätare i Savo-
laks och Karelen 1828. 5. 84. 

Martin, Gustaf Adolf, f. 1802. Komminister i Lampis, kapellan 
i Karstula 1830, i Rautalampi 1851. Död 1877. S. 11. 

Martti 1. Martiska, runosångare från Lonkka. S. 196-200. 
Masan j, piemontesisk läkare, verksam i Helsingfors under kolera- 

epidemin 1831. S. 97. 
Masing, Otto Wilhelm, f. 1763. Estnisk prästman och författare. 

Död 1830. S. 433. 
Mathias, se Castr&i, M. A. 
Melartin, Erik Gabriel, f. 1780. Docent i grekiska litteraturen 

1804, teologie professor 1812, universitetsrektor 1819 o. 
1832, ärkebiskop 1833. Död 1847. S. 172. 
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Meurman, Otto Adolf Daniel. Tjänsteman vid kejsarens kansli 
för Finland. Död 1850. S. 499. 

Michelsson, Michel, f. 1804. Handlande i Kajana. Död 1854. 
S. 184. 

Modin, Johannes, f. 1786. Medicine kandidat 1808, provinsial- 
läkare i Karelens distrikt. Död 1832. S. 99. 

Montin, Isaak, f. 1775. Kyrkoherde i Pudasjärvi 1811, i Siika- 
joki 1823, i Kemi 1846. Död 1851. S. 478. 

Moster, se af Ursin, N. A. 

Neovius, Anders Fabian, f. 1793. Kyrkoherde i Pielavesi 1830. 
Död 1854. S. 96. 

Nervander, Johan Jakob, f. 1805. Docent i fysik 1829, e. o. 
professor 1838, ordinarie 1845. Död 1848. S. 445, 481 
-2, 487. 

Nordenstam, Johan Mauritz, f. 1802. Guvernör i Nylands län 
och universitetets vicekansler 1847, ledamot i senaten 
1848, viceordförande 1858. Död 1882. S. 513. 

Nordström, Jakob Johannes (icke 0, som å sid. 445), f. 1801. 
Adjunkt i ekonom. o. handelslagfarenhet 1827, professor 
i folk- och statsrätt samt nationalekonomi 1834. Afsked 
1846. Riksarkivarie i Stockholm. Död 1874. S. 453, 
469, 475, 477. 

Nykopp, Carl Gustaf, f. 1785. Docent i grekiska litteraturen 
1812, prästvigd 1824, kyrkoherde i (lockas 1826. S. 26, 86. 
Anna Kristina, f. Dreilick, 1793, död 1880. S. 26. 

Nylander, Anders, f. 1795. Rådman i Uleåborg. Död 1869. 5. 414. 
Fredrik, f. 1820. Magister 1840, filosofie doktor 1844, 
botaniker ; medicine licentiat 1853, stadsläkare i Uleåborg. 
Död 1880. S. 492. 

Näslind. S. 96. 

Oldenburg, major och arkitekt. S. 519. 
Olsoni, Johan Fredrik, f. 1797. Vice häradshöfding, ägde Ylihovi 

i Pälkjärvi. Död 1836. S. 61. 
„ godsägare. S. 28. 

Ontrej, runosångare från Vuokkiniemi. S. 157, 159. 
Ouchterlony, svensk läkare, verksam i Helsingfors under kolera- 

epidemin 1831. S. 97-8. 

Parvinen, 011ukka, runosångare från Kontiolaks. S. 78-9. 
Perander, Henrik Gottlieb, f. 1818. Lektor vid Kuopio gym-

nasium 1858. Död 1883. S. 450. 



574 Perander— Ringbotn. 

Perander, Sofia Lovisa, f. 1824. Död 1883. Vistades efter 
Maria Lönnrots död i hemmet som uppfostrarinna för 
Lönnrots döttrar. S. 450. 

Piponius, Heikku. S. 509. 
Maria, se Lönnrot, Maria. 

Pole'n, Fredrik, f. 1823. Student 1845, filosofie doktor 1860, 
skriftställare o. gymnasiilektor. Död 1884. S. 491. 

Puhakka, Anders, f. 1816. Folkskald från Kontiolaks. Död 
1893. S. 459. 

Porthan, Henrik Gabriel, f. 1739. Magister 1760, docent i 
vältalighet 1762, professor 1777. Död 1804. S. 214. 

Prytz, Lars Olof, f. 1793. Hofrättsauskultant 1814, protokoll-
sekr. titel 1832, kamrerare vid kartasigillatakontoret 1845. 
Död 1868. S. 223. 

Rabbe, Frans Johan, f. 1801. Student 1820, medicine dr. 1832, 
kamrerare vid medicinalstyrelsen. Död 1879. S. 99, 120, 
129-30, 223-4, 227, 229, 233-4, 248, 263, 270-1, 
273, 276, 280, 282, 285-6, 293, 298, 301, 306, 308, 
349, 360, 401, 414, 416, 423-4, 428-9, 435, 438, 
443, 452-3, 470, 473, 477, 479, 482, 487, 489, 492, 
497, 502, 511, 528, 533. 

Rask, Rasmus Christian, f. 1787. Dansk språkforskare. Död 
1832. S. 313, 318-9, 338-9, 423. 

Rautiainen, hemmansbonde från Konnunniemi. S. 77-8. 
Reguly, Anton, 1. 1819. Ungersk språkforskare. Död 1858. 

S. 447. 
Reilander, Anders Henrik, f. 1794. Pastorsadjunkt i Pälkjärvi 

1823, sedermera i Libelits. Död 1835. S. 60-1, 86. 
Rein, Gabriel, r. 1800. Student 1817, docent 1825, professor 

i historia 1834, universitetets rektor 1848-58. Död 1867. 
S. 306, 350, 419, 447, 528, 532, 537, 539-40. 

Reinholm, Henrik August, f. 1819. Student 1837, prästvigd 
1853; etnografisk forskare och samlare. Död 1883. S. 
304, 491, 494. 

Renvall, Gustaf, f. 1781. Docent i finska språket 1811, kyrko-
herde i Uskela 1819, i Ulfsby 1829; utgifvare af en finsk 
ordbok och grammatik. Död 1841. S. 295, 355, 427, 
429, 460, 469, 504. 

Repo, Mathias, f. 1806. Råd- och handelsman i Kajana. Död 
1873. S. 516. 

Riddaren, se Törngren, Johan. 
Ringbom, Robert Reinhold, f. 1802. Medicine kandidat 1832. 

Död 1833. S. 99, 119, 132. 



Roos 575 

Roos, Anders Jakob, f. 1795. Hofrättsauskultant 1816, härads-
höfding i Kajana domsaga 1841, i Uleå domsaga 1843. 
Död 1862. S. 496. 

Koos, Samuel, f. 1792. Medicine kandidat 1819, provinsial-
och slottsläkare i Kajana 1823, sedan i karelska distriktet. 
Död 1878. S. 135, 270. 

Rosa Carelica, se Roos, Samuel. 
Rosenback, Evald Erland, f. 1800. Medicine kandidat 1826, 

e. 0. läkare 1828, provinsialläkare i Helsingfors 1829. 
Död 1834. S. 98. 

Rosenberg, s. 216 bör vara Rosenback, Evald Erland. 
Rumeantzoff, Nikolai, f. 1754. Rysk statsman, historieforskare 

och mecenat. Död 1826. S. 214, 429. 
Runeberg, Johan Ludvig, f. 1804. Student 1822, magister 

1827, docent 1830, lektor vid gymnasiet i Borgå 1837, 
afsked 1857. Död 1877. S. 146, 196, 215, 218, 274-5, 
413-4, 419, 470, 482, 492, 503, 541-2. 

fl Fredrika Charlotta, född Tengström, f. 1807. Gift med 
föreg. 1831. Författarinna. Död 1879. 5. 196, 541-2. 

Sabelli, Johan Erik, f. 1781. Student 1805, provinsialläkare i 
Tavastehus 1817, i Vasa 1822. Död 1856. S. 224. 

Sachsendahl, doktor, sekreterare i „die gelehrte estnische Ge- 
sellschaft". S. 446. 

Sarlin, Bernhard Kristfrid, f. 1828. Prästvigd 1850, kyrko-
herde i Tuusniemi 1867, sederm. i St. Michel. S. 540. 

Schalburg, dansk läkare, verksam i Finland under koleraepide- 
min 1831. S. 97 9. 

v. Schildt, Volmar Styrbjörn, f. 1810. Medicine kandidat 
1836, provinsialläkare i Saarijärvi 1839, sedan i Jyväskylä 
distrikt. Död 1893. S. 277, 468. 

Schultek, Nathanael Gerhard, f. 1797. Docent i tillämpad 
matematik 1816, professor 1826. Död 1860. S. 1. 

Setterblad, svensk läkare, verksam i Finland under koleraepide- 
min 1831. S. 97-8. 

Siljander, Carl Gustaf, f. 1800. Prästvigd 1825. Tjänstg. 
i Rantasalmi och Puumala ; kapellan i Joutseno 1836, i 
Puumala 1840. Död 1840. S. 27. 

Sirelius, Frid. Ferdinand, f. 1778. Prästvigd 1801, kapellan i 
Hirvensalmi 1816, kyrkoherde i Puumala 1850. Död 1853. 
S. 22. 

„ Knut Samuel, f. 1827. Magister 1847, medicine licentiat 
1850, professor 1860. Död 1869. S. 491. 

Siren, Carl Vilhelm, f. 1795. Prästvigd 1819, adjunkt vid 
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Katarina sv. församling i Petersburg, kyrkoherde i Maria 
förs. i Petersburg 1836. Död 1866. S. 448, 471. 

Sjögren, Anders Johan, f. 1794. Student 1813; adjunkt vid 
vetenskapsakademin i Petersburg 1829, akademiker, språk-
och fornforskare. Död 1874. S. 295, 314-5, 328, 347 
—9, 354— 5, 363, 398, 402, 419, 426, 447, 494, 530. 

Sjöman, Sten Edvard, f. 1805. Student 1821, magister 1827, 
medicine doktor 1832, universitetsadjunkt 1833. Död 1843. 
S. 99, 130, 263. 

Sjöström, Axel Gabriel, f. 1794. Magister 1815, docent i gre- 
kiska litteraturen 1816, professor 1833. Död 1846. S. 492.<  

Skogman, Daniel Johan, f. 1792. Apotekare i Uleåborg. Död 
1878. S. 145. 

Snellman, Johan Vilhelm, f. 1806. Magister 1832, docent 1835, 
skolrektor i Kuopio 1843-49, professor 1856, senator 
1863. Död 1881. S. 100, 405, 419, 432, 440, 452, 
458, 467, 469, 472, 474 8, 484, 486-492, 504, 511, 
543. 

fl Johanna Lovisa, f. Wennberg, 1828, hustru till föreg. 
Död 1857. S. 469, 511. 

Solovieff, Sergel, f. 1796. E. o. professor i ryska språket och 
litteraturen vid universitetet i Helsingfors 1830-42. Död 
1857. S. 423. 

Statsrådet, se von Haartman, Carl Daniel. 
Stenius, Bengt Mårten, f. 1799. Pastorsadjunkt i Kides 1819, 

kapellan i Kontiolaks 1838. Död 1846. S. 47. 
Isaak, f. 1784. Kronolänsman i Pielisjärvi 1814. Ägde 
Sarkkila gård. Död 1848. 5. 84. 

Stenroth, major. S. 27. 
Stockfleth, Nils Joakim Christian Vibe, f. 1787. Präst i Vadsö 

1825, Lebesby 1828, utgifvare af flere böcker på lapska. 
Död 1866. S. 282, 293-6, 298, 308, 312 ---4, 318, 360 
—1, 428, 451-3. 

„ fru. S. 312, 360. 
Strömberg, Johan Otto, f. 1812. Medicine doktor 1847, t. f. 

provinsialläkare i Kajana 1849, i Ikalis 1864. Död 1900. 
S. 508. 

Strömborg, Johan Elias, f. 1833. Student 1852, lektor vid 
Borgå gymnasium 1857, rektor 1862. Död 1890. S. 542. 

Stadd, Fredrik Reinhold, f. 1884. Kronolänsman i Juuga. Död 
1839. S. 85. 

Ståhlberg, Carl Henrik, f. 1799. Magister 1832, lektor i teologi 
vid gymnasium i Viborg 1841, kyrkoherde i Pielavesi 
1855. Död 1878. S. 230-1, 274, 278, 280, 282, 284 
—7, 293, 300-1, 416, 424, 426, 450, 452, 475. 
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Svederus, svensk läkare, under koleraepidemin 1831 verksam i 
Helsingfors. S. 97— 8. 

Synnerberg, Erik Johannes, f. 1775. Häradshöfding i Hollola 
domsaga 1821, prokuratorssubstitut i senaten 1822. Död 
1845. S. 453. 

Telek, Josef Gabriel, f. 1796. Student 1814, kommissionslandt- 
mätare i Kuopio län 1824. Död 1848. S. 43. 

Tengström, Fredrik, f. 1799. Magister 1823, berggeschworner 
1828, bergmästare. Död 1871. S. 99, 121. 

Y, Johan Jakob, f. 1787. Docent i litteraturhistoria 1811, 
professor i filosofi 1827. Död 1858. S. 505. 
Johan Magnus, f. 1793. Docent i naturalhistoria 1816, 
medicine doktor 1817, professor i zoologi och botanik 
1842, afsked 1847. Död 1856. S. 492. 
Johan Robert, f. 1823. Filosofie kandidat 1844, docent 
i filosofi 1846. Död 1847. S. 476-7. 

Thauvön, Johan Fredrik, f. 1828. Filosofie kandidat 1851, t. f. 
rektor vid Torneå elementarskola 1852, kyrkoherde i Kuo-
lajärvi, Puolango m. fl. S. 535. 

Thuneberg (Thunberg), Bengt Adolf, f. 1806. Studerade juridik ; 
bokhandlare och förläggare. S. 144-5, 438. 

Tiainen, Olof, f. 1770. Bondeanförare under 1808 —9 års krig. 
Död 1833. S. 81, 220. 

Ticklek, Gustaf, f. 1807. Student 1825, kapellan i Vesilaks 
1837, kyrkoherde 1858. Död 1882. S. 293 —5, 350. 
Johan Fredrik, f. 1802. Magister 1827, medicine doktor 
1832, provinsialläkare i Brahestad 1834. Död 1844. 
S. 99, 100, 120, 130, 132, 224, 233 4, 263, 284-5, 
291-2. 

Tikkanen, Paul, f. 1823. Student 1841, magister 1847, publi-
cist. Död 1873. S. 501. 

Topelius, Zacharias, f. 1781. Vaccinatör i norra Österbotten 
1803, t. f. stadsläkare i Nykarleby 1806, läkare på sv. 
flottan, tillfångatagen af danskarna, praktiserade i Köpen-
hamn ; stads- och provinsialläkare i Nykarleby 1812. Runo-
samlare. Död 1831. S. 188, 209. 

Toppelius, Gustaf, f. 1786. Medicine doktor 1813, brigadläkare 
vid svenska arma. i Tyskland o. Frankrike; stadsfysiker 
i Uleåborg 1815; professorstitel. Död 1864. S. 120. 

Törnegren, Carl Vilhelm. f. 1817. Student 1830, biblioteks-
amanuens 1839, professor och bibliotekarie 1851. Död 
1860. S. 87, 251, 262, 277, 281, 293, 358, 360, 487, 
505, 530. 

37 



578 Törngren—Wegelius. 

Törngren, Johannes Agapetus, f. 1772. Student 1796, medicine 
licentiat 1800, professor i kirurgi och barnförlossnings-
konst 1816 ; afsked 1833. Död 1859. S. 86, 97, 128, 
251, 271, 277, 282, 302, 350, 399, 480, 491-2, 500. 
Eva Agata, f. Helsingberg, 1783. Den föregåendes hustru. 
Död 1849. S. 86, 250, 262, 277, 281, 291, 307, 358, 
399, 401, 501, 506. 
Adolf (Atte), f. 1823. Student 1840, vice häradshöfding 
1840, industriidkare. Död 1895. S. 251, 262, 281-2, 
293, 303, 306-7, 358. 
Eva, f. 1813, död 1834. S. 87. 
Johan, f. 1811. Student 1824, magister 1832. Död 1834. 
S. 100, 119. 

Törnroth, Lars Henrik, f. 1796. Medicine kandidat 1821, slotts-
o. lasarettsläkare i Viborg 1833, stadsläkare i Åbo samma 
år, professor 1838, generaldirektör i medicinalverket 1857. 
Död 1864. S. 172, 453. 

af Ursin, Nils Abraham, f. 1785. Magister 1810, professor i 
anatomi och fysiologi 1825, afsked 1846. Död 1851. S. 97. 

Waassila, runosångare från Vuokkiniemi. S. 157. 
Wahlman, borgare i Kajana. S. 184. 
Waldens, Elis Ferdinand, f. 1806. Student 1821, tullförvaltare 

i Torneå 1844. Död 186 ?. S. 474, 535. 
Wallenius, Per, f. 1773. Kyrkoherde i Tohmajärvi 1803, kon-

traktsprost. Död 1838. S. 60, 77. 
Wallgren, Georg, f. 1814. Medicine kandidat 1843, stadsläkare 

i Borgå 1846, provinsialläkare i Helsingfors 1882. Död 
1889. S. 543. 

Wallin, Georg August, f. 1811. Student 1829, filosofie kan-
didat 1836, professor i orientalisk litteratur 1851. Död 
1852. S. 470, 476, 530. 

Warelius, Anders, f. 1821. Student 1843, kapellan i S:t Marie 
1860, kyrkoherde i Loimijoki 1869, prost 1873; skrift-
ställare. Död 1804. S. 491, 537, 540. 

Wardn, Johan, f. 1827. Prost i Keuru. Död 1883. S. 541. 
Wasenius, Otto Gustaf, f. 1789. Student 1805, betyg till han- 

delsståndet 1810, universitetsbokhandlare 1834. Död 1852. 
S. 97, 276-7, 293, 295, 306, 425. 

Wegelius, Henrik, f. 1707. Kapellan i Kuusamo o. Sodankylä 
1730, kontraktsprost i Kemi lappmark 1758, i S:t Michel 
1763. Död 1780. S. 327. 



Wegelius - Öhman. 579 

Wegelius, Henrik, f. 1766. Docent i moralen 1791, fältprost 
vid finska armen 1808, kyrkoherde i Uleåborg, kontrakts- 
prost; teologie doktor 1817. Död 1839. S. 140, 223. 

Wegelius, kandidat. S. 234. 
Wenjamin, se Benjamin. 
Wennberg, Anders, f. 1794. Farmaceut 1816, apotekare i Kuopio 

1839. Död 1873. S. 443, 452. 
Wennbergs dotter, se Snellman, Johanna Lovisa. S. 452, 469. 
Vesterius, borgare i Kajana. S. 184. 
Wickmann (Wichmann), Johan Kristian, f. 1794. Kronofogde 

i Kajana härad 1826, assessorstitel 1837, läneräntmästare 
i Uleåborgs län 1840. Död 1848. S. 136, 146, 235, 
285, 295, 306, 471. 

Vihtapaavo, se Korhonen. 
Viiliäinen, Petter, bonde från Nurmes. S. 100-1. 
Wijkman (Wickman), Johan, f. 1760. Sockneadjunkt i Limingo 

och Kembele 1796, kyrkoherde i Muhos 1814. Död 1819. 
S. 177-9. 

Wikman (Wijkman), Anders, f. 1788. Prästvigd 1812, sockne-
adjunkt i Längelmäki 1825. Död 1873. S. 504. 

Wilcke (Wilke), Adam, f. 1799. Bokhållare; en af Viborgs 
finska litteratursällskaps stiftare. Död 1847. S. 492. 

v. Willebrand, Knut Felix, f. 1814. Filosofie kandidat 1836, 
medicine doktor 1840, professor 1856, chef för medicinal-
verket 1863. Död 1892. S. 308, 482. 

Vinter, vaccinatör. S. 81. 
Wirzdn, Johan Ernst Adhemar, f. 1812. Magister 1832, bota-

niker, vistades med stipendium vid universitetet i Kasan 
1833-5; medicine adjunkt och botanices demonstrator 
1839. Död 1857. S. 100. 

Woldstedt, Fredrik, f. 1813. Professor i astronomi 1846. Död 
1861. S. 516. 

Wärnhjelm (osäkert hvilken). S. 309. 

Zachris, Fredrik och Otto. S. 90. Juliana och J. A. Cleves 
söner. 

Zimmerman, Henrik, f. 1713. Pastor i Kemi 1757, prost 1763. 
Död 1771. S. 327. 

Zitting, Joakim, f. 1806. Student 1826, lektor i grekiska vid 
gymnasium i Kuopio 1844. Död 1876. S. 443, 451. 

Öhman, Alexander Constantin, f. 1816. Bokhandlare i Borgå 
1839, förläggare. Död 1848. S. 306, 477, 488, 501, 541. 
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Öhman, August Mauritz, f. 1819. Bokhandlare och förläggare. 
Död 1849. S. 501. 

Öhman, Johan Edvard, f. 1809. Filosofie kandidat 1834, lektor 
vid gymnasium i Borgå 1836, prost. Död 1856. S. 413, 
425, 501. 

Öhrnhjelm, Carl Erik, f. 1803. Underlöjtnants afsked; härads-
skrifvare i Kajana härad 1833, i Helsinge 1837. Död 
1879. S. 173. 
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Studier i Nordisk filologi. Utgivna genom Hugo Pipping  
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''''Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning, av IM. G. Schy- 
bergson. Senare delen. — VIII -I- 574 sid., tr. 1911  5: — 

'Elias Lönnrots Svenska skrifter, utgivna av Jenny af For- 
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OBS. De med * utmärkta tomerna hava utdelats åt alla medlemmar, 
de övriga endast åt stiftare. 



Tillkännagivande. 

Personer, som önska inträda i Svenska litteratursällskapet, 
kunna anmäla sig hos Sällskapets skattmästare, professor A. 
Wallensköld, Västra Hamngatan 5. Sällskapets medlemmar för-
delas i tre kategorier: „stiftande medlemmar", vilka inbetala 200 
mark eller därutöver, „ständiga medlemmar", vilka en gång för 
alla erlägga 100 mark, samt „årsmedlemmar", vilka betala 10 
mark årligen i tolv års tid, varefter de överföras till ständiga 
medlemmar. Ständiga medlemmar och årsmedlemmar kunna 
övergå till stiftare genom att i enlighet med en därför uppgjord 
tariff inbetala differensen mellan stiftareavgiften 200 mark och 
det som de tidigare erlagt till Sällskapet. Stiftande medlemmar 
äga rätt att erhålla samtliga utkommande tomer av Sällskapets 
skrifter. Ständiga medlemmar och årsmedlemmar få alla „För-
handlingar och Uppsatser" och på särskild anhållan även skrift-
serien „Studier i nordisk filologi" , men av de övriga skrifterna 
blott de mera populära; dock kunna de för halva priset tillösa 
sig även de andra skrifterna. Nyinträdande stiftande medlemmar 
erhålla ännu gratis några få förut utkomna tomer, av vilka ett 
större antal exemplar finnes i arkivet. Rekvisitioner adresseras 
till Sällskapets arkivarie, lektor Elis Lagerblad, Helsingfors, 
Svenska normallyceum, Unionsgatan 2. 

Med Svenska litteratursällskapet i Uppsala har överens-
kommelse ingåtts, att i detsamma mot erläggande av endast halv 
avgift eller kr. 2: 75, postportot inberäknat, kunna inträda med-
lemmar av Svenska litteratursällskapet i Finland, vilka däri-
genom bliva delaktiga av det i Sverige verkande Sällskapets 
skrifter. Också äga medlemmarna av bägge Litteratursällskapen 
rätt att för halva priset tillösa sig de båda Sällskapens äldre 
skrifter, ifall det återstående lagret sådant medgiver. Ständiga 
medlemmar av Uppsalasällskapet kunna Litteratursällskapets i 
Finland medlemmar bliva, om de så önska, mot en avgift en 
gång för alla av 50 kronor. Inträdessökande äga anmäla sig 
hos lektor Lagerblad. 
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