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Spanska Fhigan .sc’etio penu/tinia

Ofvanstaende bedömande, sam tms vara afgifvet af en icke langesedan
vår lundsman. Hr Professor Fredr Arge/nnder. tordc i delLa namn
hafva en ytterligare borgen. ali det recenserade arbetets vigt icke blifvit
öfverskattad. äfvensom en ökadt intresse för oss Finnar. — Della
intresse gör yLh Lifven följande korta notiser om Profess, Argelandcrs
förnämsta arbete vLilkomna för läsaren.

Under en följd afair (frain 1824) har Hr Arge]ander sysselsatt sig mcd
observationer å stjernhimmelen, för att bestLtmma en mängd stjernors
relativa ILige. DeLla förLhndrar sig nemligen. ehuru för den Rygtiga
betraktaren omLirkbart. genom en röre/se hos helo vårr plnnetn’srcnz. Hr
Argelander har. efter alI hafva observerat 560 särskilda. flxstjernor.
beräknat deras läge. för ir 1830. och i uppgjorda tabeller jemfört
detsamma mcd hvad Pic,r:i för är 1800. och Pond för är 1830. i detta
afseende uppgifvit. Till följe af delina jemförelse har Hr Argelander
trott sig kunna bekräfta en. redan af Herschel uppställd. hypoihes
öfver nämnde värI planctsystems rörelse, samt bestämt. alI det rörcr sig 20
i riktning niot en sUerna af sjette storleken / consrellatione,, Herenles.
Huru omärklig denna rörelse är, kan inses af den minutiösa skilnaden
i skilda tidcrs observationer, och dc. sam frukta för att soi och måne
skola ramla, kunna ILiti slippa sin fruktan om dc erkänna, alI denna
väri solsystems bana. likasom alla verldskroppars, mäste vara i sig sjelf
titergäende, och Lilläta densamma helst en gäng af vår soi tillryggaläg
gas. Men skämt ä sido.

Hr Arge/ainlers outtröttliga lii beundrades af hvar och en, som
kände densamma. Och man finner Mii att en sädan lii behöfves för att
pä 1/10 000 sekunder bestämma läget för ett sä stort antal af stjernor. 31)
Det arbete, uti hvilket Hr Argelander framlägger resultatet af sin möda,
har han dedicerat till Professorerne Hällström, af Schultön och v.
Bonsdorff. Det har till titel: DLX Stellarum fixarum positiones medhe
ineunte anna 1830. Ex observationibus Abote habitis deduxit, aliorum
Astronomorum positionibus comparavit subsidiaque ad supptandos
locos apparentes inservientia adjecit. Mag. Fredr. Guil. Aztg. A ielan—
der, Astronomhe Professor, P. 0. Fmp. dc 5. Wladimiro in IV Classc
Eques. Litteris excudere J. C. Frcnckell et Filius. Universitatis typo
graphi Helsingforsiw MDCCCXXXV.

Uti en sednare. Petersburgska Vetensk. Akademiens HandhnEar 30

införd afliandling. har Hr .1rge/ander utförligare redoort för gtingen
af sina arbeten och säkerhelen af den i afsecnde å vårt planetsystems
rörelse gjorda bestämningen.

4 SVENSK LITTERATUR.
Spanska Flugan . seetio penu/inila

Sverges Litteratur har i vär tanke ingen märkligare produkt att 50
I’ramvisa för sednastc år ilo Litteratur—Bladet af Geijer’. en skrift

Sam bekant ar. har detLa blad numera upphört. Att det likval icke varit utan
efterföljd. bevisur till en del Iidningen Eu.v, XIl:Ie Bandet af Törnrosens bok m. (1.
arbeten af summa svftning.
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mindre märkvärdig genom det speciella af dess innehåll, fln genom dess
ailmänna syftning 1 förening mcd utgifvarens personlighet och ställning
i samhället.

Det är i allmänhet fil högt begäfvades lott, att upptrLida såsom
verksamma ledamöter i det stora vetenskapernas samfund, att för hela
Sin samtid vara väckare och ledare, samt såsom sådane qvarstå för
kommande slägten. Men det gifves för hvarje vetenskapsman en
verkningskrets, inskränktare till sitt omfäng, men icke mindre ädel och
vigtig; den inskränker sig inom det land, hvilket han är skyldig lifvet

10 andligen och lekamligen, det folk, 1 hvars språk han emottagit sin
bildning och af hvars cultur-tillständ denna är ett aftryck. 1 dc länder
vidare, uti hvilka den sanna vetenskapligheten snart sagt är inskränkt
inom Universiteterna, har den dessa tillhörande Iärdes vcrksamhet
tvenne skilda sätt för sitt framträdande: 1 Universitetslärarens närmaste
bestämmelse, att bilda samhällets blifvande funktionärer, och i den
allmännare, att uti skrift inverka på hela nationens vetenskapliga och
sedliga bildning. Det tillhör derföre dessa vetandets vårdare och tjcnare
att, hvar och en uti sin sfär, icke blott inom sitt land sprida och
allmängöra, hvad i andra länder framträdt gagneligt och utmärkt, utan

20 ock att mcd styrka af deras högre insigt utöfva inilytande pä afgöran
det af alla dc frågor, hvilka, om också blott för ögonblicket, väckt
deras landsmäns liRigare intressc. Fåfängt tro dc Sig kunna väcka
deltagande för det sköna och förträffliga samtidens eller fordna tiders
litteratur har att erbjud&, annorlunda än genom att använda denna
vundna resultater för dagens, vare sig religiösa, politiska eller indust
riella heho/: Ty endast dc män hafva inverkat ptl sin tid, hvilka begripit
densamma, och ait hegripa tien, är uti i’erksunit deltaga ali tiet, hvaraf
den uppröres. Mä man invLinda, att ett deltagande. hvilket atgången
visat vara stridande mot tidens kraf, icke kan sägas vara ett begripande

30 af sin tid; vi svare: denna utgång är i hvarje nu obestämbar, och för den
hafva äfven dc arbetat. uppä densamma hafva dc inverkat, hvilka
genom sitt motstånd hejdat dc upprörda sinnena och lemnat dem tid
att sansa sig ——mcd ett ord: äfven dessa hafva ingripit uti samt derföre
äfven begripit och fattat sin tids sträfvanden, och deras namn fortlefver
mcd deras verksamhct. Man har anfört och anför mot en sådan åsigt en
mängd föregifna skäl, hVilkas hufvudsumma är, att en pä dagens frågor
riktad verksamhet hos vetenskapsidkaren vore ctt nedsättande af
vetenskapcns höghet; men zitgången har äfven här visat. att dessa
deklamationer, om dc icke haft sin rot 1 pcrsonens uppblåsthet eller

40 tröghet, utan åtföljts af en i gerningen förnäm tillbakadragenhet.
härledt sig frän litterära frossare, hvilkas verksamhet är den passiva

Ett icke otydligt hevis härö lemna dc ötskilliga misslyckade försökcn, att i Sverge
etahlera en litterär tidskrift, och sednast Litteratur-Förcningens upplösning. Det
ringa deltagande, denna förenings-tidning rönt, ickc mindre hos dc arbctande an dc
blott betalandc lcdamöternc, för vai förnämligast tiliskrifvas dcss saknad af ali
bestämd färg. Ty man må säga hvad som helst, det beprisade »sine sua/jo» är och
förbhr, i ordets alla bemärkelser, en gyllene medelmötta. Vi förc härmcd like vai
ieke ordet för uliraismen hvarken i skrift eiler handling. Men äfven en skriftstählare,

50 som alivariigt söker afliålla sig från ali partiskhet, hör ega ifvcr och intressc lika
mycket som sans och hållning. Utan intressc kun han aldrig ingifva inlrcssc. Der
ötcr fiera arbcta gemensamt. gör sig fordran pö cii gcmensamt intrcssc finnu mera
kannbart, och denna gcmcnsamhct är och bIir parti-ifvcr. Svört itr också att inse,
hvarförc det vorc fördömligt ali tilihöra eLi pani, blott man gör ctt godt parti. Hvad
som i vör tanke i synncrhct völlat brist på enhet och intrcssc i Sv. Litter. Fören:s
Tidning, är saknadcn af cnhct i Philosophiskt hänsccndc: mcd andra ord (vi mågc
utsäga det) saknaden af bestämda philosophiska åsigter öfverhufvud.



SVENSK LITrERATUR. 11

njutningens. eiler frän dem, hvilkas volumer fylla boksamiingarne. utan
att dessas innehäll nägonsin inliytelserikt framträdt eller framträder i lif
och Icfvcrne. AH tider funnits. dä vctcnskapcns idkare biidat ctt skrä
för sig. och ±1 ali vetcnskapli verksamhet var en blott ömsesidig
inverkan meihin skräets ledamöter. bevisar intet. emedan dessa tider
icke aro vär tid. Bildningens fortgång har ickc blott ökat dc bildades
antal. utan afven jemnat dess skilda stadier. Vetenskapens värd är ett
embete. och embctsrnanncn är statens tjcnare. Vetenskapsmannens
verksamhet tilllhör derföre staten. och ehuru sanning ‘ar hans sträfvan
des mål. är sanningen icke ctt ideal. utan lcfvande. existerande sanning. 10
vcrklighet.

Icke utan skäl har man från Sverges första Universitet fört klagan
öfvcr den bitterhet och missaktning. för hvilken delLa UniVersitet i
landets allmanna tidningar varit ett föremäl. Exempellöst är det
ncdsLittande. som Vederfttrits dess yppcrsta män, och utan tvekan kan
man antaga. att detta väckt alla rättsinnadcs harm. Men ä andra sidan
kan i eli sä upplysL samhälle, som Sverge är. eli sädant rop hvarken
uppstä utan anledning eller i tiotal är fortfara, utan uppmuntran.
HVcm som viil, mä söka en sädan anledning. hvar han vilI. Vi anse
densamma vara för handen uti Universiteternas ringa deltagande i 20
dagc’,;sfrågor. Hvcm har icke sctt dessa kallas hwn;pna? Men hvem har
ocksä icke hän det buller dessa Iumpna frägor väckl? Männe det
lumpna i sjelfva verket har sä stor magt öfVer menniskosinnet, att
derpä skullc vägas Iif och viilfärd? eller Iigger lumpenheten cndast i
frägornas behandliiig? ccli, cm sä är. hafva ickc dc näeon skuld. hvilka
‘aro kallade ait föra sanningens talan. men lemnat dennas heliga sak i
fracka och okunniga hander? Farans storlck synes hafva väckt mcd
vetandet häraf och tvungit till bemödanden ali inverka pä daen. Och
det är säsom ctt sädant bemödande vi skullc fästa en särdeles mark
värdighet vid Geijerska Litteratur-bladet. 30

Sannt är. att dcnna skrift ännu i hvarje nummer säger sig »komma
att innehälla rccensioner och öfvcrsigter aF skrifter, hörande till ärets
Litteratur.)) Huruvida den härmcd haft allvar. är lätt att afgöra. Om
den icke uppfyllt sina läftcn. hvem ville derfärc tadla den berömde
Fönfatturen? Dc ämnen, Förf. vidrört. ‘aro af en sä djupt ingnipandc
natur, att föga nägon litterär produkt Vore nog märkVLirdig, för ali till
lLtsarcns båtnad ifrän dem afvända Förf:s uppmärksamhet och grund
liga undersökningar. Dctta är så myckct mindre fallet, som undcr
utredningen af dessa ämncn skilda författares äsigtcr skärskädas och
deras skrifter derigenom bäde grundligast recenccras och säkrast 40

komma pubiiken till gagn.
Förf. har VaIt den mcst radikala vLtg för ali qVäfVa det onda, dä han

uppställt positiva läror uti för samhället sä vigiiga frägor, som t. cx.
underi’isningen och fattfgrdrden, dc bildades ccli obildadcs Värd. Redan
dcssa tvennc ämnen ‘aro mängsidiga nog. för ali utgöra eit problcm för
idkarc af snart sagdt hvarje branche af Vetande, och vedcrlLtgga
derigenom det inkasi. ali endast Philosophen. Historikern och Statis
tikern o.s. v. pä samhäilets organisationer kunna utöfva cii omcdelbart
infiytande. Men. om äfven dctta skulle fordra en öfvervägandc talang.
erbjudcr sig för hvar och en. som pä nägon viss vetenskapsgrcn 50
användt en mera omfattande studium. en lättarc väg aH verka för
sanningens seger. Denna är den ncgativa kritikcns. Vi mena ickc
härmcd den polemik. som bcgagnas af dagens mest högljudda skrikare.
utan en lugn och ov’aldig kritik af dessas meningar. egnad aH blotta den
grofva okunnighe och den uppsätliga lögnfullhct. hvarafderas skrifter
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icke sflhlan lemna tairika vedermälen. Kanske anser man det icke löna
mödan? - En så högt skattad och besparad möda skail blifva onyttig,
den tid det varder stor vedermöda.

Vi hafve till slutet a F denna lilla artikel besparat besvarandet af en

ofta gjord invändning emot hvarje fordran på icke blott en, i den
omedeibara verkligheLen ingripande. utan pi hvarje litterLir verksam
het, utom Universitet, öFverhufvud hos UniversiletslLtraren; nemligen
den, aLI dc Förhöjda fordringarne och den derjemte mångfaldigade
kontrollen vid examina mcd blifvande embetsmLin betager Universitets

II) läraren ali tid till arbeten i och För sin vetenskap. Att sådant Lir
förhållandeL 1 synnerhet der. hvarest antalet ui’ lärare är inskränktare,

kan af ingen, som eger nägon sakkännedom. mcd skäl nekas. Men vi
skulie anse. att detta missgynnande Förhällande i betydlig män kunde
häfvas genom en libcraiare uppfaLtning af hvad För embets-examina
finnes sadgadt. och, i allinänhet, genom en mindre skolmessig äsigi af
studierna vid Univcrsitetct. Man ser sälunda en professor är ut och är
in, utträka sig och sina :thörarc mcd kurser i vetenskapens elementer.
beräknade cndast För nägon viss examen och innehållande. hvad
lärjungen läit kan inhämta ur hvarje compendium. Skulle nu inhem

20 tandet af dessa nödvändiga lcxor Iemnas ät Studentcns egen omtanke.
sä egdc läraren tilllfllle ali. genom utarbetande ui’ grundligare veten—
skaphga föreläsningar. arbeta pä sin egon förkoFran. och tillika i
vetenskapens inre inFöra dem ui’ sina larjungar. som för ett djupare
studium hade iniresse’. Sjelfva dessa I’öreläsningar i oförändradt skick.
eller eFtcr omständigheterna omarbetade vore redan en för nägon del af
alimänheten väikommen gäfva. och hvar och en som sökt intränga i en
vetenskap. samt sjelfständigt utveckla densamma. vei huru rika anled
ningar hvarje steg erbjudcr till tillämpningar pä dagens /rågor. Ja. det
är vid utförandet af cii vetenskaplig afliandling ofta svärare att undvika

30 utflygter till omgifvande Förhällanden. än att till dem flnna en anled
ning. Säsom deremot nu oFta en Akademisk föreiäsning mäste inrättas.
kan densamma endast Föranleda till en lärobok. elier en schematisk
öFversigt ui’ vetenskapen och blir. äfven om den skulle komma till
allmfinhetens kännedom. För denna helt och hället Förlorad. Det är i
vår tanke i synnerheL ofvan anFörda förhäilande. som gör att mängen
dualia och insiglsfull man i decennier innehaft en catheder. utan att
hafva visat andra tecken till sitt litterLira hf. än CLL par stycken
akademiska dissertationer.

P3 dem: hviika sakna cii sidant intresse. vore Ega lörloradt. Men ocksä alla
examinandcr kunde det illäggas ULL. utom compendii-iexan. 1 nägon särskild del af
vetenskapen ädagai:igga ctt djupare och noggrannare studium. hkväl efter eget vai.
Dc svärigheier. som vid ctt siidant spccielL sLudium mOta nyhörjaren, skulle snart
11 ta honom kfln na behofvct af en leda re. och lararen nide Föga att befara .att se si tt
auditorium tomt. Ui afven lianda att antaiet ui tihörare skulie än sä betydligt
förminskas, sä skulie iikväi saken mera vinna derigenoin. att några fä bibringades
rundhga insigter, än ait aila förbicfve Noita lcxhisarc.
— Ati L. cx. vid viirt Universitetet productivitcn 3 detta slags httcrara alster aftagit ar
mindre förvänande, emedan man ailmjnt insctt. att den pä dem nedlagda möda ir

50 en snart sagdt begrafvet pund. Meri förväning hör det vacka. att dc af inre blifvit
ersatta. mcd andra ord, att ali produetivi tet alstadnai. Man kun vai hos oss säsom
orsak anföra en inskrflnktarc Lryckfrihct och den iäsande puhiikens ftaiighet. 1
förra afsecndet päminnc vi hloit deroin. ait den tidskrift. som gifvit anledning till
denna uppsals, vär bokhandei debiteras, och det sednare lemna dc uppgifter p3
afsattningen af Svenska bokpresscns alster i Finland, det förstnämnda landets
tidningar innehäilit, vigtiga uppiysningar. Mcd mera skal kan vär hokhandeis i
sanning usla skick anföras. En ULVag är, att liha i Svergc (helst i Stockholm) trycka
sitt arhete. Den medför hiliigare tryckningskostnad. afsättning i Sverge och, om sä
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Mcd större skäl öfVerklagas dc mångahanda cxamina. hVilka upp

taga en Akademisk lärares tid och sätta hindcr i vägen för hans litterära
vcrksamhet. Detta nödvändiga onda är af den beskaffcnhct, att det
föga kan aflLigsnas. Vi förmä endast inse ett sätt att göra detsamma
lindrigare. Det linnas ncmligcn knappt nägon akademisk lärare, som
icke erkänner, huru sVårt det är att uti en tcntamen eiler examen
bcstämma examinandens kunskaper. Ju mera samvetsgran derförc
lLirarcn är, dcsto mcra tid skall han pä undcrsökningen derafanvända,
utan att Iikväl nägonsin kunna drifVa undcrsökningen. dä den cx offkio
anställes, sä längt. ali han om riktighctcn af sitt bedömande kunde vara 10
fuilkomligt säker. Denna sLikcrhet kundc lättare, såsom Vi förmene. och
mcd mcra gagn för lärarc och lärjunge vinnas, i:o om examinandcrnc
oVilkorligcn voro Cörpliktadc att t. cx. cii air före den tiliämnadc
examen anmäla sig hos examinatorn; 2:o om dennc eftcr att, såsom
ofVan blifVit antydt. hafva inrättat sinaL förcläsningar utan afseende pä
cxamcns-Icxan. skullc anstalla rcpctitions-collegier enligt Sokratiska
mcthodcn. vid hvilka hain ickc bioti cgde tilifälle aH närmare utvcckla.
hvad under föregåcnde l’örcläsningar biifvit framstäldt. än ock kunde
utröna. hvilka framsteg cxaminandcn på egen hand ort i den
schcmatiska och historiska uppfattningcn af vetcnskapcar: samt 3:o 20
om cii närmarc förhäuiandc. än nu vanligcn eger rum. 1 dcl priVala
umgänget etableradcs meihin Iärarc och lärjungar.

Sä litet nya och sä enkla dessa pia desniena än ma vara. mä dc likväi
gälla för hVad dc äro: yttringar af dc ncdsläcnde utsigter för ali
vctcnskaplig och dcrmcd ali kuitur inom Fäderneslandet. hvilka mcd
hVarjc dag för Rcc:s ögon antagit en alit dystrare färg och hVilka han
maiste ansc aldrig skoia Ijusna. om Univcrsitcts-studierna ncdsjunka till
skolstudium och lcxläsning.

31)

5 STATISTISCHE DARSTELLUNG DES GROSS
FORSTENTHUMS FINLAND. VON D:R GABR.
REIN. PROF. D. GESCH. HELSINGFORS 1839. 102
SJDD. 8:0.
Span.vka Fhtgan stt! jo pena/tuija

Förf:s i Företalet gjorda rcscrvation. att hans arhete »icke gör anspräk
pä namnct afcn fuliständig Statistik öfvcr Finland. inskränker kriukcn
öfver detsamma till cn kontroll öfver rigtigheten af dcss uppgifter. Sä 30
föga detaijerade ätcr dcssa äro. är det icke cns alI förmoda. att dc skulie
innehälia nägot stridande emot hvad som annorstädcs flnncs uppgifvit.
Ty läsarcn har sVärt alI i dcnna Framställnig finna naigra spär af dc
arkiVer. Förf. uppgifvcr sig hafva bcgagnat. om man undantagcr nägra
anförandcn om iandcts Bibliothcker. oiii aintalet af Kronofogdar.
Länsmän. Landtmätarc o. s. v. Allt öfrigt skolc ätminstone Ref. tro
finnes anfördt deis i iandcts tidningar. deis uti angäcndc deisamma
utkomma skriflcr och olTcnthga handlingar. Några oformlighcter
finnas här och der. säsom ±1 Förf. spccicilt uppräknar Karis, Helsingc
och borgä åar, mcd förbigäende af cn mängd vida större, bäde 50

önskas. möjiigen icke obctydliga lionnorairier för manuscriptel. Oss iir berätiadi, ait
1. cx. öfvers:ittningcn af Hcinroths Antropoiogie hlifvit hetait mcd 300 R:dr H:co.

Dcssa rcpctitions-collcgicr skullc Icke erfordra ett föräkaidt intal af Icciionstim
mar, cmcdan genom dem ingen iid IZ5r den besiamda förcl:isnings-kurscn ginge
förlorad.


