85

RUO111N KUNINKAASTA.

metoistakymmenelle, joka vuonna 1809 tuli Rtiottin Kuninkaaksi.
Koska tällä Kuninkaalla ei ollut yhtään lasta, niin kuhtu hän Herran—
päiväin suosiolla mainitun Bernadotin RuottiTi valtakunnan Perintö—
ruhtinaksi. ja Bernadotti. joka mielistyi tähän tuumaan. heitti pois
Paavin uskon ja otti itelleen nimen Carl muu,,. Vuonna 1818 kuoli
vanha Kuningas, ja niin tuli Bernadottista Carl neljätoistakymmenes.
Nyt mainitaan Ruottin Pääkaupungista. Stokkholmista. Kuninkaan
olevan sairasna, ja pelätään kyllä, että ovat hänen päivänsä luetut.
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7 17.11 1811

Lähtivät Oulusta kaksi talonpoikaa matkalle kotia päin, toinen aamu
selta, toinen iltapuoleen. Vasta toisena päivänä Luvattiin toisiaan, ja
nousi heidän välillä seuraava puhe:
Jussi (kysyen): Mitä löi kello, kuin läksit Oulusta?
tilat ii (vastaten): Hän löi laiasta laitaan.
Jussi: Oliko hyvä tie selälla?
Matti: En hoksannut maistaa.
Jussi: Kävikö myllyt Kempeleessä?
Matti: Ei tullut yhtään vastaani.
Jussi: Missäs vyötä (yötä) pidit?
Matti: Naulassa.
Eikä saanut Jussi koiransilmältä tämän parempaa vastausta.
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Saima n:o 8 22.111844
Vi hafva icke tillgaing till den artikel »On, brolt och brottens offentliga
bestraFfning,» med anledning ar hvilken denne sednare förfatiare
uppträdt. Den synes dock, sisom dess rubrik och motständarens
yttranden antyda. harva yrkat, att offentligu vanärande straff bidraga
hellre till brottslingens Förderfän förbättring. 1 och För sig kunna vi väl
icke anse den ifrågavarande vederläggningen bindande. Men ämnet är
afvigt. vår Tidningslitteratur erbjuder så få anledningar till diskussion,
och Förls godu ifver bör aktas. Några ord i saken kunna derföre icke
anses öfverflödiga.
Gerna må man medL’ifva att borgerlig lag straffar »för det allmänna
bästas skuld.» ehuru denna bestämning leninar ett vidt fält för
gissningar. hvad det allmänna bästa är. Men om man får antaga. att
Förf. med »den inre frihetens utveckling» vill beteckna det allmänna
bästa, si kan häremot intet invändas, emedan deraf äfven nödvändigt
följer. att denna frihet bör framträda i handling. Och si kan Förf. anses
häruti hafva uttalat »statens högsta ändamal.» Att förf. vilI uteslutande
tillegna detta t kyrkan och lemnar staten den blott negutivu omsorgen
att genom »rättvisa och barmhertighet» undunrödja alla hinder för
denna utveckling, deruti visar sig en hos honocn ovänlad skymt af
hierarkiskt sinnelag. Ty om statens besniende bildningsanstalter och
om famiheuppfostran vilI viii icke kvrkan pisui: allt detta är mitt!
Väl mä det medgifvus, utt äfven dessa institutioner i Kristna stater
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uibiidats genom religionens infiytande och under kyrkans medverkan.
Men oni förf. no viii fraga hvarje medieni af den föreirädesvis biidade
samhälisklassen, huru myckei af sin biidning denne [nottagit af kvrIan.
och huru mvcket deremol af Fhmilien och slalen. skali han kanske p
svaret marka. huru luen riltighet kyrkan nuniera har alt lillegna sig
»sw ksrra/frt» sösom uteslu tande privilegiuni. Och oak md t alli. hvad
»G refve d’Angerville» mt hafva ali om förmala, rer väl förf. icke kita
in bilia sig, ali brottens an tai skul le förökas, om hvarjc statens mediem
hunne den bildn iiig. den mi bildade samhählsklassäfven i Finland
besilter. För[, soin ansa Bibein för kyrkans enda räitesnöre. iorde
erinra sig, ali Nya Testamentet ingalunda berattigar denna till bätt—
ringsmedel af anförl ari. Ura och förmaning synas vaI böra vara
Evangelii ijenares enda vapen. Ait derernoi kommunen bör ega afven
nögot annal medel för alI inom sig upprätlhålla god sed och ordning,
viljje vi icke besirida. Men utom offenthgt Lililtal, bör cke heller denna
ega alI använda nögol annat straff än böter
san ning icke det minst
verksamma.
1 hufvudfrågan, angiende strafTens offcntlighel, är redan 1 andra
länder sä mycket skrifvet och taladi, ali föga nägot nytt och bättre i
ärnnet torde kunna Liiläugas; och vore det derföre en vinst för
diskussionen, om dc, hvilka inför allmänheten uppträda mcd sina
tankar deröfver, försi ville rädfräga, hvad som redan af vetenskapens
utmärktaste man blifvit yttradt. Vi taga oss Criheten s’isom en hufvud—
kälia rekomniendera, hvad Montesquieu härom säger i siit berömda
arhele 6:te Boken 9—12 kapitiet. Det heter här bland annat: »Menni
skan bör icke slvras genom vlleriiga medel. utan man bör hushålla mcd
dem naturen gifvil oss för ali leda henne. Mä man undersöka, hvari
slappheten beslär, och man skall linna, ali den beror af slrafflösheten.
icke af mildhet i slraffcn. Följom dä naturens anvisning, som gjort
skammen likasom till menniskornas gissel. och mi förnämsta delen af
straffel vara vanä ran alI hafva undersiätt detsamma.» Fläraf följer dock
icke, ali »spöstraff» böra vara offenlliga, wien vai ali hvarje siraff bör
komma till ailmänhelens kunskap. Della förhindras, ju mera upprö—
rande straffet Ur, emedan det dä väcker afsky i alla sinnen, som ickc
redan sjelfva aro förberedda ait möjiigen lida detsamma. liii spöstraf—
Iit gäller della den grad, ali det redan visar nägon nihet alI i eli
bildadt sällskap nämna om cii sådant uppträde. Monlesquieu säger
korrt före anförda slälle: » Erfarenhelen har visat, ali i eli land, hva rest
slraffen äro m Ida. dessa harva samma verkan pä medborga renas
sinnen, som annorslädes, der dc äro sirängare.» 1 lärlili kan ännu
tilläggas, ali om laga’ nes stranghet öfverhufvud bör svara mol folkets
bildningsgrad, sä är del eLi nödvändigt vilkor för deras rältvisa, ali
grada Lionen 51 ra ffn oga iii otsva ra r graden af b ro 1 Isi ighet. Och della ä
mera, Lin hvad solu billigtvis kan sögas onu den i Finland göllande
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broltnuäislag.
liii man vidare anser, att straffet är lili för »det ailmänna bäsla», ja
till och mcd blott yrkar, alI strafkt börlinnas, emcdan brollel finnes, sä
utesluter delLa icke afseende på den broiisliges förbättring äfven i
50

siraffei. Ty till »det allmänna bäsia» hörer äfven utvekligen af den
broitsliges »inre frihel.» Och lilI och mcd. om förf. Iror endast kyrkan
vara 1 stånd ali ästadkomma denna utveckling, sä bör enligt hans äsigi
staten »undanrödja alli. 50111 är störande och nienligl» för densamma
säledes äfven det slraffet »menliga.» Vi hoppas derföre, ali förf. vid
närmare besinnandc nedgifver. ali afseendel pä den brollslkzes för—
bäiiring icke bör räknas till den »falska pliilantropicn.»
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För öfrigt erkänne vi mcd aktning förf:s yttrade öfvertygelse om
nödvändighetcn ui’ »l’örbättringar inom ej mindre kyrka än stat.»
Likaså vittnar om Rirl’:s uppiysta sigter, hvud hun anförer Olli grundeii
härtill, att neniligen »den sä kallade protest ntiska kyrkun i sin renhet
protesteru r emot tilit sU llasttende och bj uder att sönderbry ta gamia
former, nflr ma terien eller idän, som derinom sk ui le bevaras, ant ingen
bortdunslat eller ej mer är tillgänglig inom en iärdnadt skal.» samt
»ait denna idt. som gcnomgär kvrkan. synes äfven böra genomtringa
det protestantiska sumhällct och användas pä dess insiitutioner,» Ty
detta sammanhänger noga mcd utvecklingen af menniskoandens »inre
frihet.»
Vi änska blott, att den värda förf. franideles ville närmare utveckla
sina tankar i dessa maktpåliggande Limnen.
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Vi lofvade sednast att till denna företeelse äterkomma. Ty den erbjudcr
en lämplig anlcdning till betrakteiser af flerfaldig art.
1 första rummet taga vi oss friheten päminna om ei t redan i Sa imas
första nummer vidrört förhällande inom eget fädernesland. Vi minnas
en tid, då Svensk Littcrutur-Tidning var ett 1 landet allmänt spridt blad,
sä att till och mcd handlande i dc smärre städerna räknade deisamma
bland nödvändighets artiklar rör året. Vid summa tid utgafs den
förtjenstfulla Mnemosyne, säkert det dugligaste periodiska blad, som
nägonsin i Finland utgifvits, och hvilket kanske först genom dess
ställning till Morgonbladet förlorade i anseende. Till summa period
hörde nyss nämnda blad och Aura. Men det vore väl a f intresse att
veta, huru mänga exemplar af litterära Tidningar och Tidskrifter, som
nu reqvireras utom Helsingfors stad. 055 har det icke lycka ts att pti
ha]ftannat decennium fä sigtc pä nägon enda utom Universitetet och
Gymnasierna, mcd undantag ui’ dc bland Läkaresällskapets ledamöter
cirkulerande medicinska Journalerna. Och om någon inom landet. soni
dertill egde förmäga, nu flnge det infailet att utgifva en Tidning
liknande Mnemosyne, sä tro vi knappt, att den numera skullc bära
tryckningskostnaden.
Och det gafs Unnu en tid före den nämnda, dä vetcnskapsmän och
vitterlietsidkure i Finland icke blott deltogo i Svenska litteraturens
täflingar och strider, utan äfven !ziorde siu en namn bortoni Baltisku
hafven. Det var den Lid, ±1 Universitet egde Porthan. Calonius,
Gadolin. dä Hällström vann SiLL anseende i vetcnskapens verld, dä man
i Sverige lyssnade lilI Ijuden frän Auras stränder tiE Franzäns lyra. och
då Tengström der gaf Finlands blifvande Erkcbiskop ätminstone ett
kändt narnn. Det är oss obekant. huru allmän hägen för läsning vid
denna tid vur 1 landet. Men hvar och en kun ännu öfvertyga sig, att
dessa narnn voro kända och ärade. Bibelsällskapet, Evangeliska SälI
skapet och Finsk’a Flushällningssällskapet hade dti en verksamhet. som
förtienade och väckte intiesse. Leopold. Kellgren, Fru Lenngren,
Bellman och sednare Vallerius, ända ned till Nils Lorentz Sjöberg. voro
äfven i hvar niuns niund. och deras skrifter funnos pä dc fiesta
bokhyllor. Under den redan nämnda sednare perioden deltog man för
fosforisternas raska kiimpalekar 1 pari ier för och mm: » Frithiof.»
Atterboms »Blommor,» Geijers »Viking,» Afzelii »Neckens polska»
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