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utrymme och fruktbarhet, och såiedes göra en ökad spanmåisinförseI
för dem nödvandig. DeL torde dock vara obestridIigt, ati detta
förutsätter andra nLiringskäiior dessa samma länder, hviika kunnat
göra spanniåisinförseln i desatmma möjiig. Antagas kan det också, att
man derstädes likasaiväi som hos oss känner, att jordbruket bör vara
hvarje iands hufvudnäring, och ati äfven nödvändigheten öfverallt vid
en ökad foikrnängd förer Liii dettas fuilkommunde. Men om det
verkiigen biir otiiiräckligt för ett Iands behof och hvarken boskaps
skötsel, sasom i Schveitz, elier skogar och liske, saisom i Norrige, eiler

10 rika grufvor, säsom till en del i Engiand och i ett pair af Osterrikes
provinser, gifva tiIifZiIle Liii en stadigvarande inkomst för det ifrågava
rande landet, sai synes deL säkert, att endast utflytLningar kunna rädda
dess befoikning frain hungersdöden.

Förutses kun vai, aLi Europa länge skall förbiifva en stor manufak—
turstad för öfriga verldsdelar, sedan industriens utveckling i aila dessa
sLaLer mer och mer försvairat det ömsesidiga utbyLet af manufakturva
ror. Huru iitet dock en pä manufatkturer grundad industri förmair
förekomma behof och elände visar tiliståndet i Engiand. Föga skall
ngonsin eli land i Europa egu en sLörre marknad för sina produkter

20 utom denna verldsdel, än England nu besitter den i sina ofantiiga
kolonier. Och om likväl detta iand lider af öfverproduktion och saknad
afsättning, sä skall detta öde sä mycket läiLare träftb hvarje annan sLat
i Europa.

Den värde lns—s förhoppningar pä en mcd tiden ökad möjlighet ali
frän Finland afsäiLa spanmail till andra länder i Europa synas derföre
fullkomiigi ifllusoriska. Dc stä ocksai 1 strid bäde mcd Ins—s eget
yrkande, att jordbruket i hvarje iand är den enda säkra grundvalen för
dess väistaind, och i strid mcd erfarenheten, hvilken isynnerhet under
detta sekels decennier, och vid en raskt tillLagande befoikning i aila

30 Europas stater, bevisat raka motsatsen af, hvad den värda Ins. hoppas.
Och till alit detta kommer ännu det förhäliande, ati endasi fä länder
konsumera dc arter af säd, Finland förmår framalstra, dä afgjordt
torde vara, det hvete a id rig kun odias i Finland af den beskaffenhet, aLt
det kunde hafva afsättning på Europas sydligare länder.

Ins. medgifver kanske sailedes sanningen af den redan länge yrkade
satsen, som äfven va rit vär, ati manufakturer böra uppmun tras, jusi
derföre ali jordbruket eljesl saknar uppmuntran, emedan dess produk
Ler itke kunna linna afsättning utom landet, men jordbrukaren genom
den arbeLsförtjenst, manufakturerna bercda en del af befoikningen, och

$0 genom raiämnens användande kan linna afnämare i närmasLe smaistad.
Den enda spanma’ilsutförsel, som ännu återstär för landet, och som

möjligen i en framLid ännu kan stiga. är exporten till utsäde pai
Ryssland och södra Sverige, hviiken äfvcn i sednaste är icke varit
aildeies obetydlig, men likväi föga nägonsin kun komma ali i högre
grad verka för det inhemska aikerbrukeLs förkofran.
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För atL öfvertyga Hrrne i Morgonbladet, atL Suomalaisen Kirjallisuu
den Seuran sLadgar äro oss tillgängliga, och för att dernied Ljena den,,
hvilka ärnnet tilläfventyrs är obekatnt, vilja vi här citera första §afdessa
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studgur:
»Aldenstund Sällskapets bestUmmelse Lir, att understödja alit, hvud

till kLinnedom ‘ui’ Fosteriandet och uppodiingen ui’ Finska spnket
bidruger; ty skali i sådant afseende SUllskapet

1:0 Sarnia, så vidt sig göra later, ej mmd re alla dc, vare sig tryck ta
cl 1cr handskri fna arbeten, som redan flnnas, eller frarndeles tillkomma
och ang Finlands hufder, den inhemska Skaldekonsten, Mythologien,
Geograflen, Statistiken, Språkets bearbetning mcd mera, hvad Finland
röra kun, ehvad dc å Finska eller ntgot annat tungomU författade äro,
än och Finsku sanger, Traditioner och Antiqviteter, äfvensom hvarje 0

arbete ui’ hvad innehåil som helst, ±1 det på Finska Lir sammanftittadt;
samt, enär materialier och penningetillgångar sdant tiihita, så väl till
trycket befordra suku eller andra nyttiga arbeten, som ock utgifva en
Tidskrift för Finska 1-listorien, Språket och Litteraturen.

2:o Medelst utEistande ui’ Fionorarier uppmuntra skickliga män till
författande ui’ arheten i ofvannämnde ämnen, äfvensom till öfversät
tande på Finska afej mindre tjenliga Folkskrifter än andra, för bildade
Läsare ämnade böcker; och

3:o Utsätta prisfrågor i ärnnen som röru Finlands Häfder, Språk och
Litteratur.» 20

&i lyder den §, som antyder Sällskapets sträfvanden. Att bland dessa
uppläsandet ui’ aibandiingar vid Sällskapets sammankomsler icke
nämnes, är i vår tanke i sin ordning. Dc Säliskupets ledamöter, hvilka
vistas 1 1-Ielsingfors och bevistu summunkomsterna, kunnu icke unses
annorlunda än säsom ett förvaltande Utskott, hvilket det tilihörer ait
mottaga och vårda till Sällskupet gjorda gåfvor i manuskripter och
böcker sumt dc åriigu bidrugen i penningar, att pröi’va, mcd 1-lonorarier
belöna och utgifva inkomna skrifter, ait utsätta prisfrågor, bedöma och
belöna de afgifna svaren. Viii Förvaltningen konstituera sig till ett lärdt
Sällskap, som cx ofrcio hörer åtskilliga dess iedamöter 1 tur uppläsa 30

hvarjehanda Dissertationer, sä går den helt och hället utom Stadgarnes
föreskrift.

Fastän detta icke är likgiltigt, vore afvikelsen likväl mera ursäktad,
om derigenom SälIskapets ändamäl befrämjades. Men tyvärr skall en
sädan riktning försätta detsamma i det letargiska tillst&ind, hvari alla
dylika lärda och vittra societetcr inom korrt pliiga försjunka.

Hvarjehanda kun derom sägas; men menniskan är nu en g’ång sä
beskaffad, att hennes sinnliga natur fordrar niiring ui’ det mest andliga.
Ingen predikant är numera en tältsömmare saisom Paulus. Hvarje herde
har rättvist anspnik ait få klippa sina Eir. Tysklands för vetenskapen 40

ifriga och Ritiga Professorer bjuda det särnsta pä dc offentliga föreläs
ningarne och spara sitt goda till dc enskiida, betalade. Ledamoten ui’ en
lärd eiler vitter societet ger för denna till spiulo dc styckcn, hvilka hans
förluggare icke viil betala. Endast i dc furstliga vetenskapsakademier
na, der hvarje ledamot ätnjuter sin förtjcnta Iän och genom sitt arbete
kan förvärfva sig särskiida belöningar, der bjuda sammanträdena
migot, som förtjenar deltagande. Dessutom blir här det föredrag, som
förtjenar uppmilrksamhet, alltid genom tryck meddeiadt åt en större
ailmänhet och ger sä Författaren ett visst namn. Men äfven här flnner
man, att en utmärkt förfatlares bästa arbeten aldrig ingä i Akademiens 50

annaler. Deremot förhälla öfriga associationer, i hvilka intet matnyttigt
och ingen ryktbarhet, man endast ledamöternas torra komplimanger
kunna i’örtjenas, snart i tråk och glömska. Endast en förening ui’ varma,
unga män mcd 1 ika sträfvanden ses stundom hälla sig uppe och verka
godt — tilis äfven bland dem hvar och en hän sviirmande drömmar och
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förhoppningar vänder åier till lifvets verklighei och arrangerar sig p
sitt MII. — Man kun förargas öfver vaWt torra siltt att härom förmäla,
men della förändrar inlel i hvad soni är. Vi kunde utan farhåga iofva
äteriaga alli det anförda, om vid Finska Lilteratur—Siiliskapets sam—
mankomster i ire ärs tid Afluindlingar uppiäsas, sä beskafl’aide, att dc
k Linna öfverlem nas 1 ollen ii ighe ten Och vi 1 ro n sUin, a ii man vi d ett
sädant vii kor gerna kunde räkna två är liii ndre. Lä t se!

No innehailla Sällskapets stadgar i § 5 ocksä följande:
»[ivarje är afgifve Sällskapet till Allmänheien i tri* berätielse on,

(1 vino göromäl, och meddele kännedom om sina Fonders Lillstånd och
fö rva 1 Lii i n

Oni och när della skett, lemne vi derhän. Men detia det förval lande
Ulskotiets äiiggande förbjuder ingalunda att vid åreLs början meddela
frånvarande och ulom Helsingfors boende iedarnöter planen för Sali
skapeis hufvudsakliga verksamhet. A r kunskapen om Stadgarnes
lydelse iillräcklig i sednare hänseendet, säär den det äfven i allrnänhet,
och den, som eger »sakkännedom» och »efierlanke», kun förk la
Stadgarne utvisa, hvilka Sällskapets göromäl under det förllutna äret
varii. Det är icke ett torni infaili, som förmåti 055 ali härom väcka

20 ftäga, otan vi väga iro, att eli sädani meddelande skuiie kunna 1 ifva dc
meni bildade i landet till ett varrnare deltagande för Sällskapets
strLi Fvanden.

Om det i ett sådant Sällskapets rneddelande skulle heta: »Säliskapet
har för afsigt under detta är utgifva en Finsk tidskrift För folket, och
har för della ändamäl engagerat ivenne skickliga redakiörer; Sällska
pet eger vidare tilifäl le ali läta härtili skick hg man uta rbeta åtskill iga
Iäroböcker pal Finska språkei, men saknar tiilräckiiga fonder till
förslagens uiförande och anhäiler derföre vänligen, aLi ledamöter i
Iandsorten ville hvar i sin stad genom insamlande af penningebidrag

30 understödja företaget»; orn della linge läsas i Sällskapets årsberättelse,
sä kunna vi icke anse, ali Sällskapets värdighet derigenom skulle
nedsäitas. Felades medel till dessa och dylika företag, sä vore skarnmen
hvarje bildad Finnes, icke Sällskapets, och aldraminst Förvaltningens.

Mcd cii ord: Säilskapets stadgar visa tydiigen, att dess siifiare ickc
afsett att bilda eLi talande och skrifvande lärdi samfund, utan gjorl till
Sällskapeis hufvudändamäi, att uppmuntra patriotiska och skickliga
mUn till förfatiande af skrifter af Fosterländsk syftning i afseende ä
innehaili eller språk elier baidadera. För aLi linna della, fordras ringa
»sakkännedom», och för ait högeligen gilla det ganska måttlig »efter—

40 tanke.»
Förrän vi siuta, vilje vi ännu tillägga nägra ord om Säliskapeis

pekuniära siällning, sådan den 1 Morgonbl. linnes framställd. Det är i
san n i n g ii la nog, aLi bian d Sä Ii ska pci s berä k ii ade Lii igä n ga r lit’ .vfluiic/t’—

dc’/a, utgöras ui’ »resierande Ledamois—afgi fier.» Vi lägga deLLa SalI—
skapets ledamöter pä hjeriat, emedan förhä 1 landet, om ocksä väl Iadt al’
försum lighei, icke af dälig vilja, ingal unda pryder sin plats i Sällskapets
räkenskaper. Ocksä ser det väl njuggt ui, ali hela inkomstcn al’ bidrag
för det förlluina äret utgjori endasi 39% R:l B:o Assign. Afven
Sai iskapeis hela iillgängliga kapital ungefär 7 000 R:l samma myn 1 är

50 en smäsak, iika mcd priset för ett dussin mätiliga supeer, sädane dessa
nu och dä serveras öfveraflt i landei. Skulie vai pairiolismen fäfängt
anlitas för dess förökande till en ansiändig summa?

Den som i det anförda ser nägon missaktning för dc fosterlandet och
dess litteratur äiskande, värdige män, hviika hilLiIs ledi och ännu leda
Sä lIs ka pci s a ngci ägenh der, hain ha r deru Ii iii lagt en säd an betydelse.


