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jordegarcne sjelfva skulle titlhöra bolaget. Fngan är jo endast den, att
±1 hvarje enskild jordägare icke eger den förmögenheL, som erfordras
för mossodiingar större skala, si kan nödig kapitaistyrka endast
derigeTiom vinnas, aLt flera förena sig till gemensam vcrksamhet. Få
orter landet k unna ‘ät denna erbjuda ett för ändamålet mera lämpligt
Zilt. Elfva tLlsen qvadratversts yta af mossor och kärr inom Kuopio Iän
lofva etL s’ädant bolag varaktig verksamhet. Denna tid vore kanske
äfven serdeles gynnsam för bolaget, ±1 nya lån för betydligare jord
bruksföretag Allernådigst blifvit beviljade och, såsom det synes, på

10 ganska fördelaktiga vilkor, nemligen mcd 2 P. C—s ränta och 3 P. C—s
årlig afbetalning å kapitalet. Ville saUedes någon fosterländsk och
driftig man ställa sig spetsen, s’ä tvifla vi icke, att ju äfven personer ur
den egentliga jordbrukande klassen både skulle Iän lära sig inse vigten
afen s’ädan association och kunna beräkna dess välgörande infiytande.

109 ETT STYCKE DISKUSSION.
Saima n:o 24 13. VI 1844
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Saimasärade läsare ha fva kanske stundom varsnat, huru än den ena än
den andra Tidningen enständigt hos henne yrkat p’ä »diskussion».
Aldrig sti litet af den sorten mena dc skulle dock fordras äfven hos
Saima för ett rätt fullkomligt broder-kålsupareskap. Men läsaren har
kanske också gifvit aki på, hvari dcras diskussioner bestå. Man grälar
en par veckor för ait afgöra, hvilkendera parten säkrare räknar
tänderna i den andras käft, om det ena eller andra Iikgiltiga ordet haft
den eller den betydelsen, om en lika Iikgiltig siffra m. m. och aIIt detta
endast för ait å hvardera sidan hafva rätt. Ja eLI på sitt sätt celebert

30 blad har icke haft försyn att kaila sina anfall pA nästans heder och ära
för en »diskussion». Att diskussion bör angå sak, och en offentlig
diskussion saker, för hvilka allmänheten kan hysa deltagande, detta
tyckas vederbörande s’ä heli och hållet hafva glömt, att man i en årgng
förgäfves söker någoi af denna ari. Man skuIle väl vara berättigad att
anse den inbillskhet för nog inbiten, som Lror det ang’ä den läsande
allmänheten, om t. cx. Morgonbladet, Borg Tidning o. s. v. har rätt
eller orätt, veI något eller platt ingenting. Ocks’ä kunde man vara
frestad anse det vetande sLå på ganska svaga fötter, hvilket ornfattar
dylika LilIfällen aLt breda ut sig, eller aLI försvara sin infallibilitet. Att

40 »okunnighet» »bristande sakkännedom och eftertanke» m. m. vid
stdane tillfällen äro älsklingstermer, det förstås af sig sjelf; ty här gäller
icke saken, utan blott den anonyma, men dock så kända Red—s värda
personlighet. Och det vore förskräckligt, om eLI misstag skulle Iäggas
honom till Iast — ty på hvad sätt kunde den store kände d’ä dokumen
tera sin oerhörda öfverlägsenhet.

Men man skall icke beskylla 055, aLt vi icke liitit ursäkter gälla, der
dc finnas. 1 allt, hvad landets Tidningar innehälla, finnes jo intet
yrkande för eller mot, intet sträfvande hit eller dit. Ett sjelfbelåteL Iif 1
det oändligen lilla mäste föda af sig sm’äsinne och inbillskheL. MoL

50 dessa flnnes endast ett motgift, värma för sak. Men der ingen sak
finnes, der kan ocksä icke finnas värma — Alisä —

Såsom sagdt har äfven Saima varit hemsökt mcd diskussioner af
detta slag frän dc värda kamraternas sida. Mcn öfvertygade, att svar pä
ui 1 vore bortslösad t och s k ui le u t t rä k a liisa ren, ha fva vi blott mcd
skämt agat sm’äsinnet. Endast Morgonbladet har det stora företrädet
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att verkligen hafva förmalit hos oss aistadkon,ma nagon ledsnad, d det
af dylikt smaisinne lat sig förledas alI sätta käbbel, saidani det vanligen
anviindt del mol Borgå Tidning, stället för fråga om sak. Vi hade
yrkat, att Finska Litteratursallskapet icke borde förbyias i en lärdt
säliskap. utan följa sin bestämmeise ali arbeia för en nalionallitieratur
endasl genom att uppmun ira och belöna förfaitareskap i densamma
samt genom utgifvandet af hiihörande skrifter. Ulan alI laita oss
tiilmälen för okunnighel och Lanklöshet förtryta, bevisade vi, ali denna
aisigt af Säulskapets verksamhet äfven var i dess stadgar uttalad. Dai
nediat sig Morgonbladet till den förklaring, ali Sällskapet, emedan dess 0
stadgar hvarken påbjuda eller Cörbjuda sädani, borde konsiituera sig
till lärdt sällskap. AlI inför en saidan molsiändare hafva aiberopat Iärda
societelers vanliga öde, var lika faifangi, som ali vidare orda i ämnel. Vi
vilja gerna Iro, aLi saken derpai inlet förlorat. Men den hade förtjenai
akining, och i delLagande för densamma hos alimänheLen kan dock
naigot förloras. Oväniadt var det i sanning ali just i denna fraiga erfara
sä mycken småaktighet hos MorgonbladeL — vi vilja till dess heder
erkänna det.

Om vi ännu framdratga elI exempel pä della smaisinne, sai sker deL, för
ali lemna läsaren äfven eLi prof pai dess framfarl i ringa ting. borgai 20
Tidning, hvilken vi redan trodde hafva förlorat ali haig för »diskus
sion,» har nemligen heli nyligen Iemnai elI lysande bevis för sin goda
ifver. Biadet siär sig tuli vetenskapens och forskningens riddare, och deL
mot Saima. Vi vilja tillegna dess bragder härulinnan mcm haigen ali
säga eLi stormodigl ord, än haig alI falskeligen paibörda 055 några
sanslösa. Ty vära ärade läsare vela vai, ali vi aldrig fördömt nägol slag
af vetenskapiig Forskning. Om vi egnat småsinnel några skärnlande
ord, sä har äfven deLLa skett icke för dess egen utan För sakens skuld.

Men sagde blad har velaL visa sig vara i lika grad lärdi som mecenai.
Det vei för deL första, ali orden »Hugsiore», »Midviniern», »Fejdva— 30
ne,)> »Frejdstore» af»ingen, som helst naigoi sä när kun utiala Svenska
ord», utialas mcd accent pä Första slafvelsen, men icke pä den andra
och tredje. Och det är i sanning aLI veLa mera, än hela Svenska nationen
vei, hvilken såiunda uiLalar dem. Visserligen hade 13. T. ännu kunnat
veta lileL mera: ali nemiigen dylika ord Lifven i Svensk vers siai saisom
dakiyler. Sai i. cx. har Tegn& »högätLad, grundmurad,» Alierbom
»nordmannen, valpialsen, äilfaderns, frustugan, snöhvita;» Franzn
har »nyfödda, spöklika, snöhvita, snögubben, maingdubbel;» yngre
skalder haka 1. cx. »midnatten, nativinden, stjerniågor, veridsbullrei,
siofLgraia, biaiögda» — öfverallL säsom daktyler. Kanske medgifvcr B. T. 40

godhelsfuilt, ali Sveriges skaider »helsi nägol sai när» Lala Svenska.
Annu hade 13. T. kunnat veLa, alI nämnda och mcd dem lika ord i
i-iexametern och Peniameiemn, förnämiigasl efter Adlerbeths exernpel,
äfven nyLijas saisom antibachier, men alI delia bruk uigör eli undantag
baide frain utialeL och brukeL i andra versslag. T. cx. Skjöidebrand och
Vallenberg anse dem ännu för daktyier och Siagneiius undviker saidane
ord i l-Iexameler. 1 de äldres Aiexandriner lärer äfven flnnas naigoL
exempel pai samma bruk, men i nyare skaiders jambiska versarler, tro
vi, alI del förgäfves skail sökas, om den sökande behagar märka pai
orden. 50

Saidane der småsaker hade 8. T. kunnat lära tycker vai lLisaren. Men
saken var, ali den lärda mecenaten för tilIfäulel tog sin lärdom bloti ur
Eliendis grammaLik. Och der stär dess värre om alli della ingenting.
Likväl kom han äfven här endasi till den kunskap, ali »första
stafvelsen i Jambiska verser är likgiltig», dä likväl detsamma kan sägas
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angaende hvarje udda versfot. Likaså kunde B. T. 1. cx. i NoIs och
Chapsals Lcxicon linna en annan detinition p hyperkatalektisk vcrs,

fvensom dcl lait kL1 fl tai 1 in ses, ui 1 vi en dast velat a n tyda, ui 1 dc
ilngavarandc vcrsarne voro öfvcrnnUiga.

Läsaren har säkert funnit dessa bevis öfverilödiga. Mcii en gång för
la ka n det vtt ra vil rd t a 11 pröfva dc tui lib ii Iadc ve ia nde, som st

enträget söker krypa ftam, för aLI 1Tt visa sig, icke för sakens skuld. Vi
tiilsiä ganska öppet, alI vi endast rådCrgade örats iordringar, dt vi
förkiarade dc citerade orden för daktyler. Fiade vi missiagit oss, så

10 skuile vi anseti della för en småsak. Om sakcn vcrkiigcn förtjenat
närmare utrcdas, hade 8. T—s tiillgörande kunnat vara förlöthgl, äfven
i dess nuvarande inbillska och bristfälliga skick. Men det gäller en ringa
sak, hkgiitig för störsia delen afTidningsläsare. Och dc fti, som derom
tagit kunskap, veta troligen mera än 8. T. visat sig vcta. Stsom
Runebergs mäisman mm oss, hoppas vi åter 13. T. icke uppträdt.

Den förtjenst 8. T. förvärfval sig genom alI icke i bolag mcd Abo
Underräitelser beskylla Saima för litterär stöld, vilja vi deremot
tacksamt erkänna.

21)

110 TIDNINGSLITTERATUREN 1 FINLAND.
Sainic, ,uo 25 20. VI ]844

Saimas hcdcrvärda kamrater 1 Tidningsskråel harva ofia förebrått
henne den ringa vördnad, hon visat deras utomordentiiga förtjcnster,
och eLi serdeles innehällsrikt biad, Borgå Tidning, har högtidligcn
protesterat mot vår uppgift, alI samtliga Tidningar skulie innehäila
»Jusi ingcnLing.» Man tyckes vänia bevis för deita påsiäcndc, likasom

30 om det varit Saima gifvet aLi bevisa ali 0 = 0. Kanske har ocksa ntigon
läsare, som icke gifvit aki pä bevisets aila svårighetcr, delat deras
vänuin.

Till ursäkt, om den är af nöden, Iorde vi fä äberopa, ali Saima sasom
en den allniänna opinioncns organ kun hafva nog af aLL rä 11 och siäit
uttala denna. Och dä pä frtgan: hvad innehälla dagens Tidninga r? man
näsLan alltid fär till svar: »Jusi Ingenting» — sä bör vai denna opiniom
anses för den ailmänna, d. ä. känd sak för sä god som vittnad. Ty om
man stundom äfven sva rar: »ingenting,» mcd bortlemnande af tiet lilla
»just,» sä kan della mcd skäl räknas till dc undantag, hvilka icke

40 upphäfva regclns giitighci.
Dessuiorn är dci ocksä eli odiösi föreiag, aLi granska cnskildheter,

der ingenting stär ali vinna pä granskningen. ii vad vilI man vaI an föra
om Tidningar, som inteL egentligt inneMli ega? Ty för sådant kun man
icke lämpiigen anse en på mäfä lånad samling af hisiorietter och
anckdoLer, ofta är frän är repeLerade. Endast Morgon biadet har visat
häg för nägot dugiigare; mcn äfven det synes numera vara förtröiiadt.
Dcl enda, som än nu kunde göra anspnik pä alI vara elI innehäl 1,
hvarvid nägot kan tänkas, och om hvilket nägoL kan sägas, är
samlingcn af nyheter. d. befordringar, dödsfallsannonser, o. s. v. Väl

50 inseende della ha fva också dc särskilda Tidningarne mcd undantag af
dem i Borgä och Vasa tiillcgnaL sig delLa makLpäiiggande innehäil. Och
dci är isynnerhet, när förrädet häraf Iryter, som man fär höra det
an förda: »Just Ingen Iing.» Emclicrtid ser man sai Iska pcI visa den mest
ogenerade och sjcllbelät na uppsyn i veriden. Mcd oeftcrhärmi ig naivei
kun eli säda n i blad iii 1 a om »vä ra k ol ieger, som fö reträdesv is heh and 1tt


