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munalordning skulle p& båda siällen verka För det goda. Men den
sistnämnda Förutsaiter cii deltagande För tiet allmilnna, öFverhuFvud eli
intresse För annat an siundens behoF. hviiket den Finska almocen icke
kunner. AlliFör li individer aF dc biidade klasserna leFva bland
almogen, För ali genom den ngon allmän bildning skulle nediränga till
densamma. Bildande läsning uigör derFöre dess siörsta behoF. Men den
Förses ännu hellre mcd skriFter, som bidraga ali FasthUia dess sinne i
niliei och vidskepelse. Om denna litteratur en annan gång.

1)

117 JNGENAF VÅRA VÄRDA LÄSAREKAIV TRO...
Sahiza ,i:o 29 18. 111! 1831

Ingen aF våra värda läsare kun tro, hvilken möda det kostur ati fylia
helsL en s luen spali som denna ur våra värda kollegers Fatabur. Iniet
Iinncs der ali beräila; intet aH skraiia it. Tv löjei skulle blifva lika
enFormigi, som dess Föremii, d. ä. upphöra ati vara löje. SjelFvasie
Borgi Tidnings »diskussion» vore i denna lekamligen Fukliga men

21) andligen torra lid eli verkligi Fvnd. Kan nägon Krisien själ säga,
hva rFöre nu det ceiebra bladet icke viii »diskutera»? 1-Ivarom? Fråga r
väl ingen. Det gamla ämnet För dess »diskussioner» är ju lika litet
utiömdi, som det varii Fnin iidens begynnelse. SjelFva »diskussionen»
-arju och harju varii ämne nog. Obegripiigi, ali den nu icke begagnar
det vpperlia tillFällel, En annan ging har kanske Saima icke nier sä
god lcdighei För »diskussioner». En annan ging har hon kanske icke
del ädelmodiga lynne ali »iruga non seos» pä 13. T., di aIL skänka
deLLa blad 7/X aF dess sedvanligu innehtiil För inlet. Ty aldrig i verlden
kan del vai vara 8. T—s mening, ail dess spaller under äreis Iopp skulie

Jo innehällii nigon »sens)>, om icke händelsevis sisom gäFva aF en
insändare. Också ar det ingalunda vär mening ali aF 8. T. Fordra nägon
»sens». Nej en Tidning är jusi till, För att röra ihop underkurer,
psychologiska märkvärdigheler, öFversigier aF myni (icke aF detias
beiopp), uislitna anekdoter och meri sädani. Sä, jusL sti representerar
den allmänna opinionen, är sanninuens iolk, Förädiar Iäsarens smak.
verkar För indusirien (sin egen), :idaualagger mcd en ord värdiga
sträFvanden. Förvänande vore det, otti icke dessa skulle viitna För eli
höglardi upphoF. om dc icke en gäng skola medFöra sin belöning, Mdc
i yitre och inre miulo. När sä sker, och vi hoppas det sker snari, di

40 skall 8. T. mcd Fransosens ord ulropa: »1-limlen vare pris, aH jag fick
prygel»! och Aho Tidning skall sammanskriFva en ny inlagande
berälielse om »Lycka genom siryk.»

118 FINSKA FÖRHÄLLANDEN 1 SVERIGE.
Sujuu: ‘::o 29 /8. VII 1844

För hvar en, som besökt Sverige. säga vi iniel nyli, dä vi omnämna den
50 djupa okunnigheu om alla Finska Förhällanden, som dersiädes nider.

Man vore böjd aH iro denna vara en Följd aF bäda ländernas
Förändrade Förhällanden, sedan 30 år lilibaka. Men den är verkligen
iradiuionel, sä ali det iydligt röjes, huru lilei Finland varii kändi för
Svenskarne äFven uiider Föreningen. Sä bör man icke förvänas, om man
hör en Svensk lärd laga För aFgjordt. ali Svenskan är dci enda spräk.
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som talas i Finland, atl detta and är en provins aF Kejsarriket o. s. v.
Fivem viii vid sådan 1 FörMi lande linna det oviin tadt, om han sedan
hörer någon mindre lärd nE medelkiassen tvärtorn förundra sig deröE
ver, aH biidade Finnar existera, hvilka mia en begripiig Svenska, att här
nästan samma laga r gäula, som Sverige iii. m. Frågar dig ännu ngon,
om HelsingFors 1 igger nä ra till Vasa, om der också flnnas stenh us
o. m. d., sä ger dig detta intet bevis, ati ju mannen i ali händeise kan
veta mycket annat t. cx. om China och Nya Holiand, hviika iiinder i
sjeifva verket äfven aF Svenskarne äro mera kända än Finland.

NationalEtiRingan har ocksä sedan 1809 gjort skL miii att Förbreda dc 10

mest ftmlska Förestäflningar om Finland och Finska EörhåHanden. Här
mäste nurnera aliting vara upp och nedvändt, 1 ett högst eiändigt och
bekiaghgt skick. Tidningarne, dc hberaia i synnerhet, hviika äflas eFter
foikgunst, samia begärligi endast och ailenast sådanc nyheter Enin
Finland, 50111 kunna stärka dessa förestäulningar, och Förvrida dem
eiler anFöra aila ryktets tiiisatser, För ait göra dem nätt effektfuiia.
Dessa blad komma icke till Finland, och äfven vära sk raia Tidn ingar
afgå i högst hi cxemplar Liili Sverige, sä att ingen vederiäggning
nägonsin biir möjlig. Skuiie äFven det Förvridna eiler osanna nättas i en
Finsk Tidning, sä skufle rätteisen troligen biiFva overksam; ty mcd den 2t)

Försäkran, aH Tidningen bär cia imprimatur pä ännet, skulie man anse
sig haEva sagL nog Liili dess vederläggande.

Eit Eörnyadt bevis pti denna Svenskarncs falicnhet att i aHt tänka
nedsätLande om Finska Förhåiianden hafva vi För oss i Den Konstitu
tionelie. Läsaren erinrar sig kanske i Saima hafva sett en artikei »Om
Pubiicitetcn.» Denna har den Konstitutioneiie haft artighetcn aftrycka,
men dertili bifogat Följande För de fiesta Finnar säkert förvainande
anni ii r k ii i n

»Fi aF våra läsare,» heter det, »skulie viii Lro, att detta ärnne kunde
ofFentiigen discuteras i Finland; och ali den här införda uppsatsen 30

derom är hemtad iFrän en Finsk Tidni,,g, och Iikväi är Förhåuiandet
sädani. Mcd en viss nyflkenhet, Red. bekänner deL, genomiäsLe vi
derföre uppsatsen; och mänga aF vära läsare skoia säkert dela denna
k änsia .»

Ar icke denna ton högst uppbygghg? Hviiken Finsk uäsare har viii
nägonsin ens anat till, ali det i Frägavarande ämnet icke sk uiie kun na
diskuteras i inhemska Tidningar? Fivem, som tagit kiinnedom om vär
artikei, har vai i densamma Funnit det minsta, som icke aila dagar i
Finland kun sägas och skrifvas? Den Konstitutioneiie tiiiideiar artikein
i mider ntigra ioford. Kanske gäfler dess stupida Förväning äFven 40

artikeins littenära hait, och den kan knappt begripa, att Finland nägot
kunnat skrifvas, som icke skuiie totait vanpryda dess egna sniilirika
spaiter? — 1 sanning är härvid nägot förvänandc, siLr det den piumpa
FäFänga och inbilskheL, som röjcr sig i den citerade anmiirkningen,
antingen då denna inbiiskhet är nationel ciier Redaktionens enskiida!

Sainia har För hten tid iefvat mcd i veridcn, För att just iägga ntigot
på samvetet, som rörer Tidningsiitteraturen i landet. Osäkert kun det
ocksä anses, om Den Konstitutioneiies RedakLion nägonsin tagit
kännedom om Finska Tidningar eiier andra i Finland utkomna
skrifter. Men det kan Iikväl icke skada, att våra värda kolieger mcd oss 50

alivarligen besinna, huruvida ieke Finska Tidningspressen kunde hafva
någon liten del i sitt eget anscende pä andra sidan haFvct, och om icke
ett bemötande, sä Föraktiigt nediätande, som det anförda, kunde i
nägon mon vala sjeiFFörväiiadt. isynnerhet borde viii dyiikt vid iandets
UniversiteL belinnas vara gripande nog, oni eijest icke dödssömn iigger
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öfver våra snillen, eiler tie i Fråga om inbilskhet sUtta hårdt mot hårdt
— och anse tystnaden vara nog viiltaiig.

119 ENSMÅSTAD.
Sain,a “:0 29 oHi 30 18. och 25. VII 1844

Sms1ad, sm1sLad, huru behagligt och FridFulit hiter cke ordei? Det Lir
10 cvinnerlig skada, aH s mngen men niska aidrig i sitt ii F kommer i

tiilifille att erFara, hvad en srntstad egentiigen är. Men det är så Fatt, aH
menniskan saknar icke det hon eger, utan det hon saknar. Och dc, som
sett poisi flöda ur skalderna, ptstä aH dessa vid 30° köid varmasi
sjunga sommarens behag, vid stekta äppien eller roFvor en kulen
höstdag vårens, kärlekens Fröjd, förrän dc smakat på den söta varan,
och dess qvai efter middagsluren vid kafFet och pipan. Och då Följandc:

Man har sagt: »i Kuopio
Finns ej pickenicker,»

20 Men ur flod liksom ur
Man blott vatten dricker.

otvifvelaktigt torde vitina om en viss potisk Fallenhet, st ser jag intet
ondt i den anspråkslösa Förhoppningen aH kunna prisa en smstads
behag, ftistän jag icke nu är Iyckiig nog att aF dem njuta.

Fivad är d en snistad? —. Den är en stad, som har mycket mera aF
hus och gator £in London elier Paris. Mången skall i denna Försäkran
kanske se lika mycket posi som 1 nyss anFörda skaldestycke. isynner
het skall detta hända dem, som tro sig bo i stora städer. Men jag Fnigar:

30 flnns det hus och rum nog i en stad, der Folket bor i källrar och
vindskamrar? Ar det vä rdt att tahi om gator, der man pä hvarje gata
tränges och knufl’as och ränner pannorna emot hvarandra? - SjeiFva
IuFten har ju 1 sådana städer icke rum att Färdas Fram pä ga torna, sä
kiila äro dc aC dam och tobaksrök, aF stekängor och tiggare, ränstens
dunster och excelienscr.

Och sådant kallar man För stadsiifl Huru annorlunda är det icke dä
i en sniåstad? Fordom iefdejag i en sädan. Men sann medkänsia sägjag
±1 pä ett haiFt dussin öde hus, ty dc vittnade, att staden hade hus
öFverflöd. Och hvilken glädje att betrakta dess gator? Der Funnos dc, pä

40 hviika en hei sommareFtermiddag knappt två kattor gjorde några
tassande steg, För a tt störa hönsens och sparFvarnes ro. Det r att vara
stad och harva öFverflöd på gätor! Dc Färnämsta gatorna gjorde der
skäl För sitt namn; ty väl hundradeFallt Rera åkdon skulle dc mcd
iätthet inrymt, än det ena, som nägon gång händelsevis dänade Fram.
Och luFt Fanns der i tunnial, sä sval och ren. Och gräset grönskade, och
biommor glänste pä torget säsom i den Frod igaste hage; ty man aRiöli
omsorgsFullt dc morgon och ahon Framtågande kodriFterna Frän den
iockande gräsmattan, Fruktande, att dc mcd stadsgräset skulle insupa
bildning och pretensioner.

50 1 ctt sådant utrymme kan nu ocksä nägot stort [riFvas. Ödet har
velat, ait jag säsom nu stundom trängts bland hopen i sä kai lade stora
städer. Jag har der sett, huru Folk ökar trängseln och gör stadcn liten
genom att uppbygga vagnar som hus, mcd kusksäten som tom. 1
början trodde jag i min en Faid. aH kusksätet säsom högsta piatsen
skulie bära den stora man, hvilken här päkallade niin och hopcns


