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H LIB, i VS hwzdvkrijts.vw;,/ing

Dorpat den 3 AugusiJ 1344.

Käre Broder!

Öfver en månads tid har jag no varit härstädes och rörsöki fä nägon
reda i den estniska Giammatiken, hvilket svärligen velat lyckas. Dock

10 hoppasjag ati slutiigen komma ins Reine dermed, d. v. s. aH uppticka
de speciella spräklagar, hvarigenom Estniskan konimit att skilja sig
ifrän Finskan. Pä Grainmatikor är i Estniskan ingen brist. Till och mcd
aro tvänne af dem, hvilka aC hvarandra oberoende samtidigt under det
sista äret utkommit, den ena af Doctor Fählmann Dorpat, den andra
af Pastor Ahrens i Kusal (1 mil fn’tn Reval), tämmeligen nöjaktiga
praktiskt hänseende, men i framstallningen af spräkets inre lagar
ofuilkomliga. Denna franiställning har ocksä varit betydligt försvärad
deriuenom, att man i Estland ej bloit talar, utan Ufven skrifver och
trycker 1 ivänne dialekter, hvi)ka betydligt skilja sig ifrän hvarandra,

20 den revalestniska och tien dorpatestniska. Skillnaden dem emellan är ej
endast materiel, säsom mcd de flnska dialekterna fallet merendels är,
utan fulit ut lika mycket formel. Dessa dialekter hafva blandats mcd
hvarandra i fordna tidei under de långvariga krigen, sednare genom
prester och öfverflyttningar, sä att man nu för tiden i den ena ofta
träffar former af den andra. Hade dc dock varit mer afvikande från
hvarandra, sä hade en sädan inblandning ej sä lätt kunnat uppslå, men
dä nu ski]inaden dem em&]an ej är större, än den är t. cx. mellan
Svenskan och Danskan, så har den ej kunnat förekomma, attju böcker
tryckta i den ena dialekten skulle läsas och förstås äfven af dem. soni

30 tala den andra. Emedan den revalestniska litteraturen är ojemförligt
rikare, än den dorpatestniska, så är det i synnerhet Dorpatesten, som
gerna griper efter hvad den flnner hos Revalesten. Omvändt sker det
mindre dels derföre, aLI Dorpatestniskan har mindre att bjuda pä, dels
ock afden orsak. att Revalesten anser den andra dialekten mcd samma
förakt, som den svagare vanligtvis finner hos den starkare. Ocksä talas
Revalestniskan a f eti sju gänger större antal, än den dorpatestniska
dialekten, ty af inalles 622 000 Ester, hvartill hela den estniska be
folkningen för nägra är tillbaka räknades, talas den sednare af knappt
Ilo 000.

40 Hvad den estniska litteraturen beträfTar, sä bestär den af philotogis
ka och historiska. otan tindantag pä Tyska skrifna uppsattser. och af
esiniska folkskriftcr. Ehuru dessa sednare, säsom äfven vära finska
folkskrifter, mest äro af ascetiskt innehäll, sä träfftir man dock ibland
dem äfven sädana. som den finska alimogen till sin skada saknar. Jag
har utan undantag lagt mig till alla esiniska böcker, som jag öfver—
kommit, och lärer nu hafva omkring 60 särski)ta stycken. 1 sinom tid
skall jag väl försöka ati bearbeta nigra af dem för deii den finska
allmogen. Den förnämsta estndska> folkskriftsförl’attaren var den
numera aflidna Prosten Masing, ej kngt från Dorpat. Men för det att

50 han icke hvar rad citerte bibelspräk eller eljest bigotterte, äfvcnsom
derföre, aH han bjöd till att skrifva spräket säsom det talas, ei efter den
gamla trallen 1 ascetiska skrifter, fann han hos herrnhutiska (= pie—
Listiska) lärare ett stort motstånd sä länge han lefde. flöckerna voro
derföre mindre efterfrägade 1 början. men sedan foiket oaktadt nämnde
lärares bemödanden hunnit komma till den öfvertygelse. att dc Ma
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singska skriFterna i sitt slag voro Förttalhiga, blefvo dc så begärliga, ali

man i Ihera år ej mer kunnat träffa eli enda exernplar hos någon
bokhandlare. Somliga har jag dock afandra fritt, och den ofvannämn
dc Docior Fahlniann, som tillika är Preses des estnischen Gelehrten
gesel lschafts in Dorpat, hur IoFvat förskaffa nug ännu några andra till.
Summa Fählmann, hvilken titom sitt ordföiandeskap sköter den
tö rsta pra k t i k a F alla harva ra nde 1 ä ka cc (eme II a n 60 och 70 pa tien ter

dagel igen, tilan kanske andra så mänga, hvil ka besöka honom hemma),
är tillika Lector i estniska språket vid Universiietet och Föreshr under
närvarande vacance professoratet i dietetiken och pharmacologien. Det
är således Iän utt gissa, huru mycket tid han kan använda för extra
göromal, men det oaktadt har han nästan dageligen lemnat mig ngon
undervisning Estniskan, Sdant läter sig endast mcd det här brukliga
leFnadssättet göra, d man ickc anser aftnarne ssom en öfvergiFven del
aF dagen, den man till intet bättre kun använda, än till onödiga visiter,
spel och toddydrickning. Alla. hvilka hos oss klaga öfver otillräckliga
inkomster och För myeket göromiil. kunde här läru sig myckei nyn,
zKum) Beispiel> att sjelfva verket inga otillräckliga inkomster flnnas,
man ali hvad man s kallar. är intet annat än en cuphemiskt utiryck
för öfverflödiga utgifter, likasom hvad man nämnerfi;r ,nicket gJrnn?d/ 20
är etL dyliki sminknamn För hvad man vanligivis kallar dagdrifveri.
Min husvärd Tinulän Rdet Hagen leFvcr mcd fru och 7 ä 8 barn
ganska anständigt af den obetydliga lön, han ssom Universitets
Riimästare tillgodonjuter, och dock äro dc flesta förnödenheter här
betdligt dyrare än hos oss, 1. cx. socker lispund 1 R<ubel> 20 kwpek>,
kaFf 1 Rub<eb 50 k<opek. Men hvem ville hos oss Inöja sig mcd den
daliga lefnadsordningen hän om morgnarne en kopp kaffe starki
uppblandadt mcd cichorie och dertiil par skorpor, tvt rätter till
middag, sam ätes kI. 1/2 1 och dertill eLi glas öl, ingen qvällsvard, man
i dess ställe några koppar the mcd par stycken heli sm smörgåsar? 30
Blott en enda ging har man under Rere veckors tid druckit e. m. kaffe,
och det vid en utomordentligt tillfälle, då barnen terkonimo ifrån
landet. der dc hos slägtingar tillbragt sommarn. Toddy eller annat
spirituosum brukas allsicke; visiter högst sallan och äfven d ej ngon
större tillrustning För deras emottagande, än som eljest i huset brukas,
miura koppar the och någon smörgås. P dc ställen jag varit bjuden ut
i staden har det gätt likasä. eller har man pö sin höjd druckit en glas ym
dertili: endast vid qvällsvardsbordet drickes sisom hos oss flere glas.
Toddv har jag i hela staden ej ens sett mcd undan tag af en afton. di jag
drack ett glas hos en svensk sjökapten, sam är anställd för det 40

harvarande ångftirtyget, livilket gör sina tourer emellan Dorpat, PIes
kov och Narva,

HäriFrn begifver jag mig nu till Lettiska gränsen för att der studera
Dorpatesiniskan. Atervänder derifrtn hit och reset till Pernuu, hvari
Från jag kommer till Revul och öfver till F<iniand. Myckei Iängtar jag
väl hem tillbaku, men ännu mcc längtar jag, att nu mcd ens hi min
estniska cours si absolverad, att jag ej en gång till behöfver resa hit,
ssom jag vai en gång ännu mLisIe besöka Lappurne och Tschuderne,
förrän jag kun åstadkomma en jcmförunde grummutik emellan Fins
kan, Estn iskun, Lappska n och Tsch ud iskun. Emedun jag ej ha r niigot 50
särskilt att berätta dc andru kamraterne derstädes, tiden ej heller vilI
medgifva nögot iängre onödigt skribleri. sä skrifverjag nu ej till nägon
aF dem, man mä detta hopslarfvude brcfvet gälia säsom ctt commune
bonum er cmcllan. För en vecka sedun skrefjag till Asp Vleåborg och
bad hononi &LF mitt i början af September utfullande Qvartal skicka,
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skicka till dig 70 Rubeb. T Fali du nu tycker s, ati Frans skickligtvis
kan inskriFvaLs i skolan, st bederjag dig harva t’örsorg derom ifvensoni
förskouvs erlägga inskrifningsafgiften, 1 Novcmber är jag väl der hos
eder och skall ±1 gotigöra Dig. Fru \Vikman lärer ej heller haFva något
deremot. att hon dertilis kommer att vänta, att beder jag dig hälsa
henne antingen sjclI’ eller genom Frans. 1 siutet af Sepkember mCnad
är jag i Reval och väntar att der hafva några rader ui’ dig till mötes.
Skril’ dock pi brefvet posW restante. i’ör aLI det ej nui blifva titersändi,
iFalI jag sednare skulle iniräChi.

Din bror och vän
Elias Lönnrot.

P. S. Lefver Saima ännu?

256 J. V. SNELLMAN — REKTOR FÖR KUOPIO
G YMNASIUM 25. VIII 1844

20 Joe,i.vun Lii. Kuopio /I’ceun?s atk iv

Pneclarissime Domine, Magister Docens, Gyrnnasii
Kuopioensis h. t, Rector Percelebris!

Tuo, preelarissime Vir, favori exoptatissimo comniendatos humillime,
omciosc voluerim juvenes, Schohe Elemeniarhe Superioris. que in
Kuopio, Deo i’avente. viget, hucusque alurnnos, Johannem Bernhar
dum Schläter & Bernhardum Chrisfried Sarlin, ambo morum candore
insignes in studiisque disciplin-arum i’ere pares, illum naiune dotibus.

30 hunc industria singulari conspicuum.
SehluLer vero lIe, patre artie Svenone Johan SchlULer, horrei publici

inn Joensuu procuratore. natus esi die 18 Decembris 1828 & Schoke
Kuopioensi in elasse Collewc Inferioris adscriptus die 5 Fehruarii 1837,
Sarlin, die 13 Aprilis 1828 natus, patre. pastore quondam paroeche in
Wiitasaa ri. 1-lenrico Sarlin, orba tus est. c)asscm autem secundarn
Scholqe> die 2 Februarii 1840 adiit.

Perlegeruni ambo
En Iii tera t u rtt Roma nti:

40 Conwlli Nepotis ViLas excell. imp.
Sa/h,vtii 13e1 1 uni Ca ii Ii mi ri um,
Ciceronis dc OCflciis, librum l:um,
Ejusd. — Orationem pro Archia poeta
Vh-gi/ii — Aeneidos librum 1:um & quidem
Grammaticam duce Stieling;

In litteraLura Grcca:
Ernngdlli Joluotael, ca pi ta X,
.Ve;wphos:Us Anabaseos Iibrum 1 uni

In lingua Germana:
51) Grammaiicam a Li’th compositam partemque exemplorum ad eandem

pertinen hum.

In lingua vernacula:
Paries selectas Iibri Kuntia quo versiones in linguam Suecanum stile
exercendi gratia Feceruni:

1 n Geometria:


