
4 DET SKRIFVES FRÅN HELSINGFORS

3 DET SKRIFVES FRÅN HELSINGFORS
Saima n:o 33 14. VIII 1845

Det skrifves från Helsingfors, att några Finska namnets och konstens
vänner öfverenskommit att bekosta ett par Runoniekkor resan till
hufvudstaden, för ati afbildas i gammal finsk drägt utaf Hr Budkoff
sky, samma mäiare. som gjort Lönnrots porträtt. Student Cajander är
redan stadd pA resa till Karelen i afsigt att härifrän medföra de sökta
oHginalema för afbildningen Denna skali säkert i tusental exemplar

10 spridas kHng landet, och önskligt är, det ali omsorg måtte användas att
få densamma väl utförd. Det ligger i vär tanke här mindre vigt på en
säker kopia än på en idealisk uppfattning och ett konstnärligt utföran
de, ehuru väl konstnären har behof af åskådning för att ega ett ämne
att idealisera.

Ehuru nyttan icke helt och hället saknas vid det nöje, företaget skall
skänka mängen Finne, äro vi likväl alltför mycket prosaiska, ror att
icke denid önska se den förra ännu större. T. e. om gubbarne i
hufvudstaden finge lära sig bruket af Psalmodikon. beaåfvades mcd ett
sä dyrbart instrument jemte tilihörande noter och finge löfte om 50

20 kop. Silfver för hvarje med iedning af gamia Psalmboken omarbetad
psaim. Det skulle sä kunna hända, att Finska församlingen finge nägot
dussin Finska psalmer, hvilka den nu icke eger, att derjemte Finska
litteraturen finge en poesi i modern form, alIt detta för en kostnad af
några Rubel.
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Vårt biad har, säsom läsaren känner, föga tagit hans uppmärksamhet
i anspråk för andra ailvarhga ämnen, än dem, hvilka angä eget land.
Dä vi nu göra en afvikelse från detta sedvanliga förfarande, sker det,
emedan likheten i lagstiftning ger fiera af den Svenska riksdagens
förhandlingar och beslut ett särskildt intresse för Finiand. Och förnäm
ligast afse vi här, hvad denna riksdag tillgjort i afseende å Sveriges
allmänna lag, dä den nemligen pä försiag ifrån Regeringen stadgat nya
grundsatser för landets brottmålslagstiftning. Detta aforsak, att ämnet
enligt gäilande rättigheter kan fullkomligt fritt i tryck aWandlas, och

40 emedan dess möjiiga upptagande äfven 1 detta iand säsom en praktisk
fråga gör dess behandling 1 grannriket serdeles lärodkt. Ocksä finnas
skäi nog till den förmodan. att ganska fä af vära läsare ega nägon
närmare kännedom om den genomgdpande förändring i brottmåls
iagstiftningen, som Svenska riksdagens beslut innebär. under det aH
beskaffenheten hos denna del af ailmänna lagen päkallar såväl hvarje
medborgares som isynnerhet menniskovännens högsta uppmärksam
het.

Emeilertid kan det hafva sin gagneliga sida att äfven betrakta, hvad
nämnda riksdag i öfrigt uträttat till fromma för landet och dess

50 invänare. hvilka hufvudsakligen vid representationens tilivaro mäste
fästa betydeisen af sin existens såsom nation. Ty för tiden åtminstone
eger Sverigc ingen historie i förhållande till andra stater, utan alit, hvad
dess häfder från denna period skola förvara. är utveeklingen aflandets
institutioner och den allmänna bildningen; och det vigtigaste moment
vid denna utveckling är folkets medvetande om densamma säsom dess


