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aktning och erkännande omnämnt »Regeringens» åtgärder för landets
bästa. Vi förstå sä viii som nägon att bland dessa högt skatta den
ätgärd, att sä väl det ifrägavarande Förslaget till Ny Skogsordning som
det till Iag för Fattigvården blifvit offentliggjorda, och landets invånare
uppmanade att vid dessa göra dc anmärkningar, de anse sitt bästa
kräfva. Till bäda dessa Förslag hafva vi vägat anmärka åtskilligt, i vår
tanke för landet gagneligt. Våra anmärkningar hafva varit frimodiga,
men enkia, hofsama och pä saken rigtade. lcke ett ord skall i dem
kunna uppietas, hvilket kunde tydas såsom vanvördigt mot landets
Styrelse. 10

Men vigtigare än vårt sjelfförsvar är det, att tillbakavisa Hr B. B:s
ohemula försök, att göra Styrelsen ansvarig för de Lagförslag en
tillförordnad Kommit afgifvit, för att sälunda, tvärtemot denna
Styrelses upplysta vilja, hindra Iandets intressen att i frågan uttala sig.
Ty Lagförslaget är Kommitns, till Regeringen i underdånighet afgif
na, icke Styrelsens Förslag. Det är fiera medborgares äsigt af, hvad för
landet kan vara gagneligt, jemte hvilket Styrelsen upplyst tillåtit öfriga
medborgare att frambära deras åsigter. Eller viil ni Hr B. B. ocksä göra
Förslaget till Ny Psalmbok oanstasteligt, emedan det blifvit pä Styrel
sens befallning offentliggjordt’? 20

Dä nu mot dessa Förslag en anmärkning göres, och bevis för dess
rigtighet anföras, sä måste detta innebära ett pästående, att Kommitn
uti den ifrigavarande punkten icke rätt fattat landets intressen. Detta
pästäende är i närvarande falI en obetydlig enskild mans mot Kommi
töns högre insigt. Det bör icke gälla för annat. Men det »kan» dock
innehälla nägon sanning. Offentligen uttaladt kan det offentligen
vederläggas. Men icke vederlägges det derigenom, att anmärkaren
förkiaras för okunnig eller för en förbrytare. Och denna slags veder
läggning är likväl den enda, Hr B. B. behagat försöka. Att döma af
landets Tidningars ytttanden öfver detta 13. B:s beteende, har det redan 30
blifvit efter förtjenst uppskattadt.

Hr 13. B. anser vär egoism genom dessa beteenden vara sårad. Detta
vittnar blott ytterligare om hans egen färänga. Hr 13. 13., ni är en
anonym quidam. Ni anför intet i sak, bevisar intet. Utgifvaren af detta
blad är namngifven person. Han har i tvä års tid genom bladets
innehäll bevisat sin ifver för sak och sin goda vilja att gagna. Huru
skulle dä era toma diatriber kunna sära hans egoism? — Tvärtom: dessa
diatriber skola bära vittne om, hvem som lätit egoism och fäfänga
nedtysta sitt bättre vetande och gort en signatur missaktad, som —

kanske döljer ett namn, värdt att icke nedsättas. 40

33 TILL SAIMAS HÖGTÄRADE PRENUMERAN
TER.
Saima ,z:o 1 2.11846

H:fors Tidningar synas anse sig oförhinrade, att när som belst anställa
en beräkning öfver enskld mans affärsbestånd. Sä hafva de bland andra
äfven gjort Saimas utgifvares profit till föremäl för sina beräkningar. 50
Saken kan vara likgiltig; endast att uppgifterna äro sanna. Af Saima

Hafva t. cx. »Lagkommitns» och »Lagberednrngens» i Sverige arbeten varit
Regcringcns? Och har det varit oförsynt, hvad ali kritik ort, att interpellera tiH
dessa Kommiteer?
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hafva 1845 genom postverket klifvit requirerade 5 hei årgångs exempiar
mera än 1844, men 27 exempiar för half årgång mindre. Sistnämnda
större requisition för 1844 skedde förnämligast till Helsingfors post
kontor, och förmoda vi, att Saima för de fiera exempiaren första
haifåret 1844 har att tacka välviljan att uppmuntra bladets utgifvande.
H. T. uppgifver likasä summan af requirerade exempiar origtig.

Vi hoppas derföre, att Saimas ärade Läsare icke skola läta H. T:s
försök att diskreditera biadet öfva något infiytande. 1 ali händelse
tiliräkna vi värt blads större eHer mindre framgång icke Allmänhetens

10 förmäga att omfatta vära ringa bemödanden, utan vär egen oförmåga
att tiliifredsställa Dess fordringar. Tyvärr kunna vi för nu började
årgång intet mera lofva, än hvad dc föregående bevisat oss förmä att
häHa. Bladets Prenumeranter hafva också aldrig bhfvit iockade genom
löften.

34 FINSKA ÄRENDER 1 SVERIGE.
Saima n:o 2 15.11846

20
Enskiida bref från Sverige underrätta om en poiemisk, som i dc
Svenska Tidningarne föres angäende Finlands nuvarande förhåflan
den. Såsom första uppslag ingår i denna en DagI. Ailehandas artikel
om »Det moderna Suomi,» ur hvilken utdrag varit syniigt äfven i
Finska blad. Redan detta korta utdrag visar, att harmen styrt förfat
tarens penna och gjort hans skildring hänande.

Till svar pä denna artikel har nu i Vinterbiadet blifvit införd en
uppsats af nägon Finne eller f. d. Finne, som söker upplysa den
anfallande om Finlands närvarande förhäilanden och försvarar rätt

30 mätigheten af »det moderna Suomis» anspräk och förhoppningar pä en
nationel bildning. Denna uppsats skall 1 sä måtto icke vara viii affattad,
att den stäuler ringa betydande omständigheter högre, än de förtjena,
och sålunda iemnar belackaren rum. Till densamma lärer Vinterbladets
utgifvare hafva bifogat sina anmärkningar, hvilka, säsom äfven lätt
kan förmodas, öfvergå från den nationela bildningen till landets
pohtiska ställning och härvid lägga accenten på, hvad som föreflnnes
»dc jure» och »dc facto.» För öfrigt skola anmärkningarne vara
författade i samma harmfulla ton, som Aflehanda artikein.

Det är nu icke svärt att finna, hvad som hos en Svensk framkaliar
40 harm vid fråga om Finska förhåilanden. Obekantskap med dessa

förhållandcn är hufvudorsak. Ty i Sverige äro äfven dc vetenskapligt
bildade sä okunnige i aHt, hvad Finland rörer, att man viii finner, huru
denna okunnighe[ är ett arf redan från tiden af de bäda ländernas
förening, om den ocksä kanske yttermera tiliitagit sedan 1809. För det
andra är det ursäktligt, att den Svenska nationalfäfdngan, understödd
af denna ringa i sakkänncdom, upprörcs vid hvarje en Finnes yttrandc
af belätenhet under landets nuvarande förhäulanden. Samma färänga
har kanske väliat, att 1 Sverige ingen enda skiidring af dessa förhäilan
den, af Finlands öden sedan 1809, trädt i dagen. Ty en och annan

50 sanningsiös, alIt stöd af fakta beröfvad utgjutelse i dc Svenska dagbla
den kan icke gäHa för en sädan skiidring.

Dii man vidt och bredt ordar om den politiska stäulningen, isynner
het för framtiden, glömmer man för det första, hvad Finland i detta
hänseende hade att skryta mcd under Svenskt öfvcrväldc. Det styrdcs
frän Sverige; jemförelsevis fä Finnar kunde nå en plats 1 samhället, som


