
432 M. A. CASTRN’S GRUNDZOGE EINER TUNGUSISCHEN SPRACHLEHRE...

Ännu har man att vänta utgifvandet af Castrns Tatariska Gram
matik genom S:t Petersburgska Vetenskaps-Akademins försorg. Upp
drag dertili hade professor Kellgren åtagit sig. Hans förtidiga död

hindrade fuligörandet deraf och redigerandet har derföre nu öfverta

gits af annan man.
Så torde återstå Jeniseisk-Ostjakiska grammatiken m. m., hvars

utgifvande i saknad af nödig insigt för dess redigerande mäste öfver

temnas åt framtiden. och Samojediska m. fi. Sagor och Sånger.
De Ethnologiska föreläsningarne tryckas i Svensk uppiaga på uni-

10 versitetets bekostnad.
JO VO S.

75 KANDIDATEN AUG. AHLQVIST’S RESORO
Litteraturblad no 11, november 1856

Ehuru Hr Ahlqvist beskrifver sina resor i bref till Suometar, det blad,

hvars grundläggare och första redaktör han var, innehåller dock denna

20 beskrifning inga närmare underrättelser om den resandes forskningar

och dessas resultater. Både af sädan anledning och för att tillika gifva

den läsande alimänheten en mera sammanträngd öfversigt af resans

fortgång, än den ur spridda bref kan hemtas, har Red. begagnat det

benäget medgifna tilifället, att ur Hr A:s officiela reseberättelse till

Akademiska Konsistorium göra ett sammandrag, som här meddelas.

Reseberättelsen, pä Finska språket skrifven, kommer att i dess heihet

aftryckas i tidskriften Suomi.
Det torde vara läsaren kändt, att universitetet har ett af dess

dåvarande Högre Kansler, Hans Majestät nu regerande Kejsaren,

30 ansiaget resestipendium om 2 500 Rubel Silfver, som på Konsistorii

förslag af Kansler bortgifves ät sådane unga vetenskapsmän, hvilka

under föregående vistelse i Ryssland inhemtat kännedom om Ryska

språket. Hr Ahlqvist, hvilken genom sina tidigare forskningsresor i

Ingermanland och Estland och i sammanhang med dessa en längre tids

vistelse i S:t Petersburg uppfyllt detta vilkor, erhåll i början af ret

detta Alexanders-stipendium sig tilideit och reser nu, för att lära känna

de Finska folk’s språk, hvilka finnas bosatta i Europeiska Ryssland i

trakten af Ural och i Voiga floddalen.
För korthetens skuld införa vi den resande sjelf berättande, ehuru.

40 enligt hvad antydt blifvit, det icke sker i Reseberättelsens ord.

Herr Ahlqvist slutar med anföranden om Tschuwaschernas sånger och

exempel på dylika, samt med en härledning af folkets namn, enligt

hvilken detta skulle betyda: de vid vattnet boende. Underrättelser

angående språket viil Hr A. meddela nästa gång. Från Kosmodem

jansk, derifrån berättelsen är daterad den 6 Oktober, ville han begifva

sig till Tscheremissernas boningsplatser, för att studera detta folks

språk. Det är kändt, att Herr A. tidigare, än hans afsigt var, ätervändt

till Kasan, i följd af något misstag med penningeremisserna. Nästa

50 reseberättelse kan motses i April månad nästa år, emedan enligt

regiementet för resestipendium, Hr A. åtnjuter, sådan berättelse bör af

stipendiaten afgifvas hvarje halfår.
J. yO SO


