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de en ringa början, ett par föredrag i vetenskaps- 

societeten, har mitt arbete under forskningens fortgäng 

vuxit ut till en vidlyftig framställning af värt univer- 

sitet, dess öden och dess ledande män, under den tid, 

dä detsamma bar namn af kejserliga Äbo akademi. En 

universitetshistoria i sedvanlig mening har jag icke äsyf- 

tat att leverera, icke en 1 detaljerna utarbetad, systema- 

tisk redogörelse för akademins organisation, värksamhet 

och inre lif i alla deras uppenbarelseformer; icke heller 

en öfversiktlio framställning af den art jag tidigare med- 

delat om kongl. Abo akademi under de férsta âttio aren 

af dess tillvaro. Frangaende en uppställning af sadan art 

— hvars lämplighet för en kortare tidsperiod für öfrigt 

kan ifrågasättas — har jag föredragit en annan metod, 

som medgifvit mig större frihet såväl vid valet som vid 

behandlingen af de föreliggande frågorna, utan att, sà- 

som jag vill tro, uppfattningen af de akademiska förhål- 

landena därigenom kommit att lida eller någon företeelse 

af betydelse blifvit lämnad utan afseende. 

I den nu föreliggande delen ha lärdomshistoriens 

framsteg, den vetenskapliga forskningens resultat, endast 

i allmänna drag blifvit berörda; detaljerna af hvad vi 

kunde kalla för akademins inre hushållning ha lämnats 

å sido och redogörelsen för akademins på konstitutio- 



VI 

nerna grundade organisation såväl som skildringen af stu- 

dentvärlden — hvartill für ifragavarande ar endast obe- 

tydligt material förefinnes — har uppskjutits till längre 

fram. Hvad som här närmast afsetts, har varit en ut- 

redning af den invärkan 1808—1809 ars stora politiska 

omhvälfning utöfvade pa de akademiska förhållandena, 

en framställning af det sätt, hvarpa akademin bestod 

stormen, och af den hallning, det akademiska samhället un- 

der krigstiden och de därpå närmast följande fem till sex 

åren intog till den nya regimen. Sasom vi skola finna, 

betecknades inträdet i hvad man plägade kalla for det 

nya tidehvarfvet, den nya æran, af en högst märklig 

förbättring i akademins ekonomiska ställning, och jag har 

därför till en början omständligt redogjort för tillkom- 

sten och innehållet af den nya staten och det nya indel- 

ningsvärket, de materiella grundvalarna för akademins 

framtida värksamhet, för att därpå dröja vid besättandet 

af de talrika tjänster, för hvilka man hade att tacka den 

ädelmodige eröfrarens högt lofordade frikostighet. Icke 

mindre vidlyftigt har jag uppehållit mig vid skildringen 

af de mest framträdande personligheternas politiska håll- 

ning och sinnesart, deras uppfattning af hvad man gärna 

kallade för tidernas och relationernas förändrade skick 

och af de plikter, den politiska förändringen pälade aka- 

demins ledare och vårdare. Till min uppgift har vidare 

hört en skildring af undervisningsväsendets tillstånd och 

de första försöken till dess reformerande och utvidgande 

enligt tidens fordringar jämte en redogörelse för de sträf- 

vanden, som från olika håll gjordes att höja akademins 

litterära anseende. Sävidt möjligt varit, har jag försökt 

teckna de personliga förhållandena inom den akademiska 

regeringen, därvid bl. a. dröjande vid en på sin tid märk- 
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lig akademisk konflikt, och slutligen har jag berört dels 

de relationer, som efter skilsmässan från Sverige åter- 

knötos med det gamla broderlandets högskolor, dels det 

närmande, som inleddes till kejsardömets lärdomssäten 

och för den litterära odlingen nitälskande magnater. 

Tidsgränsen för min framställning har jag, af flera skäl, 

utsatt till grefve G. M. Armfelts död sensommaren 1814, 

om jag ock på sina ställen låtit undersökningen fortgå 

ett stycke fram, såsom jag à andra sidan stundom egnat 

en förberedande uppmärksamhet åt personer och förhål- 

landen, hvilka först något senare framträda inom det 

akademiska samhället. 

Såsom läsaren torde finna, utgör den politiska om- 

hvälfning, som för hundra år tillbaka förde vårt folk in 

på nya banor, s. a. s. bakgrunden för mitt arbete, och 

om jag än alltid haft akademin och dess män för ögo- 

nen, har jag, 1 den man hänsynen till arbetets plan och 

ändamål det medgifvit, velat lämna bidrag också till ti- 

dens politiska historia eller, nogare formuleradt, till den 

allmänna tidsuppfattningens, den politiska underkastel- 

sens historia. För att få de personers tänkesätt och 

grundsatser, hvilka togo ‘del i akademins förvaltning och 

därpå utöfvade inflytande, att klarare framträda, har jag 

med förkärlek meddelat dessa personers enskilda såväl 

som consistorii academici officiella uttalanden, och jag 

har ofta nog föredragit att hellre meddela för mycket 

än för litet. Jag har i allmänhet gjort det utan reson- 

nerande kommentarier, där slutsatserna tyckts mig ligga 

för nära till hands för eftertanken för att behöfva sär- 

skildt framhäfvas eller där yttrandena äro af den art, 

att de inskränka sig till att utgöra illustrationer till ti- 

dens konventionella sätt att forma sina uttalanden. 
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De källor, pa hvilka mitt arbete grundat sig, kunna 

fördelas pa tvenne kategorier: vederbörande ambetsmyn- 

digheters handlingar och de enskilda samlingarna af 

bref, koncept och hvarjehanda uppteckningar. 

| Inom den förstnämnda gruppen träda, såsom väl- 

förklarligt är, i främsta rummet de akademiska källorna: 

consistorii academici protokoll och registratur (båda dels 

renskrifna, dels i koncept), till konsistorium ankomna 

kejserliga (kungliga) och kanslersbref samt nationsmatrik- 

lar 1 universitetsbiblioteket, consistorii minoris och oeco- 

nomici protokoll äfvensom akademins stats- och jordeböc- 

ker samt indelningsväsk på universitetet; vidare ankomna 

brefakter, brefkonceptböcker och diverse oinregistrerade 

handlingar i kanslersarkivet 1 Petersburg. Men därjämte 

ha talrika bidrag, större och mindre, hämtats ur komi- 

téns för finska ärenden handlingar, protokoll och bref- 

böcker i statssekretariatets arkiv i Petersburg, ur Åbo 

domkapitels protokoll i domkapitelsarkivet i Åbo äfven- 

som ur följande i Finlands statsarkiv förvarade serier af 

handlingar: regeringskonseljens pleniprotokoll, ekonomie- 

departementets protokoll och brefkoncept, generalguver- 

nörens skrifvelser till konseljen, supplikakter, utslagslig- 

gare, jordeböcker och mantalslängder, kejserliga bref och 

reskript till generalguvernören, generalguvernörskansliets :- 

akter och journaler m. m. 

De privata samlingar, som stått till mitt begag- 

nande, äro följande: Aminnesamlingen (bref från G. M. 

Armfelt till hans fru och dotter samt till landshöfdin- 

garne Carl och G. Fr. Stjernvall m. m.), Rélax saml. 

(brefven till J. Fr. Aminoff och hans fru m. m.), Stjern- 

vall-Walleenska saml. (brefven till C. J. Walleen), Behbin- 

derska saml. (brefven till R. H. Rehbinder och särskilda 
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handl. rör. hans ämbetsförvaltning), Ehrenströmska saml. 

(afskrifter af bref till J. A. Ehrenström), Kothenska saml. 

(bref till G. v. Kothen), och J. P. Winters saml. — alla 

dessa förvarade pa statsarkivet; vidare den Porthan-Teng- 

strémska brefsamlingen (brefven till Jak. Tengstrém), La- 

gus ska saml. och A. J. Sjögrens saml. (Ephemerider) 1 

univ. biblioteket,  T'engstrüm-Lagus ska famaljearkivet pa 

Lill-Ojamo (biskop J. Tengströms koncept till bref, of- 

ficiella skrifvelser m. m.) äfvensom det Hällströmska fa- 

miljearkivet pa Olkkala, som dock endast 1 mindre grad 

hänför sig till de i denna del behandlade aren. 

Dateringen 1 de källor, som omnämnas, är 1 de 

fall, där annat icke uppgifves, värkställd efter den nya 

stilen 1 de handlingar och skrifvelser, som tillkommit 

inom Finland, äfvensom — atm. i regeln och savidt man 

kan bedéma — i de enskilda meddelandena fran finska 

ämbetsmän 1 Petersburg; efter den gamla stilen ater 1 de 

kejserliga och kanslersbrefven, i skrifvelserna fran den 

finska komitén samt 1 brefven fran de korrespondenter 

1 kejsardömet — universitet, dignitärer och enskilda lärde 

— hvilka trädde i beröring med akademin, dess kansler 

och prokansler. Undantag från den förra gruppen göra 

generalguvernörens skrifvelser och, åtm. 1 regeln, L. G. 

v. Haartmans bref, i hvilka den gamla stilen blifvit följd. 

— Ortografin 1 citaten har moderniserats, dock hellre 

med lätt hand än radikalt. 

Så ber jag till sist att få frambära uttrycken af 

min tacksamhet till herrar hofmästaren, grefve Carl 

Armfelt på Åminne, grefve Fredrik Aminoff på 

Rilax, rektor Ernst Lagus i Helsingfors och landt- 

bruksrådet Emil af Hällström på Olkkala för det till- 
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stand de benäget lämnat mig att begagna de i deras ägo 

befintliga familjearkiven. 

Helsingfors 1 juni 1912. 

Carl v. Bonsdorff. 



KRIGSTIDEN. 





I. 

Ir os ti diem. 

1. 

Akademin år 1808. 

Då ministerstatssekreteraren grefve R. H. Rehbinder 

på äldre dagar satte sig ned att skrifva sina memoarer, 

gingo hans tankar helt naturligt tillbaka till 1808—1809 

års krigiska omhvälfning, och han sökte till en början 

att för sitt minne klargöra den hållning de olika sam- 

hällsklasserna under krigets förlopp intagit till den seg- 

rande motståndaren. Enligt hans uppfattning höllo de 

lägre samhällsklasserna — bönder, handtvärkare och bor- 

gare — ifrigt fast vid föreningen med Sverige såsom den 

för dem förmånligaste politiska tillvaron och ansågo 

striden böra fortsättas med alla medel, medan åter de 

högre klasserna — adeln, prästerskapet och flertalet bland 

tjänstemännen — voro af den mening, att alla försök till 

motstånd dock skulle ändas med Finlands ställande under 

ryskt öfvervälde och att till följd däraf enhvars plikt var 

att söka mildra de olyckor, utan hvilka förändringen icke 

kunde försiggå. Flere bland landets 1 materiellt och in- 

tellektuellt afseende mer framstående män — förmenar 
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Rehbinder — hade af olika anledningar dragits öfver till 

Sverige, medan de tjänstemän, som stannat kvar, äfven de 

främsta funktionärerne, 1 allmänhet voro medelmåttiga 

personer, „de vieux routiniers“, utan högre politisk ut- 

bildning och världserfarenhet. Saknande kraft och för- 

måga att dirigera den allmänna opinionen och att sam- 

manhälla de olika samhällsklasserna kring ett gemensamt 

program, en ,point de réunion“, underläto de att upp- 

göra en plan för gemensamt uppträdande, att kombinera 

det förflutna med det närvarande och framtiden, hvartill 

ännu kom att ingen ville åtaga sig ett ansvar utanför 

kretsen af sina närmaste plikter. Långt ifrån att tänka 

på något motstånd emot fienden, bemödade sig därför 

nämnda samhällsklasser om att lugna folkets sinnen och 

att afhålla de krigslystne bland allmogen från företag, 

som endast retade den segrande fienden. Det fanns nog 

— medgifver Rehbinder — inom denna grupp af ,mode- 

rata" — le parti modéré — dem som pävärkades af hän- 

synen till enskilda fördelar, men de flesta, förklarar han, 

leddes af patriotiska syften, och om de äfven misstogo 

sig i fråga om formerna samt läto sig förledas till otidiga 

åtgärder — „des démarches intempestives" — så hade 

dessa sin grund i brist på erfarenhet, takt och världskänne- 

dom, men utgingo från den ,rena intentionen" att rädda 

Finland från fullständig undergäng. !) 

Alldeles så som den finske statsmannen på gamla 

dagar såg saken torde nu förhållandena icke artat sig. 

I en del punkter väcker hans uppfattning motsägelse och 

tål modifikation. Men 1 det väsentliga få vi nog gifva 

1) Rehbinder, Souvenirs de ma vie; R. Castrén, Skildringar 

ur Finlands nyare hist. s. 246—248. 

Bidrag t. känned. af Fin). 
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honom rätt och särskildt i fråga om det förhållande de 

högre samhällsklasserna intogo under kriget. Att dessa 

nämligen uppträdde med stor eftergifvenhet och passivitet 

gentemot den öfverlägsna fienden, kan icke bestridas, 

icke heller att en del bland dem egnade den ryska själf- 

herskaren en ödmjuk vördnad och underdånighet, hvar- 

med det kunnat och bort anstå — åtminstone intills denne 

blifvit af landets ständer hyllad såsom regent. För visso 

hade det varit riktigare och för eftervärlden mer sym- 

patiskt, om de samhällsklasser, hvilka främst represente- 

rade den politiska bildningen, äfven om de till sist nöd- 

gades underkasta sig eröfraren, mer allmänt uppträdt med 

större manhaftighet och motståndskraft, åtminstone med 

större reservation emot de främmande inkräktarne och 

deras herskare. Detta så mycket mer som dessa genom 

de proklamationer och anbud, som afgåfvos 1 början af 

det med slug hemlighetsfullhet — om också icke utan 

en viss, af spekulationer på andra håll föranledd mot- 

sträfvighet — förberedda kriget, tillkännagåfvo synner- 

ligen låga tankar om motståndskraften och ambitionen 

hos landets innebyggare, försvarare såväl som andra. *) 

Hvarpå de bildade klassernas hållning under krigs- 

tiden berodde och på hvad sätt den bör förklaras, om 

också icke i allt försvaras, har nogsamt blifvit framhallet. 

Och de förklaringar, som gifvits, torde väl i det hela 

tämligen riktigt återgifva de tankar och föreställningar, 

som invärkade på den allmänna opinionen, om man ock 

kunde anmärka en viss benägenhet att alltför mycket 

1) Svenska generalstaben, Sveriges krig åren 1808 och 1809, 

I s. 16—17, 30, 35—86; U. L. Lehtonen, Tilsitistä Haminaan I: 

159—160, 201—209; Ättioäriga minnen s. 5—9, 15—18. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



4 

framhalla omôligheten af en annan sakernas vändning 

och visheten hos de män, hvilka under denna kritiska tid 

trädde i den finska nationens främsta led och med den 

nya herskaren meddelade sig om landets framtida ställning. 

Utan tvifvel hade den eftergifvenhetspolitik, som 

följdes —- och som vi kunna beteckna bade såsom en 

svaghets- och en klokhetspolitik — sin förklaring 1 den 

vid det nittonde århundradets början allmänna — inom 

en del kretsar mähända redan traditionell vordna — üfver- 

drifna föreställningen om fiendens ôfverlägsna styrka 

äfvensom i det svensk-finska försvarsväsendets föråldrade 

skick samt 1 planlösheten vid och otillräckligheten af 

hjälpsändningarna fran Sverige, hvilka helt naturligt 

väckte misstro till den högsta krigsledningens förmåga, 

väl ock till dess vilja att 1 nödig utsträckning begagna 

rikets krafter till Finlands försvar. Denna misstro till 

den egna regeringen och till rikets hufvudland var en 

bedröflig yttring af opinionen i Finland, men den matte 

vunnit allmän utbredning under den ryska ockupationens 

framsteg, och efter Finlands eröfring samt den svenska 

konungens afsättning stärktes den ytterligare genom den 

oföretagsamhet, som utmärkte den nya regeringen 1 Sve- 

rige, och den motvilja det svenska folket själft hyste mot 

att underkasta sig större uppoffringar för Finlands åter- 

vinnande. !) Af största betydelse för de bildade klasser- 

1) Härom bl. a. Sam. Clason i Sveriges historia intill tjugonde 

seklet, IX s. 59, 98—99, 104—105, 152 och i Historisk Tidskrift 1909 

s. 38—43. 

Ett märkligt uttalande om de känslor, den otillräckliga hjälpen 

från Sverige väckte, möta vi i biskop J. Tengströms bref af den 6 

okt. 1809 till prosten O. Hambræus, meddeladt af E. G. Palmén i 

Hist. Arkisto XVI, prot. s. 116—124 (hvarom vidare i det följande). 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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nas hallning voro vidare det rykte for mildhet, adelmod 

och rättsinthet, som den ryska kejsaren vunnit inom och 

utom sitt rike, samt och icke minst de löften denne dels 

1 egen person dels genom sina befallningshafvande lät 

utgå om sin föresats att bevara de ,,conqueterade delarna 

af det svenska Finland” vid de lagar, privilegier och 

Äfven Rehbinder yttrar sig i redan nämnda ,Souvenirs de ma vie“ 

om sinnesstämningen i landet. ,Pourquoi nous a-t-on abandonné 

d’une manière si indigne“, frågade man sig i början af kriget. , C'est 

pour la troisième fois que la Suède expose gratuitement notre pauvre 

pays aux calamités d’une invasion étrangère, Voila comme on paye 

notre fidélité et nos sacrifices.“ Rehbinder framhaller, att sadant 

tal var öfverdrifvet och att det gaf sig med tiden, men han anser, 

att det utöfvade sin invärkan pa opinionerna och händelserna under 

kriget. — Ett tredje uttalande i samma riktning gafs ett halft ar- 

tionde efter kriget af ledamoten i komitén för finska ärenden C. J. 

Walleen, hvilken visserligen icke var någon beundrare af sina egna 

landsmäns uppträdande, utan mycket omildt bedömde detta. „Vi 

skildes fran Sverige — skref han den 21 jan. 1814 till biskop Teng- 

ström — emedan detta land med den utmärktaste lâcheté öfverläm- 

nade oss åt vårt öde och emedan vi, ledde af den klokhets anda, som 

utmärker vårt tidehvarf, själfva just icke gjorde rätt mycket för att 

hindra framfarten af den ström, som uppslukat oss och som, ehuru 

fruktansvärd den i sitt utbrott syntes, likväl kanske kunnat motas 

med långt mindre uppoffringar än dem flere andra länders innevånare 

1 senare tider lidit och, för bibehållandet af sin själfständighet, med 

tålamod och ihärdighet föredragit. — — — Sverige redan då influ- 

eradt af de revolutionära hufvuden, som kort därefter störtade den 

förra lagliga styrelsen och till hvilkas offenteligt yttrade principer 

det hörde, att Finland borde för alltid skiljas från dess besittningar 

— Sverige bekymrade sig lika mycket om oss som om invånarne i 

China, och själfve hade vi ingenting annat att åberopa än den trohet, 

hvarmed vi förr varit våra konungar tillgifna, och den stilla under- 

gifvenhet, hvarmed vi nu gingo under ett främmande välde. Så unge- 

fär lyda orden i alla landtdagens handlingar." Tengströms brefsaml. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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andra förmåner, som de atnjutit under de svenska konun- 

garnes skydd.!) Dessa löften och de vid dem fasta för- 

hoppningarna uppfylldes ju ock, såsom vi känna, till den 

grad att den i tidshändelserna djupt engagerade Abo- 

biskopen Jakob Tengström, som vi ofta komma att 

möta 1 det följande, några ar efter kriget kunde uttala 

de märkliga orden, att det endast var under en Alexander 

den förstes regering man kunde tänka sig en politisk 

ställning sådan som Finland till slut hugnades med. Och 

han tillade den önskan, att denna regering måtte blifva 

nog långvarig för att gifva det nya statsskicket tid att 

konsolidera sig för framtida öden. ?) 

Jämte dessa omständigheter af politisk, militärisk 

och personlig art invärkade ännu — såvidt vi kunna 

döma — på den egentliga ståndspersonsklassens och sär- 

skildt på ämbetsmännens hållning den vana vid servil 

undergifvenhet under öfverheten samt rädsla för själf- 

stindigt uppträdande, som utgjorde en af de ledsam- 

maste följderna af det i flera hänseenden förtjänstfulla 

gustavianska statsskicket. Genom 1789 ärs revolution 

hade Gustaf III gjort sig till herre öfver den under 

frihetstiden så myndiga ämbetsvärlden och hans efter- 

trädare i regeringen, Reuterholm säväl som Gustaf IV 

Adolf, hade gjort allt för att af tjänstemännen i riket 

dana en plikttrogen och arbetsam, men ocksä oklanderligt 

underdänig och därför osjälfständig samhällsklass af 

konungatjänare. Att dessa sträfvanden lyckats, framgick 

nogsamt af den motständssvaghet och osjälfständighet, 

som utmärkte de högsta ämbetsmännens förhällande till 

1) Jmfr. bl. a. Castrén s. 94—99, 227 m. fi. 

2) J. Tengström t. C. J. Walleen 23 mars 1812 (Stjernvall- 

Walleenska saml.). 
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konungen under de kritiska aren och som helt natur- 

het i ännu högre grad måste fôrefinnas hos de lägre 

tyänstemännen 1 provinserna. I en icke oväsentlig grad 

måste denna vana vid ovillkorlig lydnad under öfver- 

heten ha invärkat forsvagande pa motståndskraften gent- 

emot den ryska själfherskaren, sasom den à andra sidan 

forklarar en god del af den beundran och lojalitet, som 

egnades denne, sasnart han kunde anses ha trädt i den 

svenska konungens stad och ställe. Icke utan betydelse 

för tjänstemännens hållning under krigstiden var också 

den uppmaning, som den finska härens öfverbefälhafvare 

under truppernas återtåg fran gränsen ställde till läne- 

styrelsen 1 Nylands—Tavastehus’, måhända också 1 andra 

lin, att kvarstå pa sina platser for att efter möjligheten 

skydda befolkningen mot de fientliga truppernas af gam- 

malt kända godtycke. Det var en åtgärd, som måhända 

vann allmänt godkännande inom den högre ämbetsvärlden ; 

åtminstone hade den redan före krigets början förordats 

bl. a. af generalen, frih: G. M. Armfelt. 1) 

Fran den allmänna passivitet och undergifvenhet 

under ödet, som kännetecknade ämbetsmannakretsarna 1 

Finland, gjorde amplissimum consistorium vid kongliga 

Abo akademi intet undantag. Dess uppträdande under 

kriget utmärktes af motståndslöst tillmötesgående mot 

eröfrarens fordringar, försiktig omtanke om akademins 

och egna privilegier samt en ceremoniös vördnad gent- 

öfver kejsarens person. Till första början var denna 

1) J. R. Danielson, Suomen sota ja Suomen sotilaat vuosina 

1808 ja 1809 s. 61, 101. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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undfallenhet val icke större an att den later förklara sig 

genom krigsläget och känslan af hjälplöshet infor den 

öfverlägsna motståndaren. Men i den man den främ- 

mande herskarens sträfvan att underlätta eröfringen och 

tillvinna sig de besegrades benägenhet genom att upp- 

rätthälla landets grundlagar och de skilda ständens privi- 

legier framträdde jämväl 1 hans förhållande till universi- 

tetet, 1 samma man möttes också hans löften och libera- 

litet pa akademiskt hall med en tacksamhet, som icke 

stannade vid orden, utan till sist synes utgått fran värklig 

erkänsla och tillgifvenhet for den ädelmodiga besegraren. 

Efter det därpå de nya politiska förhållandena hunnit 

någorlunda ordna sig 1 de former, 1 hvilka de sedermera 

kommo att fortbestå, antog den undersåtliga vördnaden 

uttryck och dimensioner, som 1 intet hänseende gafvo 

efter för tidigare yttringar af lojalitet mot landets regent. 

Särskildt i detta hänseende kunna vi på consistorium 

academicum tillämpa Rehbinders omdöme om ämbets- 

mannakärens benägenhet för „otidiga åtgärder", om vi 

ock böra medgifva, att konsistorii uppträdande till första 

början kännetecknades af en viss försiktig sträfvan att 

undgå alltför påtagliga uttryck af underdanig hörsamhet. 

Akademins högste styresman var sedan år 1793 

öfverste marskalken, en af rikets herrar, grefve Carl 

Adam Wachtmeister af Björkö. En 1 det hela taget 

mindre betydande personlighet, som väl främst haft sina 

vänliga förbindelser med Gustaf IV Adolfs förmyndare- 

regering att tacka för sin kallelse till kansler, hade han 

under en 15:àrig tjänstetid genom välvilligt tillmötes- 

gående och genom åt akademin utvärkade förmåner till 

den grad tillvunnit sig de akademiska fädrens tillgifven- 

het, att man understundom fick höra honom nämnas vid 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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sidan af akademins store kanslerer. Särskildt kände sig 

konsistorium tacksamt mot honom för det värksamma 

understöd, hvarmed han befrämjat önskningarna om upp- 

förandet af ett nytt akademihus i st. f. det gamla, sedan 

medlet af 1600:talet begagnade.!) Genom krigshändel- 

serna skildes han 1 själfva värket vid all befattning med 

akademin, om också några under krigets första månader 

utfärdade skrifvelser vittnade om att han ännu ansåg sig 

ı utöfning af sitt höga ämbete. 

Såsom akademins egentliga ledare framträdde så- 

lunda biskop Jakob Tengström, hvilken fem år tidigare 

1) I den lyckönskningsskrifvelse, hvari konsistorium efter sed- 

vanan nyärstiden 1808 uttalade akademins ,lifliga vördnad och er- 

känsla", hette det: ,Hvad Tit. gjort och dagligen gör att dem för- 

tjäna, kan hvarken af framtid eller eftervärld glömmas, och då Tit. 

ärofulla bana -en dag är slutad, då ingen af denna akademis nu- 

varande lärare mera är till, skall ännu Tit. namn ofördunkladt lefva 

icke blott i rikets häfder, utan ock i de finska sånggudinnornas nya 

tempel och i de välgärningar Tit. dem dels beredt dels själf bevisat." 

I vemodiga, nästan aningsfulla ord erinrande om alltings förgängelse 

och tidsskiftets allvar, men ock om sin tacksamhet för åtnjutna för- 

delar och „sitt behof att sa nära som möjligt sluta sig in till före- 

målet för sin vördnad och kärlek", afslutade konsistorium sin skrif- 

velse med följande ord: „Sädane, E. E., äro de tankesätt akademin ät 

E. E. egnat och hvilka vid närvarande tillfälle hos henne med för- 

nyad liflighet äterväckas. Da hon gar att härmed ånyo förklara dem, 

förenar hon därmed den varma och hjärteliga önskan, att Försynen 

matte än i manga ar beskydda E. E. dyrbara dagar, aflägsna fran Tit. 

alla smärtande bekymmer och med rik välsignelse öfverhopa Tit. vörd- 

nadsvirda alderdom. Matte akademin sent sakna en sa upplyst sty- 

resman, en sa nitisk välgörare, en sa huld far!“ Nagra ar tidigare 

hade konsistorium förklarat kanslers „odödliga förtjänster" vara flere 

an att de kunde uppräknas och viktigare än att de kunde uttryckas 

med ord, som motsvarade konsistorii „oföränderliga vördnad och upp- 

riktiga tacksamhet.” Konsistorii registr. 24 dec. 1802, 24 dec. 1807. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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fran en teologie professur vid akademin befordrats till 

stiftets öfverherde och akademins prokansler. Såsom 

sådan ägde han att presidera vid konsistorii sammanträ- 

den, i hvilka han också tog flitig del, synnerligen da mer 

Biskop Jakob Tengström. 

betydande ärenden förehades. Hans anseende inom aka- 

i demin var mycket stort — om ocksa motstandare icke 
le o : i alldeles saknades — och det är nog sa troligt att det var 

han, som 1 allt väsentligt dirigerade konsistorii hållning 

I Bidrag t. känned. af Finl. 
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under krigstiden, såsom han ock genom sitt personliga 

inflytande hos landets nya herrar sökte att utvärka skydd 

och ökade förmåner för akademin, , detta Finlands första 

lärosäte", såsom termen lydde. Kändt är, hurusom Teng- 

Prof. Mathias Calonius. 

ström kom att taga en mycket värksam del i tidens poli- 

tiska frågor och att han därvid utmärkte sig såsom en 

bland de mest opportunistiske inom den meningsgrupp, 

hvars sträfvan, för att ännu begagna Rehbinders uttryck, 

gick ut på att rädda landet från total undergång. Hufvud- 

summan af hans politiska visdom i fråga om befolknin- 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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gens förhållande till de fientliga trupperna kan val anses 

sammanfattad 1 det cirkulär han den 1 juni 1808 pà den 

ryska öfverbefälhafvarens anmodan och i domkapitlets 

namn tillställde stiftets präster. Desse tillsades, såsom 

kändt, att enskildt och offentligt förmana sina åhörare 

,att med en kristlig och stilla undergifvenhet under den 

Högstes allvisa skickelse samt förtröstande till Hans fader- 

liga skygd och omvårdnad i fridsamt lugn fortsätta sina 

vanliga näringar och lefnadsyrken, hörsamma villigt höga 

öfverhetens och lagarnas bud samt afhålla sig ifrån alla 

oroliga och brottsliga företag, som, då de störa ej mindre 

allmän än enskild säkerhet, tillika samla olyckor, blods- 

utgjutelser och förödelser öfver både skyldiga och oskyl- 

diga och aflägsna den ljufva friden med all annan Her- 

rans välsignelse ifrån våra hemvister." !) 

Rector magnificus för året var jurisprofessorn Ma- 

thias Calonius, hvilken åtnjöt stort anseende för lärdom 

och erfarenhet samt ännu, trots sina sjuttio år, var 1 be- 

sittning af stor arbetskraft och energi. I högre grad än 

de flesta andra bedömde han de genom kriget inträdda 

förändringarna från statsrättslig och juridiskt-formell syn- 

punkt, och hans uppträdande under kriget har ofta fram- 

hållits såsom en motsats till den af prokansler represen- 

terade subordinationspolitiken. Men hans ställning såsom 

rektor ålade honom särskild försiktighet och genom hän- 

delsernas utveckling — „tidens och relationernas skick”, 

såsom det plägade heta — förmåddes äfven han att gent- 

emot eröfraren uppträda på ett sätt, som icke var enligt 

med hans, åtminstone vid ett tillfälle, offentligt uttalade 

grundsatser. 

!) Attioariga minnen s. 49. 

Bidrag t. känned. af- Finl. 
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De teologiska medlemmarne af konsistorium voro 

professorerne Christian Cavander, Gustaf Gadolin och 

Jakob Bonsdorff. Den förstnämnde var en älderstigen 

herre, som i tiden skall ha utöfvat stort inflytande pa 

den studerande ungdomen och ätnjutit högt anseende 

bland sina ståndsbröder, men numera hade ledighet från 

föreläsningarna och endast sällan syntes 1 konsistorium. 

De två andra däremot voro ännu i sin ålders fulla kraft. 

Gadolin, son till den intransigente partimannen under 

frihetstiden, Åbo-biskopen Jakob Gadolin, var en i all- 

männa värf lika mycket som i teologiska frågor initierad 

man, hade varit med om riksdagen år 1800 samt deltog 

under kriget i ordnandet af Finlands nya förhållanden 

såsom en af prästeståndets åtta ledamöter vid Borgå 

landtdag och såsom medlem af komitén för uppgörande 

af förslag till regeringskonselj. Någon politiker i egentlig 

mening torde han dock icke varit. Och ännu mindre 

kunde detta epitet gifvas åt den tredje teologie profes- 

sorn, som helst egnade sig åt sina teologisk-filologiska 

studier och genom sin skriftställarvärksamhet främst re- 

presenterade den lärda produktionen inom sin fakultet. 

Att döma af den hållning de tre teologerne såsom med- 

lemmar af domkapitlet intogo till frågan om den finska 

deputationen, voro Cavander och måhända äfven Gadolin 

mer benägna för eftergifvenhet gentemot segrarens ford- 

ringar, medan Bonsdorff anslöt sig till den svaga oppo- 

sition, som vid denna tid yppade sig. 

Med särskildt intresse följdes tidens händelser och 

den på dem följande omhvälfningen af den äldste medi- 

cine professorn Gabriel Erik Haartman, hvilken på som- 

maren 1808 efterträdde Calonius 1 rektorsämbetet och 

någon tid därpå såsom universitetets representant deltog 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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i den finska deputationens resa till Petersburg. I politisk 

habilitet stående närmast prokansler, därtill ännu bevand- 

rad i administrativa ärenden och kunnig i franskan, 

diplomatins rådande språk, tillvann han sig till den grad 

den nya herskarens och dennes rådgifvares uppmärksam- 

het, att han före fredsslutet hugnades med tvenne veder- 

mälen af kejserlig nåd och något år därefter först med 

adlig värdighet, så med kallelse till den inhemska rege- 

ringen. Utanför politiken stod däremot hans ämbetsbro- 

der och anförvandt Gabriel Bonsdorff, som vid sidan af 

sin akademiska värksamhet var mycket upptagen af all- 

männyttiga och enskilda värf. Samma var förhållandet 

med den tredje ledamoten af medicinska fakulteten, e. o. 

prof. Josef Pipping, hvilken icke ägde säte 1 konsistorium 

och således var ställd utanför den akademiska regeringen. 

Den filosofiska fakultetens representanter i konsisto- 

rium voro, efter tjänsteålder, professorerne Carl Niklas 

Hellenius, Johan Gadolin, Frans Mikael Franzén, Anders 

Johan Mether, Gustaf Gabriel Hällström, Johan Fredrik 

Wallenius, Anders Johan Lagus och Johan Bonsdorff. 

Vid behandling af frågor rörande biblioteket bereddes 

dessutom säte åt bibliotekarien Gabriel Israel Hartman, 

som dog under krigstiden. De flesta af dessa herrar voro 

på sina läroområden utmärkte män och ännu i sina bästa. 

år. Franzén hade redan vunnit sitt stora namn såsom 

skald och hedrades vid denna tid med inval till svenska 

akademin. Gadolin var känd i utlandets lärda värld och 

äfven Hällström hade hunnit fästa uppmärksamheten vid 

sina arbeten. Men i de politiska händelserna hade ingen 

inom fakulteten tagit någon värksam del och gjorde det 

1 allmänhet icke heller efteråt. Var det någon, som kom 

att utmärka sig framom de andra, så var det den mång- 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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kunnige och själfsäkre, 1 en framtid för sin hersklystnad 

och konservatism kände eloqventie professorn Wallenius, 

hvilken år 1810 — for en tid jämte Franzén — üfvertog 

ledningen af Abo tidning efter dess fürändring till officiellt 

organ. Såsom medlem af Abo domkapitel kom Lagus att 

taga parti i frågan om stiftets förhållande till den ryska 

befälhafvarens påbud, och ställde han sig åtminstone med 

hänsyn till valet af den finska deputationen på den ovill- 

korliga underkastelsens ståndpunkt. !) Som en motsats 

till honom torde man få anse fakultetens yngste medlem 

Johan Bonsdorff, hvilken liknade sin broder i teologiska 

fakulteten och under en senare tid trädde i bestämd 

opposition mot akademins ledare. 

Bland universitetets ,yngre“ lärare, adjunkter och 

docenter, funnos några, hvilka med tiden förvärfvade sig 

en viss betydenhet och äfven vunno inträde 1 den aka- 

demiska regeringen. Men för tillfället voro de ställda 

utanför allt inflytande på de akademiska förvaltnings- 

ärendena. 

Studentkåren torde vid denna tid räknat 200—250 

närvarande medlemmar, fördelade på åtta nationer: Abo-, 

Satakunta, borealiska, nyländska, tavastländska, dsterbott- 

niska, viborgska och sveo-gotiska nationen. 

1) Castrén, Skildringar s. 45—47. 
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Consistorium academicum och den nya regimen. 

Med lifligt deltagande hade consistorium academicum 

under loppet af flera ar följt de storpolitiska händelserna 

i Europa och särskildt pa den krigsskadeplats, där rikets 

egna trupper stredo mot de franska eréfrarne. Med oro 

hade man mottagit underrättelser om svenskarnes neder- 

lag och de faror, 1 hvilka konungen sväfvat, val ock om 

dennes egendomliga uppträdande under kriget, hans besyn- 

nerligheter och militäriska odughghet, om hvilka ryktet 

nogsamt visste att förtälja 1 Abo såsom annorstädes. Men 

så länge kriget höll sig till länderna söder om Östersjön 

och grannförhållandet till Ryssland var godt, kände man 

sig någorlunda tryggad mot olyckor af större omfattning. 

Och hvilka betänkligheter de med förhållandena närmare 

förtrogne än hyste med afseende å konungens sinnestillstånd, 

voro dock alla med den undersåtligaste trohet fästa vid 

sin öfverhet, såsom de också lojalt höllo den fortsatta 

och ostörda föreningen med Sverige såsom den natur- 

ligaste och önskligaste formen för politisk tillvaro. 

På det mest öppenhjärtiga sätt framträdde dessa 

akademins undersåtliga känslor vid årsskiftet 1808. Det 

hade under föregående tid blifvit plägsed, att konsisto- 

rium årligen vände sig till det kungliga huset med under- 

dåniga önskningar om ett lyckosamt nytt år, önskningar, 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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med hvilka vanligen förenades de vackraste loford åt 

konungen, akademins välgörare och fader, samt uttryck 

af vördnad för det kungliga husets öfriga medlemmar. I 

enlighet med denna plägsed; som förklarades vara icke 

endast en plikt, utan ett värkligt behof och ett nöje, tog 

sig konsistorium äfven vid slutet af år 1807 friheten att 

nalkas sin nådige herskare med en nyårshälsning, hvari 

det gat uttryck at sin varmaste undersatliga tilloifvenhet 

och sin tilltro till konungens förmåga att lotsa fram riket 

genom tidens allt mer öfverhandtagande stormar. 

„Da vid slutet af ett nytt ar — hette det i konsi- 

storii skrifvelse — ett år, utmärkt af stora omväxlingar 

och stora olyckor öfver Europas nationer, Svea inbyg- 

gare kasta en blick tillbaka öfver alla dessa rysvärda och 

förvånande händelser och därunder än se sig och fäder- 

neslandet räddade, själfständige och lycklige framför så 

många andra världens folkslag, kunde de väl neka sig 

den tillfredsställelsen att med glädjens och tacksamhetens 

vördnadsfulla offer nalkas den konung, hvilken de näst 

den allsvåldige hafva att tacka för sin fortfarande med- 

borgerliga sällhet?" Trygg och afundsvärd var denna 

sällhet , under det fanatismen och våldet i många fram- 

farna år härjade de flesta öfriga länder af vår världsdel, 

tills omsider krigets låga spridde sig äfven till Norden 

och störde dess lugn”. Genom konungens , visa rådslag, 

mannamod och ständaktighet“ hade fosterlandet räddats 

och ,Svea folk och vetenskaperna eller deras idkare, 

hägnade af E. K. M:ts milda omvårdnad, dela glade och 

vördnadsfulla den allmänna undersätliga erkänslan för 

deras och fosterlandets gemensamma beskyddare.“ 

„Värdes därför, allernadigste konung — utbad sig 

konsistorium — i näder tilläta äfven E. K. M:ts Abo 

Nat. o. Folk, H. 69. 2 
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akademi, som fått emottaga så manga dyrbara och smick- 

rande vedermälen af E. K. M:ts stadiga hägn och kongl. 

frikostighet, att med de lifligaste känslor af oskrymtad 

vördnad och tacksamhet fa vid ingången af ett nytt ars 

skifte hälsa sin konung och yppersta välgörare och att 

tillika med de varmaste förböner önska nya mått af ära 

och lycksalighet öfver E. K. M:ts kommande dagar, dem 

en mild försyn till det högsta tal här i dödligheten för- 

länge och uppehalle! Matte det ingående året kröna 

jordens folkslag med en allmän och länge efterlängtad 

frid och Sveriges sällhet blifva såvisst beständig och 

oförgänglig som minnet af E. K. M:ts vishet, dygder och 

. faderliga kärlek för sitt folk skall ärefullt och välsignadt 

gå till de senaste släkter!” 

Lifvadt af samma undersåtliga trohet vände sig kon- 

sistorium jämväl till den unga kronprinsen Gustaf med 

uttalande af den vördnad och tillgifvenhet det svenska 

folket alltid hyst för ättlingarne af konungahuset och sär- 

skildt för „de prinsar, hvilkas spira det en dag skulle 

hafva att tacka för sin sällhet.” — , Allt ifrån deras vagga 

har det uppmärksamt följt utvecklingen af, sitt växande 

hopp och med aningen af framtidens lycka, med glädje 

öfver dess förebud och med välsignelser åt hvarje steg 

till dess uppfyllande gifvit dem ar fran år allt flere bevis 

af sina varma undersätliga tänkesätt.” Konsistorium till- 

önskade prinsen Försynens ymnigaste välsignelser och 

slutade med den förhoppning, att han intill senaste ålder 

måtte mötas af den kärlek han allt mera komme att för- 

tjäna. 

Äfven ihågkom akademin konungens farbroder, den 

förre hertigen-regenten, samt de kvinnliga medlemmarna 

af konungahuset — drottningen, enkedrottningen, prin- 
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sessan-abbedissan och hertiginnan af Södermanland — 

med de varmaste lyckénskningar. Till den förstnämnde 

yttrade konsistorium, att akademin delade „med alla red- 

liga svenska män, deras älskade höga konungahus oför- 

änderligen tillgifne“, den djupaste vördnad för H. K. H:ts 

lysande höga egenskaper, bland hvilka särskildt framhölls 

den af stora förfäder ärfda kärleken till lärdom och nyt- 

tigt vetande jämte nitet att hägna vetenskapernas tillväxt. 

Åt drottningen sades, att då konsistorium blickade framåt 

1 tiden, mötte det där „med förtjusning Sveriges drottning 

hand i hand med landets konung och far, mildt spridande 

lugn och sällhet kring Svea bygder under en lång följd 

af år genom glansen af sina dygder, eldande fosterlandets 

barnabarn till efterföljd af dess dyrkade fotspar“. 1) 

Det var sålunda med en den vackraste sympatiytt- 

ring för det kungliga huset, med uttalande af de mest 

rikstrogna och lojala tankar den kungliga akademin i Åbo 

begynte det skickelsedigra året 1808. Väl må det med- 

gifvas, att de uttryck, i hvilka dessa tankar framfördes, 

icke så litet skattade åt tidens chargerade manér, åt dess 

benägenhet för öfverdrifna talesätt. Men vi ha därför 

ingen rätt att — med tanke på de framtida händelserna 

och ännu mindre på dem, som timat tjugu år tidigare — 

betvifla uppriktigheten af de lojala känslor, som vid detta 

tillfälle uttalades och hvilka därintills beherskat akademin 

1 dess förhållande till landets öfverhet. 

Det blef den sista hyllning Åbo akademi egnade 

den svenska konungen. Ty icke långt därefter timade 

händelser, som satte de undersåtliga känslorna och för- 

troendet till regeringens förmåga att fortfarande rädda 

1) Konsist. registr. 24 dec. 1807 o. följ. 
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„den medborgerliga sällheten“ pa det hårdaste prof. Dag 

efter dag begynte rykten att sprida sig om ryssarnes 

fientliga planer och om deras infall i landet. Sa följde 

underrättelser om de första gränsstriderna, om de finska 

truppernas bortdragande till de nordligare landsdelarna, 

om ryssarnes frammarsch mot Abo och om befolknin- 

gens motständslösa undergifvenhet. Den krigiska fara, 

som sedan Gustaf III:s dagar alltjämt hotat vid den 

östra gränsen, hade plötsligt ryckt in uti landet, innan 

ännu regering och folk hunnit med de anstalter dess 

kraftiga motande kräfde. 

Hvilka tankar consistorium academicum hyste om 

det egna försvarets kraft och med hvilka föreställningar 

det motsåg de fientliga truppernas uppträdande inom 

landet, framgick af det sätt, hvarpå första underrättelsen 

om krigets början blef af de lärda herrarne mottagen. 

Vid sammanträde den 26 februari 1808, som bivistades 

af prokansler, rektor och de flesta konsistorieledamöter, 

meddelades ,de oväntade bedröfvande underrättelser”, att 

en talrik rysk krigshär inryckt öfver gränsen, hvaraf 

„mycken anledning vore att befara, det någon del af 

denna här, 1 anseende till dess öfverlägsna styrka, äfven 

snart torde hemsöka denna stad.” Med anledning af detta 

meddelande tog konsistorium under ompröfning, huruvida 

skäl förelågo att på samma sätt som under stora och lilla: 

ofreden rädda akademins bibliotek och öfriga lösegendom 

genom öfverflyttning till svenska sidan. En sådan åtgärd 

befanns emellertid denna gång omöjlig till följd af års- 

tiden och därtill ännu ,så trodde konsistorium sig — 

hette det — af närvarande tidehvarfs större upplysning 

och den mildring äfven själfva krigen vunnit hafva all 

anledning till det glada hopp, att akademin och de öfriga 
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mindre lärovärken här 1 orten, långt ifrån att nödgas be- 

fara våldsamheter i deras hus och tillhörigheter, fast hellre 

torde få hugna sig af det fientliga befälets kraftiga hägn 

och beskydd". I denna ,säkra förmodan" stannade där- 

i det beslut 

att all akademin tillhörig egendom orubbad i sitt förra 

för konsistorium, såsom det synes enhälligt, „ 

skick borde bibehållas". För tryggheten till akademista- 

tens personer synes konsistorium icke hyst någon oro, 

hvarför det också på hemställan af högsta befälbafvaren 

samtyckte till att såsom akademiska medborgare mottaga 

ett antal från den genom kriget upplösta finska krigssko- 

lan flyktade ynglingar — däraf 10 från Sverige — för 

att rädda dem från olyckan att förklaras för ryska krigs- 

fångar. !) 

Consistoriales misstogo sig heller icke — hvarken i 

deras förmodan att de ryska trupperna skulle marschera 

ända till Åbo eller i deras ,glada hopp" att fienden skulle 

uppföra sig på anständigt sätt 1 staden. Ur de prokla- 

mationer, som den fientliga öfverbefälhafvaren i sin herres 

namn lät utgå öfver landet, fingo de veta, att den ryska 

kejsarens mening ingen annan var än att taga det svenska 

Finland , under sitt beskydd uti besittning för att för- 

skaffa sig behörig satisfaktion“ för den händelse hans 

konungsliga svenska majestät fortfarande motsatte sig det 

„förnämsta föremålet" for h. kejs. ryska majestäts bemö- 

danden, nämligen en billig fred med hans kejs. fransyska 

majestät; vidare att ryssarne alls icke kommo såsom 

fiender, men väl som , vänner och skyddsherrar“ för att 

göra landets tillstånd , lyckligare", samt att Finland tills 

vidare skulle ,anses i likhet med öfrige conqueterade 

1) Konsist. protok. 26 o. 29 febr. 1808. 
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ryska rikets provinser, som under H. K. M:ts förfäders 

milda regering och ännu under dess spira åtnjuta ett 

lyckligt lugn, med bibehållande af alla privilegier, fria 

religionsöfning, fri- och rättigheter, som de af ålder och 

ännu äga". ') Och efter det ryssarne den 22 mars tagit 

Åbo i besittning upprättades därstädes en högsta central- 

förvaltning, hvars uppgift bl. a. blef att bevara förhål- 

landena sådana de därintills fortbestått. Det akademiska 

undervisningsarbetet kunde sålunda fortsättas efter van- 

ligheten; ombyte af rektor försiggick med öfliga ceremo- 

nier och det akademiska förvaltningsmaskineriet gick sin 

jämna gang, Att allt förlöpte så lugnt och fredligt, till- 

skrefs, näst kejsarens vilja, den ryska öfverbefälhafvaren, 

grefve Buxhoevden, till hvars upplysta rättsinthet och 

hjälp konsistorium och rektor vid upprepade tillfällen 

vädjade, än för skydd åt akademins privilegier gentemot 

krigsfolkets anspråk och oförrätter, än för understöd åt 

hjälpbehöfvande, från hemlandet afskilda svenska stu- 

denter 0. s. v. 2) 

En särskild anledning till oro gaf under hela krigs- 

tiden en tvistefräga, som, utom att den pa det närmaste 

berörde akademistatens personliga fördelar, hade det otref- 

liga med sig att den ställde konsistorium 1 konflikt med 

stadens öfriga innevånare och därför gaf akademins upp- 

trädande utseendet af själfviskhet och otillmötesgående. 

Det var frågan om de ryska truppernas inkvartering i 

staden. Oftare än någon annan sak gaf denna konsisto- 

rium anledning att vädja till den ryska öfverbefälhafva- 

1) Buxhoevdens prokl. §/,, febr. 1808. 

?) Kons. registr. 4, 11, 16 juli, 16 aug. 1808; Handl. rör. för- 

valtn. i Finland 1808, utg. af Hist. samfundet, II 1 s. 381, 397, 

II 2 s. 52. 
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rens hjälpsamhet och det skydd han uti sina proklama- 

tioner ställt 1 utsikt för enskilda stand och personer. 

Enligt de akade- 

miska privilegierna 

savil som de åt prä- 

stestandet medgifna 

ätnjöto akademista- 

tens medlemmar se- 

dan äldre tider för- 

mänen att för sına 

gardar och personer 

vara fria fran inkvar- 

tering af krigsfolk, 

och de sago 1 denna 

frihet en rätt, som 

de minst af allt voro 

benägna att afsta 

ifran under nu pa- 

gaende krig. Men 
Grefve F. W. v. Buxhoevden. 

bland stadens öfriga 

innevånare och inom magistraten framträdde den upptatt- 

ningen, att till lindrande af den tunga bördan äfven aka- 

demistaten borde taga del däri. Redan i slutet af februari 

1808, således innan de fientliga trupperna ännu avancerat 

mycket öfver gränsen, uppmanades konsistorium af magi- 

straten att vara betänkt på mottagande af de ryska trup- 

perna, om hvilka det sades, att de ,med det första vän- 

tas skola intaga 1 staden". !) Mot detta anspråk prote- 

sterade konsistorium väl genast. Men efter det magistra- 

tens profetia uppfyllts, upplefde man den förargelsen att 

1) Konsist. pr. (K. P.) 29 febr. 1808. 
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en professor molesterades med inkvartering utan att kunna 

bli densamma fri. Häröfver anförde konsistorium klago- 

mal hos grefve Buxhoevden, framhällande till förmån för 

akademins frihet icke endast dess genom Buxhoevdens 

löften stadfästa privilegier, utan också den omständig- 

heten, att universitetet 1 Dorpat blifvit af kejsaren benå- 

dadt med samma förmån. Så afgjordt höll konsistorium 

på sin rätt, att det t. o. m. vägrade att samtycka till ett 

af landshöfdingen framställdt förslag om frivilligt under- 

stöd åt stadens fattigare borgare för att på detta sätt för 

dem underlätta inkvarteringsbördan. Ty, förmenade kon- 

sistorium, hvad som nu begärdes såsom en frivillig gåfva 

kunde en annan gång ,utkräfvas såsom en sedvanlig 

genom gammal häfd befästad palaga“. För öfrigt trodde 

konsistorium sig kunna hålla för, att stadens borgare väl 

kunde tåla den pågående inkvarteringen af icke mer än 

tvåtusen man utan att behöfva understödjas med allmosor, 

synnerligen, hette det, som för dem , mångfaldiga utvägar 

blifvit öppnade att för inkvarteringsbesväret hålla sig 

fulleligen skadeslése*. För att emellertid icke denna kon- 

sistorii „ömtälighet“ skulle tydas såsom oginhet, lofvade 

consistoriales att med penningunderstöd komma stadens 

värkligt fattiga, de „husfattiga“, till hjälp. +) 

Konsistorii vältaliga framställningar hade den följd, 

att grefve Buxhoevden 1 skrifvelse till prokansler af den 

4/,, april förklarade akademins samt dess lärares och be- 

tjäntes gårdar nu och framdeles befriade från militärisk 

inkvartering. ?) Men faran återkom på hösten s. à, da 

inom en på Buxhoevdens befallning för inkvarteringens 

1) K. P. 29 mars, 12 apr. 1808; Kons. registr. (K. R.) 29 mars 1808. 

*) Kongl. o. Kanslersbref (K. o. K. B.); K. P. 29 apr. 1808. 
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ordnande tillsatt komité yrkanden framställdes, som ifraga- 

satte akademistatens frihet. Efter nya hemställningar, i 

hvilka konsistorium ånyo försvarade akademins privilegier 

och gaf goda råd rörande inkvarteringsbördans fördelande 

på lindrigaste sätt, kom det till en af grefve Buxhoevden 

godkänd kompromiss, enligt hvilken akademistatens några 

och trettio gårdar skulle indragas 1 inkvarteringen säsnart 

af stadens omkring 1,200 gårdar alla oprivilegierade blifvit 

anlitade. Därförinnan hade en del academici tillmötesgått 

allmänhetens anspråk genom att under sommaren upplåta 

sina rum för ryskt krigsfolk, och något efteråt blef kon- 

sistorium tvunget att för rysk gudstjänst afstå rum 1 det 

nya akademihuset. 1) 

För det tillmötesgående akademin rönte hos Bux- 

hoevden i inkvarteringsfrågan såväl som för den krigstukt 

denne under tiden upprätthöll bland trupperna i staden 

gaf konsistorium vid flera tillfällen sin belåtenhet och 

tacksamhet till känna. Sa egnade prof. Calonius 1 det till 

rektorsombytet i juni 1808 utfärdade programmet åt gref- 

ven vackra ord af erkänsla för truppernas välförhållande 

och det beskydd staden åtnjutit af öfverbefälhafvaren. 

På hösten uttalade consistoriales i en skrifvelse till Bux- 

hoevden — däri akademins „ädelmodige välgörares" hjälp 

åter söktes 1 inkvarteringsfrägan — , deras uppriktiga och 

oföränderliga tacksamhet för de välgärningar, hvaraf de 

varit 1 åtnjutande under hela den tid de haft lyckan att 

vörda högsta befälhafvaren öfver Hans Kejs. Majestäts 

1) K. P. 1 o. 19 sept, 21 okt., 1, 22 o. 25 nov., 13 dec. 1808; 

K. R. 12 sept. 1808; Buxhoevden t. landsh. Troil 1°/,, okt. 1808, 

K. o. K. B. — Äfven hofrättsstaten protesterade mot inkvarteringen 

i det hela taget på samma grunder som akademin. Rehbinderska 

saml., särskilda bref o. handl. 
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trupper i Eders Exc:s person, som i hela svenska Finland 

är sa allmänt älskad och högaktad“. 1) 

Betydligt svalare torde de känslor varit, som fran 

konsistoru sida egnades Buxhoevdens närmaste efterträ- 

dare i förvaltningen, generalguvernörerne G. M. Sprengt- 

porten och M. Barclay de Tolly, och det atminstone till 

någon del für inkvarteringsfragans skull. Under vintern 

1809 hände det nämligen att jämväl konsistori ledamöter 

blefvo nüdsakade att ,med soldater dela deras ringa 

boning”. Under denna tid synes nämligen en större 

trangsel af krigsfolk ägt rum 1 staden, bl. a. till foljd af 

det besök kejsaren i april gjorde därstädes. Men som in- 

kvarteringen fortfor längre tid än konsistorium ansåg 

nödigt, framkom man åter med de gamla påminnelserna 

om akademins privilegier och stadens förmåga att bära 

inkvarteringstungan, om den rätt och förståndigt fördela- 

des. Därjämte framhölls, hurusom krigsfolkets inkvarte- 

ring ibland akademistaten, utom att den stred såväl emot 

de förmåner ryska universitet åtnjöto som ,le consente- 

ment unanime et l’usage universel de toutes les nations 

policées de l’Europe“, maste leda till de akademiska stu- 

diernas undergäng. Genom densamma blefvo nämligen 

professorerne störda ,1 sina lugn äskande yrken", och 

da för öfrigt de festa lärare, till följd af brist pa lamp- — 

liga auditorier 1 akademibyggnaden, nödgades halla såväl 

de offentliga som de enskilda föreläsningarna 1 sina egna 

bostäder, blefve följden den att undervisningen måste 

upphöra och den studerande ungdomen tvingas att lämna 

staden. Båda generalguvernörerne tröstade de oroliga aka- 

demiska fädren med den förklaringen, att inkvarterings- 

1) K. P. 21 okt. 1808. 
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bördan var af öfvergäende och tillfällig art samt att aka- 

demins privilegium därigenom ingalunda blifvit upphäfdt. 

Barclay de Tolly uttalade därjämte den kanske ironiska 

förmodan, att då jämväl andra privilegierade, adel och 

präster, nödgats afstå från sin inkvarteringsfrihet, ,ingen 

af akademistaten undandrager sig att själfvilligt till allmän 

och isynnerhet den fattigare folks klassens fördel på någon 

tid göra ett offer af några rum och de däraf följande 

obetydelige olägenheter". Sasnart förändrade omständig- 

heter inträdde, skulle privilegierna åter erhålla deras „full- 

komliga kraft och värkan“. Detta löfte uppfylldes också 

på hösten 1809, då akademins ledamöter ändteligen synas 

varit befriade från sina ovälkomna gäster. Men ännu en 

tid framåt hyste konsistorium oro för att 1 händelse af 

en större krigsstyrkas ankomst lärarne , åter komme att 

genom inkvartering 1 sina hus beröfvas det lugn, som för 

deras yrken är så nödvändigt". För att undgå denna 

fara beslöt konsistorium 1 slutet af år 1809 att hos kej- 

saren anhålla om en särskild förklaring, som för fram- 

tiden tryggade akademins frihet i detta hänseende. !) 

Bortse vi från inkvarteringsfrågan, som länge vål- 

lade den akademiska staten oro och tidtals jämväl ledde 

till personliga uppoffringar, kunna vi sluta till att akade- 

min kom i åtnjutande af det lugn, som utlofvades i de 

ryska proklamationerna och som sades råda i öfriga con- 

queterade delar af det ryska riket. Men detta lugn för- 

unnades henne ingalunda för intet. Ett oeftergifligt villkor 

för det beskydd, som det ryska befälet gaf akademin, var 

1) K. R. 5 maj, 18 okt., 11 dec. 1809; Sprengtporten t. prof. 

Haartman 28 dec. 1808, till kons. */,; maj 1809; B. de Tolly t. rektor 

31 juli 
12 aug. 1809, K. K. B. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



28 

att dess medlemmar, såsom för öfrigt andra innebyggare 

1 landet, genom sitt välförhållande också gjorde sig för- 

tjänta däraf. I de första ryska proklamationerna till Fin- 

lands innebyggare hade dessa uttryckligen blifvit uppma- 

nade att hålla sig stilla och fridsamma, att icke förolämpa 

de kejserliga trupperna, hvarjämte kejsarens höga beskydd 

och välvilja utlofvades dem som utmärkte benägenhet att 

underlätta hans faderliga omsorg om landets väl. Något 

senare, efter det kejsaren funnit tiden vara inne att öppet 

tillkännagifva sin plan att förena Finland med sitt rike 

såsom en genom dess vapen eröfrad provins, tillkom fordran 

på innevånarnes skyldighet att som tecken af sin under- 

gifvenhet undergå tro- och huldhetseden till den nya her- 

skaren. I den kungörelse af den 11 maj 1808, hvari lands- 

höfdingen 1 Åbo län K. v. Troil tillsade innebyggarne att 

ställa sig fill efterrättelse den ryska öfverbefälhafvarens 

befallning till landets innevånare att „aflägga deras tro- 

hetsed och hylla ryska tron", nämndes väl intet särskildt 

därom, huru hyllningen skulle försiggå vid universitetet, 

medan närmare order om denna sak gåfvos andra sam- 

hällsklasser. Men att akademistaten icke ansågs befriad 

från den allmänna skyldigheten, var alldeles tydligt och 

framgick bl. a. af uttrycket i kungörelsen, att alla mans- 

personer i det nu conqueterade Finland, som kommit till 

15 år, voro pliktiga att undergå den af kejsaren fordrade 

eden i enlighet med ett kungörelsen medföljande formulär. 

Då tillsägelsen att fullgöra den ryska öfverbefälhafva- 

rens fordran först ställdes till konsistorium, uppgifves detta, 

på inrådan af rektor, ha vägrat att efterkomma densamma, 

under den förklaring, att ,H. K. M:t ej kunde vara belåten 

med sådana undersåtar, hvilka voro färdiga att svärja en 

annan öfverhet trohetsed så snart en fientlig armé tagit 
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provinsen i besittning“. 1) Men om konsistorium till första 

början uppträdde med sådan motsträfvighet, dröjde det 

icke lång tid, innan det gaf efter för förnyad påminnelse 

från det ryska befälet.” Den 21 maj föregick nämligen 

akademistatens hyllning 1 det nya akademihuset i närvaro 

af prokansler, rektor och samtliga professorer. 

Enligt kallelse af rektor, som stödde sig ,på pro- 

kanslers, uppå H. Exc. m. m. herr grefve Buxhoevdens 

befallning, förklarade vilja och astundan“, hade vid till- 

fället infunnit sig akademins samt katedralskolans lärare 

och betjänte äfvensom den vid akademin och skolan stu- 

derande ungdomen, som uppnått 15 års ålder. Efter det 

Buxhoevden anländt med generalstab och en truppstyrka 

af 100 man, som placerades dels på gatan utanför aka- 

demihuset, dels i korridoren framför konsistoriirummet, 

framhöll grefven genom krigskanslirådet Hagelstroem, huru- 

som storfurstendömet Finland förklarats af kejsaren för en 

provins af det ryska riket, hvarför han nu äskade af de 

närvarande tro- och huldhetsed i enlighet med den af 

landshöfdingen nyss utfärdade kungörelsen. Eden före- 

stafvades därpå af nämnda krigskansliråd och blef af de 

närvarande utan motstånd aflagd; ,hvarefter — heter det 

— Hans Exc. herr grefve Buxhoevden med dess suite 

behagade från consistorii academici sessionsrum sig åter 

bortbegifva, äfvensom konsistorii ledamöter, sedan samtliga 

vederbörande tecknat sina namn under eden, ätskildes“. 

Som det emellertid befunnits, att en del under aka- 

demin lydande personer uteblifvit från det högtidliga till- 

fället, utfärdades några dagar efteråt, på tillsägelse af 

grefve Buxhoevden, af rektor en ny kungörelse, hvari de 

1) Castrén, Skildr. s. 331. 
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uteblifna ,allvarligen antyddes“ att den 28 maj infinna 

sig pa akademin för att aflägga eden till Hans Kejserl. 

M:t. Tillsägelsen hade ocksa afsedd värkan, ty pa utsatt 

dag infunno sig de tredskande, ovisst huru manga, och 

aflade en del pa svenska, andra pa finska den fordrade 

eden, som förestafvades dem af rektor. De skriftliga för- 

bindelserna sändes därefter till behörig ort. 1) 

Pa ryskt hall togos de afgifna lôftena om undersat- 

hg trohet pa fullt allvar. Däremot synes det bland de 

nya tvungna undersatarne funnits dem, hvilka uppfattade 

hyllningen endast såsom ett formellt uttryck för under- 

gifvenhet under den starkare, men icke ansago sig genom 

densamma lösta fran sina skyldigheter gentüfver den gamla 

och rätta öfverheten. Till dessa hörde åtminstone en tid 

prof. Calonius. I det redan nämnda program, hvari han 

efter vanligheten inbjéd akademistaten till rektorsombytet 

den 22 juni, afgaf han den kända förklaringen, att ,sà 

linge ännu stridens utgång är oviss och till dess ett för- 

drag mellankommer, hvarigenom regenten själf afsäger 

sig sin rätt, beror det ej på undersåtens godtfinnande att 

afskudda sig sina plikter som sådan och lossa de band, 

som han delar med sitt fädernesland“. Fastän krigslyckan | 

och händelserna gjort, att man tvingades följa sina fienders 

order, var man dock — förmenade Calonius — 1 sitt 

inre „med omutlig tro och orubblig lydnad" sin lagliga 

konung undergifven, och ehuru man redan länge varit 

ryckt undan sin konungs milda spira och lefde 1 djupaste 

1) K. P. 21, 28 maj 1808; K. R. 26 maj 1808; Buxhoevden t. 

prokansl. !!/,, maj 1808 (föredr. 1°/, 1808), K. K. B. 

Bidrag t. känned. af Einl. 
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okunnighet om hans planer, kunde man dock , vara öfver- 

tygad därom att var gode konung skall, 1 sin vishet och 

undransvärda standaktighet 1 motgången, öfverträffa allas 

vara förhoppningar genom att återupprätta sitt Finlands 

belägenhet" 1). 

Huru allmän den uppfattning var, som af prof. 

Calonius uttalades, och med hvilken tillförsikt man möj- 

ligen hängaf sig åt förhoppningen om den svenska konun- 

gens förmåga att upphjälpa det bedröfliga politiska läget, 

kunna vi lämna därhän. Men huru många vid akademin 

som än delade Caloni tänkesätt 1 det ena eller andra 

hänseendet, i sitt officiella förhållande till kejsaren och 

hans befallningshafvande uppträdde alla såsom det ryska 

rikets lydiga, om också nödtvungna och därför just icke 

trogna undersåtar. Att detta uppförande hade sin grund 

i hvad man på ena hållet kallade för omständigheternas 

tryck, på det andra tolkade såsom försynens skickelse, 

behöfva vi icke vidare upprepa. Men det synes, som om 

det icke varit utan att undergifvenheten under den mäk- 

tiga segraren jämväl påvärkades af den ynnestfulla be- 

nägenhet denne kort efter hyllningen gaf tillkänna gent- 

emot akademin. : 

De sista dagarna af juni fick konsistorium genom 

grefve Buxhoevden del af en den */,, juni 1808 daterad 

nädig skrifvelse, som kejsaren behagat afläta till akade- 

mins prokansler, biskop Tengström. I reskriptet förkla- 

rade hans kejs. ryska majestät — säsom man ännu ut- 

tryckte sig — att sedan Finland nu införlifvats med det 

ryska riket, egnades hans omsorger välständets befräm- 

jande i det land, som genom himmelens skickelse till- 

1) Castrén, Skildringar s. 331—333. 
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fallit honom, och att hans uppmärksamhet i synnerhet 

fästes vid universitetet, som ban redan under krigets 

buller önskade skydda och ära med sin särskilda protek- 

tion. Öfvertagande den för honom behagliga plikten att 

sörja för den berömda inrättningens uppehallande och 

förkofran, stadfäste nu kejsaren alla de rättigheter och 

privilegier, som voro universitetet förunnade, att fort- 

bestå 1 deras fulla kraft. Därjämte uppdrog kejsaren åt 

prokansler att tillsammans med universitetets ledamöter 

öfverlägga om de åtgärder, som syntes vara de nödigaste 

och ändamålsenligaste till universitetets vidare utvidgande 

och förfullkomnande, samt att om resultatet af dessa 

öfverläggningar lämna kejsaren underrättelse. Upplysnin- 

gens framsteg vid universitetet hörde till de främsta före- 

målen för kejsarens uppmärksamhet och omsorgen om 

dem till de för hans hjärta dyraste plikter. Det fägnade 

kejsaren att i biskopen äga en ifrig befrämjare af den 

sanna upplysningen. !) 

Af reskriptet framgick, att detsamma hade föregåtts 

af något meddelande från prokansler om universitetets 

känslor af förtroende till kejsaren. Huruvida detta med- 

delande gjorts i samråd med några bland consistoriales eller 

om det h. o. h. utgått ifrån Tengström, kan icke med 

visshet afgöras. Märkligt var naturligtvis, att det nåd. 

brefvet meddelades akademin genom den ryska öfverbefäl- 

hafvaren, som, åberopande Tengströms tillfälliga frånvaro, 

uppmanade rektor och konsistorium att vidtaga ,de till 

1) K. P. 26 juni 1808; K. o. K. bref; reskr., kontrasign. af upp- 

lysningsministern grefve P. Zavadowsky, trycktes på ryska och tyska 

tillsammans med talen vid akademins fest 27—28 juni 1811; Bux- 

hoevden t. rektor !/,; juni 1808. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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ändamålet däraf säkrast ledande författningar" samt till 

honom insända berättelse om sina åtgärder. !) Men vare 

sig att underrättelsen kom såsom en öfverraskning — hvil- 

ket väl är det troligaste — eller icke, enligt den officiella 

berättelsen, som helt naturligt icke är fullt att lita på, 

skulle den väckt belåtenhet inom konsistorium. Efter att 

ett par dagar därpå hafva 1 prokanslers närvaro öfverlagt 

om saken, förenade sig näml. konsistorium om den för- 

klaring, att det ,med gladaste tacksamhet i underdånighet 

erkände H. K. M:ts nådiga omvårdnad och huldhet för 

detta universitets både närvarande och framtida välstånd", 

men att ,ett så viktigt och grannlaga ämne — — fordrade 

så mycken noggrannhet och det mogna betänkande, att 

några grundliga och för ändamålet tjänande förslag svår- 

ligen i hast kunde uppgöras“, hvarför konsistorium en- 

hälligt stannade vid det beslut, att dess ledamöter ,, enligt 

H. K. M:ts egen allernådigste befallning borde hvar för 

sin profession vara betänkt på uppgift af de tjänligaste 

utvägar och inrättningar att befrämja vetenskapernas och 

de fria konsternas gemensamma fortkomst“. Sedan de 

skilda förslagen blifvit uppgjorda och fakulteterna öfver 

dem afoifvit sina betänkanden, „förmodade“ konsistorium 

1) Enligt en muntlig tradition, som meddelats mig af vicekan- 

sler frih. J. Ph. Palmén, svärson till prof. Johan Bonsdorff, och som 

torde böra hänföras till denna händelse, skulle kejsarens meddelande 

kommit som en öfverraskning åtm. för prof. Calonius, hvilken nyss 

lämnat rektoratet. — Mötesprotokollen från denna tid tyckas vara 

starkt justerade. — W. Lagus anser det sannolikt. att general J. P. 

v. Suchtelen icke stod främmande för reskriptet. Huruvida denna 

förmodan grundar sig på tradition inom den akademiska släkt förf. 

tillhörde, nämnes icke. Numismatiska anteckningar I s. 47 (Bidr. t. 

känned. af Finl. natur o. folk hft. 43.) 
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„sig blifva istandsatt att 1 sinom tid afgifva ett utlåtande, 

som kan svara emot tidens och vetenskapernas kraf samt 

H. K. M:ts for akademin yttrade nådiga välvilja". Om 

denna uppfattning beslöt konsistorium vidare att under- 

rätta grefve Buxhoevden, hvarjämte det i vördnadsfulla, 

men försiktigt formulerade ord gaf uttryck åt sin tack- 

samhet mot den ryske kejsaren. Skrifvelsen, som föran- 

ledde någon dissensus innan den slutligen redigerades, 

hade följande lydelse: 

„Det nådiga bref ifrån H. K. M:t till akademins i 

Åbo prokansler, herr biskopen etc. Tengström, hvaraf E. 

Exc. under dennes frånvaro behagat lämna cons. acad. 

del, har hos consistorium väckt rörelser af den djupaste 

vördnad och tacksamhet. 

Lycklige i det lugn, den säkerhet, som midt under 

det öfriga Europas rysliga 'hvälfningar mildt och välgö- 

rande spriddes ifrån den svenska tronen jämväl öfver 

Finland, har Åbo akademi alltid med känslor af vördnad 

och högaktning nämnt kejsar Alexanders namn, äfven förr 

än tidens händelser bragte henne under de ryska vapnens 

välde. 

Dessa känslor egnas alltid utan afseende på gränsor 

och politiska förhållanden åt alla upplysningens och 

mänsklighetens vänner och beskyddare, och vetenskaps- 

idkaren, i hvad land han helst må vistas, gläder sig 

äfven på afstånd åt det ljus, som på ett eller annat 

ställe af jordklotet lofvar vårt släkte nya och lycksaliga 

utsikter. 

Sedan denna tid har akademins i Åbo belägenhet 

blifvit i anseende till Ryssland densamma som landets, 

och akademin saknar numera icke heller för egen del an- 

ledningar till vördnad och tacksamhet. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Midt under krigets i dess närmaste grannskap brin- 

nande lågor har akademin icke allenast genom E. Exc:s 

upplysta godhet och rättvisa njutit det fullkomligaste hägn 

och af den regering, 1 hvars namn E. Exc. befaller, er- 

hållit en högtidlig bekräftelse af alla sina rättigheter och 

privilegier, utan ock nu af H. K. M:t själf omedelbarligen 

med en särskild uppmärksamhet blifvit benådad och ge- 

nom de dyrbaraste löften om en mera utvidgad och full- 

komnad värkningskrets till nya bemödanden uppmuntrad. 

Cons. acad. anhåller i djupaste ödmjukhet, det vär- 

des E. Exc. inför H. K. M:t häremot betyga dess samte- 

liga ledamöters underdåniga vördnad och oföränderliga 

erkänsla samt förklara, det de skulle anse sig lika brotts- 

liga emot vetenskaperne som emot deras höga beskyd- 

dare otacksamme, om de underläto att så mycket i deras 

makt står gå hans ädla och visa afsikter till möte. 

Det af H. K. M:t i sådant ändamål allernådigst in- 

fordrade förslag, hvarvid consistorium med gemensam och 

mogen öfverläggning behöfver lägga handen, torde likväl 

efter consistorii allerödmjukaste tanka icke kunna med 

den sorgfällighet, som ämnets vikt fordrar, nu genast utar- 

betas och bringas i vederbörligt skick, särdeles som vid 

förbättringen af ett gammalt lärovärk, där kärleken till 

gamla författningar, alstrad af erfarenheten utaf deras un- 

der en lång följd af år välgörande värkan, och en ännu 

saknad fullkomlig kunskap om de förändringar, som ett 

förändradt förhållande af tidens och relationernas skick 

göra nödvändiga, medföra oförutsedda och 1 förväg obe- 

räkneliga svårigheter. Emellertid förtröstar sig akademin 

med djupaste vördnad och tacksamhet till den henne al- 

lernådigst gifne försäkran, att under hopp om landets 

återställda lugn äfven framdeles få njuta den henne hit- 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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tills förunnade frihet att tryggad vid monarkens och E. 

Exc:s kraftiga beskydd pa förut vanligt sätt fa fortsätta 

sina vetenskapliga yrken." 1) 

Huruvida det närmast var hänsyn till den af kejsaren 

väckta frågans betydelse och omfång jämte önskvärdhe- 

ten af att med sedvanlig omständlighet få förbereda sitt 

yttrande, som förmådde konsistorium att yrka på upp- 

skof med svaret, kunna vi betvifla. Vid sidan af dessa 

1) K. P. 28 juni, 1, 8 o. 9 juli 1808; K. R. — juli 1808. Skrif- 

velsen tillkom enl. protokollen salunda, att efter ärendets foredragning 

t. f. univ. sekreteraren, docenten J. F. Ahlstedt — i juni s. a. förordnad 

att sköta ord. sekreteraren H. Alanus’ tjänst — fick 1 uppdrag att affatta 

ett projekt till svar, som meddelades konsistorii ledamöter. Da 

,atskilliga* bland dessa äskade några ändringar, beslöts den 8 juli, att 

t. f. sekreteraren skulle till mötet följande dag uppsätta ett nytt 

förslag med ledning af de ändringar konsistorium ansåg nödvändiga. 

Det nya förslaget tyckes nu blifvit godkändt af samtliga närvarande; 

endast den oppositionslystne prof. Joh. Bonsdorff förklarade sitt 

missnöje. Äfven han medgaf ,i djupaste underdånighet det nådiga 

hägn och beskydd", som H. K. M:t i skrifvelsen till prokansler lofvat 

akademin, och han ansåg g ,med lika djup vördnadsfull erkänsla den 

huldhet och nåd, hvarmed H. K. M:t redan i nåder velat sträcka sin 

omsorg till detta lärosätes utvidgande, förbättrande och fullkom- 

nande” ; men da reskriptet var ställdt till prokansler och denne för- 

modligen, enligt sin uttalade föresats, „pa behörigt och H. K. M:t samt ' 

akademin värdigt sätt nedlagt den gärd, som vördnaden och tacksamhe- 

ten förenade bjuda", ty yrkade han på att i skrifvelsen till Buxhoevden 

icke skulle inryckas några komplimenter till kejsaren. utan endast 

meddelas en berättelse om öfverläggningens resultat, såsom grefven 

önskat. Under vanliga förhållanden hade nog prokansler författat 

konsistorii skrifvelse, men han hade något tidigare sett sig tvungen att 

för sin personliga säkerhets skull för en tid lämna orten. Memorialet 

undertecknades af Haartman, Cavander, Jak. o. Joh. Bonsdorff, Hel- 

ienius, J. Gadolin, Franzén, Hällström, Wallenius och Lagus. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



37 

synpunkter hade konsistorium -— sasom nu och senare an- 

tyddes — ansett sig böra afbida den vidare utvecklingen 

af ,tidens och relationernas skick“, innan det inlät sig pa 

en hemställan till den ryske kejsaren rörande frågor, 

som på det närmaste måste beröra grunderna för den 

akademiska värksamheten. Först 1 slutet af år 1809 — 

efter ett lyckligen återkommet fredslugn, såsom det fram- 

hölls — var konsistorium färdigt att till kejsaren aflåta 

ett ,underdånigt förslag till förbättring och utvidgande 

af undervisningsanstalterna vid universitetet i Åbo". 1) 

Det berörde äfven då närmast de materiella grunderna 

för akademins tillvaro, men innehöll en hemställan, som 

med kejsarens löfte om framtida understöd till utgångs- 

punkt ställde på regeringens frikostighet betydligt större 

anspråk än tillförene någon vädjan till den svenska ko- 

nungens hjälpsamhet. Därom i det följande. 

+ 

Emellertid — medan konsistorii ledamöter funderade 

på de tjänligaste utvägarna till vetenskapernas och de fria 

konsternas fortkomst och medan krigshändelserna vidare 

utvecklade sig i de norra landsdelarna — utöfvade det 

kejserliga reskriptet såtillvida sin värkan som det lugnade 

professorernes farhågor för akademins framtida öde och 

gjorde det för dem lättare att underordna sig det allt star- 

kare ryska öfverväldet. Måhända väcktes genom de finska 

truppernas vackra framgångar under sommarmånaderna 

förhoppningar om en återgång till de förra politiska för- 

hållandena jämte allmän grämelse öfver den förtidiga 

1) K.R. 14 dec. 1809; äfven W. Lagus, Numism. anteckn. I: 48, 

framhåller detta dröjsmål. 
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hyliningen pa varen.') Men snart nog férdunklades jäm- 

val hos de mest optimistiska de ljusa framtidsbilderna. 

Efter det de finska truppernas återtåg mot norr för andra 

gången vidtagit, de sista svaga försöken att från Sverige 

komma till undsättning misslyckats och den ryska hären 

med öfverlägsen styrka åter öfvergått till anfall — om 

hvilket allt de officiella bulletinerna i Åbo Tidning gäfvo 

tjänligen formulerade underrättelser — försvagades ocksä 

utsikterna till befrielse frän främlingsväldet och efter hän- 

delserna i norra Österbotten syntes, mänskligt att döma, 

föreningen med Sverige för framtiden upplöst. 

Efter hand som krigshändelserna sälunda utvecklade 

sig, antog ocksa det akademiska konsistoriets hällning allt 

tydligare karaktären af underdanig hôrsamhet gentemot 

den nya öfverheten. Det i officiella skrifvelser tidigare 

begagnade uttrycket Hans Kejs. ryska majestät forkorta- 

des till H. K. M:t; man uttalade förhoppningar om fram- 

tida förbättring af akademins förmåner och gick utan 

motsägelse segrarens önskningar och befallningar till möte. 

Då grefve Buxhoevden 1 början af september 1808 med- 

delade konsistorium sin ,, önskan", att en representant för 

akademin måtte — försedd med nödig instruktion och 

erforderligt underhåll för resan — ansluta sig till den 

finska deputationen ,för att därigenom möjligen kunna 

förskaffa Åbo akademi någon förmån, den H.K. M:t i grund 

af sin vanliga gunst för lärosäten i dess rike kunde täckas 

henne 1 nåder förunna“, följde konsistorium utan dröjsmål 

uppmaningen och utsåg till sin representant rektor, prof. 

G, E. Haartman. Uti de förhållningsorder, som enligt 

grefve Buxhoevdens önskan gafvos honom, sades, att 

1) Jmfr G. Castrén, F. M. Franzén i Finland s. 315. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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„som H. K. Mit icke allenast genom flere utgifne allmänna 

proklamationer täckts allernadigst försäkra samteliga Fin- 

lands inbyggare om ett ostürdt åtnjutande af alla de för- 

maner dem tillförene varit beviljade, utan ock i synnerhet 

L Prof. G. E. v. Haartman. 
a 

medelst nådigt reskript af den */,, nästledne juni än ytter- 

ligare behagat stadfästa akademins privilegier, fri- och 

rättigheter samt tillika yttrat dess nådiga astundan och 

vilja vara att till den möjligaste höjd utvidga och full- 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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komna detta lärovärk“, ty uppdrog konsistorium ât rektor 

„att jämte sine öfriga deputerade hos H. K. M:t tolka 

akademins underdaniga erkänsla och tacksamhet för be- 

rörde vedermälen af H. K. M:t[s] för akademin yttrade 

nådiga ynnest och välvilja samt tillika inför H. K. M:t 

nedlägga akademins underdåniga förtröstan att äfven fram- 

deles vid samma rättigheters och förmåners åtnjutande 

varda tryggad och bibehållen." Som konsistorium, hette 

det vidare, icke kunde förutse, hvilka upplysningar rö- 

rande akademin kejsaren främst skulle af deputeraden äska, 

kunde det för närvarande icke gifva honom „nägre specielle 

föreskrifter härutinnan — utan jämte det konsistorium 

hyser ett fullkomligt förtroende till herr rectoris magnifici 

upplysta nit för akademins välfärd, har konsistorium ej 

annat att tillägga än att herr rector magnificus, med efter- 

följd af de lagar och författningar, som hitintills varit 

gällande, uppgifver och yrkar endast det som till foster- 

landets sannskyldiga gagn och akademins bästa värksam- 

mast kan bidraga“.') Dock lämnades rektor i uppdrag 

att hos kejsaren söka utvärka åt akademin frihet från 

inkvartering och andra staden tillkommande onera, por- 

tofri införsel af utländska journaler och penningeunder- 

stöd till fortsättande af arbetena på det nya akademihuset, 

förmodligen äfven understöd åt det i staden placerade 

länesjukhuset, där medicine studerande plägade erhålla 

sin praktiska utbildning. ?) 

1) K. P. 7, 12 sept. 1808, K.R. 5 sept. 1808; Buxhoevden t. rektor 
20 aug. 

1 sept. 

Finland I: 335, Hist. samf. publ. Instr. daterad °/,, justerad 12/,. 

2?) Sprengtporten t. Haartman 28 nov. 1808. K. K. B.; J. Teng- 

ströms relation om akademihusets uppförande i Lagus’ska saml. 

1808 (uppgifves uppl. 5/,). K. K. B.; Handl. rör. förvaltn. i 

Bidrag t känned. af Finl. 
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I sällskap med öfriga deputerade fran Abo stad an- 

trädde rector magnificus kort efter detta beslut, i medlet 

af september, den ovissa färden mot den ryska kejsar- 

staden. Men anlända till Viborg måste de deputerade 

afbryta resan för att därpå under någon tid i sina hem- 

orter afbida kejsarens förestående återkomst till sin huf- 

vudstad. I medlet af oktober kom en ny påminnelse 

från grefve Buxhoevden, som tillsade konsistorium att 

»pa det skyndsammaste“ beordra sin deputerade att „oför- 

dréjligen“ begifva sig af för att den 13/3, okt. kunna vara 

i Petersburg. Tillsägelsen hörsammades utan dröjsmål 

(före 21/,,) och efter att utan hinder hafva tillryggalagt 

den ansenliga sträckan framkom Haartman den 26 okt. n. 

st. till målet, där de deputerade betjänades af kejserliga 

ämbetsmän, förseddes med extra tärepenningar och inlo- 

gerades 1 ett på kejsarens befallning upphyrdt hotell. !) 

"Jämte deputationens öfriga medlemmar deltog rektor därpå 

i de officiella presentationerna hos de ryska dignitärerne 

— t. f. utrikes ministern grefve Soltikow, general Sprengt- 

porten m. fl. — och da deputationen i medlet af januari 

1809 emottogs 1 afskedsaudiens af kejsaren och den kej- 

serliga familjen, var äfven rektor med. Mahinda hade 

det varit grefve Buxhoevdens mening, att han skulle anses 

likställd med de af stånden utsedda ombuden 2), men i 

själfva värket kom han — såsom hofrättens representant, 

frih. R. H. Rehbinder — fran första början att sta utan- 

för deputationens öfverläggningar och beslut, såsom också 

1) R. Castrén, Skildr. s. 57—60; Handl. rör forv. i Finland I: 385; 

K. P. */,, 1808; Buxhoevden t. konsist. 3/,, okt. 1808, K. K. B. 

*) Castrén 1 c. s. 66. Buxhoevdens skrifvelse till konsist. 

20 aug./1 sept. 1808 medgifver dock lika väl en motsatt slutsats 

rörande meningen. 
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hans första presentation för kejsaren ägde rum pa an- 

nan tid än ständsrepresentanternes. Denna distansering 

väckte, forklarligt nog, hans stora missnöje, men den be- 

redde honom förmånen af ett bättre tillfälle att se sig 

omkring i kejsarstaden och att inhämta kännedom om 

personer och förhållanden såväl 1 den politiska världen 

som inom de litterära kretsarna, inom hvilka han tyckes 

hafva rört sig med stor ledighet och gjort flera konnässan- 

ser. I vidlyftiga relationer, ställda till prokansler, men för- 

modligen afsedda att bringas till konsistorii kännedom, 

skildrade Haartman under lediga stunder sina intryck af 

„den förvånande stadens" herrligheter och notabiliteter, 

meddelade ,anekdoter ifrån detta märkvärdiga tidehvarf“, 

hämtade enligt hans förmenande fran , ganska autentiska” 

källor och berörande dels kejsaren, dels hofvet och de 

högsta ämbetskretsarna. Vidare redogjorde han, så godt 

han det kunde, för den politiska ställningen och händel- 

serna ute i Europa, för partierna och opinionerna i 

Ryssland, för framtidsutsikterna för Finland och förbere- 

delserna till landtdagen, för den finska deputationens upp- 

förande 1 Petersburg m. m. Och slutligen glömde han 

icke att berätta om sina bemödanden för akademins bästa 

och om sitt enskilda görande och lätande för öfrigt. 1) 

1) En i vissa afseenden vidlyftigare redogörelse för Haartmans 

korrespondens med Tengström än den som här kunnat komma i 

fråga, har meddelats af J. R. Danielson-Kalmari i uppsatsen „Pieta- 

rissa talvella 1898—1809" i Hist. Aikakausk. för 1911. Haartmans 

bref äro daterade efter n. st. Deras afsändande fördröjdes i allmän- 

het, t. o. m. i veckotal, till följd af svårigheten att erhålla pålitliga 

budbärare, ty åt posten vågade Haartman intet anförtro; han und- 

rade t. o. m. i ett bref, huruvida icke Tengström ansåg, att hans 

» diplomatiska radotage“ bort meddelas i chiffer. Äfven med prof. 

Franzén korresponderade Haartman under vistelsen i Petersburg. 
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Af kejsarstadens dimensioner och den stat där ut- 

veckades erhôli rektor Haartman ,en stor idée“, men han 

tyckte sig också skåda där tecken till förfall och han 

anmärkte såsom egenheter , den asiatiska prakten, som 

öfverallt omväxlar med den finska uselheten, som ännu 

icke lika allmänt kunnat blifva utträngd, och den bland- 

ning af olika fysionomier och klädebonader, hvilka man 

ser lika som 1 en myrstack vandra fram och tillbakars“. 1) 

Hos de ryska dignitärer — såsom Soltikow, Speransky, 

Alopæus o. a. — med hvilka han kom 1 beröring, rönte 

han stort tillmötesgående och 1 flera kretsar tyckte han 

sig möta deltagande för Finland. Hos den nye finske 

generalguvernören Sprengtporten gjorde han , på befall- 

ning" särskilda besök och mottog flera uttryck af hans 

förtroende, men kände sig icke alltid belåten med dennes 

„nästan öfverflödiga öppenhet", som också minskades, da 

Haartman tillät sig några anmärkningar mot vissa delar af 

hans framställningar till kejsaren om finska förhållanden 

och då han i berömmande ordalag uttalade sig om grefve 

Buxhoevden, såsom kändt ett föremål för Sprengtpor- 

tens ovilja. ?) Om kejsaren lämnade Haartman 1 allmän- 

1) Haartman t. Tengström d. 27 okt., 1 nov. 1808. 

2) D:o t. D:o 28 nov. 1808. I allmänhet uttalade sig H. om 

Sprengtporten med en viss reservation, om ocksa utan nagon bitter- 

het. Han medgaf vissa förtjänster, men framhöll särskildt hans 

sjalfklokhet och hersklystna sinne samt begäret att dirigera den stun- 

dande landtdagen. Så yttrade han i februari 1809 pa tal om kejsa- 

rens förtroende till Sprengtporten: „I visst afseende kan detta ej 

vara illa, ty i själfva värket älskar gen. guv. Finland, men på andra 

sidan föreser jag många olägenheter af hans inconséquence och ut- 

omordentliga ambition.“ Tidigare hade han skrifvit om S.: ,Nog har 

Sprengtporten värma för Finland, men af hans själfklokhet och myn- 
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het de basta underrättelser, framhöll hans frisinthet, hans 

önskan att lyckhggéra sina undersåtar och hans aktning 

for Finlands lagar, dem han ansag vara grunden till lan- 

dets välständ. , Skulle Finlands öde, yttrade rektor bl. a., 

bero af regentens tänkesätt och karaktär, hade säkert alla 

andra nationer skäl att afundas dess invånares lycka, ty 

man kan icke utan anledning påstå, att han har knappt 

något annat fel än det att vara för god för ryssarne.“ 

Utom Gustaf III kände Haartman ingen, som varit ,af 

populacen så adorerad“ som kejsaren. Dock motsåg han 

faror för Ryssland af , det kanske illa förstådda begrepp 

om frihet", som omärkligen begynte sprida sig till ryska na- 

tionen under skyddet af kejsarens liberala principer ; denna 

omständighet jämte partigrupperingarna vid hofvet och de 

polska sträfvandena gåfvo honom anledning att uttala 

följande karaktäristiska spådom, hvars uppfyllelse han 

icke fick upplefva: ,Säkert aflöper nästa regements- 

förändring icke så inskränkt som de föregående, om den 

isynnerhet inträffar oförmodadt.“ 1) 

Med väl förklarligt intresse sökte Haartman göra 

sie 2 underrättad om de politiska strömningarna i Peters- 

dighet befarar jag mänga obehagliga följder. Säkert framkläckas 

äfven och kanske realiseras mänga af hans principer i afseende pà 

Finlands politiska författning." Med anledning af det beröm han vid 

särskilda tillfällen egnat den i onäd fallne Buxhoevdens förvaltning 

i Finland förmodade H., att Sprengtporten „fattat någon rancune“ 

till honom, utan att dock nägonsin ha „manquerat“ honom. „Men i 

det hela, förmenade Haartman, har jag ej förlorat som jag tror, ät- 

minstone icke i min egen existimation, och jag tror, att gr. Buxhoevden 

ej är utan vänner ännu; hvad förändringar och mä hända — blir han 

alltid den som conquererat Finland.“ Till Tengström 16 dec. 1808, 

21 jan., 8, °/,, febr. 1809. 

1) Till Tengström 21 nov. 1808, °/,, febr. 1809. 
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burg och om den betydelse de kunde aga för Fin- 

lands framtid, ty däraf berodde ju i mycket den häll- 

ning man i landet i allmänhet såväl som vid akade- 

min hade att intaga. I de flesta kretsar hörde han ytt- 

randen af missnöje med den franska alliansen, pa en del 

hall uttalade man t. o. m. sitt ogillande af Finlands oc- 

kupation, som man skyllde pa franska ränker. Men om 

Haartman ock lat sig pâvärkas af en del ryssars och 

tysk-ryssars kondoleanser, trodde han dock icke pa nagon 

förändring i sitt hemlands lage. I slutet af november 

skref han: „Om Finlands ätergifvande synes för det när- 

varande icke vara fråga och förnämsta skälet blir alltid 

Sveaborgs fästning. Likväl gifvas många, som icke miss- 

trösta därom. Jag säger misströsta, ty pluraliteten af 

ryska nationer önskar det så mycket hellre som de anse 

ockupationen på det högsta orättvis. Alltsammans torde 

komma an på engelska ministèrens närmare eller fjärmare 

deltagande i Sveriges väl. Att hon önskar fred med 

Ryssland och därpå arbetar med all makt, är otvifvelaktigt, 

men om Sveriges fördel intresserar lika högt, det tviflar 

jag. Emellertid skola ofantliga summor här ligga i be- 

redskap för att vid förefallande händelser kunna nyttjas." 

I början af år 1809 (?/,) kunde Haartman meddela, att 

Finlands förening med Ryssland var , mera oryggelig än 

någonsin”, hvilket framgick däraf att kejsaren föregående 

torsdag, ryska julaftonen, solenniter förklarat, att i hans 

titel härefter skulle införas tillägget „Storfurste af Fin- 

land". Den 8 febr. skref han efter att ha nämnt om 

fransmännens motgångar 1 Spanien: ,Ju mer Frankrike 

försvagas, ju säkrare blir vår nya liaison orubbad. Men 

sådant oaktadt kunna andra händelser skaka vårt arma land. 

Fran Sverige har man pa länge intet hört något nytt.“ — 
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I medlet af februari förklarade han, efter att ånyo hafva 

meddelat underrättelser om franska motgångar 1 det med 

stort intresse följda kriget i Spanien: „Alla dessa baga- 

teller ger en vidt utseende aspect för framtiden. Gud 

styre till det bästa! Att det skulle medvärka till Fin- 

lands restitution har jag ingen anledning. Petersburgs 

säkerhet är emot denna idée en allt för stor motvikt.” 

Enligt hvad Haartman inhämtat, var visserligen Finlands 

eröfring emot Frankrikes beräkningar, hvilka gått ut på 

att genom kriget krossa konungen af Sverige och ,asthé- 

nisera“ (försvaga) Rysslands stridskrafter, hvarför denna 

,conquéte* ingalunda befäste den franska vänskapen; 

äfven befann sig Ryssland uti en kritisk belägenhet. 

Men Haartman var öfvertygad om att ,ingen makt kan 

förmå Ryssland att återlämna denna conquéte, isynnerhet 

som Englands intérét genom en förmånlig handelstraktat 

lätteligen kan tourneras“. Hvad Haartman själf tänkte 

om denna , orygglighet" kan väl anses uttryckt i det 

omdöme han 1 ett af brefven till Tengström uttalade om 

„var politiska ställning": „Den är visserligen ej efter mitt 

tycke, men det är ock icke sagdt, att allt skall gà däref- 

ter.“ — I enlighet med denna uppfattning intresserade 

han sig lifligt för förberedelserna till „riksdagen“ i 

Borgå, om hvilka han erhöll del af de ryska dignitärerne, . 

och han erinrade säväl för egen del som pà sin reskam- 

rat Rehbinders vägnar Tengström om att söka lanka valen 

i prästeståndet på lämpliga personer och att i öfrigt 

„vara mycket försiktig och göra hvad man kan i tid“.1) 

För de rika tillfällen till inhämtande af kännedom 

om den politiska världen och till deltagande i hofvets och 

1) Till Tengström d. 29 nov. 1808, 9, 21 jan., 8, "/,, febr. 1809. 
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societetens ändlösa nöjen, som vistelsen i kejsarstaden 

beredde, förglömde Haartman icke de uppdrag han af kon- 

sistorium erhållit att värka till akademins férman‘). Vid 

den första audiens, som den !2/,, november förunnades 

honom, uttalade han i vördnadsfulla ord — erinrande 

om konsistorii skrifvelse till Buxhoevden — de känslor 

af tacksamhet och beundran akademin hyste für kejsaren 

med anledning af det ädelmodiga skydd han lämnat 

denna institution samt meddelade, att akademin var sys- 

selsatt med att förbereda det förslag till akademins 

fornyelse, som kejsaren täckts infordra. Redan tidigare 

hade akademin jämte hela Europa pa afstand beundrat 

den unga furste, som, fortsättande Peter den stores och 

Katarina II:s lysande företag, genom sina dygders tjus- 

ningskraft skingrade okunnigheten och äldre tiders för- 

domar, som utbredde konstsinne och kärlek till veten- 

skaperna fran Kaspiska hafvets stränder till N. Ishafvet. 

Under kriget — da Finlands trogna folk genom en oför- 

modad eröfring skildes fran sin älskade 6fverhet, fran 

en regering, som man hade att tacka för sin bildning, sin 

religion och sitt samhällsskick — hade Alexanders namn 

lugnat sinnena och tröstat de förtviflande; t. o. m. de 

som svårast lidit af krigshändelserna hade genom öfver- 

1) Flera ar efteråt skref frih. Rehbinder till Tengström om 

Haartman, som redan aflidit: ,Alltid nitisk for akademins bästa, var 

han i synnerhet i sednare aren af sin lefnad däruti värksam, och 

man kan utan öfverdrift pasta, att akademin till någon del har att 

tacka honom för de henne sednast tillagde avantager. Jag är själf 

ett vittne, att han såsom detta lärovärks deputerad både vid tronen 

och hos den då vordne cancelleren [Speransky] ifrigt arbetade på 

grundläggande af den sedermera skedde dotationen“ (hvarom i det 

följande). Rehbinder t. Tengström !°/,, nov. 1815. 
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befälets mildhet förmätts att välsigna detta namn. Aka- 

demin hade ätnjutit fullständigt skydd och bevarats vid 

sina privilegier; det hade ännu emottagit löften, som 

ingafvo henne förhoppningar om att genom kejsarens 

kärlek till litteraturen höjas till jämnbredd med Europas 

ryktbaraste universitet. 1) 

Om den vidare tillgangen vid audiensen meddelade 

Haartman nagra veckor efterat — den 16 dec. 1808 — 

till prokansler, att kejsaren, efter att hafva underrättats om 

konsistorii sysselsättning med utarbetandet af ett projekt 

till akademins utvidgande, ganska nadigt svarade, ,att 

han ville göra allt hvad han kunde 1 detta afseende och 

att han ifrigt önskade fredens lugn, hvarförinnan det 

vore svårt att vidtaga någon värksam åtgärd därvid". 

Uppmanad att yttra sig, om ,ingen tryckande omständighet 

kunde ad interim afhjälpas“, framhöll Haartman det nya 

akademihusets och lasarettets behof af understöd samt 

akademistatens besvär af inkvarteringen. På kejsarens 

tillsägelse vände han sig därefter till grefve Soltikow 

med tvenne noter, i hvilka han anhöll om den måttliga 

summan af 6,000 rub. s. till akademibyggnadens fortsät- 

tande och 1,200 rub. till lasarettet äfvensom om utvär- 

kande af frihet från inkvarteringen samt postfrihet för 

tidningar från Petersburg till Åbo. Den sistnämnda punk- 

ten var, medgaf Haartman för Soltikow, nog så obe- 

tydande, och han hade icke framkommit därmed, om 

icke akademins resurser varit så begränsade. „Jag hop- 

pas detta skall förbereda oss kejsarens liberalite“, förkla- 

1) Danielson-Kalmari, Pietarissa talvella 1808—09, s. 19—20, 

där Haartmans franska tal meddelas i finsk öfvers. 
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rade han för Tengström. !) — Den 15/5, nov. undfick Haart- 

man äran att mottagas af medlemmarne af den kejserliga 

familjen. ?) 

1) Till Tengstrém 16 dec. 1808, 9 jan. 1809. 

2) K. ®. Oprnur, Codpanie counnenif hnHraHiCEOMy Boupocy, Ilo- 

kopenie ®uxranxin, tom. II: 181. Enligt Ordin motiverades Haart- 

mans anhallan om inkvarterings- och postfrihet med erinran om 

förhållandena vid några tyska universitet samt universitetet i Dorpat. 

Soltikow tillsades af kejsaren att kommunicera Haartmans petitioner 

med ministern för allm. upplysn för att uppfyllas i enlighet med 

reglerna för de ryska universiteten. S. 238, 240. — I fråga om inkvar- 

teringen må ännu nämnas, att efter Haartmans ankomst till Peters- 

burg utfärdade grefve Buxhoevden med anledning af hofrättens upp- 

repade besvär en den 30 okt./11 nov. 1808 daterad pro memoria, hvari 

stadgades, att emedan ett större antal [oprivilegierade] gårdar i Åbo 

ännu voro fria för inkvartering, skulle , då först, när annan utväg 

till truppernas inkvartering saknas, hofrätts- samt allra sist akademie- 

statens gårdar med inkvartering besväras”. Buxhoevden framhöll vi- 

dare, hurusom nämnda staters äfvensom landsstatens samt ridd. och 

adelns ständiga befriande från inkvartering i fall af en större trupp- 

inkvartering skulle ha till följd, ,att den fattiga delen utaf bor- 

gerskapet, handtvärkare och andre stadens inbyggare på ett uteslu- 

tande sätt skulle vidkännas alla med inkvarteringsbesväret förenade 

utgifter och olägenheter, hvilket vore en orättvisa, som af lagstifta- 

ren oförutsedd icke kunnat afhjälpas, men säkert ej af nämnde sta- 

ters och stands upplyste medlemmar antagas*. Till förhindrande 

af sådant förklarade grefven billigt vara, att nämnda stater och stånd 

samt ridd. o. adel, som ägde hus i staden, öfverenskommo i samråd 

med landsh. v. Troil ,utan afseende på privilegier under nuvarande 

krig — — om sättet, huru inkvarteringsbesväret kunde uti det möj- 

ligaste jämnt fördelas, hvarigenom de fattige stadens invånare skulle 

uti deras religionslärare, lagskipare samt ofvannämnde ridd. o. adelns 

ledamöter finna medborgare, hvilka uppoffrande egna fördelar och 

på dem värdigt och ädelt sätt, i det de dela krigets tryckande följder, 

förskaffa sig den tillfredsställelsen att hafva uppfyllt plikter, ifrån 

hvilka privilegier, emot egen öfvertygelse, frikallat dem". Meddela- 
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Grefve Soltikow, med hvilken rector magnificus när- 

mast hade att meddela sig om akademins ônskningsmäl, 

bemötte honom med samma tillmötesgående, som kom de- 

putationen i dess helhet till del, och gaf „goda löften". 

Äfven på andra hall mötte Haartman ett vänligt del- 

tagande 1 sin mission. „Alla, åtminstone lıtteratörer, 

skref han till Tengström, hafva ett varmt intérêt för Abo 

akademi. Det är lycka att hon vunnit en så allman on 

dit. I alla sällskaper af bade litterata och illitterata har 

jag hört, att hon är ett föremål för allmänna deltagan- 

det.“1) Dock motsvarade resultaten till en bürjan icke 

förväntningarna. Understödet till akademibygnaden be- 

viljades visserligen tämligen genast, men frägorna om 

inkvarterings- och postfriheten hänskötos ,1 enlighet med 

de för ryska universiteten utgifna författningar“ till mi- 

nistern för allmänna upplysningen och ansökningen rö- 

rande lasarettet lämnades, efter det Haartman afoifvit en 

omständlig relation om denna inrättning, till generalgu- 

des grefven en sädan öfverenskommelse, skulle det vara honom ett 

nöje att i hvad pa honom ankom medvarka till inkvarteringsbesvärets 

lindrande. K. o. kansl. br. — Något tidigare (*9/,, 1808) hade landsh. 

v. Troil i skr. t. Buxhoevden förklarat, att han uppfattade den af 

grefven for akademin stadfästa inkvarteringsfriheten (enl. resol. 19/,, 

okt. 1808, omn. s. 25) salunda, att den gällde akademins larare och 

tjänstemän, men icke betjänte (Handl. rör. förv. i Finland II, 2 s. 

259—260). Det var väl en ny anledning till missnöje. 

1) Såsom exempel pa enskilda personers välvilja nämnde H., 

att katolske ärkebiskopen i Mohilew Stan. Siestreveniecz utlofvat en 

bokgåfva åt akademin samt att föreståndaren för det Zaluskiska 

biblioteket, statssekreteraren Olenin, gifvit ett halft löfte om en för- 

sändning från nämnda inrättning. Bland andra lärde, med hvilka han 

kom i beröring, nämner H. herrar academici Schoubert, Fuss, Storch, 

Krug och Engelbach. 
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vernörens vidare ätgärd. Med afseende à inkvarterings- 

friheten gjorde sig Haartman goda förhoppningar, emedan 

den var „conforme med ryska akademiernas rättigheter“, 

men med behandlingen af denna fråga såväl som af de 

tva andra propositionerna drog det ut pa tiden, sa nägot 

definitivt svar icke kunde erhällas före Haartmans afresa 

fran staden. 1) 

I början af januari n. st. sa berättade Haartman, 

hade de finska deputeradena sina afskedsaudienser, den 4 

hos kejsaren och regerande kejsarinnan, den 8 hos enke- 

kejsarinnan och storfurstinnorna, hvaremot något besök 

icke gjordes hos storfurstarne, emedan de unga voro illa- 

mående och storfurst Konstantin aldrig tillåtit någon au- 

diens. För att icke stöta öfriga deputerade voro Haart- 

man och Rehbinder med vid dessa tillfällen, men de voro 

alls icke belåtna därmed, emedan de af särskilda anled- 

ningar voro tvungna att kvarstanna 1 staden och numera 

gingo miste om rättigheten att närvara vid de stora hof- 

fester, som stundade. Den finska deputationen var så- 

lunda „dissolverad“, men på kejsarens önskan dröjde äf- 

ven den kvar, så att den definitiva afskedsaudiensen hos 

kejsaren ägde rum först den 17 januari, då Haartman 

åter var tillstädes. De sydliga länens deputerade afreste 

kort därefter, ett par genast, ehuru kejsaren önskat kvar- 

1) Haartman t. Tengström 16 dec. 1808, 9 jan. 1809 n. st; 

Sprengtporten t. Haartman 28 dec. 1808, Soltikow t. d:o 9 febr. 1809. 

K. K. B. — Den 3 dec. 1808 meddelade Sprengtporten grefve Soltikow, 

att han velat inhämta Haartmans yttrande om bästa sättet att expe- 

diera byggnadsunderstödet och att han för sin del ansåg det lämpli- 

gast att sända hela beloppet tillsammans med första penningesänd- 

ning till Finland. Y. M. Sprengtportenin virallista kirjevaihtoa 1808 

—1809, s. 23. Hist. samf. publ. 
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halla alla öfver de förestående festiviteterna. De nord- 

liga länens ombud, som nyss anländt, dröjde däremot 

ännu en tid och jämte dem Haartman. Denne hade 

näml. emottagit af grefve Soltikow uppdraget att för- 

fatta ett utlåtande, som afsag intet mindre än att tjäna 

som , förslag till organisation af Finlands styrelse". Det 

var ett uppdrag, som var honom tämligen främmande, 

och han kunde icke förklara den ryske ministerns för- 

troende annorlunda än att det berodde på det skickliga 

uppförande han visat inför den höga dignitären. Medan 

nämligen den finska deputationens ordförande och en del 

af dess ledamöter förargat „alla högmögende" och äfven 

misshagat kejsaren genom att otåligt insistera på afresan 

från Petersburg, hade Haartman haft förståndet att på 

Soltikows fråga, om äfven han hade brådtom, svara: „la 

bonté de l’empereur m'a si attaché a ce lieu, que je 

presque oublie les raisons que j'ai pour être à retour, et 

outre cela il y a tant de choses à regarder ici que je 

n’ai pas encore eu l’occasion de voir.“ Efter detta dip- 

lomatiska svar gaf Soltikow det nämnda uppdraget. !) 

Sa smickrad rector magnificus än var och kunde 

vara häröfver, förstod han, att den kinkiga uppgiften üf- 

vergick hans héfva och han kände sig alls icke tacksam 

mot deputationen, som skulle befriat honom därifrån, om 

den i sina framställningar till kejsaren hade uttalat sig 

1) Haartman t. Tengström 9, 21 jan. 1809; Castrén, Skildrin- 

gar s. 90—91. Ordin berättar a. a. s. 184, att de deputerade och 

med dem Haartman voro på afskedsmiddag hos kejsaren den 23 dec. 

1808/4 januari 1809, hvarefter de aftackades af H. M:t, men ,vasai- 

terna", Rehbinder, Haartman och handl. Hultman erhöllo på egen 

begäran tillstånd att kvarstanna öfver de förestående jul- och nyårs- 

festerna. — Dagarna för de deputerades afresa uppgifvas olika af 

Haartman, Castrén och Ordin. 
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vidlyftigare och sålunda „till fullo uppfyllt hvad nationen 

ej utan skäl haft rätt att fordra af dess ledamöter”. De- 

putationens not till kejsaren om landets tillstånd ansåg 

näml. Haartman vara ofullständig, fastän deputationen 

höll den för ett chef-d’oeuvre, ett symbolum. , Hade — 

så trodde han — deputationen icke så mycket isolerat sig 

och hållit sina deliberationer så hemliga, utan efter gen. 

guvernörens i början yttrade önskan meddelat sig med 

andra härvarande finnar, hade arbetet troligen blifvit full- 

ständigare och jag säkert sluppit att ensam våga mig ut 

på djupet, där jag högeligen fruktar att drunkna.” Han 

ansåg dock ,medborgerligheten“ fordra, att han åtog sig 

det honom erbjudna uppdraget, och han kände sig sär- 

skildt tilltalad af att kunna författa sitt opus, som han 

ämnade meddela Tengström, utan att ens gen. guvern. 

Sprengtporten hade någon kännedom däraf. Väl var han 

nödsakad att ,ménagera“ dennes principer, äfven då de 

stredo mot hans öfvertygelse, hvilket ökade svårigheten, 

men han sökte dock att efter förmåga säga sanningen 

och framför allt hade han yrkat på, ,att ingen förändring 

må ske 1 någon af våra författningar”. 1) 

1) Till Tengström 9, 21 jan. °/,, febr. 1809. Med den finska 

deputationens värksamhet var H. sålunda icke alldeles nöjd och om 

en del bland dess medlemmar, såväl som om dess ordförande, utta- 

lade han sig på ett mycket kritiskt sätt, medan han åter berömde 

hofrättens representant, frih. Rehbinder, hvilken uppfört sig ,full- 

komligen efter min önskan, reellt, klokt och modest"; han hade där- 

för också användt sin ,lilla inflytelse” till att få den sistnämnde ut- 

nämnd till Speranskys adjoint. De oförmånliga omdömena om depu- 

tationen berodde nog på olikhet i uppfattningen, men torde också 

pavärkats af missnöje med att hafva blifvit distanserad från dess 

egentliga arbeten. Detta utesluter dock icke, att anmärkningarna 

atm. till någon del hade sina goda grunder. 
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Rektors politiska arbete tog, som man kunde tänka 

sig, sin runda tid. Utom de svarigheter uppgiften 1 och 

for sig själf erbjöd, hindrade de ständiga „feterna“ för- 

fattaren att i lugn egna sig at sin uppgift. Sasnart frih. 

Mannerheim afrest, fingo nämligen Haartman och de 

kvarblifna deputeradene genom Soltikow och Sprengt- 

porten emottaga kejsarens inbjudan att narvara vid alla 

fêter, som kommo att anställas, och de atlydde, berättade 

Haartman den 21 jan. denna önskan sa „troligen“, att 

de sedan ryska nyärsdagen icke haft mer än en hvilodag. 

Man förlorade, yttrade Haartman vidare, „nästan min- 

net af sig själf och de omgifvande föremälen genom de 

beständiga ombyten af sinnenas fatigerande. — — De be- 

ständiga fêterna röfva sä all tid bort, att knappt en tima 

återstår att få arbeta utan distraction.“ Först mot slutet 

af februari tyckes Haartman afslutat sitt opus, som han 

själf fann odugligt, men för hvilket han skördade oför- 

tjänt beröm. Enligt Haartmans mening hade det bl. a. till 

följd, att förre ryske ministern i Stockholm D. Alopæus 

erhöll kejsarens uppdrag att för ett halft år bosätta sig i 

Åbo ,för att inhämta kloka mäns råd angående admini- 

strations organisation". !) Men ännu därefter nödgades 

1) Till Tengström °/,, febr. 1809. Af Alopæus, som icke tyckes 

varit mycket vänligt sinnad mot Sprengtporten, erhöll Haartman i 

uppdrag att öfversätta till svenska en proklamation till finska natio- 

nen, som skulle utgå i kejsarens namn. Expedieringen häraf borde 

enligt H:s mening ha tillkommit gen. guvernören, men anförtroddes 

icke denne på grund af hans ,inconséquence“ och olämpliga bitter- 

het mot Sverige. — Om Alopæi vistelse i Åbo känner jag intet när- 

mare, men den ??/,, 1809 tackade han Tengström för den ,amitié* 

denne visat honom under hans séjour. Något senare ("*/,; febr. 1810) 

skref han, att han såsom ,bon Finlandais“ egnade Finland sina väl- 

önskningar och gärna önskade att kunna göra landet nyttiga tjän- 
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Haartman pä Soltikows uppmaning kvardröja i Petersburg 

1 förbidan pa en af kejsaren at honom utlofvad audiens, 

för hvilken denne förbehöll sig att själf utsätta tid. Med- 

delande Tengström om detta uppskof och besvarande 

fran honom emottagna rader, skref Haartman i slutet af 

februari: „Ju mera dessa äterfört mig i den vänskapliga 

kretsen, ju mera olycklig känner jag mig genom dröjs- 

målet for min resa. I sanning behôfver jag samla allt 

mitt tålamod för att bibehålla god mine. — — — Såleds 

lefver jag än emellan hopp att snart slippa hem och fruk- 

tan att blifva uppehållen. Ännu d. 27 febr. är jag på 

samma punkt som vid början af den utgångne veckan. 

Monarkens tid är utan tvifvel upptagen af vidt utseende 

politiska frågor." 1) 

Först ett stycke in på mars, efter mer än fyra må- 

naders vistelse i Petersburg, blef rector magnificus i till- 

fälle att anträda återfärden, vi må hoppas utan att ha 

ådragit sig „de högmögendes“ förebräelser för fjäsk. I 

medlet af mänaden arriverade han till Äbo och ätertog 

sitt ämbete, som under hans fränvaro skötts af prorektor 

Calonius.?) Han äterkom fullproppad med minnen och 

ster. Vidare talade han om „la juste réputation de l’academie d’Äbo 

par les hommes savants et utiles qu’elle a formés“. Denna reputa- 

tion hade förmått honom att sända till Abo en nevö, som han anbe- 

fallde i biskopens protektion. Äfven hans fru hade varit med och 

kommit i beröring med biskopens „intressanta familj”. 

!) Den /,; febr. 1809, forts. 27/5. 

?) Enligt Ordin a. a. s. 185 afreste Haartman den 21 febr. 

1809 g. st. (= 5 mars n. st.) Han tyckes hemkommit den 15 à 16. 

Vid konsistorii möte den 16 föredrogos Sprengtportens och Solti- 

kows redan (s. 51 n. 1) nämnda skrifvelser till Haartman; en konsi- 

storii skrifvelse af samma dag är undertecknad af H., en af den 15 

ännu af prorektor Calonius. — Med Haartman sände grefve Bux- 
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erfarenheter fran Rysslands politiska och litterära kret- 

sar, starkt pâvärkad af all den herrlighet och storhet han 

fått skåda 1 kejsarstaden — „det stolta Petersburg“, „la 

capitale du plus grand royaume au monde, j'aurais du 

dire empire“, sasom han uttryckte sig for Tengstrém. I 

kanske högre grad än de festa bland de pa hösten af- 

resta deputeradene hade han öfvertygats om underkastel- 

sens nödvändighet, och denna uppfattning gjorde, att han 

med lättare sinne och större beredvillighet än desse samt 

utan tranad efter den förra üfverheten fogat sig 1 ett sam- 

arbete med landets nya herrar. 

* 

Under tiden hade prokansler och konsistorium haft 

att afhandla ett ärende, som försatte dem 1 ett ännu kin- 

kigare läge än tidigare frågan om utkorande af ledamot 

1 den finska deputationen. I början af år 1809 anlände 

näml. genom ryske undervisningsministern P. Zavadow- 

sky kejsarens tillsägelse att i enlighet med de akademiska 

konstitutionerna utse en kansler och därpå hemställa be- 

slutet till kejsarens” stadfästelse. 1) Vid alla föregående 

hoevden ett bref af d. 19 febr. 1809 g. st. till biskopen, som han 

tackade för dennes uppförande mot honom under hans vistelse i Åbo. 

„Le départ de m:r le professeur Haartman me fournit l’occasion 

agréable de me rappeller à votre souvenir, monsieur l'évêque, — hette 

det — et indépendamment du sentiment inaltérable que Votre con- 

duite et Vos vertus Vous garantissent de ma part, je suis trop flatté de 

l'attachement que Vous avez bien voulu me témoigner durant mon 

séjour en Finlande pour ne pas réitérer à chaque occasion l’assu- 

rance bien sincère qu'en tout temps et tout lieu il me sera bien doux 

de pouvoir Vous donner les preuves les plus convainquantes, com- 

bien je sais l’apprecier.“ 

1) Zavadowsky t. konsist. 15 dec. 1808 (föredr. 3 febr. 1809). 

UG UG 12% ; 
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tillfällen af samma art hade man hållit sig till de högsta 

ämbetsmännen 1 riket, genom hvilkas inflytande pà rege- 

ringen man gjort sig förhoppningar om förmäner för aka- 

demin. Nu hade, om gammal sedvänja och privilegierna 

följdes, valet bort ske inom den för konsistorium sa godt 

som fullkomligt okända ryska ämbetsvärlden, och det blef 

desto svärare att företaga som konsistorium därigenom 

kom 1 en högst obehaglig ställning till sin kansler i 

Stockholm, den inom akademin högt ansedde grefve C. A. 

Wachtmeister. Men icke endast att personfrägorna be- 

redde svärigheter; ur principiell synpunkt ställde sig 

saken ännu mer brydsam. Ty huru förtviflad landets 

ställning än var, mäste det, medan freden ännu var oaf- 

slutad och innan ständerna egnat segraren sin hyllning, 

anses mer än tvifvelaktigt, huruvida det kunde anstå 

konsistorium att inläta sig pa en ämbetsätgärd af ifräga- 

varande art, som afsäg att för framtiden fastställa akade- 

mins högsta ledning. 

Innan den kejserliga tillsägelsen blef känd vid aka- 

demin, hade rektor Haartman fätt del däraf i Petersburg. 

Till Tengström inrapporterade han ı medlet af december, 

att man därstädes sysselsatte sig mycket med frägan om 

utseende af en värksam och skicklig kansler för akade- 

min, och nägot senare, att han själf under samtalen med 

grefve Soltikow tagit frägan till tals, antagligen för att 

reservera ät akademin hennes förslagsrätt. Han hade ock- 

så vunnit sa mycket, att honom ombetroddes uppdraget 

att uppsätta en ,formle“ till den kejserliga befallningen 

om kanslersvalet, men därpå hade saken, som grefven 

lofvade att föredraga för kejsaren, hänskjutits till grefve 

Zavadowsky, hvilken tog sig flera veckors betänketid. 

Denna ätgärd, liksom behandlingen af akademins tidigare 
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nämnda petita, väckte val Haartmans missnöje, men han 

befarade, att akademins ärenden äfven framdeles skulle 

fördröjas genom sådana formaliteter. Efter att for Teng- 

ström ha omnämnt, hurusom han vid utarbetandet af sitt 

förslag rörande landets regering framför allt yrkat att 

ingen förändring måtte ske i någon af landets författnin- 

gar, fortsatte han: , Likväl fruktar jag, att akademin blir 

det första värk, som måste undergå detta öde i anseende 

till cancellariatet. Organisation af ryska styrelsen tillåter 

icke att gå förbi le ministre de l'instruction publique; 

således torde det blifva omöjligt att leda våra cancellers 

affairer förbi denna omväg. I det hela betyder det in- 

genting, ty denna man plär sällan möda sig med några 

förändringar, således blir decisionen merendels efter ku- 

ratorernas proposition, men i allt fall får det en annan 

air.“ Historien med understödet för lasarettet, inkvar- 

teringen och postfriheten hade redan gifvit honom en 

försmak af hvad som komma skulle. !) 

Att akademin skulle utan vidare rätta sig efter den 

kejserliga uppmaningen och företaga sig valet af en kans- 

ler, tyckes Haartman hafva tagit för gifvet. Frågan var 

blott, hvem bland de ryska dignitärerne som skulle ut- 

märkas. Fortsättande sin berättelse om det allmänna in- 

tresset för en ny akademikansler, skref han till Teng- 

ström: ,Sed hic opus, hic labor. Vi skulle behöfva en 

mecenat af gammal god rysk härkomst, på det han ej 

må krossas af afunden; vidare bör han hafva lätt tillgång 

till kejsaren och hos honom betyda något och dessutom 

bör han vara anten kännare eller åtminstone älskare af 

vetenskapen samt för öfrigt juste och hederlig karl. Att 

1) Till Tengström 16 dec. 1808, 9 jan. 1809. 
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träffa allt detta förenadt hos en ryss, är ej det lättaste.” 

Pretendenter till platsen funnos nog och särskildt hade 

en senator och f.d. procureur 1 den hel. synoden, grefve 

Quastow, låtit Haartman förstå sin önskan att blifva 

den lycklige. !) Men endast några få vunno nåd inför 

Haartmans ögon. Komme — hvarom man ännu var vill- 

rådig i Petersburg — kansleriatet att bevara sin förra 

ställning och form, borde enligt Haartmans mening valet 

göras bland Rysslands största seigneurer och då måste 

främst öfverkammarherrarne Stroganow och Narischkin, 

underv. ministern Zavadowsky samt utrikes ministern 

Rumjanzow komma 1 fråga. Rektor trodde sig t. o. m. 

veta, att kejsaren önskade för den sistnämnde la pluralité 

des suffrages. Men om kanslerr, såsom förmodligt var, 

komme att motsvara de ryska univ. kuratorerne, skulle 

akademin ha friare händer och kunna fästa sig vid den 

värkliga förtjänsten. Bland dem som då kunde ifråga- 

sättas framhöll Haartman general v. Suchtelen, geheime- 

rådet Nowossilzow samt statssekreterarne Olenin och Spe- 

ransky. Till den förstnämnde stod akademin redan 1 för- 

bindelse med anledning af några gåfvor, som hon erhål- 

lit; han hade också förmånen att ha studerat vid univer- 

sitet med nästan lika organisation som Åbo akadami, 

men han var ,svag och lätt öfvertalt, om just icke fal“, 

hans vistelse 1 Petersburg var oviss och han var mer 

känd såsom samlare än såsom protector litterarum. Om 

senatorn och geheimerådet Nowossilzow visste Haartman 

1) Med vanvördig ironi berättade Haartman, att denne Qua- 

stow, som han ansåg vara ett sordidum pecus, upprepade gånger bju- 

dit honom på middag och med mycket tydliga inviter om sina afsik- 

ter framhållit sina litterära böjelser och de lärda utmärkelser, som 

kommit honom till del inom Ryssland. 
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förtälja, att han var en allmänt ansedd mecenat och ät- 

njöt, ehuru för tillfället éloignerad ifrån hofvet, sedan 

gammalt stort förtroende hos kejsaren, med hvilken han 

deltagit i äfventyren hos Cytherens gudinnor och delade 

rykte för ,denna libertinage“. Men mot honom kunde an- 

märkas, att han redan var üfverhopad med befattningar 

af ifragavarande art. Olenin var „en man af värklig lit- 

terär förtjänst" och borde därtill ännu såsom föreståndare 

för det Zaluskiska biblioteket komma i konsideration. Men 

Haartman kände icke till, huruvida han åtnjöt så stort 

inflytande hos kejsaren som för akademin var nôdigt. 

Återstod sålunda Speransky, som Haartman fann vara 

den till platsen lämpligaste. Han var en allmänt aktad 

man, 1 stor nåd hos kejsaren och därtill ännu genom sin 

universitetsbildning förtrogen med de klassiska språken, 

„säledes en man efter vårt sinne“. Mot honom talade 

att han såsom uppkomling var föremål för afund, men 

mest att han såsom en skicklig och arbetsam man — en- 

ligt bruket 1 Ryssland — var , belastad med en onödig 

mängd af göromål". Såsom nyss utkorad statssekreterare 

för finska ärenden, skulle han komma i mycken relation 

äfven med akademin, men man fruktade, att han komme 

att digna under bördan af göromål. !) 

På hvad sätt den kejserliga befallningen upptogs i 

Åbo och huru man bedömde de uttalanden akademins 

deputerade i Petersburg tillsände prokansler, känna vi 

icke. Men då konsistorium aflät sitt svar till den ryske 

undervisningsministern, hade det — förmodligen på sin 

inflytelserike och kloke prokanslers tillstyrkan — funnit 

rådligast att gå en medelväg, som befriade detsamma 

1) Till Tengström 28 nov., 16 dec. 1808, 9 jan. 1809. 
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fran vidare åtgärd, men pa samma gang skyddade emot 

faran af kejsarens onåd. Uti svarsskrifvelsen af den 3 

mars 1809 till grefve Zavadowsky förklarade konsisto- 

rium, att det i kejsarens ,nådiga benägenhet" att låta 

konsistorium begagna sin gamla förslagsrätt ,igenkänner 

med allerunderdanigste vördnad och tacksamhet ett för- 

nyadt ypperligt bevis af H. K. M:ts allmänt beprisade 

upplysta kärlek för vetenskaperna och af dess nådiga 

omtanka om detta lärosätes bibehållande vid sina väl- 

fångna privilegier". Men konsistorium såg sig icke i stånd 

att nu begagna sig af sin rätt, ty enligt akademins 

privilegier och andra stadgar borde kansler , vara en 1 

hög värdighet uppsatt man, akademin välviljande, i det 

akademiska yrket förfaren och den evangeliska lutherska 

religionen uppriktigt tillgifven“. Hvilken bland de höga 

ämbetsmän, som omgåfvo H. K. M:ts tron, uppfyllde dessa 

villkor, hade konsistorium „sa länge det lydt under Sve- 

riges krona icke varit 1 tillfälle att lära känna, och som 

detta land så nyligen fallit under den kejserliga spiran, 

har det ej heller för konsistorium, helst under fortfa- 

rande krig, varit möjligt att denna kännedom sig seder- 

mera förvärfva“. Under sådana omständigheter såg kon- 

sistorium ,ingen annan utväg öfrig än att för denna 

gång till H. K. M:ts eget höga godtfinnande i djupaste 

underdånighet öfverlämna, hvilken H. K. M:t till kansler 

för detta universitet 1 nåder täckes utnämna, tillfürseen- 

des sig konsistorium allerunderdånigst och med fastaste 

tillförsikt, det hos den man, åt hvilken H. K. M:t ett slikt 

förtroende täckes uppdraga, icke skola saknas de egen- 

skaper, som svara både emot författningarnas kraf och 

H. K. M:ts för detta Finlands första lärosäte redan för- 

klarade hulda och allernådigste tänkesätt". Slutligen hem- 
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ställde man om att till undvikande af tolk en sekreterare 

matte förordnas, som var mäktig svenska språket. 1) 

Kort tid efter det konsistorium pa detta sätt sökt 

reda sig fran kanslersfragan tillkännagaf det sin tillgif- 

venhet för kejsaren genom att uppdraga at sin prokansler 

biskop Tengström samt prof. G. Gadolin, hvilka ämnade 

sig till landtdagen i Borgå, att vid särskildt företräde 

hos kejsaren tolka konsistorii underdaniga deltagande i 

den allmänna glädjen öfver kejsarens ankomst till Fin- 

land. ?) Uppdraget blef också lyckligt framfördt vid en 

audiens, som beviljades de deputerade den 28 mars, för- 

modligen efter landtdagens solenna öppnande. Enligt 

hvad ett af Tengström skrifvet tal har att meddela, 

framhöll biskopen därvid först, hurusom akademista- 

tens medlemmar icke ville vara de sista bland H. K. 

M:ts goda och trogna undersåtar, hvilka vid hans första 

1) K. R. 3 mars 1809. — V. Lagus uttalar i Några blad ur 

Åbo akademis kanslersbok (s. 2) den mening, att konsistorium med 

sitt svar afsåg att mota Sprengtportens utnämning till kansler. Att 

man önskade slippa denne, är nog så troligt, men framgår precis 

icke af skrifvelsen. Redan den omständigheten — utom andra — att 

han såsom gen. guvernör icke skulle vistas i kejsarens närhet, gjorde 

att han icke kunde komma i fråga. Datum för kons. svar t. Zava- 

dowsky har Lagus utsatt till den 3 febr. Att skrifvelsen, då den af- 

sändes, enl. registr. icke undertecknades af Tengström, tyder på att 

denne då var frånvarande; under februari var T. i Abo, men efter 

den 8 mars, då han ännu närvar vid domkapitlets sammanträde (vid 

följande möte d. 15 uppgifves han redan vara afrest pa högvederbör- 

lig befallning) begaf sig biskopen till Petersburg för att aflagga tal- 

manseden (Abo domk. prot.). — Hvarpä det berodde att jämväl pro- 

rektor Calonius samt prof. Gabr. och Jak. Bonsdorff och J. Gadolin 

lämnade skrifvelsen oundertecknad, kunna vi icke afgöra. 

2?) K. R. 16 mars 1809, 
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ankomst till landet för honom uttalade ,leurs hommages 

sincères et très respectueux“, men att undervisningens 

handhafvande hindrade dem fran att annorlunda än ge- 

nom de deputerade ,assurer V. M. I. de leur fidelité in- 

altérable, de leur dévouement et de leur soumission la 

plus profonde“. Och efter denna inledning fortsatte pro- 

kansler med följande lyriska eloge: 

„Les lumières et la générosité d’un grand et puis- 

sant monarque, élevé dès son berceau dans le sein des 

muses qui encore entourent le trône de leur auguste 

élève, en jouissant de ses amours et de sa protection, 

nous donnent l’espérance la plus vive et en même temps 

la plus sûre, que l’université d’Abo, non moins que les 

autres instituts littéraires de la vaste monarchie de V. 

M. I, aura l'honneur et le bonheur d’être accueillie par 

V. M. I. avec les soins les plus paternels et les senti- 

ments les plus tendres et libérales. 

Peut-être est ce dans le sein de cet institut même, 

que ce trouvent déjà ou se formeront bientôt ces genies 

et ces écrivains célèbres qui enchantés des talents et 

des vertus de V. M. I. et animés de la faveur très gra- 

cieuse de V. M. envers les sciences et leur paisibles cul- 

tivateurs, non moins par devoir que par reconnaissance, 

au son de la lyre ou à l’aide des annales de l’histoire 

remettront la mémoire de la sagesse et des bienfaits de 

V. M. I. à la posterité la plus reculée, pour faire V. M. I. 

aussi aimée et celebrée des siècles à venir, qu’elle est 

déja benie et adorée des millions de sujets heureux et 

reconnaissants. 

Tel est notre espoir, tels sont nos présages. V. M. I. 

les accomplira sans doute d’une manière qui surpassera 

toute notre attente, en nous donnant avec chaque nou- 
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veau jour des nouvelles matières de l’amour, de l’admi- 

ration et de la vénération la plus profonde et la plus re- 

connaissante.“ 1) 

Endast nagra dagar efter det konsistorii hyllning 1 

sådana entusiastiska ordalag blifvit framförd af prokans- 

ler, sattes akademistatens medlemmar i det lyckliga läget 

att personligen få framföra till kejsaren-storfursten ut- 

trycken af sin undersätliga vördnad. Omedelbart efter 

det kejsaren mottagit de finska landtständernas hyllning 

fortsatte han sin resa åt väster och gjorde därvid ett 

kort besök i Åbo, där han blef mottagen med väl för- 

klarlig nyfikenhet och underdåniga glädjeyttringar. Lång- 

fredagsaftonen den 31 mars anlände kejsaren jämte hof- 

marskalken grefve Tolstoy och en adjutant till rektor 

Haartmans egendom Raadelma, där han till värdens be- 

låtenhet täcktes intaga en improviserad supé och till- 

bringa natten. Följande dag, middagstiden, anlände kej- 

saren till Nylandstull och red in i staden, bemötande, 

enligt Haartmans berättelse, „alla med sin vanliga ut- 

märkta nåd och vänlighet". Bland dem, som vid den 

utanför tullen resta äreporten hälsade kejsaren välkom- 

men och hugnades med äran att blifva för honom före- 

ställda, förmärktes också akademistaten, som redan ti- 

digare utvärkat sig nådigt tillstånd att möta sin höge be- 

skyddare, men af den åtföljande statssekreteraren Spe- 

ransky förständigats att icke hålla något tal. ?) Från tull- 

1) k. P. Opauns, CoöpanHie couuHeHii ®HHIAHICKOMY Bonpocy, 

Ioropenie ®naranxin, t. Il, npmioxenia s. 75 (n:o 80). 

?) Speransky t rektor 17 mars g. st. 1809, K. K B. — ,L'em- 

pereur — skref Speransky — toujours porté à accorder aux établis- 

sements de l'instruction publique les témoignages de sa bienveillance 
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porten följde stater och korpser den höge gästen till ,re- 

sidenset“ i landshöfdingehuset, där akademistaten benä- 

dades med „en särskild presentation“ näst efter hofrät- 

ten. Pa Haartmans ,korta harangue“ svarade kejsaren 

nadigt och fäste sig under presentationen särskildt vid 

konsistorii senior prof. Calonius och adj. J. A. Törngren !). 

Till den kejserliga taffeln, som darpa följde och vid hvil- 

ken det vimlade af , ett förfärligt antal generaler och öf- 

verstar“, kallades utom ett par andra ämbetsmän Haart- 

man och Calorius. Den sistnämnde erhöll då upprepad 

tillsägelse att möta kejsaren i Borgå för att öfverlägga 

om organisationen af landets administration och lät till 

sist öfvertala sig att hörsamma kallelsen. !) 

Följande dag hölls, i enlighet med konsistorii redan 

den 16 mars fattade beslut och med kejsarens höga be- 

gifvande, i consistorii academici därintills nyttjade, för 

tillfället festligt smyckade sessionsrum i det nya akade- 

mihuset en högtidlighet, vid hvilken studenterne blefvo 

för kejsaren presenterade och lärarne täflade om att på 

latinsk prosa och fransk värs gifva uttryck åt stundens 

känslor. I den inbjudning till festen, som utfärdades af 

particulière et prévenu d’ailleurs en faveur de l’université d’Abo par 

la juste celebrité de ses études et par son influence salutaire sur la 

culture de la nation verra avec plaisir les membres du consistoire 

académique réunir autour de lui à son entrée dans la ville.“ I samma 

bref berättade Speransky, att akademins deputerade haft sin audiens. 

1) Rektor hade tidigare omtalat Törngren såsom skicklig ope- 

ratör. Då rektor presenterade univ. kamrer Federley, yttrade han: 

„c'est le chambrier et en même temps le trésorier de nos pauvres 

trésors“, hvarpa kejsaren genmälde: „j’espere, qu'ils seront augmen- 

tés.“ Haartmans slutomdöme om kejsaren vid presentationen på „hof- 

vet“ var: ,med ett ord, han var ganska nadig.“ Haartman t. Teng- 

ström 4 apr. 1809. 
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rektor prof. Haartman, framhölls det relativa lugn, som 

radt i landet medan nästan öfverallt i Europa krigets 

olyckor gått härjande fram. Härför såväl som för de nya 

framtidsförhoppningarna hade man att tacka ädelmodet 

Kejsar Alexander I. 

och rättsintheten hos den ryske själfherskaren, numera 

Finlands milde furste, som än benämndes: augustissimus 

Cesar, än gratiosissimus imperator, än amabilis noster 

princeps ac dominus, än clementissimus salutis nostri 

vindex. Sina trupper hade han sändt till landet, icke för 
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i krig sedvanliga plundringar, utan för att taga 1 besitt- 

ning och försvara Finland såsom ett öfvergifvet land och 

för att gifva den frisimnade fursten tillfälle att skydda, 

stadfästa och med sin rättvisa och milda regering hägna 

finska folkets frihet. Ständerna hade han sammankallat 

icke endast för att rådpläga, utan också för att besluta; 

hans sträfvan gick ut på att bevara Finland vid dess 

visa regeringssätt och göra det ännu lyckligare o. s. v.!) 

Vid själfva festen tillgick det 1 enlighet med ett af 

rektor och statssekreteraren Speransky uppgjordt cere- 

moniel på följande sätt: 

Vid tiotiden anlände kejsaren med svit till akademi- 

1) Rektorsprogram o. akad. minnestal. — Om den stundande 

festens betydelse och de känslor, med hvilka den firades, utlät sig 

rektor i följande ord på det för hyperlojala artigheter lämpade ro- 

marspråket: 

„Si quem itaque alium solenni pompa festoque apparatu un- 

quam celebravimus diem, eum certe, qui cras illucescet, affectu cul- 

tuque pietatis subjectissimæ quanto possumus maximo excipi convenit. 

Hic quippe æternum memorabilis dies, jubar ac decus omne, quo mox 

superbiet, ad seram usque posteritatem transmittet, simulque in omne 

tempus loquetur, quanto et quam inæstimabili favore ac propensis- 

simæ voluntatis affectu camcenas nostras exceperit, exhilararit, auxe- 

rit beneficentissimus monarcha. — — Hee igitur gaudia, hæc vota, hæc 

piarum mentium sensa atque suspiria, pectoribus recondere non susti- 

nentibus, sed palam expromere et profiteri gestientibus musis‘ id te au- 

gustissime imperator, quemi psum affari demum liceat, speramus be- 

nignissime concessurum, idque humillima veneratione expetimus, ut exo- 

ptatissima tua presentia et splendidissimo majestatis fulgore ea com- 

probes et rata habeas, que, dicto jam die, tibi offerre audebimus de- 

votissime pietatis munuscula.“ —- Programmet meddelades kejsaren i 

fransk öfversättning. För Tengström uttalade Haartman d. 4 apr. sin 

nyfikenhet att fa höra såväl dennes som Calonii och G. Gadolins me- 

ning om detta opus. 
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huset och mottogs vid ingangen af akademistaten i van- 

lig procession, hvarpä tåget gick „inverse* — d. v. s. 

spirorna fram för kejsaren, därnäst rektor o. s. v. — 

till konsistorii sessionsrum. Här tog kejsaren plats vid 

trappan till den för honom uppresta tronen och ähörde 

stående det tal, som uti den midt emot ingängsdörren 

uppresta katedern hölls till hans ära af professorn 1 väl- 

talighet J. Fr. Wallenius, ansedd för att vara en af aka- 

demins bästa oratorer. I sirligt formade perioder pa ro- 

marspraket — 1 fransk üfversättning tolkade for kejsaren 

— berörde festtalaren, vidare utvecklande rektors uti in- 

bjudningsskriften uttalade snillrika tankar, tidigare ryska 

eröfringar 1 Finland, framhöll kejsarens mildhet och väl- 

gärningar mot akademin samt slutade med att önska kej- 

saren en välsignelserik regering och manga ar. 1) 

Efter talet — hvarunder kejsaren var sysselsatt med 

att studera den franska öfversättningen — framträdde 

prof. F. M. Franzén inför H.-M. och deklamerade ett af 

honom författadt och bland de närvarande i tryckta 

exemplar utdeladt franskt poem, hvari hänförelsen för 

kejsaren steg till sin höjdpunkt. Festskalden jämförde 

Finland vid ett hemlöst faderlöst barn, som irrande un- 

dan vapnens gny omhändertogs af kejsaren, stödet för 

jordens halfva klot, och på ögonblicket utan misstro och | 

1) Den °/,, okt. 1809 meddelade Speransky konsistorium, att 

han mottagit 20 ex. af Wallenii tal, dem han distribuerat bland 

vetenskapernas befordrare och vänner i Petersburg; han var öfver- 

tygad om att dessa skulle ha samma nöje af talet som han erfarit. 

K. K. B. — D. ?/; 1814 meddelade L. G. v. Haartman prokansler, att 

statsrådet Adelung i Petersburg var betänkt på att ombesörja en tysk 

öfversättning af Wallenii tal, „Plausus et vota“, som han mycket 

lofordade. 
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förställning tillbjöd honom all den kärlek landets konun- 

gar tidigare förvärfvat. Ryckt fran det land, som vårdat 

hans barndom och förvandlat honom fran vilde till en 

upplyst människa, välsignade han ödet, som fört honom 

1 kejsarens milda händer; ett österns barn, återkom han 

nu under dess tron såsom uppfostrad son återvänder ut- 

ifrån och gick att i det omätliga riket förvärfva sig dess 

skatter. På segrarens fruktansvärda namn tänkte den 

besegrade icke mer, föremål som han var för dennes 

välgärningar; mottagande af den ädelmodige eröfraren 

sina lagar och sin frihet, men lämnande honom sitt hjärta, 

skulle folket förtjäna sin sällhet genom sin trohet. Redan 

såg skalden den gudomliga freden nedstiga från skyn 

öfver mänsklighetens vän och det förtjusta folket ned- 

falla inför honom, bidande på hans envaldsbud. 1) 

På ett vackrare och af nationalstolthet mindre besvä- 

radt sätt kunde väl den besegrade icke hylla sin öfver- 

1) Poemet jämte svensk öfvers. i Åbo Tidn. 1809 samt hos 

Nervander, Kejsar Alexander 1:s resor i Finland s. 61—73. Nervan- 

der anser värserna för ett vackert uttryck af Finlands kärlek till Sve- 

rige och tacksamhet mot den ädle eröfraren; äfven Danielson-Kal- 

mari har funnit dem enkla och vackra (Oma maa, upps. L. G. v. 

Haartman). Franzéns senaste biograf G. Castrén åter säger om vär- 

serna (s. 316—317), att de svårligen kunna förlätas. Förlätas kunna 

de väl dock, om också icke försvaras. — Om poemets tillkomst för- 

täljde Haartman för Tengström — den 4 apr. 1809 — att Franzén 

redan något tidigare författat värserna och „med sin vanliga modesti“ 

företett dem för honom, som genast fann sådant behag i dem att 

han föreslog deras användning vid den tilltänkta festen; därtill sam- 

tyckte dock F. endast med det villkor att konsistorium bad honom 

därom, hvilket också skedde, trots någon invändning af prof. Joh. 

Bonsdorff. 
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man än med de hänryckningens ord, dem Franzéns ljufva 

sängmö, bedarad af stundens festglädje, nu i akademins 

och det finska folkets namn tillhviskade alla ryssars rid- 

derlige själfherskare, numera Finlands storfurste. Med 

oblandad belåtenhet öfver sin tjusningsförmägas och sin 

mildhets utmärkta värkningar kunde kejsaren jämte sin 

lysande stab lämna den vackra högtidligheten — den 

första i raden af hyllningar, som egnades honom af kej- 

serliga Abo akademi. Uti de nädigaste ord täcktes också 

„landets nuvarande regent och üfverherre“, såsom det 

hette, „förklara dess höga välbehag öfver akademins för 

H. M:t betygade vördnadsfulla och undersåtliga tänke- 

sätt”. 

Efter det den oratoriska delen af den akademiska 

högtidligheten afslutats blefvo de i förrummet till festsa- 

len uppställda studenterne af rektor nationsvis presente- 

rade för den höga gästen, som därpå behagade taga kän- 

nedom af ritningarna till akademihuset och med uttalande 

af sin beundran beskåda de i den halffärdiga solennitets- 

salen uppresta granitkolonnerna och pilastrarna. Där- 

vid behagade H. M. i nåder samtycka till rektors an- 

hållan att lyckliggöra akademin med sin byst, hvarmed 

det väl var meningen att ytterligare pryda festsalen i 

st. f. en några år tidigare beställd byst af konung Gu- 

staf IV Adolf. Till sist begaf sig kejsaren till akade- 

mins bibliotek (i kyrkomuren), där han bland andra för 

honom företedda märkvärdigheter särskildt fäste sig vid 

några ryska och grusinska manuskript. ,A alla de stäl- 

len, dem H. K. M:t med sin närvaro benädade, „följdes 

han — förmäles det i den officiella berättelse, som öfver 

händelsen uppsattes — af samtel. sina nya undersätares 

oskrymtade kärlek och tillgifvenhet; och skall minnet af 
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detta nâdiga besôk blifva i akademins annaler lika sa 

vördadt som oförgängeligt.“ 1) 

Till dagens märkliga tilldragelser hörde ännu den 

middag kejsaren efter återkomsten från akademin gaf på 

residenset för de högst uppsatte r staden. Till denna 

voro, utom rector magnificus, hvilken med anledning af 

prokanslers frånvaro vid landtdagen dirigerat festen, jäm- 

väl professorerne Calonius och Wallenius inbjudna, men 

icke festskalden, prof. Franzén. Måhända hade denne 

genom sitt öfverdrifna smicker väckt hos den höge gä- 

sten andra känslor än som åsyftats; åtm. oroade det 

rektor att vederbörande icke egnat värserna det ,upp- 

seende", som både han och Franzén själf gjort sig för- 

hoppningar om. Äfven efteråt blef den sistnämnde före- 

mål för ett bemötande, som icke tydde på någon sär- 

skild beundran. ?) 

1) G. E. Haartman t. J. Tengström 4 apr. 1809; J. Tengströms 

saml. i Lagus’ska familjeark. pa Lill-Ojamo; W. Lagus, Numisma- 

tiska anteckn. I: 48; G. Castrén a. a. s. 316—317; Nervander 

a. a. s. 61—68; Attioariga minnen, De tretton dagarne s. 24 m. fl. a. 

?) Haartman +t. Tengström 4 apr. 1809; G. Castrén, a. a. s. 

317. Haartman uppmanade prokansler att hos kejsaren utvarka at 

Franzen ,nagon cadeau“ för värserna, hvilket han trodde vara „lika 

mycket enligt med rättvisa som det ar med Tit. tänkesätt 1 anseende 

till auctor“. Äfven för egen del tyckes rektor kant sig mindre nöjd, 

ehuru han medgaf, att kejsaren varit ,såsom alltid ganska nådig" 

mot honom. För Tengström anmärkte han, utan att dock vilja ,mar- 

quera något missnöje", att utom middagsbjudningen hade han och 

Wallenius icke åtnjutit någon ,récompense", icke heller någon an- 

nan vid akademin, medan hofrätten lyckliggjorts med några befor- 

dringar. Tengström förstod inviten och anhöll hos Speransky om 

utvärkande af ,quelques marques du contentement de l’empereur 
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Någon tid efter det höga besöket fick konsistorium 

emottaga såsom ett uttryck af kejsarens „välgärningar“ 

det utlofvade understödet, 6,000 rub. s., för fortsättnin- 

gen af arbetena pa det nya akademihuset.!) Och en mä- 

nad efteråt, 1 medlet af maj, följde underrättelse om att 

akademin hugnats med en kansler, om hvilken kunde 

sägas, att han bland de högre ryska dignitärerna — de 

enda som ansagos kunna komma i fraga — var den med 

landets förhållanden bäst förtrogne och val äfven den 

för professorerne mest välkomne. I skrifvelse af den 

19 april 1809 g. st. meddelade nämligen grefve Zava- 

dowsky, att kejsaren pa eget initiativ till kansler forord- 

de la visite très gracieuse dont il voulait bien honorer l’université 

à Abo‘; åtminstone borde Haartman, Franzén och Wallenius, hvilka 

på sina kollegers vägnar framfört universitetets hyllning, erhålla nä- 

gon uppmuntran — ,quelques souvenirs satisfaisants de ce que leurs 

très humbles efforts n’aient pas eu le revers de déplaire a S. M. I.“ 

(Ordins redan nämnda arbete II, bil. n:o 112 s. 113; konc. i Teng- 

ströms kone. saml.) — Recompenserna kommo vid den stora nade- 

utdelningen i Borgå den 18—19 juli 1809, da prokansler hugnades 

med adlig värdighet för sina efterkommande, Calonius och Haartman 

med A. O. 2, Wallenius och G. Gadolin med VI. O. 4 och Fran- 

zén med en brilj. ring. Haartman, som redan vid årets början er- 

hållit Vl. O. 4, blef därtill ännu ar 1810 upphöjd i adligt stand 

efter framställning af Tengström, hvilken förklarade honom förtjänt 

af denna utmärkelse ,en récompense de ses talents comme savant et 

de la conduite comme citoyen“. (Tengströms brefkonc. till Speransky 

okt. 1810.) 

') Grefve A. Soltikow t. prof. Haartman 9 febr. 1809, riks- 

skattm. T. Goloubzoff t. konsist. 2 mars g. st. 1809 (uppl. *°/,), finl. 

kameralhofvet i Viborg t. d:o 5 mars 1809, K. K. B.; K. R. 20 apr. 

1809. Ordern gick fran högsta ort genom riksskattmästaren och ka- 

meralhofvet till kretsränteriet i Fredrikshamn, som utbetalade pen- 

ningarna. 
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nat statssekreteraren Mikael Speransky, hvilken, sasom 

redan nämndes, åtföljt kejsaren under besöket 1 Åbo och 

af rektor förklarats vara en kansler efter akademins sinne. 

Men grefven framhöll, att utnämningen icke finge anses 

såsom ett prejudikat för framtiden, utan att kejsarens åt- 

gärd grundade sig på konsistori egen anhållan och de i 

dess tidigare nämnda framställning uppgifna omständighe- 

ter — ,sans altérer les droits de l’université qui lui se- 

ront constamment conservés“. 1) 

Hvad den ryske ministern däremot lämnade osagdt, 

var att den af riksvårdande ärenden surchargerade stats- 

sekreteraren motsträfvigt samtyckt till att åtaga sig det 

nya uppdraget, som till en början intresserade honom 

mycket litet. För att drifva på frågans lyckliga lösning 

hade akademins prokansler, biskop Tengström, funnit nö- 

digt att vända sig till honom med särskild anhållan att 

han måtte frångå sina betänkligheter för att undvika de 

olägenheter, som följde af att akademin längre tid stod 

utan högsta ledning. I ett bref, dateradt Borgå den 25 

april 1809, hvari han uttalade sig om särskilda politiska 

frågor, förklarade han, att han såsom prokansler hade en 

begäran af vikt för akademin att framställa, och han til- 

lade: „Nos affaires demandent inévitablement, que l’em- 

pereur ait la bonté de nous donner au plutôt un chan- 

celier pour veiller en père et en protecteur au bien de 

l’université. Comme j'ai eu l'honneur d’être instruit des 

desseins très gracieux de S. M. I. sur ce point, je Vous 

supplie, monseigneur, très humblement de ne nous pas 

refuser plus longtemps vos soins et vos bienfaits et de 

1) Zavadowsky t. konsist. 19 apr. 1809, föredr. !°/, 1809. 
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nous donner des nouvelles raisons pour Vous aimer et 

Vous éstimer.“ !) 

Uppfyllande hôflighetens fordringar skyndade rek- 

tor och konsistorium, säsnart underrättelsen om utnäm- 

ningen framkommit, att i en lyckünskningsskrifvelse, hvars 

ordalag vi icke känna, gifva uttryck at sin vérdnad für 

den nye kanslern. Äfven prokansler, hvars öfvertalning 

möjligen invärkat pa den utnämndes dubier, uttalade i 

smickrande ord den tillfredsställelse han för egen del 

kände med kejsarens åtgärd. Den 29 maj 1809 skref han 

fran Borgå till sm höge förman: 

»Enfin j’ai eu le plaisir de recevoir la nouvelle, si 

agréable et pour moi et pour tous les vrais amis des 

lumières et des sciences, de ce que S. M. I. a eu la 

grace de Vous nommer chancelier de l’université d’Abo. 

En donnant a V. E. une nouvelle marque de sa con- 

fiance a vos talents comme aussi à votre affection pour 

la Finlande, S. M. I. a en même temps très gracieuse- 

ment accompli les voeux de la nation en général, et sur- 

tout ceux de nos academiciens, parfaitement persuadés 

1) K. F. Ordin, a. a. tom. IL bil. 112 s. 112—113. Kone. t. 

skrifvelsen i något afvikande ordalag i Tengstréms konc. saml. Efter 

det utnämningen redan timat skref rektor Haartman, som icke tyckes - 

varit rätt au courant med händelserna, men ifrig att söka invärka 

pa dem, till Tengström den 8 maj 1809: ,Illa. ja mycket illa var det 

att Tit. ej hade tillfälle att erhindra kejsaren om kanslers utseende 

för oss; säkert hade det ej blott for enskildas fördel, men äfven för 

själfva akademin varit nyttigt. På gifven anledning måste jag gripa 

mig an och i ett handbref erhindra därom; får se hvad det värkar. 

Men i denna sak hade jag behöft säga Tit. mer än jag kan förtro 

detta papper.“ — Danielson-Kalmari anser, att äfven Haartman 

1 nämnvärd grad invärkat på Sprengtportens utnämning. Oma maa, 

L. G. v. Haartman. 
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de ce qu’ils retrouveront dans V. E. et le même zèle in 

fatigable de protéger les droits de l’université et les mé- 

mes soins paternelles de ses intérêts qui ont déjà si 

longtemps caractérisé l’administration de son dernier 

chancelier suédois le comte de Wachtmeister. 

Daignez donc, Monseigneur, agréer ma tres humble 

félicitation pour la nouvelle charge dont S. M. I. vient 

de vous honorer. C’est vrai, nos affaires acadamiques 

augmenteront les occupations de V. E., mais un bon ci- 

toyen ne sera jamais fatigué de faire bien, et en ami 

eclairé des lettres et des arts, V. E. trouvera sans doute 

dans les soins généreux, donnés a notre institut littéraire, 

un délassement des travaux plus pénibles et des discus- 

sions plus épineuses. Quant à moi, ayant l’honneur d’être 

proch:[r] de la même université, je me ferai un devoir de 

satisfaire de tout mon coeur aux désirs de V. E. et de 

faciliter, autant qu'il me sera possible, son [!votre] admi- 

nistration en soutenant l’harmonie fraternelle qui toujours 

a regne entre nos littérateurs et en écartant toutes les 

matières de discussion qui pourraient en quelque façon 

causer à V. E. des peines et des désagréments. 

Que le bon Dieu bénisse les desseins bienfaisants de 

V. E. pour le bien de notre patrie et de notre université 

qui sous les auspices de V. E. va commencer une nou- 

velle époque de sa réputation et de sa prosperité.“ 1) 

Skrifvelsen var affattad i den für tiden egna diplo- 

matiska stilen; den kännetecknade ock det habila, pa en 

gang underdånigt smickrande och allvarligt öfvertalande 

sprak, hvari prokansler plägade uttrycka sig, da han 

1) Brefkonc. i Lill-Ojamo ark.; M. G. Schybergson, Mikael 

Speranski i Finsk Tidskr. tom. 36 s. s. 81—82. 
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vände sig till rikets högsta funktionärer för att vinna 

deras bevågenhet för den unga finska staten och dess 

främsta lärosäte. Att konsistorium, inom hvilket rector 

magnificus Haartman hade tillfälle att vidare framhålla 

sin tidigare uttalade beundran för Speransky, icke gaf 

mycket efter 1 fråga om ordalagens elegans, få vi anse 

för troligt. Utan tvifvel kunna vi ock antaga, att den 

nye kanslern, huru motsträfvig han än till en början ställt 

sig till utnämningen, icke kände sig oberörd af den 

smickrande uppmärksamhet, som kom honom till del från 

det akademiska samhället i Åbo. I artiga ord besvarade 

han i en svenskspråkig skrifvelse, daterad Borgå den 

7/19 Juli 1809, uttrycken af konsistorii , välvilja och till- 

gifvenhet“. Ovan som han var vid göromål af den art, 

som nu förelades honom — förklarade Speransky — och 

därtill ännu fullt upptagen af andra sysselsättningar, 

misströstade han om att kunna motsvara sin för veten- 

skaperna nitälskande herskares afsikter och konsistorii for- 

dringar, om han icke gjorde sig förhoppningar om kon- 

sistorii förtroende och understöd. De akademiska lärar- 

nes förtjänster voro honom väl kända redan innan han 

kunde „ana lyckan af en närmare förbindelse med dem“ 

och han vay förvissad om att den högaktning, han hyste 

for professorerne, skulle ökas i den man det nya förhäl- 

landet lämnade honom „tillfälle att fullkomligare lara 

känna dem“. — — — „Under en regering — slöt Spe- 

ransky sin skrifvelse — som pa ett sa utmärkt sätt skyd- 

dar vetenskaperna och deras idkare och hvars första om- 

sorg är att befordra upplysningens tillväxt, kunna edra 

önskningar i samma afseende icke annat än uppfyllas 

oaktadt ofullkomligheten af den organ, genom hvilken de 

Bidrag. t. känned. af Finl. 



ae 

till tronen skola framföras." 1) Någon tid efteråt lät han 

konsistorium veta, att han icke ämnade afgöra ärenden 

rörande universitetet utan att därförinnan hafva hört 

konsistorii mening och inhämtat nödiga underrättelser. ?) 

Speranskys tillmötesgående i kanslersfrågan jämte 

hans vänliga uttalanden till konsistorii ledamöter mottogos 

helt naturligt med tillfredsställelse. De gåfvo också pro- 

kansler tillfälle att i sirliga ordalag ånyo anbefalla aka- 

demin i den inflytelserike statsmannens åtanke. På hö- 

sten 1809, kort efter fredsslutet, meddelade han, att man 

mottagit kanslers graciösa skrifvelse till konsistorium, 

som på ett så smickrande sätt vittnade om dennes väl- 

vilja mot akademin, nästan samtidigt som underrättelsen 

om freden anlände ,pour assurer nos espérances d'une 

tranquillité parfaite et immuable pour nos pauvres muses 

finnoises, sous la haute protection des souverains de 

l’empire russe“. Och han tillade: ,C’est surtout a V. 

Exc., leur premier et favori et tuteur, aussi eclairci qu’- 

actif et généreux, de prêter ces soins paternels à leur 

établissement sous une nouvelle domination qui les ren- 

dront non seulement contentes de leur sort, mais aussi 

de plus en plus attachées aux intérêts des sciences en 

général et surtout a l’éclaircissement des peuples du Nord, 

heureux d’être gouvernés par un prince philosophe non 

moins ami des lumières que de la gloire et de la prospe- 

rité de ses nombreux sujets.“ 3) 

Den nye kanslerns första ämbetsätgärd blef att till 

sin medhjäpare i akademiska ärenden antaga en man, som 

1) Speransky t. konsist. 7/,, juli 1809 (föredr. ?/,,); Lagus, Ur 

Abo akad. kansl. bok s. 2—8. — Brefvet skrifvet af ©. J. Walleen. 

?) Speransky t. rektor G. Gadolin 24 aug./5 sept. 1809 K. K. B. 

*) Tengstréms konc. saml., odat. 
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upptyllde det af konsistorium 1 skrifvelsen till Zavadow- 

sky omnämnda villkoret. Den 7/,, juli 1809 utsågs nämli- 

gen till kanslerssekreterare advokatfiskalen 1 Äbo hofrätt 

Carl Johan Walleen, som vid samma tid öfverflyttade till 

Petersburg för att begynna sin bana säsom statsman. 

Utnämningen, hvarom Speransky underrättade konsisto- 

rium 1 bref af samma dag, torde hälsats med tillfreds- 

ställelse af consistoriales, som senare hade all anledning 

att känna belåtenhet med denne förste kanslerssekrete- 

rare under den nya regimen. Till följd af kanslers vid- 

lyftiga ämbetsvärksamhet pa andra omräden kom den ti- 

digare tämligen oansenliga befattningen — säsom den 

följande framställningen skall gifva vid handen — att er- 

halla en mer än vanligt stor betydelse. !) 

!) Speransky t. konsist. 7/,, juli 1809. K. K. B. — En kortare 

framställning af i detta kapitel behandlade frägor tidigare meddelad i 

min uppsats „Turun akateeminen konsistori sotavuosina 1808—1809* 

i Hist. aikakauskirja 1909. 
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I. 

Akademins nya stat. 

1. 

Konsistorii hemställan. 

Den 17 september 1809 förnyades ater en gang fre- 

den mellan den kongliga svenska och den kejserliga 

ryska regeringen och därmed uppfylldes de vackra för- 

hoppningar Franzén vid kejsarbesöket i Åbo uttalat. 

Händelsen firades någon tid efteråt, den 14 december, 

med en akademisk högtidlighet, hvarvid teol. prof. Jakob 

Bonsdorff hade sig uppdraget att i ett efter omständig- 

heterna lämpadt tal på latinska språket uttala universite- 

tets och samtidens känslor för stunden. I hvilka ord 

uppdraget fullgjordes är icke kändt. Men i den inbjud- 

ningsskrift rector magnificus, prof. G. Gadolin — hvil- 

ken den 3 okt. öfvertagit rektoratet efter Haartman — 

enligt sedvanan utfärdade lofvades, att festtalaren skulle 

vältaligt och okonstladt gifva uttryck åt den allmänna 

glädjen öfver freden, erinra om de förhoppningar man 

gjorde sig om framtida lycka samt framhålla den tack- 

samhet man, näst försynens hjälp, var skyldig kejsaren, 

landets milda storfurste, för det beskydd han lämnat lan- 

6 
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dets institutioner och för allt annat godt, som han gjort 

hade. Sedvanlig underrättelse om festen sändes till kans- 

ler för att af honom befordras vidare. !) 

1) Konsist. t. Speransky 14 dec. 1809; Abo Tidning 1809; rek- 

torsprogram. 

Med anledning af Gadolins program och Jak. Bonsdorffs orato- 

riska uppdrag ma till modifierande af den s. 13 gifna karaktäristiken 

har nämnas, att båda i fråga om den finska deputationen föregående 

ar torde stått pa tämligen samma ståndpunkt. Da biskop Tengström 

vid domkapitlets sammanträde den 30 aug. 1808 muntligen framförde 

grefve Buxhoevdens förnyade förordnande om val af en deputerad 

för Åbo stift, förklarade näml. Gadolin, att han redan tidigare insett 

nödvändigheten kräfva, att konsistorium hörsammade grefvens ut- 

tryckliga befallningar, hvarför han ock ,såsom en consistorii nu un- 

der militärisk disciplin stående medlem" varit betänkt på att till 

äskad stiftsdeputerad genast utse biskopen såsom närmast berättigad 

och skyldig att föra stiftets talan, men då denne undanbedt sig upp- 

draget, hade hos honom uppstått, rörande valet af en deputerad i 

biskopens ställe, en villradighet, som han „i anseende till ämnets vikt 

och tidens korthet ej ännu hunnit besegra", och då de öfriga riks- 

ständens medlemmar i länet först efter några dagar skulle förrätta 

sitt val, yrkade han på uppskof med det slutliga afgörandet, då äfven 

han ,kunde se sig i ståndsatt att uti det anbefallda valet deltaga". 

Prof. Bonsdorff framhöll, att Buxhoevdens tidigare aflåtna skrifvelse 

icke utsatt någon bestämd tid för valet samt att ,den i dag muntli- 

gen genom herr biskopen föredragna befallningen syntes likasom öf- 

verraskande“; äfven han förbehöll sig därför ,att nästa consistorii 

dag få skrida till det omförmälta valet"; men om de andra ledamö- 

terne voro ,mera beredde till att utnämna en deputerad", var han 

villig att deltaga i fråga om instruktionen, som egentligen icke borde 

innehålla annat än ett förbehåll af ståndsprivilegiernas och landets 

lagars vidmakthållande. I det hela tyckes bådas opposition sålunda 

varit riktad dels mot biskopens uppträdande dels mot sättet för val- 

påbudets meddelande, icke mot själfva befallningens åtlydande. Men 

deras yttranden såväl som den omständigheten att de afhöllo sig från 

valet skilde dem dock i viss mån från konsistorii öfriga ledamöter, 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Uti de samma dagar, som nämnda känslor tolkades 

fran den akademiska katedern, var konsistorium färdigt 

att till kejsaren aflata det yttrande om de lämpligaste åt- 

earderna till akademins utvidgande och förkofran, som 

infordrats 1 det märkliga reskriptet af den 4/,, juni 1808. 

Man hade nu haft tid att grundligt öfvertänka sina ünsk- 

ningsmal och därtill ännu hade , tidens och relationernas 

skick”, som föregående år synts ovisst, antagit fastare 

former. Att konsistorium velat afbida denna händelser- 

nas utveckling, innan det inlät sig på ett uttalande om 

akademins framtida värksamhet, framgår af den förkla- 

ring detsamma 1 skrifvelse till Speransky afgaf rörande 

anledningen till dröjsmålet. Det sades däri, att „ämnets 

både vidd, vikt och grannlagenhet hafva vållat, att kon- 

sistorium härtills nödgats uppskjuta med fullgörandet af 

en plikt, som i mer än ett afseende varit för konsisto- 

rium en af de gladaste och angenämaste, den konsisto- 

prof. Cavander, Franzén, Hällström och Lagus, hvilka delade Teng- 

ströms uppfattning, att med ett uppskof „nagot hufvudsakligt ej vore 

att uträtta". Majoritetens åsikt uttalades, åtm. i det väsentliga, af 

prof. A. J. Lagus, som fann Buxhoevdens befallning ,peremtorisk“ 

och ett uppskof utan nytta samt ansåg „för klokast och med sin plikt 

såsom medborgare och ämbetsman närmast üfverensstämmande. att 

hellre hörsamma öfvermaktens bud, äfven i detta mål, ehuru af egen 

art, än att genom en fruktlös motsträfvighet bereda vägen till möj- 

lighet att beröfvas de rättigheter, hvarigenom han i sin ämbetsmanna- 

krets önskar och hoppas att till sina medbröders bästa kunna àt- 

minstone i någon ringa mån bidraga", ett öde som därvid jämväl 

kunde komma andra till del. För öfrigt ansåg han sig desto mera 

pliktig att lyda som valet af deputerad endast var ,en följd af det 

ojämförligt mera viktiga": tro- och huldhetsedens afläggande till hans 

. 1808 (medd. af R. kejserliga ryska majestät. Abo domk. pr. 30 aug 

s. 41—44). Castrén i Finska deputationen 1808—1809, bil. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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rium därför nu efter ett lyckligen aterkommet fredslugn 

gar med den vürdnadsfullaste tacksamhet för sin höga 

beskyddares ädelmodiga omvardnad att med yttersta sorg- 

fällighet uppfylla". 1) 

Om de öfverläggningar, som föregingo konsistorü 

underdäniga förslag till ny stat, äga vi tämligen ringa 

kännedom. Rektor Haartman, hvilken utnyttjat alla lämp- 

liga tillfällen att erinra kejsaren om akademins anspräks- 

lösa resurser och var het att snart komma till mälet, 

meddelade nägra dagar efter kejsarbesöket biskop Teng- 

ström, att han redan utarbetat ett projekt till akademins 

nya stat. Säsnart han hunnit meddela sig med en annan 

konsistorieledamot om saken — han nämnde icke hvem —, 

ämnade han föredraga sitt opus inför konsistorium och 

af Caionius infordra utlätande om juridiska fakulteten. 

„Pä annat sätt, menade han, blir det ej godt utaf." Och 

dä, enligt Speranskys förmodan, kejsaren efter 6 veckor 

skulle förnya resan, var rätta tiden dä inne att „fram- 

komma med slika propositioner“. En mänad efterät, ı 

början af maj, rapporterade han änyo till Tengström, att 

han nu hade projektet färdigt och privatim meddelat det 

at särskilda personer, hvilka „efter vanligheten“ appro- 

berat en del punkter, men ogillat andra. Nägon före- 

dragning af ärendet 1 konsistorium skulle icke ske, innan | 

fakulteterna kommit med sina betänkanden, och Haart- 

man begärde endast att hans förslag skulle medfölja sà- 

som hans votum. Om de grunder, efter hvilka projektet 

utarbetats, nämnde han, att universitetet borde „hafva en 

praktisk bestämmelse utan att tillfället till litterateurers 

danande skall förloras". Med akademin borde därför 

1) K. R. 14 dec. 1809. 
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Haapaniemi krigsskola förenas; en uppfostringsskola för 

praktiska medici och kirurger borde etableras och tillfälle 

till kunskapers vinnande beredas handlande, manufaktu- 

rister m. fl. I teologiska fakulteten föreslog rektor till- 

sättandet af flere adjunkter, till hvilka den filosofiska fa- 

kultetens prebende pastorat borde öfverföras. I juridiska 

fakulteten önskade han fa lärartjänsterna fastställda till 

2 professurer och 2 adjunkturer, 1 medicinska fakulteten 

till 6 professurer och 3 adjunkturer. För filosofiska fa- 

kulteten ämnade han, med tanke jämväl pa krigsskolans 

behof, föreslå tolf professorer (i ren och 1 tillämpad mate- 

matik, 1 astronomi, 1 fysik, 1 kemi, 1 teknologi med eko- 

nomi, 1 grekisk litteratur, 1 romersk litteratur med anti- 

kviteter och retorik, i teoretisk filosofi, i moral med este- 

tik, i historia samt i historia litteraria). Lönerna borde 

vara indelta och kunde medel till dem bäst erhållas ge- 

nom indragning af militiestaten, da det enligt H:s mening 

blefve orimligt att bibehålla den indelta arméen med dess 

stora numerär. Vidare ansag Haartman behofvet fordra 

en ny akademiträdgärd (helst pa Biskopsäkern), dä den 

gamla kunde apteras för krigsskolan och kliniska insti- 

tutet. Med första görliga skulle rektor sända sitt opus 

till biskopens bedömande och om han kunde ,få patres 

så långt att få något färdigt i denna väg" — hvarom han 

dock misströstade — skulle äfven deras arbete presen- 

teras. 1) 

Det gick också som rektor befarat, att frågan tog 

uppskof. I samma skrifvelse från hösten 1809, hvari 
Tengström berättade om konsistorii synnerliga förtroende 
till sin nye kansler, visste han också meddela, att kon- 

') Haartman t. Tengström 4 apr., 8 maj 1809. 

Nat. o. Folk, H, 69. 
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sistorium numera var sysselsatt med att enligt kejsarens 

ordres uppgöra ett projekt till förökning af akademins 

otillräckliga stat. Sasnart förslaget blifvit färdigt, skulle 

det sändas till H. Exc. för att denne måtte underställa 

det kejsarens konfirmation ,et de nous procurer par lå 

des avantages dignes d'une monarque dont la sagesse et 

l'amour des lettres égalent ses moyens et sa puissance“. !) 

Till slutligt afgörande tyckes konsistorium tagit de 

inom fakulteterna framställda förslagen den 14 december 

1809, ty denna dag daterades konsistorii ,underdaniga 

förslag till förbättring och utvidgande af undervisnings 

anstalterna vid universitetet i Åbo". Förslag till utlå- 

tande uppgjordes af prokansler, hvars stilistiska förmåga 

plägade anlitas i alla kinkigare fall. Det blef också i allt 

väsentligt och till god del till dess ordalydelse godkändt, 

men underkastades dock i vissa delar en omredigering 

med ty åtföljande förkortningar och tillägg, innan det 

godkändes såsom konsistorii definitiva betänkande. I bör- 

jan af år 1810 genomgicks utlåtandet ännu en gång, 

hvarpå det i slutet af januari sändes till kansler för att 

genom honom öfverlämnas till kejsarens allernådigste stad- 

fastelse.2) Med uteslutande af sådant, som hänförde sig 

till akademins inre organisation, dess lagstiftning och pri- 

vilegier, begränsade konsistorium sin framställning till en 

redogörelse för akademins resurser i fråga om lärarkraf- 

ter och ekonomiska förmåner samt ett därpå grundadt 

utlåtande om de tillökningar i akademistaten, som, enligt 

konsistorii förmenande, främst erfordrades för ett värdigt 

!) Tengströms konc. saml., odat. 

2) K. R. 14 dec. 1809; K. P. 15 jan. 1810; Tengstréms konc. 

saml. 
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uppfyllande af akademins uppgifter och kejsarens höga 

afsikter med ,, detta Finlands första lärosäte". 

Betänkandet — som upptog flera af rektor Haart- 

mans nyss nämnda punkter — inleddes med en kort åter- 

blick på de förhållanden, under hvilka akademin därin- 

tills arbetat. Konsistorium framhöll, hurusom akademins 

grundläggning timat vid en tidpunkt, då det till följd af 

ett stort och kostsamt krig med däraf härflytande allmän 

fattigdom icke varit möjligt att sätta akademin 1 det för- 

månliga skick, ,som skulle fullt svarat emot vetenskaper- 

nas och den akademiska undervisningens gemensamma 

kraf“. Följande tiders krigsoroligheter och de många lan- 

det öfvergångna svåra olyckorna hade ännu mindre gyn- 

nat akademins uppkomst. ,Och ehuruväl — hette det vi- 

dare — consistorium academicum med skyldig tacksamhet 

erkänner den hulda omvårdnad landets förra öfverhet all- 

tid sträckt till detta Finlands första lärosäte, så hafva dock 

dels dess belägenhet à en aflägsen gränsort, dels rikets 

många andra tryckande behof sannolikt vållat, att de all- 

männa understöden mera sparsamt än till önskandes varit 

blifvit Åbo akademi meddelte.“ Enskilda för allmänt väl 

nitälskande medborgare hade väl genom sin frikostighet 

sökt afhjälpa de mest tryckande behofven, men de af dem 

för särskilda lärare gifna penninglöner hade , genom ti- 

dernas och varuprisernas förändrade skick så mycket för- 

lorat af sitt värde, att däruppå numera föga är att räkna". 

Genom kejsarens i bref af den */,, juni 1808 till prokans- 

ler afgifna ädelmodiga förbindelse att sörja för akade- 

mins framtida bestånd och förkofran tycktes emellertid 

„ett nytt hopp och nya utsikter sig förete att under H. 

K. M:ts höga beskydd och förmedelst dess allmänt kända 

samt prisvärda kärlek för vetenskaperne denna högskola 
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skall vinna en sa lycklig som lange efterlängtad tillväxt". 

Det var därför för konsistorium ,en glad plikt att till 

följd af H. K. M:ts egen nådiga befallning akademins 

brister och mångfaldiga behof härmedelst till H. K. M:ts 

högtupplysta kännedom och behjärtande underdanigst 

framställa". 

De svårigheter, som främst hindrade akademins ut- 

veckling, grundade sig, enligt konsistorii mening, på lä- 

rarkrafternas otillräcklighet, lönernas ojämnhet och för 

en del lärare ringa belopp jämte svårigheten för utarbe- 

tade lärare att draga sig tillbaka för att lämna plats åt 

yngre förmågor. 

I den teologiska fakulteten funnos — så meddelade 

konsistorium — tre professorer, hvilka aflönades med in- 

delt lön, 133 2/; rdr b:co, och prebende pastorat, en ad- 

junkt och en s. k. pastor seminarii theologici, båda aflö- 

nade med ett pastorat, hvarjämte tidtals en e. o. profes- 

sor varit anställd utöfver staten. Inom den juridiska fa- 

kulteten fanns endast en professor, som åtnjöt 166 ?/, rdr 

b:co 1 indelt lön samt två prebende hemman. För denne 

var det helt naturligt omöjligt att samtidigt föreläsa öfver 

alla till lagfarenheten hörande delar och att utbilda ,,egent- 

ligen lärda eller akademiska jurister", hvaraf åter följde, 

att det ,icke varit eller kan blifva möjligt att vid akade- 

min fästa några sådana med lyckligare naturgåfvor be- 

gåfvade juris studiosi, de där framdeles till akademiska 

lärare skulle förvärfva sig nödig skicklighet och förtjänst, 

då de till en slik befordran vid akademin icke hafva mer 

än en ledighet genom den nuvarande enda professorns af- 

gång att påräkna". — Den medicinska fakulteten ägde af 

gammalt en ordinarie professor, som aflönades med samma 

förmåner som den juridiska, äfvensom sedan någon tid 
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tillbaka en professor 1 anatomi, kirurgi och ars veterinaria, 

hvilken aflönades med inkomsterna fran en genom en- 

skild frikostighet tillkommen fond. Därjämte funnos i 

fakulteten en e.o. kirurgie professor utan akademisk lön, 

två ordinarie adjunkter —- den ena, anatomie prosektor, 

med 150, den andre, botanices demonstrator, med 100 

rdr b. i penninglön — samt en e. o. adjunkt utan lön. — 

Rikast utrustad med lärarkrafter var den filosofiska fa- 

kulteten, hvarest funnos åtta professorer, tre adjunkter 

— af hvilka en därjämte var universitetssekreterare — 

samt en lector seminaril. Af de förstnämnde borde fyra 

åtnjuta en indelt lön på 166 2/3; rdr b. samt ett prebende 

hemman, tre en indelt lön på 133 1/, rdr b. och prebende 

pastorat samt en 400 rdr b. 1 penninglön, men en indelt 

lön hade temporärt öfverförts till med. fakulteten och er- 

satts med 400 rdr b. 1 penninglön. Adjunkterna hade de 

äldre 631/, och 331/, rdr indelt, den tredje 90 rdr kont., 

och lektorn uppbar markegångsvärdet af 60 t:r spannmål. 

Jämte dessa lärare hade vid akademin anställts några 

språk- och exercitiemästare, af hvilka dock endast fran- 

ska språkmästaren, fäktmästaren samt director musices 

åtnjöto en mindre penningelön, 75—25 rdr b. Af tjänste- 

männen hade kanslerssekreteraren kontant lön (333 !/, rdr 

b.), kamrern och fogden både indelt och penninglön 

samt konsistorieamanuensen 2 publ. stipendier. — För 

medellösa studenter fanns väl å staten ett antal stipen- 

dier, men fastän dessa förstärktes genom understöd från 

särskilda privata stipendiefonder, voro de , både för få 

och otillräcklige samt på intet sätt svarande emot tidernas 

skick och behof för att som sig borde understödja och 

än mindre för någon längre tid vid akademin fästa skick- 

lige och medellöse studerande". Och slutligen meddela- 
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des, att de akademiska institutionerna väl tilldelats sär- 

skilda understüd, men till obetydliga belopp. 1) 

För att afhjälpa det svåraste hindret for undervis- 

ningen, som utgjordes af lärarkrafternas otillräcklighet, 

hemställde konsistorium om inrättandet af nya professu- 

1) Enl. 1809 ars statsbok hade enhvar af de tre teologie pro- 

fessorerne i indelning 166 ?/, rdr sv. b:co, hvaraf 133!/, beräknades 

for grundräntor, tionde- och kvarntullsspannmal samt 331/, rdr for 

prebende pastoratet, jurisprofessorn 166 ?/, rdr i indelningsräntor och 

29?/, rdr fran två preb. hemman, de båda medicine professorerne 

i indelningsräntor 166?/, rdr samt fran preb. hemmanen den ene 

23, den andre 12 rdr; af professorerne i filosofiska fakulteten åtnjöt 

-den yngste i penningeunderstöd 134 rdr b:co, den därpå i tjänsten 

äldre ett pastorat; af de öfriga hade en 133 !/, rdr i indelningsrän- 

tor, två 1331/, rdr i indelningsräntor samt 331/, rdr fran preb. pasto- 

rat, tre 166 2), rdr i indelninssräntor samt 7!/,—13!/, rdr fran preb. 

hemman; bibliotekarien hade i indelning 50 rdr, sekreteraren 63 !/,, 

kamrern 84°/,, en filosofie adjunkt samt akademifogden 331/,, tre 

af betjeningen 10—20 rdr; pastor seminarii och teologie adjunkten 

hade hvar sitt annex a 33°/, rdr; af statsmedel tilldelades i kontant 

franske språkläraren 75 rdr, fäktmästaren 56 !/,, director musices 25, 

prosector 50, laboratorium chemicum 30 och boktryckaren 104 rdr 

b:co; lector seminarii pedagogici uppbar 60 t:r spannmål. Till denna 

stat kommo ännu hvarjehanda tillskott från de enskilda fonderna. 

Så tilldelades den nästyngste professorn i fil. fakult. ur Haartmanska 

fonden de: 400 rdr, som egentligen tillkommo andre medicine profes- 

sorn, men denne fått utbytta emot en indelning, yngste filos. prof. 266 

rdr från besp. fonden, botanices demonstrator 100 rdr från Hisinger- 

ska fonden, historie adjunkten 90 rdr från Bilmarkska fonden och 

akademisekreteraren 22 rdr från Ekestubbeska fonden. Från samma 

fonder betalades också understöd till trädgården, biblioteket m. m. 

Kansl. sekreteraren hade på stat 216?/, rdr och i extra tillskott 

116 ?/; rdr. De publ. stipendierna voro 48, fördelade på tre klasser 

à 5, 3!/; och 12?/; rdr i termin; de privata, som utbetalades v. t. 

.1809, voro 21 à 5 till 40 rdr. 
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rer och adjunkturer i samtliga fakulteter samt om tillök- 

ning i spräkmästarnes antal. Teologiska fakulteten borde 

erhälla en fjärde professur eller ätminstone en ny adjunk- 

tur, hvarjämte seminariepastorn borde upphöjas till ord. 

adjunkt med skyldighet att meddela jämväl teoretisk un- 

dervisning. Uppfylldes denna ünskan, förmodade konsi- 

storium, ,att den teologiska undervisningen, som i an- 

seende till mängden af blifvande präster ar af alla den 

vidsträcktaste, skall genom slika vidtagande anstalter 

blifva åtminstone 1 det hufvudsakligaste for ändamålet 

tillräcklig". För den juridiska fakulteten hemställdes om 

en professur in jure oeconomico et commerciorum samt 

två adjunkturer ,pa det den juridiska undervisningen 

både fullständigare och inom kortare tid än härtills kun- 

nat ske enligt de studerandes billiga fordran och till det 

allmännas förmån må kunna framdeles fullföljas". — In- 

om den medicinska fakulteten ansågs behofvet påkalla tre 

ord. professurer — för practik och klinik, i kirurgi och ob- 

stetrik samt i anatomi och fysiologi — äfvensom fyra ad- 

junkturer, sa att utom botanices demonstratorn, som när- 

mast var professorn 1 ekonomi till nytta, enhvar medicine 

professor kunde påräkna hjälp af en adjunkt. Därjämte 

ansågs det för den medicinska undervisningen nödigt att 

inrätta ett kliniskt institut med 30 sjuksängar, ena hälf- 

ten stående under medicine practice professors, den an- 

dra under chirurgiæ professors vård. En sådan inrätt- 

ning var desto nödigare som det framdeles skulle ställa 

sig svårt att fortfarande begagna det tillfälle till utbild- 

ning af läkare, kirurger m. m., som sjukhusen 1 Stock- 

holm tidigare erbjudit. 

För den filosofiska fakulteten hemställde konsisto- 

rium om 4 nya professurer — 1 historia, 1 astronomi, i 
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üsterländska sprak samt 1 lärdomshistoria, den sistnämnda 

tjänsten dock förenad med bibliotekariesysslan — äfven- 

som 6 à 7 nya adjunkturer, näml. 1 ekonomi och tekno- 

logi, kemi, matematik och fysik, romersk litteratur, gre- 

kiska, österländsk litteratur samt — om ett astronomiskt 

observatorium kunde uppföras — 1 astronomi. Därtill 

ännu borde seminarielektorn upphöjas till adjunkt samt 

en vicebibliotekarie och en musei intendent utnämnas, 

båda med adjunkts heder och värdighet. Sålunda för- 

stärkt skulle fakulteten kunna möta de på henne ställda 

anspråken med en arbetsstyrka af 12 professorer och 12 

adjunkter. I och för nödig förstärkning af språk- och 

exercitiemästarnes antal föreslog konsistorium aflönandet 

af „mästare“ 1 ryska, tyska och engelska språken samt 1 

rit- och danskonst. Och slutligen hemställde konsisto- 

rium om sekreteraretjänstens afskiljande från adjunkturen 

samt om inrättandet af en andra fogdetjänst för akademi- 

hemmanen. 

Jämte det lärartjänsterna sålunda ökades ansåg kon- 

sistorium det vara af särskild betydelse att lönevillkoren 

förbättrades så att de någorlunda motsvarade tidens ford- 

ringar. Konsistorium utgick därvid från den synpunkten, 

»att om en akademisk lärare skall kunna med nödig sorg- 

fällighet ej allenast besörja sin vetenskaps odling och följa 

tidehvarfvets alltmer tilltagande upplysning och förkofran 

1 afseende å vetenskapernas både riktande med nya upp- 

täckter och användande till samhällslefnadens fördel, utan 

ock därjämte vid ungdomens undervisning begagna det 

nyttigaste och mest användbara, bör han ej sakna det 

nödvändiga för sin bärgning, för att icke genom främ- 

mande näringsomsorger nödgas fråntaga sitt egentliga 

yrke den tid, som för dess rätta handhafvande aldrig blif- 
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ver öfverflödig“. Grundsatsen borde ha sin tillämpning 

icke endast pa professorerne, utan också pa de yngre lä- 

rarne, adjunkterne, synnerligen som enligt konsistorii me- 

ning „pa stället och liksom 1 universitetets sköte upp- 

ammade lärare utan tvifvel med större nit och lyckligare 

skola befordra vetenskapernas förkofran och undervisnin- 

gens framgång än de som ifrån främmande orter med 

ingen eller svag fosterlandskänsla och kännedom kunna 

blifva till slika akademiska tjänsters bestridande kallade". 

De af gammalt på staten upptagna, med indelt lön för- 

sedda professorerne voro nog tillräckligt honorerade, men 

konsistorium ansåg ,att lika tjänster borde med lika löne- 

villkor varda hugnade“, och man borde därför frångå den 

„ambulatoriska succession ifrån svagare till bättre löne- 

villkor i mån af förvärfvade flere tjinstear“, som därin- 

tills blifvit följd och som haft de menligaste värkningar 

såväl för undervisningen som för lärarne själfva. Och 

till sist var det nödigt att uttjänta och svaga lärare hug- 

nades på sin ålderdom med något underhåll, så att de 

kunde 1 tid afga fran sin tjänst och icke behöfde, till för- 

fång för sina successorer, bibehållas efter sin afgång vid 

sina gamla löneförmåner. | 

I enlighet med dessa grundsatser hemställde nu kon- 

sistorium om att samtliga professorer skulle åtnjuta den 

för de därintills bäst ställda på stat upptagna lönen af 

166 ?/, rdr b. uti hemmansräntor och kronotionden, hvil- 

ket aflöningssätt konsistorium ansåg vara det förmånli- 

gaste. Vidare skulle teologie professorerne, såsom tidi- 

gare, åtnjuta prebende pastorat, dock med ett afdrag af 

33 1/; rdr på lönen, hvaremot den rätt till pastorat, som 

därintills tillkommit ett par professorer inom filosofiska 

fakulteten, skulle framdeles upphéra. De juridiska och 
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medicinska professorerne borde hvardera hugnas med tvà 

prebende hemman och filosofie professorerne med ett, ef- 

ter en beräkning af c. 13 rdr b. i grundränta för hem- 

manet. Därtill ännu hemställde konsistorium om utbeta- 

lande af särskilda ,discretioner“ (på 100—200 rdr b. om 

året) åt kemi- och medicineprofessorerne dels för de sär- 

skilda kostnader och den möda deras göromål beredde 

dem, dels för inseendet öfver de för den medicinska un- 

dervisningen afsedda inrättningarna. 

För akademins adjunkter hemställde konsistorium 

om en förhöjning af lönen till 66 2/; rdr b. indelt, utom 

för teologerne, som skulle honoreras med preb. pastorat 

och hemman (à 461/, rdr i grundränta), samt lector se- 

minarli pedagogici, som skulle behålla sina 60 t:r (45 rdr 

kronov.) 1 spannmålsräntor. För ryska språkläraren, som 

skulle vara akademins translator, föreslog konsistorium 

412/, rdr, för öfriga språklärare samt rit-, kapell- och 

fäktmästarne hvardera 331/, rdr, dansmästaren 25 rdr, 

allt indelt lön, såsom för professorer och adjunkter. !) 

Kanslerssekreteraren, tjänstemännen vid kansliet och kon- 

toret, örtagårdsmästaren samt betjäningen förordades till 

särskilda löneförbättringar. För pensionering af professo- 

res emeriti anhöll konsistorium vidare om två vanliga 

1) Konsistorium framhöll uttryckligen, hurusom det gamla af- 

löningssättet med indelta hemmansräntor och tiondespannmäl var för 

akademins lärare det förmånligaste och mest lämpliga. Att så måtte 

varit förhållandet, kan man godt förstå, då konsistorium i ett senare 

afgifvet betänkande — äfven det rör. staten — meddelade, att vär- 

dena på räntorna in natura, hvilka satts öfver ett århundrade till- 

baka, numera voro så låga, att de icke motsvarade mer än !/, af va- 

rornas närv. värde. Vid ett par andra tillfällen uppgifves räntornas 

dåvarande värde stiga till 4 à 4'/, ggr kronovärdiet. 
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professorsléner att utdelas utan hänsyn till fakultet „pä 

det vid slike uttjänte och orklôse lärares bortgang ifran 

akademin deras platser matte kunna genast med skicklige 

yngre och mer tjänstföre män besättas“. Till uppehälle 

åt öfriga gamla och vanföra lärare, tjänstemän och be- 

tjänte föreslogs ett årsunderhåll af tills. 300 rdr samt till 

hjälp åt professorers enkor och barn en förhöjning af 

enkegratialspannmålen från 28 t:r till 100 (= 75 rdr in- 

delt). Äfven ihågkom konsistorium de fattiga studenterne 

med en förhöjning af stipendieunderstödet till 500 rdr b. 

indelt (utöfver de 1,090 rdr kont., som utgåfvos från priv, 

fonder). Därtill ännu ansåg konsistorium det nödigt att 

tilldela akademin nya och förhöjda årsunderstöd för dess 

inrättningar, biblioteket, museum, laboratorierna och bo- 

taniska trädgården, för akademihusets underhåll, för in- 

köp af instrument, mynt, naturalier m. m., inalles 5,670 

rdr. Och slutligen hemställde konsistorium om nödiga 

medel för afslutande af de redan under fera år fortsatta 

arbetena på det nya akademihuset samt för uppförande- 

af kliniskt institut växthus och observatorium. 

Då konsistorium till sist sammanställde universite-- 

tets årsbehof för framtiden, kom det till ett statsförslag, 

som upptog 6 prebende pastorat, 28 preb. hemman, 6,645 

rdr b. indelt 1 hemmansräntor och kronotionden samt 

8,794 rdr kontant (efter förvandling till ryskt mynt, å 

100 rdr — 144 rub. s., 9,569 rub. s. 1 indelt och 12,662 

rub. kont.). Akademins närvarande ärstillgängar utgjorde, 

efter afdrag af värdet af de tva pastorat 1 fil. fakulteten, 

som framdeles skulle afstäs, 6 pastorat, 9 preb. hemman 

3,223 rdr indelt och 3,301 rdr kontant.!) Afdrogs denna 

1) Enligt 1808 ars statsbok steg behållningen fran föreg. ar i 

univer sitetets 18 fonder (bl. a. 8 stipendiefonder) till omkr. 64,800 rdr- 
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behallning ifran den projekterade nya staten, âterstod ett 

belopp af 19 preb. hemman (med 233 rdr i grundräntor), 

sv. b. Uppbörden för året belöpte sig till 9,580, däraf gamla hem- 

mansräntor 1,929, nya och s. k. gamla hemmans uppskattade räntor 

428, prebendehemmansräntor 107, 10:de och kvarntullspannmäl 584, 

annexpastorat 267, vinsten af behallna rantor 1,032, mantalspengar 

fran akademihemmanen 896, torpräntor 356, statsmedel 474, fonder- 

nas intrader 4,030 rdr. Antalet akademihemman i de båda fögderier, 

pa hvilka de voro fördelade, utgjorde enligt samma ars jordeböcker: 

Öfra fögderiet. 

Gamla hemman Nya hemman 

| Hära d. 
gamla nya | 

I 

| | mantal. mantal. 
hemman. hem. mantal. 

Björneborgs län. 

Öfra Satakunta öfra härad . ol LWP | 78 Wag |) GS 2 ke 

nedred. härad 68 35 !/, | 82 447 MONS ” ” 

Tavastehus län. 

| Satakunta härad. ........ 25 15 !/, 121, | — | — 

Öfra Sääksmäki härad . .... | dd hen 6844) V8 2 al, 

| Summal 231 |1297/, | 1121, | 68 | 275, 

Nedra fogderiet. 

| Gamla hemman Preb. hemman 

| Hurad. Des = | 
hemman. | ° 5 hem. | mantal. 

mantal. | mantal. 

Åbo län. | | | | 
Wemlomharadite situ sort. acre 161;, | 15 Mie 814), | — — 

ATION pra FL tres eu laitier 11 Coals ONE SELS 

di EHS) RUMEUR 41 DONNEES UN 

| Piikkis à nee le oe 12 6 Wes 4 1 DEA = TT 

Haliko C0 Al. 3 ANNALES CES UNE EL | = 

Nedra Satakunta härad ....| 40 lee I] — — 

Summa | 1221/,| 82:/, | 601/,, | 10 | 73/4 
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3,189 rdr i indelta räntor och tionde samt 5,493 rdr b. 

kont. att fylla. Detta belopp (som nagot kunde minskas, 

om en adjunktur inrättades 1 st. f. den fjärde teologie 

professionen) ansåg konsistorium att lämpligast kunde 

utgå från kronans inkomster i Abo landshöfdingedöme, 

så att — utom preb. hemmanen — 900 rdr utgingo i 

kronotionde (= 1,200 t:r spannmål), 2,289 rdr i hemmans- 

räntor och 5,493 rdr (= 7,909 rub.) i kontant. Öfver de 

nya hemmanen utbad sig konsistorium samma disposi- 

tionsrätt som öfver de tidigare innehafda akademihemma- 

nen. Om de utgifter, som erfordrades för afslutande af 

arbetena på det nya akademihuset samt för uppförande 

af de föreslagna byggnaderna — kliniskt institut, obser- 

vatorium m. m. — äfvensom för sjukhusets framtida un- 

derhåll, kunde konsistorium nu icke yttra sig, försiktigt 

nog, utan üfverlämnade dessa frågor h. o. h. till kejsa- 

rens nådiga bedömande och fastställelse. 

Efter att sålunda ha 1 detalj framlagt akademins 

svagheter och behof slutade konsistorium med att i dju- 

paste underdånighet öfverlämna sitt förslag ,till H. K. 

M:ts, sin höge beskyddares och välgörares, högt upplysta 

granskning och vidare allernädigste åtgärd — — i det 

glada hopp att akademin i Åbo genom H. M:ts ädelmo- 

diga och frikostiga understöd omsider skall höjas till det 

Alltså inalles 3531/, „gamla“ hemman (212 !/,, gamla m., 1733/,, nya 

m.), 68 „nya“ hemman (275/, m.) och 10 preb. hem. (7 ?/, m.), summa 

431 1/, hemman. Räntorna beräknades (enl. kronovärdi) till följande 

belopp. Ofra fögderiet: gamla hemmansräntor 1,207 rdr, gamla hem- 

mans ,uppskattade* räntor (fran 7?/, mantal) 78, nya hemmansräntor 

297, summa 1,582 rdr. Nedra fögderiet: gamla hemmansräntor 722, 

gamla hemmans ,uppskattade“ räntor (5°/, mantal) 53, prebendehem- 

mans räntor 107, summa 882 rdr. 
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flor och den förmåga att upplysa och gagna, som redan 

utmärker de öfriga akademier 1 H. M:ts vidsträckta herra- 

déme och som en upplyst allmänhet har ratt att af ett 

väl organiseradt universitet ovillkorligen äska“. 

Det var intet ringa understöd konsistorium ansåg 

sig kunna begära af sin ädelmodige beskyddare och väl- 

görare såsom infrielse af de framtidslöften han året där- 

förinnan, midt under krigets gång, afgifvit. Inalles be- 

gärde konsistorium en tillökning af de ordinarie tjän- 

sterna med 7 professurer, 11 adjunkturer, 3 språk- och 

2 exercitiemästarbefattningar jämte ett par administra- 

tiva tjänster. Med de rundliga understöd, som begärdes 

för de akademiska institutionerna, för den studerande 

ungdomen o. s. v., uppgick det tillskott 1 ärsunderstödet, 

som erfordrades — 3,422 rdr b. 1 hemmansräntor och 

tionde, 5,493 rdr i kont. — till ett belopp, som icke obe- 

tydligt öfversteg akademins tidigare ärstillgängar. 

Att sådana pretensioner skulle väcka betänkligheter, 

var konsistorium beredt uppå. Efter hvad prokansler, 

som tyckes tagit värksam del i förslagets uppgörande, 

efteråt meddelade, hade man visserligen 1 en del stycken 

åtnöjt sig med det minsta möjliga och lämnat en del be- 

hof à sido, !) men man gjorde sig ändock mycket ringa 

1) Ar 1818 skref Tengström till Rehbinder: „Dä förslaget till 

nya staten uppgjordes, tordes man ej begära åt alla håll så mycket 

som behofvet värkel. skuile fordrat; kanske hade ock en annan re- 

partition af anslagen kunnat vara önsklig, som tid och omständighe- 

ter då ej medgäfvo att så noga pröfva.“ T. till R. ?!/, 1818. Rehb. 

saml. — I betänkandet sades om de begärda nya professurerna i fi- 

losofiska fakulteten, att de voro ,för akademins tjänst högst gagne- 

liga om ej alldeles oumbärliga", hvilket väl hellre får uppfattas så- 

som en eftergift än som en förstärkning. Och uti sitt förslag till 

konsistorii skrifvelse hade prokansler haft för afsikt att föreslå, att 
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förhoppningar om att fa de framställda ônskningsmälen 

till någon större del tillfredsställda. För att skydda sig 

mot förebråelsen för omåttlighet ansågs det därför nödigt 

att i särskild skrifvelse till Speransky — af samma dag 

som betänkandet — närmare förklara sig rörande fram- 

ställningen. Konsistorium anhöll, att kansler icke måtte 

anse de begärda tillskotten, vid hvilkas uppgörande den 

största möjliga hushållning blifvit följd, för någon „öfver- 

drift". Att de stigit så högt, hade sin förklaring 1 aka- 

demins närvarande fattigdom och de många brister, dem 

konsistorium velat framhålla, , då uppgifter af dessa be- 

hof är påkallad af den mäktige furste, som med så myc- 

ken nåd och godhet täckts universitetet i Åbo omfatta, 

som redan i de nådigaste och mest smickrande ordalag 

förklarat sitt nöje öfver framgången af dess lärares äf- 

ven under svagare tillgångar använda flit och bemödande 

och som således 1 sin vishet icke lärer sakna utvägar att 

försätta akademin 1 det skick, som svarar emot tidehvarf- 

vets vetenskapliga framsteg och det af H. K. M. åt de 

om ,af skäl som konsistorium ej kan känna eller bedöma" H. K. M:t 

skulle ,finna betänkligt att akademins samteliga nu underdånigst an- 

mälta brister genast och på en gång afhjälpa“, så hemställde kon- 

sistorium till kanslers godtfinnande, ,huruvida icke lämpeligt vore 

att underdånigst anhålla, det åtminstone de mest trängande behofven 

först finge framställas till H. K. M:ts behjärtande, som med nådigt 

afseende därà tillika i nåder torde finna för godt att bestämma den 

tid, inom hvilken akademin kan förhoppas att omsider se sina väl- 

menta önskningar uppfyllda”. Till de största behofven hörde löne- 

förbättringar åt redan utnämnda tjänstemän med otillräckliga löne- 

förmåner, tillskott för de akademiska inrättningarna, särskildt för ob- 

servatorium och kliniskt institut, stipendierna för de studerande samt 

de föreslagna adjunkturerna, språk- och exerc. mästarbefattningarna. 

Sist förordades de nya professurerna. Tengströms konc. saml. 
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öfrige kejserliga ryska universiteter allernådigst förlänte 

vida rikare tillgångar". — ,Af en monark — framhöll 

konsistorium — hvars förmåga att sprida ljus och väl- 

gärningar lyckligtvis svarar emot hans varma kärlek för 

all sann och gagnelig upplysning äfvensom emot hans 

allvarliga åhåga att göra sina talrika undersåtar nöjde och 

lycklige, lofvar sig äfven universitetet i Åbo det älskeli- 

gaste understöd, och E. Exc:s egen upplysta kännedom 

af vetenskapernas värde för ett folks hyfsning, ära, makt 

och välstånd är oss den säkraste borgen for E. Exc:s 

värksamma och ynnestfulla bemödande att framställa aka- 

demins underdåniga önskningar till H. M:ts kejsarens al- 

lernådigste både behjärtande och bifall." 1) 

Så vidtgående de önskningar, som uttalades 1 kon- 

sistoril betänkande, än voro, innefattade de emellertid 

icke allt, hvad konsistorium ansåg sig böra framföra med 

anledning af tidens och relationernas förändrade skick. 

Redan innan betänkandet blifvit afsändt och efteråt, me- 

dan man afbidade svaret däruppå, vände sig konsistorium 

såväl till kansler som till regeringskonseljen med fram- 

1) K. R. 14 dec. 1809. — Därtill ännu fann prokansler det nö- 

digt att i enskild skrifvelse af den !!/,, jan. 1810 förorda betän- 

kandet hos Speransky. Väl var det belopp, som erfordrades till 

fyllandet af akademins behof, nog stort, särskildt om det kom att 

belasta Finlands ordinarie inkomster, men med hänsyn till kejsarens 

tillgifvenhet för vetenskaperna och hans outtömliga resurser hade 

man intet ögonblick tviflat på hans beredvillighet och förmåga att 

ställa så till att Åbo akademi, „la fille dernièrement adoptée“, blef 

lika rikligen doterad som „les soeurs ainées, honorées déjà des mar- 

ques si éclatantes de son affection paternelle“. Sasom vid andra till- 

fallen underlät prokansler icke att nämna, hurusom konsistorii be- 

tänkande tillkommit pa kejsarens uttryckliga order. Tengstréms konc. 

saml. 
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ställningar, hvilka afsago dels en stadfästelse à tidigare 

förmåner dels erhållande af nya. Sa anhöll konsistorium, 

såsom tidigare nämndes, i december 1809 genom Speran- 

sky om en kejserlig förklaring, hvilken uttryckligen be- 

friade akademin fran inkvarteringsskyldigheten. I andra 

skrifvelser petitionerades om stadfästelse a den under 

svenska tiden atnjutna rättigheten att for det nya aka- 

demihusets uppförande uppbära dels en mindre afgift af 

trävaror och tjära, som exporterades fran landet, dels in- 

komsterna fran en del lediga pastorat 1 landet, äfvensom 

om en försträckning fran kejserliga banken, som satte 

konsistorium 1 stand att afbetala tidigare for samma än- 

damal upptagna penninglän. Vidare anhöll konsistorium 

om uteslutande rätt att utgifva finska och svenska alma- 

nackor — under krigstiden hade sådant påbjudits af de 

ryska myndigheterna — och då denna rättighet utvärkats 

hos regeringskonseljen för år 1811, anhöll man om för- 

bud mot införsel af almanackor ifrån Sverige till för- 

säljning, hvilket också, på vissa villkor, beviljades. Och 

slutligen uppmanades Speransky att utvärka åt akademin 

förmånen af „postfrihet“ samt rätt att fritt erhålla arbe- 

ten, som trycktes i Ryssland. !) 

1) Konsist. t. kansler 20 okt., 11 o. 14 dec. 1809, 5 febr. 1810, 

till reger. kons. 11 dec. 1809, 21 juni, 20 sept. 1810 (K. R.); reger. 

kons. t. konsist. 18 juli 1810 (K. K. B.); K. P. 2 aug., 20 sept. 1810; 

reg. kons. oec. dep. pr. 29, 31 jan., 24 sept. 1810. — Den °/,, okt. 

1803 tillsade Buxhoevden matheseos docenten J. Fr. Ahlstedt och 

akad. boktr. J. C. Frenckell att ombesörja utgifvandet af en kontors- 

almanacka för år 1809 på finska och på svenska, afsedd för ,innevå- 

narne af det förra svenska Finland“. Den ?/,; sept. 1809 gaf Barclay 

de Tolly en liknande tillsägelse åt konsist. med afseende å följande 

års almanacka, hvari de kejserl. namnsdagarna och andra ryska hög- 

tidligheter skulle upptagas (Handl. rör. förvaltn. i Finland I: 397; 
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Ett märkligt önskningsmäl af icke endast akademisk, 

utan och än mer af allmän betydelse riktades ännu till 

Speransky den 14 dec. 1809. Det afsåg att hos kejsaren 

utvärka nådigt tillstånd för innebyggarne i det , gamla" 

Finland att låta sina söner framdeles idka studier vid 

akademin i Åbo. Denna framställning, som betingades 

af den omständighet att hela Finland , blifvit H. K. M:ts 

välde och styrelse underlagdt“, grundade sig på konsisto- 

rii „välmenta omtanke att söka öppna för sina i viborg- 

ska guvernementet bosatta landsmän och deras uppvä- 

xande ungdom en både lättare och mindre kostsam ut- 

väg att sig af den akademiska undervisningen begagna". 

Till förmån för densamma framhölls dels det nära sam- 

band, som med hänsyn till språk, religion, släktförhållan- 

den m. m. ägde rum mellan befolkningen på ömse sidor 

om Kymmene älf, dels den omständigheten att gamla 

Finlands innevånare tillförene plägat åtnjuta sin under- 

visning och uppfostran i Åbo, intills under allra senaste 

tid området genom ett kejs. påbud ställts under Dorpats 

universitetsdistrikt. 1) 

Under väntan pa kejsarens nadiga svar uppa de 

gjorda framställningarna gick året 1810 till ända utan att 

nagon resolution afhérdes fran Petersburg. Till en bür- 

jan var man betänkt pa att till Petersburg afsända en 

deputation för att gifva ytterligare styrka at de fram- 

ställda ônskningsmälen, en åtgärd som bl. a. ansågs pa- 

kallad däraf att Dorpats universitet samtidigt pa detta 

K. K. B.). — Ar 1811 erhöll akad. boktr. Frenckell, mot 1,000 rub. 

b. a. i årligt arrende, förlagsrätten till kalendrar och almanackor; 

de sistnämnda skulle icke få kosta öfver 8 kop. i litet format. 

1) K. R. 14 dec 1809, upps. af prokansl. Tengstréms kone. 

saml. 
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sätt framställt sina önskningar. Men efter det prokansler 

genom kanslerssekreteraren Walleen inhämtat, att Spe- 

ransky afstyrkte resan såsom onödig och att kejsaren, 

som i allmänhet icke var någon vän af ceremonier och 

deputationer, alls icke väntade sig en sådan uppmärksam- 

het, fick förslaget förfalla. !) I stället påminde Tengström 

1 skrifvelser till Speransky om frågans afgörande och äf- 

ven till den nya generalguvernören, frih. F. Steinheil, 

som 1 början af året efterträdde Barclay de Tolly, vände 

han sig med anhållan om benägen medvärkan. ?) 

Vid akademin gick under tiden allt sin jämna gang. 

Sasom vanligt tog varden om akademihemmanen samt 

akademins finansärenden i öfrigt största parten af kon- 

sistorii uppmärksamhet i anspråk. Pa det nya akademi- 

huset fortsattes arbetet i man af rad och lägenhet. Fö- 

reläsningar och examina fortgingo som vanligt och några 

nya lärare, adjunkter och exercitiemästare, tillsattes. Som 

dyningarna efter krigsbullret numera upphört, anknötos 

åter förbindelser med den yttre världen och vidtogos 

anstalter för att hålla akademin au courant med före- 

teelserna inom den lärda världen. Äfven befanns det 

lämpligt att belöna de unges lärda mödor med en pro- 

motion inom filosofiska fakulteten. Denna förrättades, 

efter tillstånd af kansler, af prof. F. M. Franzén, som 

till filosofie magistrar kreerade 34 unge män, bland dem 

ett tiotal blifvande universitetslärare.?) På sedvanlig tid 

1) C. J. Walleen till Tengström 26 jan. 1810. 

2) Tengström till C. J. Walleen 17 jan. 1811. Stjernvall-Wal- 

leenska saml. 

3) K. P. 11 maj, 6 sept. 1810; Speransky t. Tengström d. 27 

maj/8 juni 1810 (med tillstånd att på hans vägnar meddela veniam 

promovendi). — Till adjunkter utnämndes J. H. Avellan i filosofi, 
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timade ombyte af rektorsämbetet, som fran G. Gadolin 

öfvergick till Gabr. Bonsdorff; afvensa förrättades sed- 

vanliga ärsval af decani, inspectores 0. s. v. 

J. G. Rancken i naturratt o. historia, C. R. Sahlberg i medicin och 

botanik; till dansmästare antogs A. Cederwaller, till faktlarare Chr. 

Winster, till musices director C. W. Salgé. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



2. 

Den nya staten. 

I Petersburg var kanslerssekreteraren Carl Johan 

Walleen ifrigt sysselsatt med att befordra akademins ären- 

den. Såsom vi redan känna, hade han den 19 juli 1809 

— dagen för landtdagens högtidliga afslutning — blifvit 

af Speransky antagen till medhjälpare i den akademiska 

regeringen och en månad därefter anlände han till Peters- 

burg för att biträda vid de allmänt vårdande ärendenas 

beredning i och för föredragningen. För sin befordran 

hade han i väsentlig mån att tacka akademins prokansler, 

biskop Tengström, hvilken han hedrade såsom en af sina 

, första gynnare och välgörare" och hvars förtroende han 

lofvade att söka motsvara genom att uppfylla sina tjän- 

steåligganden till dennes såväl som till akademins nöje. 

Sedan han på hösten 1810 fått sin ekonomiska ställning 

ytterligare tryggad genom att, med kvarstående vid sin 

befattning 1 Petersburg, utnämnas till lagman i Nylands 

och Tavastehus lagsaga, förklarade han för prokansler, att 

han till väsentlig del hade denne att tacka för sysslan, 

„savida jag — yttrade han — utan oncles tillstyrkan sä- 

kert aldrig hade kommit hit och därigenom beredt mig 

möjligheten att erhålla densamma. Jag står således hos 

min oncle i den utmärktaste förbindelse, så mycket mer 

som den tjänst jag vunnit redan uppfyllt hela min ön- 
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skan för framtiden och jag följaktligen nu befinner mig 

i den lyckliga belägenhet att icke vidare behöfva söka 

något på befordringsvägen, en belägenhet, som väl för- 

tjänar att värderas och den jag, äfven med de djärfvaste 

förhoppningar, visst icke kunnat vänta att så hastigt 

ernà.“ 1) Fran första stund efter sin ankomst till Peters- 

burg inledde Walleen med prokansler en liflig korrespon- 

dens, hvarunder han emottog goda råd och ordinationer 

af sin , välgörare” och ,oncle“, men också gengäldade 

dennes tjänster med att lämna honom intressanta och 

sakrika underrättelser om de akademiska ärendenas be- 

handling samt om de allmänna „affairernas“ ställning — 

utom att han tillhandagick med hvarjehanda kommissio- 

ner af enskild art, såsom uppköp och afsändning af toi- 

lettartiklar för biskopens damer, möbler och tapeter till 

biskopshuset samt kolonialer och viner till det biskopliga 

bordet. 2) 

I främsta rummet gällde det för Walleen att vinna 

kanslers kraftiga understöd för de petitioner konsistorium 

i slutet af år 1809 beslutat hemställa om. Sävidt det 

rörde sig om löften och ,gracieusa“ ord mötte saken 

inga svårigheter. Men såsnart det blef fråga om löftenas 

uppfyllelse, reste sig det ena hindret efter det andra. I 

1) Walleen t. Tengström 5 sept. 1809, 4 jan. 1811. — Utom 

den vanliga kanslerssekreterarelönen tilldelade Speransky, efter att 

ha inhämtat prokanslers och konsistorii tillstyrkande utlåtanden, åt 

Walleen enligt hans begäran det arvode på 116 ?/; rdr b:co, som ti- 

digare utgått från akademin till kanslersgillets sekreterare. Speransky 

t. rektor G. Gadolin 24 aug./5 sept. 1809, t. konsist. 25 okt./6 nov. 

1809. K. K. B. 

?) Efter Walleens flyttning till landshöfdingeämbetet i Viborg 

ar 1816 torde underrättelserna fran Petersburg tämligen upphört. 

Walleens bref äro daterade efter n. st. 
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början af ar 1810, da Speransky afstyrkte den akademi- 

ska deputationen, förklarade han, „att han till ändamä- 

lets vinnande för sin del skulle göra allt hvad på honom 

ankom". 1) Och då Walleen efter mottagandet af konsisto- 

ri hemställningar presenterade för Speransky en „note“ 

öfver dem, rönte han ett hugnerikt bemötande och erhöll 

kanslers tillsägelse att under den resa han kort därpä 

gjorde till Äbo gifva konsistorium hopp om att inga svä- 

righeter skulle möta akademins petita. Äterkommen till 

Petersburg hade Walleen efter nägon väntan pä värvin- 

tern en längre konferens med kansler, som dä, enligt 

Walleens berättelse om sina ätgöranden till prokansler, 

var mycket gratiös och talade vackra saker om akade- 

min, „för hvilken han dä, emot vanligheten, visade sig 

särdeles intresserad“. Akademins hemställningar om post- 

friheten, almanacksprivilegiet, inkvarteringsfriheten och 

det viborgska guvernementets läggande under akademin 

lofvade Speransky „med det första” föredraga för kejsa- 

ren, och de skulle „säkert bifallas“. Endast projektet rö- 

rande utvidgandet af akademins stat mäste hvila tills re- 

geringskonseljens allmänna statsförslag inkommit, sa man 

kunde bedöma statsvärkets tillständ, men dä skulle ock- 

så projektet tagas i öfvervägande och af kansler „pä allt 

sätt understödjas“. Walleen ansåg sig sålunda hafva „all 

anledning att vara nöjd och att fatta de bästa förhopp- 

ningar“. 

Men fröjden blef mycket kort. Dä Walleen straxt 

därpå föredrog ett ärende rörande ett tidigare beslutadt 

gårdsköp för akademihusets räkning och tillät sig en an- 

tydan om penninghjälp af kejsaren, mötte han ett af- 

1) Walleen t. Tengström 26 jan. 1810. 
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gjordt motstånd i frågan om all „gratifikation“ fran det 

ryska statsvärket, och da han några veckor senare hörde 

sig för om akademins petita, var ännu intet gjordt åt 

saken. Allt skulle dock ombesörjas inom några dagar, 

hvarjämte det beslöts, att rättigheten till uppbörd af pa- 

storalier för akademihusets uppförande skulle utsträckas 

till inalles 50 år och tulluppbördsrätten prolongeras med 

15 år; Walleen hade endast att göra expeditionerna fär- 

diga.!) Men när dessa framlades åtta dagar därpå, var 

kansler benägen att medgifva endast postfriheten, medan 

frågorna rörande inkvarteringsfriheten, almanacksprivile- 

giet och byggnadsfondens förstärkande stötte på motstånd. 

Förgäfves erinrade Walleen om att den förstnämnda fri- 

heten var ett gammalt privilegium, som det endast var 

fråga om att konfirmera, och att almanacksprivilegiet icke 

berörde någon annans rätt. Resultatet blef, att frågorna 

lämnades beroende och Walleen tillsades att uppgöra en 

ny note. Han gjorde det ock samt uppsatte en skrifvelse 

rörande postfriheten att föreläggas kejsaren vid hans 

återkomst, men erhöll vid ett nytt besök hos Speransky 

icke bättre uppmuntran än att han beredde sig att , för 

tjugundeförsta gången påminna om slut och äfven, om 

det så fordras, afge en tredje note“. 

Uttråkad af sina bemödanden, som drogo ut på 

sommaren utan att lända till något resultat, kände sig 

Walleen redan benägen att uppgifva allt hopp om fram- 

1) I fråga om sättet för meddelande af kejsarens beslut till 

konsistorium berättade Walleen, att han först funnit det olämpligt 

att det skulle ske såsom under svenska tiden genom reskr. till kans- 

ler, som ju var föredragande, men vid närmare betänkande ansåg 

han det rådligast att man ägde kejsarens egen underskrift och att 

sålunda den förra kutymen följdes, hvilket också ,agréerades“. 
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gång. ,När nu — skref han till Tengström — dessa af- 

fairer, som hvarken äro vidlyftiga eller fordra nagot till- 

skott af kronans medel, haft sa mycken omgang och ännu 

icke kunnat bringas till slutelig åtgärd, utan tvärtom ef- 

ter ett halft års förlopp och oaktadt allt mitt bemödande 

äro 1 alldeles samma eller snarare sämre skick än då de 

först inkommo, så finner min nådige oncle lätt, hvad 

apparence akademin äger om bifall till sitt stora projekt. 

För min del misströstar jag tyvärr helt och hållet därom, 

åtminstone så länge den nuvarande cancelleren är i téten 

för akademins affairer, ty ehuru ogärna måste jag, för 

att ej dölja något, tillstå, att jag, efter allt hvad jag hit- 

tills funnit, anser honom lika så litet värkligt intresserad 

af sin akademi som jag är det af universitetet 1 Charkov, 

hvarom jag ett par gånger tillfälligtvis hört talas. Jag 

är också öfvertygad att, om jag, som har den äran att 

vara hans cancellers-secreterare, på ett år icke hämtade 

till honom någon expedition rörande akademin, han 

knappt skulle väcka någon fråga därom, och kanske då 

vara aldra nöjdast, ty jag har märkt, att hans blick al- 

drig är klarare än då jag kommer till honom alldeles 

tomhändt; men ser han blott ett papper i min hand, så 

väcker det alltid hans bedröfvelse, och han frågar då 

med en värkeligt sorglig röst: qu'est ce que vous m’ap- 

portez-la? och ser så ängslig ut, att det ofta gör mig 

ondt. — Men det är icke blott vis-a-vis akademin, som 

denna indolence visar sig: den sträcker sig till alla fin- 

ska affairer utan undantag." 

Efter att ytterligare ha anfört några exempel till 

bestyrkande af sistnämnda påståenden, slöt Walleen sin 

rapport med följande ord: ,Men jag skulle skrifva en hel 

bok, om jag detaillerade alla de ledsamheter, som äro 
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förenade med mitt närvarande läge; och jag bör redan 

frukta att hafva tröttat min oncles tålamod. Allt nog: 

att jag här uträttat ingenting, hvarken för andra eller för 

mig själf, och att jag på köpet äger den agrémenten att 

befara, det man kanske tillskrifver min nonchalance det 

som icke kan hjälpas och tror, att felet ligger hos mig, 

hvartill hvar och en, som ej af erfarenhet känner, huru 

här går till, visserligen har anledning." 1) 

Det var icke att undra öfver, om Walleen kände 

sig retad och modfälld med anledning af Speranskys 

orientaliska ämbetsfasoner, och han hade nogsamt rätt 

1 sin klagan öfver den ringa omsorg den af andra gö- 

romål surchargerade rikssekreteraren kunde egna Fin- 

lands allmänna ärenden. Med allt skäl talade frih. G. M. 

Armfelt någon tid senare om , det paralytiska som her- 

skat i finska affairernes gång" under Speranskys led- 

ning. ?) Men hvad Walleen i sin ifver tyckes förbisett 

var, att den 1 penningefrågor försiktige Speransky hade i 

det finska statsvärkets svaga tillstånd grundad anledning 

att betänka sig, innan han tillstyrkte en sådan tillökning 

af den akademiska staten som konsistorium petitionerat 

om. I alla händelser såg det mycket mörkt ut för aka- 

demin, och det var hög tid för prokansler att ingripa i 

frågans vidare utveckling och göra bruk af det stadgade 

inflytande han vunnit 1 de högsta regeringskretsarna. 

1) Walleen t. Tengström 19 juni 1810. — Senare på året skref 

L. G. v. Haartman till Tengström om Walleen: ,Med all den lycka 

han gjort, är han dock missnöjd. Speransky bryr sig alldeles intet 

om akademins affairer. Walleen gör påminnelser och föreställnin- 

gar; man lofvar och ingenting blir gjordt. Han är naturligtvis miss- 

nöjd härmed och önskar blott att slippa härifrån." D. 7/,, nov. 1810. 

2?) G. M. Armfelt t. Tengström !f/,, jan. 1812. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Först förvissade han sig om understöd af landets nye 

generalguvernör, frih. F. Steinheil, hvilken fran första 

början gjorde sig känd för sitt mot Finland välmenande 

sinnelag och under sin tjänstetid stundom kom i beröring 

med det akademiska samhället. Då Steinheil vid jultiden 

1810 gjorde en resa till Petersburg, sände Tengström ge- 

nom honom en vördsam påminnelse till Speransky att 

påskynda det nådiga afgörandet af akademins petitioner, 

såväl med hänsyn till statens „fullkomnande“ som 1 fråga 

om de andra önskningsmålen. Så öfverhopad Speransky 

än var af göromål, hoppades dock Tengström, att han så- 

som akademins ädelmodige chef skulle finna tillfälle att 

framlägga akademins behof inför kejsaren och att af 

denne utvärka ,des marques nouvelles de sa haute grace 

pour une université qui ne cessera jamais de se faire 

digne de sa protection et de ses bienfaits. Och i bör- 

jan af det följande året tog sig biskopen ånyo friheten 

att bedja Speransky for några ögonblick frigöra sig fran 

sina andra högviktiga omsorger för att utvärka ett slut- 

ligt afgörande i akademins affärer. Därjämte erinrade 

han Steinheil om det löfte denne gifvit att meddela sig 

om sakerna med Speransky. !) 

Prokanslers inblandning i saken hade också god 

värkan. De första dagarna af år 1811 n. st. uttalade 

Walleen sin glädje öfver att gen. guvernören, som nu 

vistades 1 Petersburg, åtagit sig att påminna om slut i 

akademins ärenden. Vid ett besök, som Walleen gjort 

hos Steinheil, hade denne förnyat det löfte han gifvit 

Tengström 1 afseende à akademin; men Walleen kände 

1) Tengströms brefkonc. t. Speransky 18 dec. 1810, 17 jan. 1811 

till Steinheil 17 jan. 1811. 
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icke till, huruvida han ännu uppfyllt det, ty till följd af 

opasslighet hade kanslern de första dagarna efter gen. gu- 

vernörens ankomst varit inaccessible. , Hjälper ej detta, 

menade Walleen, så ger jag värkeligen allt hopp förlo- 

radt. Nog har jag allt färdigt hvad på mig ankommer, 

så att intet hinder däraf kan uppstå, om eljest H. Exc. 

cancelleren behagat förvara de noter och öfversättningar 

jag, till större delen redan för närmare ett år sedan, läm- 

nat honom." 1) 

Det hjälpte. Efter öfverläggningar, om hvilka vi 

icke hafva någon vidare kännedom, men i hvilka väl ge- 

neralguvernören tog del, gafs straxt därefter det nådiga 

svaret på konsistorii underd. hemställningar. Det blef så 

godt som till alla delar det för akademin mest gynn- 

samma. Uti reskr. af den 19/5, febr. 1811 till kansler med- 

delade kejsaren, att han , funnit nödigt förse detta åldriga 

och allmänt nyttiga lärovärk med vidsträcktare medel till 

befordrande af vetenskapernas och en sann upplysnings 

framsteg" samt att han 1 nåder stadfäst för akademin en 

ny stat i närmaste enlighet med konsistori förslag. Där- 

jämte hade han lämnat regeringskonseljen i uppdrag att 

sörja för anordningen af de indelningsräntor och kontanta 

tillgångar, som erfordrades för ändamålet och som i fram- 

tiden kunde vidare ökas ,allt efter som föremålen för 

akademins värksamhet utvidgas och fullkomnas“. Vidare 

föreskrefs, att för fortsättande af arbetena på den nya 

akademibyggnaden skulle utbetalas första året 20,000 rub. 

s. och därpå årligen en viss summa efter behof. Till yt- 

terligare förstärkande af akademins tillgångar förunnades 

akademin ensamrätt att utgifva almanackor och kalendrar 

1) Walleen t. Tengström 4 jan. 1811 n. st. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



113 

pa finska och svenska; äfvensà medgafs den för ämbets- 

värken vanliga portofriheten. Och slutligen samtyckte 

kejsaren till den for innebyggarne i Viborgs län begärda 

rittigheten att framdeles ,fullända sina studier“ i Abo. 

I gengäld för dessa förmåner, genom hvilka kejsaren gif- 

vit tillkänna sin synnerliga uppmärksamhet mot akade- 

min, förväntade sig kejsaren att „akademin städse skall 

göra sig däraf förtjänt genom dess nit och omsorg för 

vetenskapernas och allmänna sedernas förkofran". 1) 

Den 1 reskriptet omnämnda nya staten för akademin 

upptog för teologiska fakulteten 4 professorer och 2 ad- 

junkter; för juridiska fakulteten 2 professorer och 2 ad- 

junkter; för medicinska fakulteten 3 professorer (i kli- 

nisk medicin, kirurgi och accouch. konst samt anatomi 

och fysiologi) och 4 adjunkter (den fjärde botanices de- 

monstrator); för filosofiska fakulteten 11 professorer (i 

ekonomi, kemi, moral, matematik, fysik, vältalighet, teore- 

tisk filosofi, grekiska, historia, orientaliska språk och lär- 

domshistoria) samt 11 adjunkter (i teoretisk och praktisk 

filosofi, historia, ekonomi och teknologi, kemi, matematik 

och fysik, romersk litteratur, grekisk litteratur och orien- 

talisk litteratur, vidare seminarii pedagogici lector, vice- 

bibliotekarie och museiinspektor). Spräkmästarne skulle 

vara fyra (i ryska, franska, tyska och engelska), exerci- 

tiemästarne äfvenledes fyra (i ritning, musik, fäktning 

och dans). Vid kansliet skulle sekreteraren intaga en af 

1) I fråga om inkvarteringsfriheten, som icke omnämndes, tyc- 

kes ingen särskild resolution blifvit gifven, utan ansågs väl denna i 

vanliga fall stadfäst genom äldre privilegier. Akademins rätt att för 

sitt nya hus uppbära inkomsterna från lediga pastorat och en ex- 

portafgift för trävaror m. m. konfirmerades genom särskilda resolu- 

tioner af 1811 och 1813. Därom framdeles. 

Nat. o. Holk, H. 69. 8 
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undervisningen oberoende ställning och kontorets krafter 

ökades med en fogdetjanst. De löner, som framdeles 

skulle utbetalas till larare och tjänstemän, fastställdes sa- 

val till belopp som utanordningssätt 1 enlighet med kon- 

sistorii förslag, dock beräknade 1 ryskt mynt. Samma var 

förhållandet med de af konsistorium föreslagna honoraren 

för kemi- och anatomiprofessorerne, löneförhöjningarna 

för tjänstemän och betjänte, pensionerna, stipendierna 

samt understöden för de akademiska institutionerna. En- 

dast såtillvida hade en afvikelse från konsistorii hemstäl- 

lan gjorts som det ännu icke ansetts nödigt att samtycka 

till uppförandet af de föreslagna nya inrättningarna, astro- 

nomiskt observatorium, kliniskt institut (nosocomium cli- 

nicum) och växthus, hvaraf åter följde, att de båda lärar- 

tjänsterna 1 astronomi såväl som honoraren åt medicine 

och kirurgie professorerne blefvo öfverflödiga. Den nya 

staten kom sålunda att för de särskilda ändamålen upp- 

taga följande belopp: 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Akademins nya stat af 1%, febr. 1811. 

Teologiska fakulteten. 

4 professorer, enhvar med 192 rub. 

(= 400 dal. s. m.) ind., 1 preb. pa- 

storat à 48 r. med 1 preb. hem. à 

18 r. 72 kop. (Summa ind. 258: 72) 

2 adjunkter, enhvar preb. past. med 

preb. hem. såsom professorerna . . 

Juridiska fakulteten. 

2 prof., enhvar indelt lén 240 r. (= 

500 dal. s. m.) och 2 preb. hem. à 

1S æ, TAI 666 oto ods loo ou 

2 adjunkter med 96 rub. indelt. . .. 

Medicinska fakulteten. 

3 prof., enhvar såsom juristerna . . 

4 adj., enhvar 96 rub. (= 200 dal. 

Eb, Sin.) 1004 ORNE eurer 

Extra honorar at anat. prof. och pros:r 

Filosofiska fakulteten. 

11 profess, enhvar 240 rub. ind. och 

1 preb. hem. .å 18 r. 72k ..... 

Extra honorar åt kemieprof....... 

11 adjunkter, däraf tio 96 rub. indelt, 

en 60 t:r spannm. (= 64: 80).... 

Sprak- o. exercitiemästare. 

4 spräkmästare, däraf 1 (ryska) à 60 

PUD MONA ASTUCE lee. 

4 exerc. mästare, däraf 3 à 48 rub., 

ia ndansyra,36 Tube sl. dar: 

Nat. o. Folk, H. 69. 

‘qsed ‘qoig 

‘Tequr 

DER 

-[eyue ‘wo 

11 

Ind. hemmans 
räntor, krono- 
tionde, grundr. 
af preb. hem. 
0. pastorats- 

varde. 

Rub. s. — kop. 

1,034: 

133: 

204: 

180: 

88 

44 

: 88 

32 

: 92 

: 80 

Kontant. 

Rub. s. — kop. 

360: — 

144: — 
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Universitetskansliet. 

Univ. sekreterare (96 rub. ind., 1 preb. 

hem. à 11: 63, expensm. 72 r.) o. 

amanuens (36 rub. ind.) 

Kanslerssekreterare MOMENT ONO) Gy Oa 

Universitetskontoret. 

Kamrer (ind. 108: 96, 1 pr. hem. 12: 

48 r., 1 pr hem. a 7: 68, kont. 48 r.) 

Univ. betjäningen 

Pensioner och understöd. 

(2ivanl loner) ayers pe ae 

Pensioner at professorsenkor 100 t:r 

spannmal ... 

| Pensioner at andra lärare, tjänstemän 

OnibStyamter un ae ee 

Stipendier at studenter (ind 720 rub., 

fran privata fonder 1,568: 80) 

For de vetenskapliga inrättningarna, 

byggnaders underhåll m. m. .... 

96, exp. 144 r.), 2 fogdar (a ind. | 

Pensioner at två professores emeriti | 

| OMS COMTE el 0, ter te. tool 

Summa | 

a) 
= < | Ind. hemmans 
= | räntor, krono- 

| ee 
Gr : 0. pastorats- 
2 3 värde. 

2 = Rub. s. — kop. | Rub. s.— kop. 

— 1 143: 63 72: — 

— | — — — 960: — 

— | 3 233: 28 240: — 
— | — 105: 60 432: — 

| 

EN 
— | 2 517: 44 — — 

— | — 108: — — — 

| Be Er — 

je 720: — 1,568: 80 

— | — — 8,166: — 

6 | 27 | 9,214: 201)| 12,374: 80 

1) Huru betydligt indelningsräntornas värkliga värde öfversteg det i 

jordeböckerna upptagna kronovärdiet, har redan nämnts (s. 94 not 1). Om 

prebende hemmanens afkastning känner jag intet närmare; måhända för- 

höll det sig med den för dem beräknade grundräntan pa samma sätt som 

med den öfriga indelningen. Men hvilken förmån preb. pastoraten i själfva 

värket beredde, framgar bl. a. däraf att J. Tengstrém under nagra ar pa 

1790-talet afstod fran sin indelta professorslün, som beräknades till 400 dal. 

s. m., mot Piikkis prebendepastorat. 

ströms vittra skrifter i Sv. litt. sällsk. skr. tom. XLI s. 86—87.) 

(M. G. Schybergson, Jakob Teng- 

Bidrag t. kanned. af Finl. 
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Med allt skäl kunde Speransky 1 den skrifvelse, 

hvari han underrättade konsistorium om den nadiga stad- 

fästelsen, förklara att konsistorium ater kommit 1 atnju- 

tande af ,ett förnyadt och lysande vedermäle af H. K. 

M:ts utmärkta nådiga omsorg för akademin och för det 

folk, hvars upplysning det tillhör akademin att bereda 

och fullkomna“. Konsistorii hemställan hade i allt vä- 

sentligt vunnit nådigt anseende; 1 fråga om observatoriet 

och de astronomiska tjänsterna hade väl afvikelser skett, | 

men Speransky framhöll, hurusom ordalagen 1 det nådiga 

reskriptet gafvo skal till den förhoppning, att konsistorn 

önskningar äfven 1 dessa hänseenden skulle med tiden 

kunna uppfyllas. Enligt hvad Speransky kunde meddela, 

hade regeringskonseljen redan uppgjort förslag till ord- 

nande af landets medicinalväsen, 1 förening hvarmed frà- 

gan om universitetskliniken komme att afgöras. För upp- 

börden af de indelta räntorna, som lofvats akademin, 

hade regeringskonseljen fått befallning att utse nödiga 

hemman, hvarefter de nya tjänsterna småningom kunde 

besättas. 1) 

1) Genom gen. guv. underrättades konseljen om att statsunder- 

stödet till akademin ökats med 4.446 rub. ranteinkomster och 7,620 

rub. kontant; med anledning häraf beslöts att först inhämta genom 

landshöfdingarne uppgifter om kronans behållna hemman och räntor 

i Åbo-Björneborgs, Nylands-Tavastehus och Vasa län, innan vidare 

åtgärder följde. Finansexp., som synes varit mindre belåten med de 

nya krafven på statsvärket, föreslog för sin del, att man först skulle 

infordra af konsistorium underrättelse därom, huruvida akademin hade 

eller framdeles kunde påräkna några öfverskottsräntor från sina hem- 

man, så att kronan icke belastades med utgifter, som kunde bestri- 

das med akademins egna fonder. Reg. kons. oec. dep. pr. *1/;, 5/, 

1811. — Understödet för akademin upptogs jämväl 1 den af kejsaren 

den 11 febr. g. st. fastställda staten för Finland. Reg. kons. pl. pr. 9 

mars 1811. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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För egen del uttalade Speransky i sin skrifvelse sin 

synnerliga glädje öfver den nad, som kommit akademin 

till del, och han lofvade att göra hvad i hans förmåga 

stod för att befrämja akademins bästa. Befanns det där- 

för, att vid värkställigheten af den nya staten några om- 

ständigheter påkallade en närmare förklaring, uppmana- 

des konsistorium att vända sig med en hemställan i äm- 

net till honom. En erinran hade han dock redan nu att 

göra. Som en lärartjänst i ryska språket blifvit inrättad, 

yttrade han den önskan, att den studerande ungdomen 

måtte bemöda sig om studiet af nämnda språk och att 

dessa studier blefve af konsistorium på det kraftigaste 

uppmuntrade. „Nödvändigheten och fördelarna häraf — 

förmenade Speransky — lärer herr doktorn och biskopen 

samt consistorium academicum nogsamt inse; och då in- 

vånarne af viborgska guvernementet äfven erhållit till- 

stånd att vid denna akademi fullända sina studier, torde 

detta i sin mån kunna bidraga till att vid akademin ut- 

breda kännedomen af detta språk, hvilket i anseende till 

Finlands närvarande förhållande är af särdeles vikt för 

blifvande tjänstemän, såväl som för invånarne i allmän- 

het.“ 1) 

Afven i enskild skrifvelse till prokansler yttrade 

Speransky sin glädje öfver att ha kunnat uträtta något 

godt för universitetet, jämte det han ursäktade sig för 

dröjsmålet, som han skyllde på statsvärkets tillstånd. 

„Monseigneur“, yttrade han. „Par la lettre officielle 

que je viens d'adresser au consistoire academique votre 

grandeur verra les bienfaits qu'il a plu à Sa Majesté 

1) Kansler t. kons. 14/,, febr. 1811, reskr. t. kansl. !/,, febr. 

1811. KR. B. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



119 

Impériale d’accorder a l’université. Jusqu'ici mes rela- 

tions avec cette respectable institution ont été bien sté- 

riles. L’etat de finances et surtout leur incertitude ne 

nous permettait encore d'entreprendre rien d’essentiel 

pour augmenter les revenus de l’université, et quoique 

j'ai toujours été persuadé de droits qu'elle avait à la mu- 

nificence de l’empereur, j'ai dû me borner aux seuls dé- 

sirs que je formais pour sa prosperité. Votre grandeur 

sentira aisément, combien j'étais heureux de voir arriver 

le moment ou Sa Majesté a pu réaliser ses intentions 

bienfaisantes.“ 1) 

Äfven Walleen framförde sina lyckénskningar med 

anledning af det gynnsamma afgörande frågorna efter 

alla motigheter erhållit. Till Tengström skref han en mä- 

nad efter afgdrandet: , Förmodligen är expeditionen an- 

gående akademins förnyade stat redan längesedan an- 

kommen. Jag föreställer mig, att den, såsom 1 det när- 

maste öfverensstämmande med konsistorii förslag, bade 

uppfyllt akademins önskan och öfverträffat dess förhopp- 

ningar. För min del tillskrifver jag den lyckliga utgån- 

gen hufvudsakligast min oncles värksamma åtgärd; och 

utan den erkänsla jag, gemensamt med akademin och det 

allmänna, därföre är min oncle skyldig, stadnar jag äf- 

ven hos oncle i en särskild förbindelse, då igenom den 

nya staten min lön såsom cancellers secreterare blifvit 

fördubblad, ehuru jag icke lärer komma att länge profi- 

tera däraf, om eljest min önskan att snart få återvända 

till Finland, såsom det nu synes, vinner sin fullbordan." ?) 

Det kejserliga reskriptet jämte den nya staten och 

1) Till Tengström d. 15 febr. 1811. 

*) Walleen t. Tengström d. 15 mars 1811. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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kanslers skrifvelse befordrades till konsistorium af ingen 

ringare person än själfve generalguvernören, dä denne i 

bérjan af mars atervinde fran Petersburg. Dagen efter 

sin hemkomst till Abo emottog han, den 8 mars, 1 au- 

diens akademins prokansler, konsistorii ledamöter och sär- 

skilda andra academici, hvilka, sasom det hette, kommo 

for att uttrycka ,akademistatens fägnad ôfver H. Exe. 

aterkomst och fortfarande hälsa samt dess till Finlands 

synnerliga förmån förrättade lyckliga resa”. Sedan pro- 

kansler tolkat de närvarandes känslor, öfverlämnade gen. 

guvernören till honom brefven från kansler, för egen del 

framhållande, att ,H. K. M:t med en frikostighet, som ej 

mindre utmärker H. M:ts nit för upplysningen än isyn- 

nerhet dess hulda omvårdnad för Finlands förnämsta 

lärosäte, täckts begåfva universitetet med de rikaste till- 

ökningar utöfver dess förra stat". Efter det prokansler 

uttalat akademins tacksamhet begåfvo sig consistoriales 

till sitt vanliga sessionsrum för att med sedvanlig vörd- 

nad ähöra hvad kejsaren och kansler hade att meddela. !) 

1) K. P. 8 mars 1811. Ett år tidigare, straxt efter Steinheils 

utnämning till gen. guvernör, hade akademistaten gjort sitt första 

besök hos honom. K. P. 16 mars 1810. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Akademins underdanigste erkänsla. 

Hade tre ar tidigare kejsarens lôfte om de akade- 

miska förmänernas upprätthållande och förökande emot- 

tagits „med gladaste tacksamhet", sa väckte nu dessa löf- 

tens uppfyllelse en glädje sa öfverväldigande, att den 

akademiska valtaligheten till en början alldeles förstum- 

mades inför densamma. Om det möte, vid hvilket före- 

dragningen af det kejserl. reskriptet ägde rum, meddelas 

kort om godt, att ,den underdanigste vördnad och tack- 

samhet, som härunder sa billigt intog consistorium aca- 

demicum, torde hellre kunna erfaras än med ord nog 

värdigt uttryckas". Man uppskôt ärendets vidare behand- 

ling för att i lugn kunna öfvertänka, på hvad sätt „aka- 

demin för denna synnerliga nåd borde visa sin underdå- 

nigste erkänsla". !) 

Huru otåligt det akademiska konsistoriet än bidat på 

det nådiga svaret och hvilka förhoppningar det än gjort 

sig 1 fråga om kejsarens huldhet, tyckes det nåd. re- 

skriptet kommit icke endast tidigare än man antagit, utan 

också såsom en alla förväntningar öfverträffande uppfyl- 

lelse af akademins önskningsmål. T. o. m. en om för- 

hållandena på högre ort så väl underrättad person som 

Deke TE, Simars, 1811. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



122 

akademins prokansler kände sig üfverraskad af nådens 

ymnighet. Tva dagar efter konsistorii sammanträde satte 

han sig ned för att besvara Speranskys skrifvelse och 

gifva de första uttrycken at de tacksamhetskänslor re- 

skriptet framkallat. ,Tout a fait confondu — bürjade 

han sitt bref — des bienfaits surabondants que S. M. I. 

vient d’accorder tant aux habitants de Finlande en géné- 

ral qu’en particulier à l’université d’Äbo, comme aussi 

de la bienveillance, signalée de V. Exc. qui si généreuse- 

ment nous a procuré toutes ces graces, je ne sais ou 

commencer ou finir mes remerciments et les expressions 

de ma reconnaissance des faveurs vraiment impériales 

qui ont surpassé tous nos voeux, toute notre espérance.“ 

Och efter denna statliga inledning fortsatte biskopen: 

„Je reconnais avec le respect le plus profond dans tous 

ces arrangements sages et bienfaisants pour notre inst. 

litt. de nouvelles marques du zéle et de l’attachement 

de notre auguste souverain pour les vrais intéréts de 

Vhumanité et surtout pour l’eclaircissement et le bien 

étre de ses bons finnois qui ne cesseront jamais de le 

bénir comme leur ange tutélaire et le fondateur de leur 

nouvelle felicité.“ Efter hvad biskopen kunde förmäla, 

var konsistorium ännu icke på det klara med, på hvad 

sätt det skulle „temoigner solennement sa reconnaissance 

la plus vive pour un monarque, si devoué au bonheur 

de ses sujets, et pour son ministre, aussi éclairé et aussi 

zélé que son auguste maitre pour le bien de Finlande“. 

Fôr egen del ünskade Tengstrém att en tacksägelsede- 

putation skulle afoà till Petersburg. Men frågan var ännu 

oafgjord — „au milieu de ces transports de joie et d’ad- 

miration dont nous sommes pour moment si enivrés, qu il 

Bidrag. t. kanned. af Finl. 
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faut au moins quelques jours pour nous faire reprendre 

nos esprits“. 1) 

Prokansler var utan tvifvel förbryllad, därom kunde 

Speransky icke misstaga sig, och han uttalade äfven för 

andra sina känslor af glad ôfverraskning. För C. J. 

Walleen såväl som för generalen frih. J. Fr. Aminoff på 

Rilax, med hvilken han på denna tid underhöll en liflig 

korrespondens, tillkännagaf han öppet, att ,det myckna 

goda" kejsaren gjort akademin öfvergått allas forhopp- 

ningar. Till den förstnämnde skref Tengström efter re- 

skriptets emottagande, att , förbättringarna 1 akademins 

stat — -— voro så alldeles utöfver vår väntan grundliga 

och omständliga, att vi näppel. än hunnit hämta oss ifrån 

denna agréabla surprise". Och mot slutet af samma år, 

då den nya staten 1 den af kejsaren godkända formen 

gifvit anledning till några förvecklingar, förklarade han: 

„Vid förslaget till vår nya stat bör jag än göra den all- 

männa anmärkning — — — att då det här uppgjordes 

och omsider afsändes, trodde ingen att därpå skulle nå- 

gon uppmärksamhet göras. Äfven jag, säkert den hopp- 

fullaste 1 hela collegio, hoppades blott på någon summa- 

risk gratifikation i kontant, men ej på något universellt 

bifall." 2) 

Utanför akademin, 1 staden och på landsbygden, 

1) Brefkonc. t. Speransky 10 mars 1811. 

2?) Tengström t. Aminoff 10 apr. 1811 (Rilax saml.), till Wal- 

leen 10 mars, 25 nov. 1811 (Stjernv.- Wall. saml.). Till Walleen skref 

hans van, adj. J. H. Avellan, att ingen, icke ens biskopen, sa mycket 

man visste, hade kännedom om statsförökningen, innan den föredrogs. 

Den likaså behagliga som oväntade nyheten spreds genast inom aka- 

demiska kretsar och vidare ut i staden. A. till W. 9 apr. 1811, J. F. 

Wallenius till d:o 8 mars, G. Palander till d:o 22 apr. 1811. 
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dar nyheten snart nog blef känd, väckte den pa samma 

sätt stor uppmärksamhet, om också känslorna icke öfver- 

allt voro desamma. , Akademin har fått enorma fördelar", 

skref frih. G. M. Armfelt, som någon tid efteråt öfver- 

kom till Finland, till sin fru, ,ovanliga faveurer och skän- 

ker“; ,hon är nu säkert den bäst bemedlade i Europa“, 

slöt han af hvad han inhämtat. !) 

Sedan den första glädjen och häpenheten inom kon- 

sistorium lagt sig, blef man snart nog på det klara med 

hvad som var att göra. Då ju en vanlig tacksägelse ge- 

nom kansler måste synas alldeles för enkel för att gifva 

en föreställning om akademins belåtenhet och erkänsla, 

beslöt konsistorium vid möte den 12 mars att till Pe- 

tersburg affärda en under prokanslers skickliga ledning 

stående professorsdeputation, hvars främsta uppgift skulle 

vara att till kejsaren framföra uttrycken af akademins 

känslor, men som också skulle söka anknyta för akade- 

min nyttiga förbindelser med kejsarstadens lärda sam- 

1) Armfelt t. sin fru 7, 16 apr., 7 maj 1811 (Åminne saml.); 

Tegnér, G. M. Armfelt III: 320. — Ärkebiskop J. A. Lindblom i 

Uppsala, som af Tengström underrättats om den stora lyckan, skref 

till svar (2/, 1811): „Med glädje har jag last — ad invidiam usqve — 

den liberalitet kejsaren utöfvat pa Finland och isynnerhet akademin. 

Jag stannar med mina reflexioner vid vördnaden och erkänslan för 

allt, som göres for vetenskaper och upplysning.” Och den förre 

kanslerssekreteraren F. U. Wilhelmsson i Stockholm förklarade: 

„Oändeligen mycket gläder det mig höra den stora förkofran och de 

rika donationer akademin fått. Sådant hade vi med bästa vilja och 

lifligaste åhåga icke kunnat åstadkomma. Matte nu så visst veten- 

skaper, flit och goda seder florera som akademin blifvit satt uti ett 

sig värdigt skick och i tillfälle att genom väl lönte lärare utbreda 

det ena och vaka öfver det andra.” Till Tengström 16 apr. 1811. 
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fund. !) Vidare förenade sig konsistorium om att till 

minne ,af denna högst glädjefulla tidpunkt" låta prägla 

en medalj af lämpligt utseende samt att med första gör- 

liga fira den märkliga tilldragelsen med en akademisk 

högtidlighet, vid hvilken tal skulle hållas ex omnibus 

cathedris, d. v. s. af en professor, en underlärare och en 

student, hvilka också genast utsågos. — Och för att den 

stora allmänheten icke skulle stanna 1 okunnighet om 

»denna högst hugneliga tidpunkt” och betydelsen däraf, 

infördes kort därpå 1 allmänna tidningen en af prof. Wal- 

lenius uppsatt relation om den nya staten, en för kejsa- 

ren högst smickrande berättelse, för hvars meddelande 

till utlandets litterära tidningar anstalter genast blefvo 

vidtagna. ?) 

1) Uti en förberedande skrifvelse af sistnämnda dag till Spe- 

ransky förklarade prokansler på konsistorii vägnar, att meningen var 

att ,se mettre aux pieds de notre haut souverain, en lui rendant nos 

très humbles hommages et nos très respectueux remerciments de cette 

profusion des graces et des bienfaits dont il a bien daigné honorer 

l’université d’Äbo, et pour avoir en même temps la satisfaction de 

témoigner à V. Exc. cette reconnaissance immortelle dont les muses 

finnoises, ces filles de mémoire, seront pour toujours attachées à un 

protecteur si généreux et si bienfaisant“. Deputationen gjorde sig 

därjämte förhoppningar om att i Petersburg „faire des connaissances 

et des liaisons avec les célébres savants de cette ville qui seront a 

l'avenir utiles et pour les sciences en général et pour notre institut 

littéraire en particulier“. Statssekretariatets handl. 1811 n:o 85; bref- 

kone. i Tengstréms kone. saml. i allt väsentligt af samma lydelse. 

?) K. P. 12 mars, 5 apr. 1811; Tengström t. Aminoff 10 apr. 

1811; Abo allm. tidn. 1811 n:o 43—44. Berättelsen, som efter ett kort 

omnämnande af konsistorii föregående åtgärder och af akademins, vid 

sidan af den nya, högst anspråkslösa stat af ar 1743 vidlyftigt rela- 

terade de nya tjänsterna och öfriga förmåner, afslutades med den 

förklaring, att akademin hoppades ,med sa ökade hjälpredor till 
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Men jämte det konsistorium sålunda gaf uttryck at 

sina tacksamhetskänslor emot akademins välgörare och 

beskyddare ansåg det nödigt att påskynda de åtgärder, 

som afsågo att sätta akademin i åtnjutande af de nyvunna 

förmånerna. En komité, bestående af prof. G. Gadolin, 

Wallenius och Joh. Bonsdorff samt bibliotekarien Palan- 

der, tillsattes för att öfverlägga om alla de omständighe- 

ter, som härflöto af den nya staten; bl. a. ägde den att 

draga försorg därom att innevånarne 1 viborgska guver- 

nementet blefvo underrättade om det för dem utvärkade 

nådiga tillståndet att fullända sina studier i Åbo. Den se- 

dan många år tillbaka opererande byggnadskomitén till- 

sades att afgifva en berättelse om hvad som blifvit till- 

gjordt för det nya akademihuset för att sätta konsisto- 

rium 1 stånd att bedöma, hvilka arbeten som skulle full- 

följas med det första årets byggnadshjälp. En månad 

efteråt kunde konsistorium också gifva närmare föreskrif- 

ter 1 sistnämnda hänseende och det beslöt därjämte att 

hos gen. guvernören anhålla om soldaters beordrande till 

arbetshjälp, såsom under svenska tiden varit öfligt. 1) 

Under tiden upptogos tankarna af den akademiska 

tacksägelsedeputationens afresa till Petersburg samt af de 

hégtidligheter, med hvilka den ,hugneliga tidpunkten” 

skulle celebreras. Redan vid mötet den 12 mars utsågos 

till medlemmar af deputationen, jämte prokansler, profes- 

sorerne v. Haartman, Joh. Gadolin, Hällström och Mether 

samt någon tid efteråt i stället för den förstnämnde, som 

förkofran i insikt, lärdom och seder — — med hvarje dag allt bättre 

kunna svara både mot sin plikt och mot den upplyste monarkens af- 

sikter samt i gagnet af hans visa anstalter bereda en ny skörd åt 

hans odödlighet". 

1) K. P. 12 mars, 5 apr. 1811. 
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insjuknat, prof. Franzén. Vid valet tog man särskildt 

hänsyn till att fa deputationen sa sammansatt att den 

kunde inleda personliga förbindelser med medlemmarne 

af den ryska vetenskapsakademin, som främst represen- 

terade de fysisk-matematiska disciplinerna. En viss upp- 

märksamhet ådrog sig valet af Franzén, som vid denna 

tid var starkt betänkt på att öfverflytta till Sverige, men, 

enligt hvad hans förtrogne vän prokansler uppgaf, ännu 

icke tagit sitt parti. !) 

Innan deputationen satte sig i rörelse befanns det 

dock, enligt råd af gen. guvernören, nödigt att först in- 

hämta kejsarens samtycke och löfte om de deputerades 

emottagande. I sådant afseende vände sig konsistorium 

till kansler med en ödmjuk hemställan, hvari det utta- 

lade sina känslor af tacksamhet mot kejsare och kansler 

i följande vältaliga, förmodligen af prokansler formule- 

rade ord: 

„Det bref, hvari Eder Exc. meddelade akademin i 

Åbo den kejserliga akt, som stadgar hennes nya stat, har 

genomträngt hennes ledamöter med allt, hvad vördnaden 

för majestätet, tacksamheten emot den högste jordiska 

1) Om Franzéns val till medlem i deputationen förklarade Teng- 

ström, att det berodde ,på många goda skal“ och att han själf var 

„li flera afseenden mycket nöjd" (T. till Aminoff 10 och 12 apr. 

1811). Måhända hoppades T. att deltagandet i resan skulle invärka 

på F:s flyttningsplaner. Däremot väckte valet missnöje hos andra, 

såsom hos prof. Wallenius, hvilken ansåg det icke vara ,nog consi- 

derat" af konsistorium att utkora Franzén ,i hans nuvarande tvety- 

diga ställning” ; enda sättet att göra valet ,konvenabelt“ var enligt 

W:i mening att Franzén afsade sig alla tankar på befordran i Sve- 

rige, hvartill han, Wallenius, också uppmanat utan att Franzén dock 

ännu ,resolverat sig till detta parti". Wallenius till ©. J. Walleen 

16 apr. 1811. 

Nat. o. Felk, H. 69. 



128 

välgörare, kärleken för fäderneslandet, hågen för veten- 

skaper och nitet för upplysning och dygd hafva ljuft och 

ädelt rörande för hjärtat och upplyftande för själen. Om 

kunskaper och tankesätt utgöra det egenteligen mänskliga 

hos ett folk, om den egendom det i dem besitter är den 

enda omisteliga och grunden till all annan, och om intet 

band emellan makten och lydnaden är starkare än den 

fria öfvertygelsens, så har H. K. M. genom denna ut- 

vidgning af Finlands förnämsta lärovärk tillfredsställt på 

en gång sin känsla för mänskligheten, sin välvilja för 

detta land och statsklokhetens plikt mot sitt rike. 

Den ungdom, som nu går att bildas vid Åbo univer- 

sitet, skall, omgifven af nya lärare och nya inrättningar, 

1 hvilka en vis och huld regerings omsorg om dess fäder- 

nesland stundeligen talar till dess sinnen, understödd af 

kejserl. stipendier och blandad med dem af sine lands- 

män, hvilkas fäder redan ett sekel tillhört ryska staten, 

icke endast själf med all sin ålders böjlighet binda sig 

vid densamma och liksom växa in i den nya rikskrop- 

pen, utan äfven genom ett naturligt samband fästa sina 

föräldrar vid en för deras barn välgörande regering. 

Alexanders namn, som straxt vid Finlands eröfring 

var dess inbyggares tröst, som vid freden förente alla 

sinnen, som vid landtdagen skingrade bekymren, lifvade 

samfundskänslan och tryggade ett eröfradt folk vid dess 

urgamla rättigheter, som i dess conseil är en borgen för 

deras fortfarande hälgd, som i dess domsalar och tempel 

bjuder för dagligen mera tillfredsställda, tacksam[ma] och 

rörda hjärtan — Alexanders namn skall nu särskildt till- 

höra akademin i Åbo och därifrån särskildt värka på 

närvarande och kommande släkter. 

Bland de nya förbindelser, som denna lyckliga för- 
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ändring ålägger henne, är det den främsta att först for 

H. K. M. nedlägga ett offer af sin odödliga tacksamhet 

och vördnad och sedan för allmänheten genom en offente- 

Rikssekreteraren M. Speransky. 

lig högtid inviga denna nya lysande tidpunkt i hennes 

genom gladare och sorgligare öden utmärkta häfder. Till 

det förra ändamålet önskade consistorium academicum att 
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till S:t Petersburg fa 1 underdanighet afsända en depu- 

tation, som akademins prokansler, herr biskopen m. m. 

doctor Tengström, 1 händelse H. K. M. skulle i nåder 

bifalla till dess emottagande, täckts ataga sig att anföra, 

och till det senare aro tre talare ifrån akademins tre ka- 

tedrer, nämligen en professor, en magister och en stude- 

rande, utnämnde. 

Men sa litet Augusti ära uteslöt namnet Mæcenas 

ur de romerska skaldernes sånger, så litet kan akademin 

i Åbo från minnet af H. K. Maj:ts välgärningar skilja 

känslan af den förbindelse, 1 hvilken hon står hos E. Exc. 

Med den lyckligaste aning af den lika så skarpa och 

träffande blick som varma och rena känsla för sann ve- 

tenskaplig odling, som utmärker E. Exc., önskade sig 

akademin den kansler hon erhöll. Och hon ser 1 dag det 

hopp, som följde hans utnämning, ehuru högt det växte, 

lik[väl] öfverträffadt.” 1) 

Svaret, som meddelades genom Speransky, var i 

allo efter önskan. Till Tengström skref kansler den !5/, 

1811 g. st., att han till kejsaren framfört uttrycken af 

konsistorii tacksamhet och att H. M. med nöje samtyckt 

till att mottaga deputerade för en inrättning, hvars glans 

blifvit föremål för hans ,prédilection“. Med anledning 

af kejsarens bortresa och den pågående fastan tillstyrkte 

Speransky de deputerade att inställa sig 1 Petersburg 

först till påsken (början af apr. g. st.), då de kunde när- 

vara vid de vanliga högtidligheterna, men han lämnade 

dem frihet att efter omständigheterna rada öfver hela 

april månad. ?) 

D) RO 12 mars Mise 

2) Âfven Walleen tillradde deputationen att komma under pa- 

sken, som var den .brillantaste“ tiden. „Imellertid ar det säkert — 
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Till följd af menfôret och under väntan pa prof. v. 

Haartmans tillfrisknande uppskôts deputationens resa med 

ett par veckor. Därunder begagnades tiden till att yt- 

terligare utarbeta några underdäniga hemställningar rö- 

rande akademin, dem man önskade fa föredragna for 

kejsaren. Först den 23 april satte sig de deputerade 1 rö- 

relse sedan gen. guvernören pa Tengströms anhållan ut- 

färdat befallning till landshôüfdingarne i de sydliga länen 

att draga försorg om att tio hästar funnos till hands pa 

de gästgifvargårdar, som skulle passeras. Deputationen 

bestod da endast af Tengström, Gadolin, Hällström och 

Mether, emedan såväl v. Haartman som Franzén nödga- 

des af hälsoskäl kvarstanna, den förre, tyckes det, till sin 

stora grämelse, den senare, hvars flyttningsplaner hunnit 

tämligen mogna, val till sin belåtenhet. Den 24 april foro 

de resande förbi Åminne, där de gästade hos ägaren, den 

till Finland just öfverflyttade frih. G. M. Armfelt, och 

den 3 maj anlände de till Petersburg, hvarest tjänlig lo- 

kal tidigare beställts genom C. J. Walleen. !) 

skref W. vidare — att projektet om deputationens afsändande blifvit 

ganska väl upptagit och att således deputationen är mycket välkom- 

men.“ Till Tengström 26 mars 1811 n. st. 

1) K. P. 5, 13, 19 apr., 6 maj 1811; Tengström t. Walleen 6, 

13, 16 apr. 1811; Armfelt till sin fru 24 apr. 1811 (Åminne saml.); 

gen. guy. skrifv. af 29 mars/10 april 1811 till landshöfdingarne och 

kronobetjäningen 1 Abo, Tavastehus och Heinola lan; d:o t. d:o af 

1/,, apr. med underrättelse att affärden uppskjutits fran den 16 april 

n. st. atta dagar framåt. Gen. guv. kansliets akter 1811, p. II, r. 9. 

— Walleen hade af Tengström fått i uppdrag att upphyra rum pa 

samma ställe at deputationens samtliga medlemmar, atm. tva rum at 

prokansler, ett at hvardera af de andra samt en gemensam „mat- och 

konversationssal“. 
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Efter en kort väntan hade de deputerade den 7 maj 

lyckan att emottagas 1 audiens af H. K. M. Sasom pa 

förhand utkorad ordförande uttalade prokansler vid detta 

högtidliga tillfälle, efter egen berättelse till konsistorium, 

underdänigst „den odödliga, 1 hvarje medborgares: hjärta 

aldrig upphörande tacksamhet, som akademin och alla 

landets inbyggare sa lifligen intagit, då H. M:t vid för- 

nyandet af akademins stat med de rikaste tillökningar 

täckts henne begäfva“.!) Enligt ett koncept i Teng- 

ströms saml. skulle talet lydt som följer: 

„Sire! 

Depuis le premier moment que V. M. I. étendait 

son sceptre glorieux et bienfaisant sur le grand duché 

de Finlande, l'université d’Äbo a été l’objet des soins les 

plus généreux de V. M. I. 

Liée a un empire, si puissant et de tant de ressour- 

ces que celui de la Russie, et honorée de la protection 

très gracieuse de V. M. I. elle prévoyait déjà une nou- 

velle époque de sa réputation et de sa prospérité. 

Cette espérance est accomplie ou plutôt: elle est 

infiniment surpassée par la dotation vraiment impériale, 

et par les (!) plusieurs autres (!) bienfaits signalés dont 

V. M. I. vient de combler l'université d’Äbo, la faisant 
en même temps, comme dès sa première fondation, com- 

mune et ouverte à l'instruction des jeunes gens de toute 

la Finlande. 

Daignez donc, Sire! non seulement agréer ces hom- 

mages du respect le plus profond et de la reconnais- 

sance la plus juste que l’université nous a autorisée d’a- 

dresser très humblement de sa part à son auguste souve- 

1) Kee. 13 juni 1811: 
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rain et bienfaiteur, mais aussi lui accorder la très gra- 

cieuse permission de remettre à la posterité un monu- 

ment solennel et permanent de sa gratitude, par une me- 

daille, frappée au souvenir de cette illustre munificence, 

mémorable pour jamais dans les fastes de l’université. 

Les conquêtes glorieuses dont V. M. I. a augmentée 

l'étendue de sa vaste monarchie, suffiront sans doute 

pour porter le nom de V. M. I. aux siècles les plus re- 

culés; — mais les conquêtes beaucoup plus précieuses et 

plus brillantes, faites par V. M. dans l'immense empire 

des lumières et des sciences, pour l’éclaircissement et le 

bonheur progressif de tant de nations, confiées par la 

Providence aux soins paternels de V. M. I, repandront 

avec plus de droit dans le temple de mémoire un nou- 

vel et immortel éclat de gloire sur le règne d’un mo- 

narque, dont le titre suprême et le plus chéri est celui 

d'être le père et le premier ami de ses heureux sujets. 

Quant à l’université d’Abo, elle n’oubliera jamais 

quest (!) ce qu’elle doit a son auguste bienfaiteur, a la 

patrie et a la posterité, en faisant tout son possible pour 

se rendre de jour en jour plus digne des faveurs et de 

la protection de V. M. L“!) 
Ett par dagar efter den högtidliga audiensen blefvo 

de deputerade föreställda för kejsarinnan 2) och hedrades 

därpå med inbjudan till den kejserliga taffeln. Under en 

privataudiens, som vid sistnämnda tillfälle forunnades pro- 

kansler, biskop Tengström, framförde denne, efter füre- 

gående konferens med Speransky, ett antal önsknings- 

1) J. Tengströms kone. saml. Omnämndt af M. G. Schyberg- 

son i Finsk tidskr. tom. 40 s. 6—7. 

?) D. 19/5 n. st. Statssekr. handl. 1811 n:o 5. 
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mal, som konsistorium anförtrott at de deputerade och 

hvilka främst berörde sättet för den nya statens värk- 

ställighet. Såsom vi i det följande få tillfälle att nämna, 

hade konsistorium uti sitt förslag något missräknat sig 

med afseende å akademins tidigare resurser och önskade 

därför en ytterligare förbättring 1 staten. Kejsaren utta- 

lade „med nädigste ordalag" sitt , välbehag" för akade- 

min och i enlighet med hans tillsägelse blefvo önsknings- 

målen sammanfattade i en särskild „note“ öfver akade- 

mins , ytterligare desideria“ för att genom kansler före- 

dragas inför H. K. M. Kansler gaf de deputerade goda 

förhoppningar, men afgörandet uppsköts tills gen. guver- 

nören fått yttra sig om saken. 

Denna fråga om akademistatens slutliga reglering var 

väl den viktigaste af de ärenden de deputerade hade att 

andraga vid sidan af sin egentliga mission. En annan 

fråga af betydelse gällde den kemiska undervisningens 

befrämjande genom inköp af prof. Johan Gadolins la- 

boratorium och trädgård i Åbo. Gadolin framlämnade 

själf till kansler ett förslag i sådan riktning och deputa- 

tionen anhöll att konsistorii utlåtande däröfver måtte in- 

hämtas. Öfriga önskningsmål rörande akademin, som un- 

der samtalen med kansler androgos dels af prokansler, 

dels af deputerade i allmänhet, voro af underordnad be- 

tydelse. Enligt en af Tengström uppgjord, den 19/3, maj 

1811 daterad ,pro memoria sur quelques affaires de l’uni- 

versité et du diocèse d’Äbo“ anhöll man om Speranskys 

åtgärd för medicinalväsendets organiserande 1 enlighet 

med ett af frih. C. Mannerheim och prof. v. Haartman 

utarbetadt projekt; vidare om godkännande af nya uni- 

former för universitetet, om publikation af konsistorii 

relation om den nya staten i petersburgska tidningar, 
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om fullmakter für ett par akademiska tjänstemän, om 

tillsägelse fran postdirektionen i Petersburg rörande ty- 

ska journalers obehindrade, portofria befordran till Abo 

samt om definitiva order rörande ryska spräkmästares 

förordnande till Abo och finska studerandes afsändande 

till Moskva.1) Sistnämnda ärendens upptagande pa pro- 

grammet afsag förmodligen att underlätta en gynnsam 

resolution genom att tillmötesgå kejsarens och kanslers 

önskningar 1 fråga om de ryska språkstudiernas befräm- 

jande vid akademin. Enligt hvad Tengström berättade, 

förordade nämligen Speransky under samtalen med de 

deputerade tvenne elever vid Petersburgs pedagogiska 

institut såsom lämpliga att antagas till ryska språkmä- 

stare, hvarjämte han framhöll önskvärdheten af att ett 

par finska studenter sändes till universitetet 1 Moskva 

för att där fullfölja sina ryska språkstudier. En på tyska 

affattad berättelse om den nya akademistaten lämnades 

åt Speransky för att publiceras 1 stadens tidningar. ?) 

Äfven hos den ryske rikskanslern grefve Rumjan- 

zow, hvilken närvarit vid landtdagen i Borgå, gjorde de 

deputerade ett besök. ?) Efter hvad prokansler i sin till 

konsistorium afgifna berättelse om resan förmälde, blefvo 

de emottagna af den höge herren med , yttrande af de 

benägnaste tänkesätt för framtiden". Besöket hade sitt 

intresse såsom inledning till den förtroliga förbindelse, 

hvilken därpå 1 flera år pågick mellan akademin och den 

högt uppsatte statsmannen. Huruvida äfven andra besök 

1) Tengströms brefkonc. 

*) K. P. 13 juni 1811, Tengstréms berättelse t. konsist. 

3) Enl. Lagus, Nagra blad ur finska högskolans kanslersbok 

s. 20, skulle Rumjanzow åtföljt kejsaren under hans resa till Abo; 

jag har dock icke sett uppgiften annorstädes bekräftad. 
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gjordes hos rikets dignitärer, känna vi icke, och om de 

personliga förbindelser, som inleddes med Petersburgs 

lärda kretsar, ha vi icke inhämtat annat än att Teng- 

ström efter hemkomsten trädde i korrespondens med ett 

par petersburgska „litterateurer“, såsom statsråden Ade- 

lung och Fuss, prof. J. von Horn m. d. 

Såsom man kunde vänta sig, försummade deputa- 

tionens ledare, biskop Tengström, hvilken nu för andra 

gången befann sig 1 Petersburg, icke tillfället att uttala 

sig jämväl om andra frågor än de rent akademiska. 1) 

Uppfordrad af kejsaren att lämna underrättelser om för- 

hållandena i landet, utarbetade han ett kort memorial, 

hvari han 1 mycket förmånliga omdömen uttalade sig om 

den närvarande ställningen i Finland och föreslog några 

medel, hvilka enligt hans mening voro de tjänligaste 

„pour consolider le bonheur de ses heureux habitants“. 

„On connait et on sait apprécier — förklarade biskopen 

— par tout les principes justes et généreux de V. M. I. 

pour le gouvernement du pays, et les bienfaits de V.M., 

prodigués presque sur tous les ordres de l’état, ont réu- 

nis tous les esprits, tous les coeurs à aimer et bénir un 

souverain, qui les traite pas en sujets conquis, mais en 

enfants des plus chéris.“ Med regeringskonseljen var man 

i allmänhet nöjd. ,Le peuple sent avec enthousiasme 

qu'il continue d’être libre comme auparavant, sous la pro- 

tection de ses propres loix, et en jouissant de tous ses 

1) Fore afresan berättade Tengström for frih. J. Fr. Aminoff, 

att om tillfälle erbjöds, ärnade han framställa i Petersburg äfven 

„nägra andra taleämnen“ än de akademiska. Han beklagade blott 

att Speransky var ,sà surchargerad af publika göromål". T. till A. 

2} MO 
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anciens droits et privileges il n’oubliera jamais la puis- 

sance bienfaisante à laquelle il doit tant de prospérité.“ 

Om de religiösa förhållandena var enligt Tengstréms 

mening intet särskildt att säga, ty de hade i allo respek- 

terats. Endast 1 fråga om giftermälen mellan luteraner 

och ryssar hade svärigheter yppat sig, hvilka borde af- 

ligsnas genom utgifvandet at en särskild förordning i 

ämnet. För befrämjandet af näringarna 1 landet före- 

slog Tengström, att de i landet placerade truppernas be- 

hof af spannmal matte fyllas genom kép inom landet, att 

särskilda åtgärder borde vidtagas till underlättande af 

sjöfarten mellan sydvästra Finland och norra Österbotten 

0. s. v.!) I andra memorial, riktade till Speransky, ma- 

hända ock till kejsaren hemställde Tengström såsom bi- 

skop och chef för skolväsendet i sitt stift om tillökning 

i domkapitels- och skolstaterna i och för förbättrandet af 

domkapitelssekreterarens och notariernes samt en del 

skollärares daliga lénevillkor äfvensom für underhallet af 

en särskild klass för undervisningen 1 modärna språk. ?) 

1) Tvenne konc. t. memorial, tydligen afsedda att utgöra ett 

helt; det senare dat. P:burg °°/, 1811. Erinran göres äfven om be- 

hofvet af ett kliniskt institut för den medicinska undervisningen och 

af ett astronom. observatorium. Huruvida denna punkt medtogs i 

memorialet är svårt att afgöra, men de däri berörda frågorna kommo 

nogsamt före under samtalen med kansler. 

?) En till Speransky ställd „note“, dat. P:burg 27 apr./9 maj 

1811, och redan omnämnda „pro memoria‘ af 1/,, maj 1811 i Teng- 

ströms konc. saml. Bland uppdrag af enskild natur, som T. hade på 

resan, må nämnas en anhållan af J. Fr. Aminoff, som undanbedt sig 

alla tjänstebefattningar, att utvärka åt honom titeln af , conseiller 

privé“, som A. önskade att kejsaren skulle „själfmant“ erbjuda at ho- 

nom. „Utom att det värkade politiskt godt, gaf det ett slags rättig- 

het att i kommissioner påkalla mig, om man finner att jag duger till 
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De deputerades vistelse 1 Petersburg varade till de 

första dagarna af juni n. st. Före afresan undfingo de 

nåden att ånyo mottagas i audiens af kejsaren, hvarefter 

de, såsom efter den första presentationen, behedrades med 

inbjudan till den kejserliga taffeln. Vid afskedsaudiensen 

uttalade prokansler ånyo i vackra ord deputationens tack- 

samhet för all kejsarens godhet mot henne och akade- 

min. !) Straxt därefter anträddes återfärden. Inom det 

viborgska guvernementet underlättades resan genom att 

guvernörsämbetet 1 Viborg vidtagit anstalt om nödiga 

skjutser. I Borgå skildes man åt för en tid; professo- 

rerne veko inåt landet, endast prokansler fortsatte raka 

vägen till Åbo, där han var framme den 7 juni och den 

13 i samma månad afgaf för konsistorium en berättelse 

om resans förlopp. 2) „Gud ske lof, att allt är väl förbi 

något." T. lofvade göra hvad han kunde, men sade sig hafva re- 

lationer endast med kansler. A. t. T. 11/, 1811, T. t A: !?/, 1811. 

1) Enl. ett konc. till tal i Tengstréms saml skulle prokansler 

yttrat foljande: 

„Sire! 

Votre Majeste Imp., en nous permettant d’approcher son throne, 

comme interprêtes des sentiments de gratitude et de soumission de 

l’université d’Äbo, nous a donnée une nouvelle marque de sa grace 

et de sa bienveillance impériale tant pour nous que pour notre in- 

stitut littéraire. — Daignez donc, Sire, agréer les nouveaux homma- 

ges de respect et de dévouement qu'en retournant à nos foyers nous 

avons l'honneur de mettre aux pieds de V. M. I. comme un tribut 

sacré, payé toujours par les sciences aux souverains qui les aiment 

et les honorent de leur protection. — Daignez, Sire, même à l'avenir 

continuer Votre attention très gracieuse pour l’université d’Äbo; — et 

Vous ne trouverez jamais des ingrats chez nous. Notre attachement, 

notre amour et notre reconnaissance seront aussi immortelles que les 

vertus et la gloire de V. M. I.“ 

2) K. P. 13 juni 1811. Äfven öfriga deputerade närv. 
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— skref han till Walleen —, resultaterne af resan mage 

sedan bli hvilka som helst." !) 

Innan de akademiska deputeradena lämnade Peters- 

burg hade ännu en deputation anländt från Åbo. Den 

utgjordes af två ombud för regeringskonseljen — presi- 

denten A. Tandefelt och referendariesekreteraren N. J. 

Idman — hvilka kommit för att för kejsaren uttala ,reg. 

konseljens och Finlands öfriga invånares underdaniga 

vördnad och tacksamhet för de mångfaldige välgärningar 

och nådebevisningar, hvarmed H. K. M:t täckts dem 

omfatta". Närmaste anledningen till denna deputation 

hade gifvits af kejsarens fastställelse å årets stat den 11 

febr. g. st, hvari förordnats, att af statsinkomsterna be- 

tydande belopp skulle utbetalas för afskrifning af skat- 

terester, för uppförande af nya hospital, för tillökningar 

1 de civila tjänstemännens löner, för återuppbyggandet 

af Helsingfors stad, för understöd åt universitetet och 

militiestaten, för inrättning af ett bankkontor m. m. I 

det underd. tal, hvari presidenten Tandefelt för kejsa- 

ren uttalade regeringskonseljens och nationens tacksam- 

hetskänslor, framhöll han bland kejsarens „storvärk till 

Finlands uppkomst" också den frikostiga hjälpen för 

1) Tengström t. Walleen 8 juni 1811. — Den 19 maj g. st. hade 

Speransky anmodat polisministern att förse de deputerade med pass 

för återresan samt sörja för att de rönte allt tillmötesgående af myn- 

digheterna. Statssekretariatets handl. 1811 n:o 85. — Den 2 juli 1811 

tackade Tengström Speransky för ,toutes les bontés et tous les bien- 

faits“, med hvilka han och hans kamrater blifvit af denne öfverho- 

pade. ,Nous en avons été vivement touchés et nous en garderons un 

ouvenir éternel, en tâchant de mériter de plus en plus la protection 

très généreuse de V. Exc.“ Kone. saml. 
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,utvidgande af landets högsta lärosäte och dess större 

flor“. }) 

Nagon tid efter de deputerades aterkomst fran Pe- 

tersburg firades den tidigare bebadade akademiska festen 

till kejsarens ära 1 det nya akademihusets bibliotekssal. 

För att gifva högtiden ökad glans och därjämte hushålla 

med åhörarnes kraftresurser fördelades den på två da- 

gar, den 27 och 28 juni 1811. Det blef två minnesrika 

festdagar, under hvilka — att döma af officianternes ytt- 

randen — akademin måtte varit mättad af framtidsför- 

hoppningar och de varmaste känslor för den nye, gif- 

milde herskaren. 

Redan den latinska inbjudningsskrift, som utfärda- 

des af rektor prof. Gabr. Bonsdorff, gaf en försmak af 

hvad som komma skulle. Utom en kort redogörelse för 

akademins föregående stater och dess finanser innehöll 

densamma vackra loford öfver det nådiga reskriptet, kej- 

sarens ädelmod och de förtjänster kanslern, M. Speran- 

sky, haft om de nya förmånernas tillkomst. Däri talades 

om den gyllene ålder, som nu grydde för akademin, huru- 

1) Samma saker berördes i den tacksägelseskrifvelse reg. kons. 

redan tidigare, 1 mars 1811, aflåtit till kejsaren. Reger. kons. pl. pr. 

9, il mars, 1, 6, 16 maj, 27 aug. 1811. — Före den akad. deputatio- 

nens afresa från Åbo berättade Tengström åt Aminoff, att gen. gu- 

vernören tycktes vara , litet embarasserad“ af deputationen, emedan 

fraga väckts om att jämväl landets öfriga korporationer skulle följa 

exemplet, „da kejsarens frikostighet sträckte sig icke blott till aka- 

demin“, samt att han väntade svar fran högre ort (T. till A. 10 apr. 

1811). Planen stannade säledes vid reger. konseljens deputation, som 

enligt kejsarens tillsägelse icke skulle fa utgöras af flere än ett par 

medlemmar. (Speransky t. gen. guy. enl. reg. kons. pl. pr. !/, 1811). 
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ledes den välgärning, som kommit Auras sänggudinnor 

till del, var sa stor, ,ut de nova eademque auspicatissima 

epocha sibi gratulari possit et debeat academia, de novo 

quasi condita et regenerata“. Äfven framhölls betydel- 

sen af det tillstånd ungdomen i viborgska guvernemen- 

tet numera erhållit att sköta sina studier vid Abo aka- 

demi. 

Ofver samma ämnen som rektor ordade vidt och 

bredt filosofie professorn A. J. Lagus, hvars festtal upptog 

första dagens program. I ett vältalıgt, med citat fran den 

klassiska poesin smyckadt föredrag pa romarspraket gaf 

denne först en allmän öfverblick af akademins framfarna 

öden samt erinrade särskildt om de personer från Gustaf 

IT Adolf och Per Brahe ända till den siste svenske kans- 

lern, hvilka gjort sig förtjänta att af akademin ihågkom- 

mas. Därpå följde en redogörelse för den nya staten, 

för förberedelserna till dess tillkomst och för de utom- 

ordentliga förmåner den beredde universitetet. Redan i 

den inledande historiken fann talaren upprepade gånger 

anledning att per analogiam omnämna kejsaren — ,mi- 

tissimus imperator” och „euergetes augustissimus“ — och 

i de partier, som berörde den glädjefulla anledningen till 

festen, flödade det af éloger öfver kejsarens ädelmod — 

öfver „hans förtjänster om mänskligheten i allmänhet och 

Finland isynnerhet“, säsom det sades 1 en berättelse om 

festen. 

Till god del samma temata afhandlades den andra 

festdagen, först pa form. af seminarii lector H. Snellman, 

som begagnade sig af svenska spräket, därefter pä efterm. 

af studeranden af viborgska nationen (sedermera profes- 

sorn) C. Eklund, som äter talade pä latin. Den först- 

nämnde talaren uppgaf ändamälet med sin vidlyftiga ora- 
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tion vara, „att med äterkalladt minne af de förnämsta 

fordelar, som Finland vunnit genom en stigande upplys- 

ning, söka lifva vårt hopp vid inträdet i det nya tide- 

hvarf, som Alexanders regering öppnar 1 finska upplys- 

ningens hafder“. Detta tema gaf talaren anledning att 

meddela sina åhörare en kurs 1 Finlands bildningshistoria 

och att tid efter annan återkomma till kejsarens dygder, 

hans „beundransvärda ädelmod“ och , odödliga frikostig- 

het“ mot Finland och akademin. Akademins känslor un- 

der de nyss üfverständna krigshändelserna jämfördes med 

„ynglingens, som, ensam ur lugnet utkastad pa lifvets 

stormiga skådeplats, mötes af en okänd välgörare, som 

med faderlig ömhet åtager sig vården om hans ovissa 

framtid” — det var samma bild, som Franzén tvänne 

år tidigare begagnat. Såsom vid tidigare akademiska fe- 

ster berömdes vidare den utmärkta krigstukt, som under 

kriget sades ha blifvit upprätthållen bland trupperna. 

» Skyddad af befälhafvaren och fredad af soldaten fort- 

satte akademin äfvensom religionsläraren, ämbetsmannen 

och näringsidkaren sina fredliga yrken — och hvar och 

en vid sitt värf välsignade 1 tysthet en monark, hvars 

örnar på en gång segrade och bjödo säkerhet och lugn.” 

Genom det ädelmod, som i och med den nya staten 

kommit akademin till del, öppnade sig , vidgade utsik- — 

ter — — för akademins trefnad och värksamhet till 

upplysningens och de allmänna sedernas förkofran“. De 

tidigare så nödtorftigt understödda yngre lärarne kunde 

numera egna sig åt ,en ifrån behofven frigjord värksam- 

het“; den grånade läraren kunde med lugn se ålderdomen 

nalkas; ungdomen hade fått vidgade tillfällen till full- 

komligare bildning genom de många nya tjänsterna och 

de rikliga understöden. Talaren slutade sitt andragande 
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med den förhoppning, att da en gang kejsaren , gått att 

hvila fran sa ädla mödor, hans efterträdare, hvar efter 

annan, med hans tron skola ärfva hans kärlek till det 

finska folket, skola prydde med samma höga dygder, 

hvari han dem förelyst, bland senaste efterkommande 

uppkalla minnet af den första ryska monark, som förde 

styrelsen öfver Finland — och som han 1 sitt folks upp- 

lysning se sin ära och i dess sällhet sin belöning". — 

Om det tal, som hölls från den nedersta katedern, med- 

delade konsistorium till kansler, att det uttryckte , den 

studerande ungdomens vördnadsfulla tänkesätt för sin 

höge beskyddare och välgörare". 

Festligheterna till åminnelse af den , högst hugne- 

liga tidpunkten" artade sig sålunda till en vacker hyll- 

ning åt landets nye herskare och en ståtlig uppvisning 

af de oratoriska resurser akademin kunde prestera. De 

bivistades, utom af den akademiska staten, af gen. gu- 

vernören och kejserliga regeringskonseljens medlemmar, 

af generalitetet, hofrätten samt öfriga stater, om hvilka 

det 1 allmänna tidningen sades, att de , delade akademins 

känslor". Under det svenska talet prydde ännu gen. gu- 

vernörens fru jämte stadens fruntimmer festsalen med 

sin närvaro. Tiden mellan den första och den andra hög- 

tiden fylldes af den festmåltid akademistaten gaf till ära 

för gen. guvernören med regeringskonseljen, samtliga ge- 

neraler och ledamöterna af hofrätten, de förnämsta civila 

och militära ämbetsmännen, några af stadens borgare samt 

ett antal förnämliga resande. Under middagen tömdes 

först kejsarens skål „med de lifligaste känslor af under- 

såtlig vördnad och trohet", hvarpå toastades för gen. gu- 

vernören, reg. konseljen och kanslern. — Den 29 juni 

timade sedvanligt ombyte af rektoratet, som från G. Bons- 
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dorff öfvergick till Joh. Gadolin. Som äfven denna hög- 

tidlighet bivistades af stater och korpser och allmänhet, 

kunde den anses såsom en värdig afslutning till de före- 

gaende dagarnas festligheter.1) De vid dem hallna talen 

befordrades någon tid därefter genom konsistorii försorg 

till tryck och öfverlämnades genom kansler till det kej- 

serliga husets medlemmar, hvilka emottogo dem med ut- 

talande af , deras fortfarande nad och välvilja". Där- 

Jämte ihågkommos med desamma akademier och sär- 

skilda litterärt intresserade personer i Ryssland. I Fin- 

land fördelades genom myndigheterna exemplar af talen 

bland civila tjänstemän, präster och andra ståndsperso- 

ner, städernas borgerskap m. fl. 2) 

x 

1) K. P. 27—28 juni, K. R. 29 juni 1811; reg. kons. pr. 27—29 

juni 1811; Abo allm. tidn. 1811 n:o 82. På form. pagingo festerna 

kl. 10—12. 

?) K. P. 26 maj 1812, 8 nov. 1813; kansl. t. konsist. 21 mars 

1813; Rehbinderska saml., särsk. bref o. handl., cirkulär och bref fran 

prokuratorsämb. Jämte talen trycktes den förra och den nya staten 

samt de kejs. reskr. af */,, juni 1808 och 1°/,, febr. 1811, hvarvid för 

den ryska texten färdigsatta stilar införskrefvos fran Petersburg (K. 

R. 23 jan. 1812). Om Lagus’ oration yttrade Tengström efteråt, att 

den var en af de vackraste och intressantaste, som nagonsin utkom- 

mit vid akademin. Den åtföljdes i tryck af mycket detaljerade upp- 

gifter om akademins tidigare förmåner m. m. Men den torde äfven 

i ett annat hänseende undergått förändringar. I början af april 1812, 

då underrättelse anländt, att Speransky råkat i kejsarens onåd, utta- 

lade näml. Tengström för C. J. Walleen sina farhågor för att Lagus’ 

tal, som ännu icke var utgifvet, måste omtryckas. Med Snellmans 

tal, som redan hunnit utdelas, var det ingen fara, ty Speransky fram- 

hölls där icke på något särskildt sätt. Den tyska öfversättningen af 

sistnämnda tal påskyndades af G. M. Armfelt, som skulle framlämna 
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Till de yttringar af glädje och tacksamhet, som für- 

anleddes af den höga kejserl. ynnesten emot akademin, 

hörde ännu en mindre vanlig åtgärd: präglandet af en 

medalj »till tacksam åminnelse af H. M. Kejsarens stora 

och odödliga förtjänster om detta lärosätes utvidgande 

och dess så frikostigt förbättrade stat“. Såsom tidigare 

nämndes, hade underdånig anhållan därom gjorts af pro- 

kansler i det tal han höll vid den akademiska tacksägel- 

sedeputationens första audiens hos kejsaren, och innan 

de deputerade lämnade Petersburg, hade de icke endast 

utvärkat nådigt tillstånd till planens värkställande, utan 

ock med ryska medaljören statsrådet Leberecht öfverens- 

kommit om arbetets värkställande mot ett honorar, som 

efteråt fastställdes till 6,000 rub. b. a. Ritningen till me- 

daljen uppgjordes kort därefter af prof. Wallenius och 

godkändes af konsistorium. På densamma framställdes 

„Auras sänggudinnor, vid gryningen af den uppgående 

nya dag för vetenskapernas och konsternas tillväxt 1 vårt 

fädernesland, sjungande Alexander den listes lof samt 

akademins underdåniga tacksamhet och glädje". Ordaly- 

delsen af omskriften öfverlämnade konsistorium, under 

förebärande af egen villrådighet, till afgörande åt Speran- 

sky, som bland de föreslagna uttrycken valde „Vetat 

mori“ i reversen och „Academia fennorum ad Auram no- 

vis incrementis aucta“ i exergen.!) Pa hösten 1813 hade 

den till kejsaren. Tengstrém till Rehbinder 11 maj 1816, till C. J. 

Walleen 28 dec. 1811, 7 apr. 1812; Armfelt t. Tengstrém 9 juni, 10 

juli 1812. —- Festpublikationerna utgifna under titel: ,Orationes pa- 

negyrice, quibus in euergetam summum, potentissimum Alexandrum 

primum etc etc. pietatem suam — — testatam fecit academia aboénsis.“ 

1) K. R. 1 aug. 1811, K. P. 19 sept. 1811. I K. P. 17 juni 1811 

beskrefs Wallenii ,idé“ sålunda: ,A ätsidan H. M:t kejsarens bröst- 
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sa manga exemplar 1 guld och silfver blifvit färdiga att 

utdelningen kunde begynna. Med den förstnämnda sorten 

ihågkom man främst kejsaren och medlemmarne af det 

kejserliga huset, vidare akademins förre kansler, grefve 

C. A. Wachtmeister, och närvarande, grefve G. M. Arm- 

felt, generalguvernören F. Steinheil, till hvilken exempla- 

ret framlämnades af prokansler och konsistori ledamöter 

personligen, förre kanslerssekreteraren C. J. Walleen, 

hvilken haft vård om 

affären i Petersburg, 

äfvensom några af de 

högsta dignitärerna i 

kejsardömet och för- 

modligen konstnären 

själf. Till de kejser- 

liga sändes medaljen 

genom grefve Arm- 

felt, hvarvid konsi- 

storium  begagnade 

tillfället att uttala , den 

djupa och lifliga un- Akademins medalj 1811. 

dersåteliga vördnad, hvarmed akademin evigt skall er- 

känna de stora odödeliga välgärningar, med hvilka hon 

af sin höga monark och beskyddare blifvit så ädelmo- 

bild med omskrift Alexander I russ. imperator. magnus princeps Fin- 

landiæ; à frånsidan nymfen Aura sittande, stödjande sig med högra 

armen uppå en urna, hvarifrån vatten utflyter, hållande 1 vänstra 

handen en lyra, den hon med den högra spelar. Hennes blick är 

riktad på framsidan af nya akademiebyggnaden, vid hvars yttersta 

(nordöstliga) sida en ny sol uppgår." — I Petersburg väcktes af 

konstnären o. a. fråga om att pryda kejsarens bild med en lager- 
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digt öfverhopad“. Exemplar i silfver utdelades bl. a. at 

landshôfdingar, hofrättspresidenter och andra högre äm- 

betsmän, åt skolorna i Abo och Viborg samt at enskilda 

personer, till hvilka konsistorium ansåg sig sta i förbin- 

delse; vidare till universiteten samt halftannat tiotal 

bland akademins gynnare och „litterateurer“ i Sverige. 

Inom Ryssland ihågkommos universiteten och några an- 

dra lärda institutioner äfvensom ett rätt stort antal höga 

riks- och hoffunktionä- 

rer jämte medlemmar 

af aristokratin och den 

lärda världen. Sedan 

ett förslag öfver de per- 

soner i Ryssland, som 

borde ihågkommas, till- 

sändts konsistorium af 

Walleen, öfverlämna- 

des enligt dennes till- 

styrkan åt kansler att 

„efter dess upplysta 

och ynnestfulla godt- 

finnande en slik utdelning å akademins vägnar såvidt 

tillgången det medgifver och eljest vanligt är värkställa“. 

Exemplar i brons, som tillvärkades senare, fördelades år 

Akademins medalj 1811. 

krans, men planen öfvergafs, då den tyckes motsagts af konsistorium. 

Nymfen Aura önskade konstnären ersätta med en af muserna, eme- 

dan enligt antikvariernes påstående nymferna icke kunde spela på 

något instrument, men gaf efter, då han underrättades om att bilden 

hade afseende på Aura-å. Leberecht påstods för öfrigt vara en kin- 

kig herre att ha att göra med. C. J. Walleen t. Tengström 8 nov. 

1811, L. G. v. Haartman t. d:o 17 nov. 1811, 12 jan. 1812. 
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1816 bland universitetets lärare ochtjänstemän.!) Och 

ännu flera ar efteråt hände det att såväl academici som 

andra ihagkommos med exemplar ur det återstående för- 

radet. 2) 

1) K. P. 12 mars, 18, 17 juni, 17 juli, 19 sept. 1811: 29sj}uni. 

13 juli, 12 aug., 17 sept., 22 okt., 8 nov. 1813, 10 jan. 1814, 24 okt. 

1816; K. R. 1 aug. 1811, 13 juli, 12 aug., 17 sept., 1, 9, 19, 29 okt:, 

13 nov. 1813; Walleen t. konsist. 9 juli, 10, 21 aug., ?/,, dec. 1813, 

kansl. t. kons. 22 aug./3 sept. 1811, 17 sept. 1813; reg. kons.” t. kon- 

sist. 8 okt. 1813; Tengstrém t. Walleen 25 nov. 1811, 12 dec. 1812, 3 

febr. 1813 m. m. Utgifterna fér arbetet uppgafvos af Walleen som- 

maren 1813 komma att stiga till 8—9 tusen rub., konstnärens honorar 

oberäknadt. Enl. Lagus, Numism. anteckn. I: 49, stego utgifterna 

for medaljens förfärdigande till inalles 16,700 rub. b. a. — Efter ifriga 

uppmaningar af Armfelt och Walleen ökades det af konsistorium först 

beslutna, for sedvanlig utdelning otillräckliga antalet, sa att det slut- 

ligen tyckes uppgatt till 19 1 guld, 250 i silfver och 400 1 brons (enl. 

konstnärens beräkning värderade till resp. 267, 14 och 3—4 rub. styc- 

ket). Drüjsmälet med arbetet berodde pa att konstnären var upptagen 

af andra beställningar och att det kejserliga myntet samtidigt hade 

att pragla massor af tapperhetsmedaljer for kriget. (Walleen t. Teng- 

ström ®/,, 1811, 2 Plan fan ley sag Nag io LOLS Sand 

personer i Ryssland, som undfingo medaljen, ma nämnas ministrarne 

Rumjanzow, Razumowsky o Kosodawleff, kammarherre Narischkin, 

grefvarne Qvastow o. A. Soltikow, furst A. Galitzin, furstinnan La- 

pouchin, statssekr. Olenin, akadem. Fuss, ryska metropoliten, ärkeb. 

af Mohilew m. fl. Den kejs. familjen och Armfelt erhöllo ex. både i 

guld och silfver. 

IG IR Sa 1899: 
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28 novemb. 1811. 
Reskriptet af den TIGE 

Glädjen stod salunda hôgt vid akademin. Och det 

var icke att undra öfver, om man efter ar af ovisshet 

och väntan kände stor lättnad och belatenhet med anled- 

ning af att akademin genomgått den politiska omhvälf- 

ningen utan några förändringar 1 sin organisation och 

därtill ännu hugnats med förmåner, som gafvo ökad 

trygghet for framtiden. Att under sadana forhallanden 

belatenheten gaf sig uttryck i tal och loford, som för en 

följande generation framstå 6fverdrifna och chargerade, 

hade sin förklaring i tidens vanliga ämbetsmannaservi- 

lism samt i den benägenhet för underdänig patos, som 

utmärkte den samtida vältaligheten och som i den aka- 

demiska retoriken firade: sina högtidsstunder. Man hade 

af den nya öfverheten rönt endast huldhet och godhet, 

och man föreställde sig, att det allt framgent skulle så 

fortgå. De som, trots allt, misstrodde danaernas gåfvor, 

funno väl ringa medhåll. 

Men alldeles oblandad var fröjden icke. Vid när- 

mare öfvervägande kom den komite, som tillsattes för att 

bringa den nya staten 1 värkställighet, till det ledsamma 

resultat, att konsistorium vid uppgörandet af sitt förslag 

till kejsaren alltför högt värderat akademins indelta rän- 

tor och att till följd däraf det tillskott på 4,446 rub. s. 
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indelt och 7,620 rub. s. kontant, som kejsaren befallt re- 

geringskonseljen att utanordna till akademin utöfver dess 

tidigare understöd, icke förslog till att fylla de nya be- 

hofven. Efter förnyad beräkning kommo komitén och 

konsistorium till den slutsats, att därtill ännu erfordrades 

2,148 rub. s. i grundräntor, hvaremot det kontanta un- 

derstödet kunde minskas med 1,567 rub. 1). Sa kom ännu, 

att det för konsistorium icke var likgiltigt, från hvilka 

landsdelar och hemman de nya indelta räntorna utanord- 

nades, utan önskade man erhålla dessa från hemman, som 

voro fullt pålitliga och för den akademiska förvaltningen 

lämpligast belägna. Och slutligen kände sig konsistorium 

ovisst därom, huruvida de nya löningshemmanen skulle 

af akademin åtnjutas med samma villkor som de tidigare 

innehafda akademihemmanen. Det var omständigheter, 

som oroade icke endast konsistorium, utan också alla 

dem, hvilka redan gjort sig förhoppningar om förbätt- 

1) Felet berodde, efter hvad konsistorium framhöll, främst där- 

på att man vid beräkningen af akademins hemmansräntor samman- 

fört penningräntorna med inkomsterna in natura, hvilka varierade 

eftersom markegången och varornas värde förändrades. Som de sist- 

nämnda blifvit fastställda mer än ett århundrade tillbaka, voro de 

ytterst lågt värderade och motsvarade enligt för tillfället rådande 

markegång sex gånger det ursprungligen åsatta värdet. Af detta för- 

hållande följde enligt konsistorii mening, att penningräntan icke 

bort upptagas i de indelta lönerna såsom varande af annan natur och 

annat värde än naturalieprodukterna. Då nu enligt den nya staten 

aflöningarna beräknats i grundräntor, d. v. s. i naturprodukter, upp- 

kom, löntagarne till förlust, en minskning i de värkliga inkomsterna, 

som konsistorium nu önskade få afhjälpt. Att man icke tidigare 

framhållit denna omständighet, berodde enl. Tengströms förklaring 

på de ringa förhoppningar man hyst med afseende å resultaten af 

sin hemställan. T. till Walleen 25 nov. 1811. 
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rade löneförmäner och en tryggad tillvaro, men nu fruk- 

tade, att malet ater skulle aflägsna sig. 

För att fa dessa spörsmål pa basta sätt lösta, upp- 

drog konsistorium at den deputation, som afsändes till 

Petersburg, att for kejsaren uttala akademins önskningar 

i fråga om den nya statens tillämpning. Uppå nådig 

tillsägelse blefvo dessa önskningsmål sammanfattade i en 

på franska uppsatt „note“ och genom kansler framställda 

till kejsarens stadfästelse. Med närmare framhållande af 

de kamerala förhållandena, anhöllo de deputerade, att 

H. K. M:t måtte uppdraga at reringskonseljen att åt 

akademin anordna de grundräntor, 6,594 rub. 12 kop. 

s., som erfordrades för den nya staten, samt att af detta 

belopp 4,700 rub. 80 k. skulle beräknas 1 hemmansräntor, 

1,576 rub. 80 k. 1 tionde spannmål (1,460 t:r) samt 316 r. 

52 k. i grundränta från de 18 preb. hemman, som borde 

åtfölja de nya tjänsterna; det kont. understödet där- 

emot skulle nedgå till 6,053 r. 25 k. Vidare anhöllo de 

deputerade, att för underlättandet af uppbörden de nya 

indelningshemmanen skulle såvidt möjligt utses 1 närhe- 

ten af de gamla akademihemmanen och innehas med 

samma villkor som dessa — bl. a. med rätt för akademin att 

uppbära mantalsafgifterna. Och tilläto sig de deputerade 

att för sådant ändamål föreslå de s. k. hemkallshemma- 

nen i Åbo län, hvilkas räntor voro afsedda att fördelas 

såsom rotehjälp åt soldaterna vid de indelta trupperna 

och hvilka utan olägenhet kunde ersättas med oindelade 

hemman på Åland och andra aflägsnare orter. Till pre- 

bende hemman för de nya tjänsterna kunde lämpligast 

anordnas lediga militieboställen i Åbo stads omnäjd, hvil- 

kas grundräntor, där dessa icke motsvarade de beräknade 

316 r. 52 k., skulle tillsvidare ökas med räntor från an- 
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dra kronohemman. Och till sist anhöllo de deputerade, 

att de nya understöden matte förunnas akademin fran 

den nya statens datum samt de genom uppskofvet med 

tjänsternas besättande tillkomna besparingarna fa begag- 

nas till hvarjehanda tillfälliga utgifter. 1) 

Efter hvad Tengström uppgaf, hugnades de depute- 

rade med goda fürhoppningar om ett gynnsamt resultat, 

men kejsaren fann dock nédigt att fore det slutliga afgö- 

randet inhämta utlåtande af generalguvernüren.?) Efter 

återkomsten till Åbo skyndade sig därför Tengström, som 

alltid var mån om akademins fördelar, att konferera om 

saken med den allmänt omtyckte frih. Steinheil för att 

vinna honom för akademins sak. , Den gode gubben" — 

såsom Tengström plägade kalla honom — lofvade också ,,i 

allmänhet allt godt" och påstod senare sig vara akademins 
« „man“, men önskade, äfven han, att först inhämta andras 

mening, innan han afgaf det infordrade yttrandet. 3) För 

sådant ändamål vände han sig till finanschefen E. Tulind- 

berg, hvilken af lätt förklarliga skäl var mindre förtjust 

öfver akademins nya anspråk på statens betalningsför- 

1) Petitions de l’université d’Äbo relativement à l'exécution de 

nouvel état de l’université bland K. o. K. B. Samma punkter i en 

odaterad note t. Speransky i Tengströms konc. saml. I en skr. af 

29 apr./11 maj 1811 med titel ,Réflexions“ erinrar T. om att det be- 

garda tillskottet icke utgjorde någon ny förmån, utan endast afsag 

alt bereda konsistorium medel att bringa den nya staten i värkstäl- 

lighet. Denna skr. framlämnades icke, men nämnda omständighet 

torde nog blifvit af T. på annat sätt framhällen. 

?) I skr. af d. '?/, 1811 underrättade Speransky gen. guv. om 

att kejsaren uppdragit åt denne att efter pröfning framställa om de 

för universitetet nödiga inkomstfyllnaderna och de ändamålsenligaste 

medlen för deras tillgodoseende. Gen. guy. kansl. akter 1811 p. 2r. 9. 

3) Tengström t. Walleen 13 juni, 25 okt. 1811. 
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maga och nu i ett vidlyftigt betänkande (16 juni 1811) 

underkastade konsistorii hemställan en allvarlig kritik. 

För det första ansåg han det strida emot naturen af all 

indelning att, såsom konsistorium fordrade, icke medräkna 

de fran löningshemmanen utgående kontanta afgifterna i 

indelningsräntorna. Så förklarade han, att tillräckligt an- 

tal oindelta hemman nogsamt fanns att tillgå i Åbo-Björ- 

neborgs, Nylands-Tavastehus och Vasa län samt att re- 

geringskonseljen redan infordrat från landshöfdingarne 

uppgifter om de hemman, hvilkas räntor kunde till aka- 

demin öfverlätas. Men att för ändamålet begagna de 

s. k. hemkallshemmansräntorna stod 1 strid med en äldre 

förordning (af 1770) och var i öfrigt omöjligt, ty de 

hörde indelningsvärket till och voro af nöden, då detta 

värk ånyo upprättades; de kunde heller icke utan olägen- 

het utbytas mot hemman på Åland, där ingen militiein- 

delning genomförts. Och ännu omöjligare var det, enligt 

Tulindbergs förmenande, att till prebende hemman åt uni- 

versitetslärare öfverlåta lediga militieboställen, ty vid in- 

delningsvärkets förnyande kunde de så mycket mindre 

umbäras som inga vederlag för dem funnos annorstädes 

att tillgå. Att åter för sådant ändamål upplåta andra 

hemman vore att antingen depossedera de närvarande 

åboarne eller att underkasta dem i framtiden en godtyck- 

lig ränteförhöjning. Återstod således att låta de från 

preb. hemmanen påräknade räntorna utgå såsom vanlig 

indelning. Äfven fann Tulindberg det farligt att öfver- 

låta de nya hemmanen till akademin med annan rätt än 

att från dem uppbära indelningsräntorna, ty medgåfvos 

de med frälserätt, såsom de gamla akademihemmanen, 

skulle skattebönderna lida intrång 1 sin äganderätt och 

kronobönderna på dem gå miste om den allmogen med- 
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gifna rättigheten att tillösa sig hemmanen under skatte. 

Och att tilldela räntorna at akademin, innan ens fraga 

förevarit om de nya tjänsternas besättande, ansåg Tulind- 

berg slutligen strida emot all tidigare plägsed. 

Pa generalguvernéren tyckas dessa motskäl värkat 

helt öfvertygande. I den skrifvelse af den 22 juli 1811 

till Speransky, hvari han meddelade sitt utlatande, füre- 

Gen. guv. F. Steinheil. 

nade han sig i allt väsentligt om Tulindbergs anmärknin- 

gar, utan att dock für sin del med bestämdhet afstyrka 

konsistorii förslag. Enligt hans mening borde de nya in- 

delningsräntorna tilldelas akademin fran oindelade hem- 

man i Abo och Bjérneborgs, Nylands-Tavastehus och Vasa 

lan samt tiondespannmalen fran de två förstnämnda länen. 

I fråga om hemkallsräntornas och militieboställenas öf- 
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verlätande till akademin upprepade han de af Tulindberg 

uttalade betänkligheterna, och sammaledes fann han det 

mindre välbetänkt att lata akademin atnjuta de nya hem- 

manen under samma villkor som de äldre, d. v. s. under 

frälserätt. 1) 

Invändningarna mot konsistorii hemställan blefvo 

snart nog kinda inom akademiska kretsar. Vid konsisto- 

ri sammanträde den 22 oktober 1811 uttalade prokans- 

ler sina farhågor för att konsistorü förslag rörande värk- 

stiligheten af den nya staten skulle mötas af svarighe- 

ter, som konsistorium vid deras uppgörande „kanske ej i 

alla afseenden kunnat päräkna“. För att invärka pa ären- 

dets lyckliga afgörande ansåg han nödigt att ånyo taga 

frågan under ompröfning ,för att i anledning däraf be- 

höfliga upplysningar till beredande af sakens snara och 

ändtliga slut afgifva". Förslaget godkändes och en om- 

ständlig öfverläggning vidtog, som resulterade däri att 

konsistorium, polemiserande mot de gjorda anmärknin- 

1) K. K. B. Den nödiga summan af 6,594 rub. s. indelt an- 

sag Tulindberg enligt radande kameral beräkning motsvara minst 

80,000 rub. b. a.; Steinheil beräknade hela den begärda tillskottssum- 

man till 75,000 rub. b. a. Emot T:s yttrande uppsattes af en ,ano- 

nym“ pa franska ett sakrikt, men något ensidigt bemötande (,éclair- 

cissements“), troligen efter det gen. guv. redan afsändt sitt betän- 

kande. Att fürf. var en medlem af akademin eller stod henne nära, 

kan tagas for gifvet. Möjligen kunna vi tänka pa prof. v. Haart- 

man, hvilken vid arets slut gaf konsistorium del af Tulindbergs ut- 

latande jämte bemötandet (K. P. 27 dec. 1811); såsom kändt blef han 

i dec. 1811 utnämnd till adjoint hos finanschefen och följande ar till 

chef for bade finans- och kammarexpeditionen. Men kanske troli- 

gare ar, att detta bemötande ar detsamma som pa hösten 1811 upp- 

sattes pa Speranskys befallning af t. f. kanslerssekreteraren L. G. v. 

Haartman. (Darom i det följ.) 
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garna, enhälligt beslöt att vidblifva sina förra yrkanden, 

men att dock framställa några alternativa förslag, för den 

händelse desamma icke vunno nådigt godkännande. Kunde 

de begärda hemkallshemmanen icke medgifvas, önskade 

konsistorium åtm. att akademin befriades från sådana nya 

och med hänsyn till sitt bestånd osäkra hemman, som 

tillkommit genom 1775 års storskiftesförfattning; kunde 

militieboställen icke utdelas till preb. hemman, borde de 

åtm. gifvas provisionellt tills K. M. fann tillfälle att om 

dem annorlunda förordna, och i nödfall, om ,, denna for 

det akademiska lönevärket så önskeliga förmån” icke stod 

att vinna, ansåg man sig böra tills vidare åtnöjas med 

hemmansräntor till det i staten för prebende hemmanen 

upptagna belopp. Hvad som af tiondespannmålen icke 

kunde erhållas ifrån Åbo och Björneborgs samt Nylands- 

Tavastehus län, önskade konsistorium att måtte utan- 

ordnas från Vasa län. Och som de nya löneindelnin- 

garna icke syntes blifva till sitt värkliga belopp lika 

förmånliga som de gamla, beslöt konsistorium att genom 

kansler hos H. K. M:t utbedja sig optionsrätt för akade- 

mins äldre tjänstemän ,att inom hvarje fakultet framför 

en yngre ämbetsbroder välja af en eller flere ledige lö- 

ner den indelning han kunde anse vara för sig fördel- 

aktigast“. I fråga om de ifrån de nya léningshemmanen 

utgående mantalspengarna, som akademins deputerade ti- 

digare anhållit om att få öfverlåtna till akademin, ut- 

talade konsistorium nu den önskan, att de, till följd af 

deras ojämna belopp och svårigheterna med deras upp- 

börd, icke måtte medräknas i det kontanta understödet. Att 

de nya hemmanen öfverlätos åt akademin med samma rätt 

som de gamla, ansåg konsistorium på intet sätt komma 

att träda jordägarnes skattemannarätt för när. Och till 
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sist drog konsistorium icke i tvifvelsmal, att de begärda 

indelningsräntorna och penningunderstéden ju skulle till- 

falla akademin fran 1 mars samt 1 framtiden utbetalas 

äfven vid timande tjänstevakanser for att begagnas till 

hvarjehanda tillfälliga utgifter vid akademin. 1) 

Omsorgen att till vederbörlig ort frambefordra dessa 

upplysningar och ônskningsmäl „i afseende a värkställig- 

heten af akademins nya stat“ ôfverlät konsistorium at 

prokansler. Denne hade fortfarande sökt bearbeta ,gub- 

ben“ generalguvernören, hvilken enligt hans mening icke 

begripit det ärende han uttalat sig om, samt dessutom 

vändt sig med framställningar i ämnet såväl till kansler 

som till frih. G. M. Armfelt, hvilken på hösten 1811 bo- 

satt sig 1 Petersburg, jämte det han meddelade sig om 

saken med R. H. Rehbinder och C. J. Walleen. Speran- 

sky, hvars understöd främst måste vinnas, ställde sig i 

det hela välvilligt till ärendet, hvars betydelse ju redan 

på våren framhållits för honom af Tengström. Han till- 

sade L. G. v. Haartman, som för tillfället skötte sekrete- 

raregöromålen under Walleens vistelse 1 hembygden, att 

bemöta gen. guvernörens invändningar och att med led- 

ning af Tengströms meddelanden till Walleen uppsätta 

ett bref i ämnet till generalguvernören i och för undvi- 

kande af , missförstånd och efterfrågningar". Prokansler 

bad han vara „pleinement persuadé“ därom att akade- 

min på sätt eller annat skulle erhålla de medel, som 

stadfästs genom den nya staten. „J’y apporterai tous 

mes soins et tâcherai de compenser les retards“, förkla- 

rade kansler. Men äfven han hyste vissa betänkligheter 

med anledning af de af generalouvernéren framställda 

1) K. P. 22 okt, 1811. 
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svarigheterna. Dessa invärkade ock, att kejsaren vid 

ärendets föredragning uppsköt afgörandet tills han fått 

tillfälle att meddela sig med frih. G. M. Armfelt om er- 

sättningen till militien. Efter hvad v. Haartman visste 

att meddela, hade dock kejsaren lofvat att med det für- 

sta pa något sätt konfirmera den begärda tillökningen, 

en uppgift, som bestyrktes af Speranskys lugnande ord. !) 

Det var således af vikt att för saken vinna Arm- — 

felt, kejsarens nya radgifvare i finska ärenden, och att 

ytterligare söka häfva Speranskys betänksamhet. Sa- 

som redan nämndes, hade den akademiska tacksägelsede- 

putationen på resan till Petersburg besökt Armfelt på 

Åminne och på höstsommaren mottog denne ånyo såsom 

gäster såväl prokansler som andra „akademister“, hvilka 

förmodligen kommo för att förvissa sig om understöd af 

den uppgående storheten. ?) Sedan Armfelt öfverflyttat 

till Petersburg, inledde Tengström med honom en med 

tiden mycket liflig korrespondens, i hvilken akademiska 

ärenden främst togos till tals. Men dessutom gaf han 

sin unge vän Walleen, hvilken året därförinnan varit så 

värksam för den nya statens tillkomst, 1 uppdrag att 

göra sitt bästa för att öfvervinna Armfelts såväl som 

Speranskys betänkligheter. 

Omedelbart efter det konsistorium afgifvit sitt för- 

nyade utlåtande tillställde Tengström detsamma Walleen, 

som uppmanades att göra hvad han kunde för att skynda 

på ett lyckligt slut. Framför allt borde han arbeta för 

att hemkallsräntorna blefvo tilldelade akademin, ty an- 

1) Speransky t. Tengström 8 sept. 1811, L. G. v. Haartman t. 

d:o ‘6/,, sept. 1811. 

2) G. M. Armfelt till sin fru 5 aug., 20 sept. 1811. 
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nars, menade Tengström, ,raka vi med vara indelningar 

i en obeskriflig villervalla*. Först borde Walleen upp- 

söka Armfelt, pa hvilken Tengström „sökt pa basta sätt 

öfverflytta“ sin öfvertygelse och af hvilken han väntade 

sig, att han , såsom vår gamla kansler och dessutom 

declarerad vän af lärdom och upplysning understödjer 

vår billiga och lagliga proposition". — , Sedan du fått 

höra hans tankar — fortsatte biskopen — och fått hans 

löfte om bistånd, önskar jag du må besöka kanslern med 

innelykta bref, som ej innehåller några egentliga detail- 

ler i saken, utan blott anvisningar på din vidare explica- 

tion. Skulle han än fordra af dig en ytterl. note att pre- 

senteras hos kejsaren, den jag värkel. tror vara nödvän- 

dig, efter den tour saken numera fått, så har jag såsom 

anledning därtill uppsatt 1 conformité med protokollet 

hosfölj:de promemoria, hvars alla momenter synas för- 

tjäna en klar och bestämd decision, på det chicaner och 

tvister vid tillämpningen framdeles må undvikas. Kans- 

ler har nyligen skrifvit mig till och försäkrat, att vi skola 

få les revenues supplémentaires, vi begärte, men säger 

tillika, att han om sättet att häfva de af gen. guvernören 

uppkastade svårigheter ville conferera med baron Arm- 

felt. Säkert har gubben ej begripit den sak han yttrat 

sig uti. Han fortfar än att yrka, det han är vår man 

och att han blott yrkar på ersättning för hemkallsrän- 

torna. Skicka mig vid tillfälle detta utlåtande, mig själf 

till uppbyggelse. Ingen annan skall få del däraf“. — 

Med framhällande af att statsvärket, hvars dåliga ställ- 

ning de föregående åren han antog ha ,allarmerat veder- 

börande“, höll pa att förbättras genom 1811 års rikligare 

uppbörd, slöt Tengström sina råd med uppmaning till 

Walleen att söka hindra frågans vidare öfverlämnande 
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till generalguvernéren och konseljen. , Därigenom vinnes 

ej annat, menade biskopen, än nytt gral, och tiden gar 

förlorad. Flere professorer och adjunkter, som tjänt förut 

med dåliga penningelöner, men nu vänta och hoppas för- 

bättring, äro högst inquiéta öfver dröjsmålet. Kanslern 

lofvar compenser les retards.“ 1) 

Åter, såsom året därförinnan, satte sig Walleen i 

rörelse för att motsvara sin „nädige oncles“ förtroende, 

och han hade denna gång förnöjelsen att icke möta nå- 

gra större svårigheter. För egen del hade han helst dra- 

git sig tillbaka från sekreterarebefattningen, men han upp- 

sköt därmed tills han hunnit förbereda statsfrågan till 

slutligt afgörande. Midsommartiden hade han lofvat Teng- 

ström att vid första tillfälle föredraga för kansler de ären- 

den, som af denne upptagits på en nota, och på hösten, 

då han återkommit från sin resa till Finland, satte han 

sig genast i förbindelse med kansler. Han fann denne 

obeslutsam, men fick dock den uppfattning, att han värk- 

ligen ville understödja akademins begäran. Äfven hop- 

pades Walleen, att frih. Armfelt, hvars mening kejsaren 

behagade inhämta rörande de militära hemmanen, skulle 

afgifva ett gynnsamt utlåtande. Hvad som närmast för- 

svårade frågan, var att det öfverskott, som upptagits i 

statsförslaget, vid närmare pröfning befanns tämligen illu- 

soriskt, ity att det bestod i finska kronans fordringar 

hos ryska militärkassan. Äfven bidrog gen. guvernörens 

redan nämnda utlåtande att minska akademins apparan- 

ser. Om detta utlåtande menade Walleen för öfrigt, att 

det var så konfyst och illa författadt, att man hade svårt 

1) Tengström t. Walleen 25 okt. 1811. Följande dag skref T. 

om samma ärende till Armfelt. 
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att fa reda pa rätta meningen, men det uppfattades sà- 

som h. o. h. stridande mot akademins ônskningsmäl. Da 

Steinheil lofvat Tengström att understödja akademin, 

kunde Walleen icke förklara saken annorlunda än att 

gen. guvernören icke vetat hvad han skrifvit eller att 

förf. till betänkandet icke haft ,något redigt begrepp” 

om frågan. !) 

Efter att 1 början af november ha mottagit Teng- 

ströms instruktioner af den 25 oktober, fortfor Walleen 

med ökad energi att bearbeta de höga herrar, på hvilkas 

hjälp saken antogs bero. Den 8 november kunde han 

meddela prokansler, att han redan haft flera konferenser 

med Armfelt. Denne var till en början emot att åt aka- 

demin öfverlämna några till indelningsvärket anslagna 

hemman och räntor, men lofvade till sist, på Walleens en- 

trägna böner, att icke opponera sig 1 fråga om hemkalls- 

räntorna. Däremot höll Armfelt styft på boställenas beva- 

rande och enligt Walleens egen tanke kunde också aka- 

demin ätnöja sig med att 1 stället erhålla indelningsrän- 

tor. Endera dagen skulle Armfelt afgifva sitt skriftliga 

utlåtande och då hoppades Walleen att ärendet skulle 

blifva slutligen afgjordt, särskildt som kansler tycktes 

»ganska mycket intressera sig för akademin". Väl hade 

den sistnämnde önskat inhämta närmare kamerala utred- 

ningar af regeringskonseljen, men han hade afstått där- 

ifrån, förmodligen på Walleens yrkande. ,Om detta skett, 

hvad hade akademin då fått?" frågade Walleen. Om öf- 

riga punkter i akademins petitioner förmodade Walleen, 

att det icke skulle blifva någon fråga. ?) 

1) Walleen t. Tengström d. 25 juni, 15 okt. 1811. 

?) Till Tengström 8 nov. 1811. 
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Möjligen fann sig Tengström ännu föranlåten att 

fatta till pennan för att bemöta de från regeringshäll 

gjorda anmärkningarna. I alla händelser tyckes han va- 

rit belåten med Walleens tillgöranden och deras resultat. 

För din åtgärd 1 vår akademiska stats- och lönefråga 

— skref han i slutet af november till Walleen — är jag 

dig mycket förbunden och hoppas nu omsider allt skall 

väl gå. Oförmodligt var det dock för mig att höra, att 

den skall vara remitterad till den nya komiténs utlå- 

tande, icke för det att jag däraf väntar annat än godt, 

men för det jag trodde den vara kanslerns ensak. Men 

lika mycket, hvad väg den vandrar, bara den kommer 

väl och lyckel. fram! — — Måtte vi nu snart komma i 

rent vatten med saken! — Än en gång ber jag, att du i 

möjligaste måtto skyndar på godt slut i vår statsfråga. 

Jag har möda vid att tranquillisera mitt folk, och många 

af dem äro värkel. 1 stort behof.!) 

Frågans hänskjutande till komitén för finska ären- 

den, hvars värksamhet 1 de samma dagar begynte, med- 

förde intet nämnvärdt uppskof med afgörandet. I allt 

väsentligt understödde väl komitén konsistorii hemställan 

och i enlighet med denna var ock det nådiga svar affat- 

1) Tengström t. Walleen 25 nov. 1811. — Om oron bland dem, 

som af den nya staten väntat sig en förbättring i sin ställning, men 

fortfarande måste gifva sig till tåls, skref filosofie adjunkten Avellan 

vid samma tid till Walleen: ,Man vet i en sådan ställning hvar- 

ken hvad man har eller hvad man skall kunna räkna på; man vet så- 

ledes äfven icke, hvad man med allvar skall sysselsätta sig med eller 

hvad man skall underlåta. Har man ej desto mera energi i karaktä- 

ren, skall man genom denna slags belägenhet nödvändigt disponeras 

att företa alldeles ingenting med deltagande, att anse allt såsom lika 

betydligt eller rättare lika obetydligt, att endast släntra sina dagar 

igenom." Avellan t. Walleen 9 nov. 1811; Stjernv.-Wall. saml. 
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tadt, som efter föredragning af Armfelt hos kejsaren slut- 

ligen afgafs den 28 nov. g. st. 1 form af nadiga reskript 

till kanslern och generalguvernören. De sista dagarna af 

aret framkom underrättelsen härom till akademin — sà- 

som en sannskyldig nyärsgäfva till dess otåligt väntande 

lärare. ’) 

Det nad. reskr. af den 7-4 1811 stadgade, att till 

fyllande af den genom manifestet af den 11 februari fast- 

ställda staten skulle, utöfver hvad akademin förut inne- 

haft, åt henne utbetalas årligen 1,460 t:r spannmål (efter 

kronovärdi = 1,576 r. 80 k. s.), indelta hemmansräntor 

till ett belopp af 4,700 r. 80 kop. s. (samt med de för 

preb. hem. beräknade räntorna 316 r. 52 k. till 5,017: 

32) äfvensom 6,053 r. 25 k. kontant, således hela det 

belopp, hvarom akademin genom sina deputerade anhål- 

lit. Spannmålen skulle utanordnas af kronans behållna 

tionde i Åbo och Björneborgs samt Nylands-Tavastehus 

län i s. k. fast mal à 30 kpr. tunnan utan något afdrag. 

De indelta hemmansräntorna skulle utanordnas från Åbo 

och Björneborgs län dels från oindelta gamla hemman 

dels från de s. k. hemkallshemmanen, för hvilka sist- 

nämnda indelningsvärket skulle godtgöras genom odis- 

1) Den 30 nov. 1811 g. st. meddelade Armfelt prokansler att 

affären nu var slutad och att det endast återstod för Speransky att 

få underskrifterna. Dem hade han nog kunnat få vid sin senaste 

föredragning hos kejsaren, men det tycktes honom, ,att akademins 

canceller och protektor hade en slags rätt att ensamt synassom värk- 

tyg i hela denna sak”. — Först den 21 december kunde Walleen 

meddela prokansler ,den glada underrättelsen” att reskriptet var un- 

dertecknadt. De båda reskripten jämte kanslers skrifvelse af den 28 

novemb. anlände till konsistorium den 27 decemb. och föredrogos 

samma dag. K. K. B. 
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ponerade hemman pà Âland, och älades regeringskonsel- 

jen att vid utdelningen se till att hemmanen sävidt möj- 

ligt befunno sig intill akademins äldre léningshemman. 

Några prebende hemman kunde för tillfället icke utgif- 

vas, utan skulle dessa tillsvidare ersättas med hemmans- 

räntor på samma sätt som om indelningsräntorna stad- 

gats. Alla de nya löningshemmanen skulle af akademin 

innehafvas med fullkomligt lika rätt och enahanda vill- 

kor som de äldre löningshemmanen, skattehemmansägarne 

dock deras skattemannarätt förbehållen. Och stadfästes 

för innehafvarne af samtliga professurer den professo- 

rerne 1 hvarje fakultet tidigare tillkommande rättigheten 

att efter ålder i tjänsten vid timande vakanser själfva 

utse sina löner. Det kontanta understödet — inberäknadt 

mantalspengarna från de nya löningshemmanen, hvilka 

uppburos till statsvärket, men erlades af detta till akade- 

min efter viss beräkning — skulle utbetalas kvartaliter 

vid Åbo landtränteri och på samma sätt som de indelta 

hemmansräntorna tillkomma akademin från dagen för den 

nya statens utfärdande. Vid nu pågående och framtida 

tjänstevakanser skulle någon förminskning af indelningen 

icke äga rum, utan besparingarna tillkomma akademin. !) 

Det nådiga reskriptet betecknade således, på samma 

sätt som det vid årets början utgifna, en afgjord fram- 

gång för akademin. Så när som på en enda punkt, den 

om prebende hemmanen, hade konsistorii önskningar blif- 

vit af kejsaren beviljade i trots af de utlåtanden, som af- 

gifvits af landets gen. guvernör samt chefen för finans- 

expeditionen. Åter kunde kansler med fullt skäl erinra 

1) K. K. B.; reskr. t. kansler med rysk o. svensk text trycktes 

tills. med talen vid akademifesten 1811; reskr. t. gen. guv. af samma 

innehåll, om ock i annan meningsföljd än det till kansler. 
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konsistorium, hurusom detsamma erhållit „förnyade bevis 

af den utmärkta nåd, hvarmed akademin af dess högste 

beskyddare omfattas, och förnyad anledning att genom 

nitiskt iakttagande af sina viktiga plikter ådagalägga sin 

undersåtliga tacksamhet och uppfylla det ändamål H. K. 

M:t medelst dess akademin ertedda frikostighet äsyftat*. 

Och Armfelt skref till prokansler: ,Jag hoppas, att herr 

biskopen och akademin äro nöjda och att både vår goda 

kejsare och Finland få glädja sig åt den värksamhet i 

bildningen af vår ungdom, som den förres frikostighet 

förtjänar och det senare har rätt att fordra af ett läro- 

säte i den författning som det vi nu äga i Abo.* 1) 

Konsistorium var icke heller otacksamt. ,Akademin 

är visserligen belåten med hvad hon fått”, skref Teng- 

ström någon tid därpå till Walleen. I fråga om bostäl- 

lena medgaf han att konsistorium måhända haft orätt, 

och „i det hela“, tyckte han, ,är det bra som det dr“. 2) 

Återstod således att också för öfverheten och för dem 

som ansågos ha förhjälpt till det goda resultatet uttala 

sin tacksamhet. Redan vid samma möte, där det kejserl. 

reskriptet föredrogs och. åhördes med sedvanlig undersåt- 

lig vördnad, beslöt konsistorium att icke endast delgifva 

allmänheten den glada nyheten, utan att också besöka 

den ,gode gubben”, landets generalguvernör, ,hvars väl- 

vilja för akademin ej mindre än hvarje Finlands inbyg- 

gare allmänt är känd”, för att för honom uttala akade- 

mins tacksägelse ,för det gynnande förord H. Exc. hos 

H. M. Kejsaren i ofvan omförmälde sak afgifvit“.3) Men 

*) Kansl. t. konsist. !/,, dec. 1811; Armfelt t. Tengström 30 

nov. 1811. 

*) Tengström t. Walleen 27 febr. 1812. 

?) I Tengstréms konc. saml. finnes kone. till ett tal (kunde 
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främst beslöt man att i skrifvelse till kansler gifva ut- 

tryck åt akademins , odödliga tacksamhet" för kejsarens 

„mot akademin ertedda synnerliga nåd och välvilja” 

samt hennes ,aldrig upphörande förbindelse" till kans- 

ler. I skrifvelsen, som mot vanligheten var helt kort, 

men för större heders skull författad på latin, framhöll 

konsistorium, hurusom det kejserliga reskriptet utgjorde 

en ny yttring af kejsarens kärleksfulla, faderliga sinne- 

också vara till ett bref) till gen. guv. Steinheil den 1 jan. 1812, däri 

prokansler vidlyftigare uttalar samma, med hänsyn till gen. guv:s 

utlåtande något oväntade känslor. Först framhålles, hurusom akade- 

min sedan inemot fyra år tillbaka haft lyckan att blifva „l’objet fa- 

vori de la munificence et des bienfaits signalés de S. M. I.“ samt nu- 

mera blifvit ,comblée presque à l’excés et même au dela de toutes 

ses espérances, par les graces nouvelles et éclatantes qu'elle vient de 

recevoir de son auguste protecteur“. Gen. guv. bedes ,nous mettre 

tous à ses pieds en lui presentant (nos voeux les plus sincères 

pour la prospérité de ses jours) notre reconnaissance immortelle 

pour ses nombreux bienfaits et les assurances les plus sacrées de nos 

coeurs, qu'il n'aura jamais des sujets plus fidèles, ni plus attachés 

(devoués) à lui, que le sont et que le seront toujours les membres 

et les élèves de notre institut littéraire“. Till gen. guy. frambäres 

tacksägelser for att han for sin del understédt akademins ödmjuka 

petitioner. „Soyez bien persuadé de nos sentiments les plus respec- 

tueux pour Vous, et que nous ne cesserons jamais d’estimer et d’ap- 

précier comme il faut non seulement vos talents, vos vertus et vos 

mérites distingués en général, mais surtout et en particulier votre 

affection si constamment bienveillante pour l’université et pour toute 

notre patrie, confiée par le meilleur des princes (qu’il soit pour une 

longue suite d'années) à votre administration et à vos soins pater- 

nels.“ Vidare tillönskas gen. guv. och hans familj ett lyckosamt nytt 

ar samt folket fredens lugn. „Que le Dieu de la paix vienne enfin 

regarder son peuple, qu'il soit toujours avec nous et qu'il nous fasse 

devenir de plus en plus dignes de ses bontés et de sa haute pro- 

tection.“ Hade gen. guv. till sist uppgett sina betänkligheter? 
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lag mot de finska sänggudinnorna, såsom det också vitt- 

nade om det kraftiga beskydd, hvarmed Speransky, uni- 

versitetets stolthet och stöd (,grande decus columenque 

nostrum“), fortfor att hägna, hjälpa och förkofra den at 

honom anförtrodda akademins välfärd. Den nyss rönta 

välgärningen frestade nogsamt till nya uttryck af akade- 

mins tacksamhet mot kejsaren, som väckte den nuva- 

rande generationens förtjusning och skulle blifva ett före- 

mål för framtidens beundran. Men konsistorium befarade, 

att en upprepning af sådana yttringar af akademins tack- 

samhet, som redan framförts genom dess deputation till 

Petersburg och därefter framträdt vid den akademiska 

glädjefesten, endast skulle trötta kejsaren, som med sina 

åtgöranden icke eftersträfvade egen ära, utan endast det 

allmänna bästa. Därför uppdrogo nu konsistorii ledamö- 

ter åt kansler att vid lägligt tillfälle framhålla för kejsa- 

ren de känslor af vördnad och hängifvenhet, som svällde 

i deras bröst. !) 

Med särskild mention honorable ihågkoms jämväl 

kanslerssekreteraren C. J. Walleen, hvilken, såsom redan 

nämndes, varit prokansler behjälplig att vinna understöd 

åt konsistorii hemställan och jämväl såsom just utnämnd 

medlem af den finska komitén väl haft tillfälle att uttala 

sig om ärendet. Som han vid samma tid afgick från sin 

akademiska befattning, hade konsistorium ytterligare an- 

ledning att 1 den tacksägelseskrifvelse, det aflät till ho- 

nom, uttala sin ,aldrig upphörande förbindelse och er- 

känsla" för det kraftiga understöd, hvarmed han nu så- 

som tidigare befrämjat universitetets fördelar. Och gjorde 

sig konsistorium förhoppningar om att , herr lagman och 

DRE Er dec MIS TL RER 28) dec. 1811: 
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riddaren af egen böjelse för vetenskaperne äfven framde- 

les fortfar att befrämja dess fäderneslands litterära od- 

ling”. Såsom uttryck af sin tacksamhet beslöt konsisto- 

rium därjämte att tilldela honom akademins medalj i guld. 

Prokansler för sin del tackade Walleen såväl för hans 

„goda åtgärd" 1 den ,så väl och lyckligen afgjorda frå- 

gan om var statsregelering" som ock „för den sa både 

Frih. C. J. Walleen. 

concisa, tydliga och bestämda expeditionen", som han 

förmodade att skulle omöjliggöra vidare svårigheter af 

vederbörande, d. v. s. regeringskonseljen, vid det nåd. 

reskriptets värkställighet. !) 

1) K. P. 27 dec. 1811, K. R. 23 jan. 1812, Tengström t. Wal- 

leen 28 dec. 1811. Om akademins tacksamhet för Walleen med an- 

ledning af hans „välgärningar“ i fråga om såväl det första som det 

senare reskriptet, yttrade sig i bref till honom prof. J. F. Wallenius, 
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Med glädje emottog Walleen underrättelsen om att 

man vid akademin kände sig belaten med det vunna re- 

sultatet. „Jag fruktade — skref han 1 början af ar 1812 

sasom svar pa prokanslers tacksägelser — att akademin 

icke skulle finna sig sa alldeles belaten med den sluteliga 

regleringen af dess nya stat, da inga prebende hemman 

in natura kunde erhallas. Imellertid ser jag af min oncles 

bref, att åtminstone oncle ar fullkomligen nöjd med hvad 

som skett, och detta fordubblar den tillfredsställelse jag 

for egen del känt öfver den lyckliga utgång saken slute- 

ligen tagit. Jag är numera skild vid den närmare be- 

fattning jag förut haft med akademins affairer; men det 

intresse, som af så många anledningar fästat mig vid 

denna akademi, skall aldrig förlora sig, lika så litet som 

känslan af den förbindelse, hvari jag står hos akademins 

medlemmar och i synnerhet hos min oncle för det för- 

troende, det öfverseende och den ynnest, jag åtnjutit un- 

G. Palander och Joh. Gadolin (Stj.-Wall. saml.). Med anledning af 

konsistorii artighet att tilldela Walleen sin guldmedalj, skref Teng- 

ström skämtsant till honom (*8/, 1813): „Konsistorii attention för dig 

var dig väl ej misshaglig. — Du har så många anspråk på akade- 

mins erkänsla." — Redan i början af år 1811 hade Walleen uttalat 

för Tengström sin önskan att få återvända till Åbo samt utbedt sig 

dennes medvärkan för planen. Denna begäran vägrade T. dock att 

tillmötesgå, emedan enligt hans mening ingen fanns, som kunde rem- 

placera Walleen i Petersburg, och T. 1 öfrigt förespådde W. en god 

framtid, nyttig för fäderneslandet. Senare gaf han dock efter. I slu- 

tet af året uppgaf Walleen såsom anledning till sin afgång att han 

med den lön af 4,000 rub.s. (= 12,000 rub. b. a.) han nu erhöll såsom 

ledamot af komitén var tillräckligt behjälpt och att han önskade 

lämna kansl. sekreterarebefattningen åt L. G. v. Haartman, såsnart 

regleringen af akademins stat afgjorts. Tengström t. Walleen ?#/, 

1811, Walleen t. Tengström °/,, 1811. 
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der den tid jag räknats bland akademins tjänstemän. Om 

därunder allt icke gått fullkomligt efter önskan, om i syn- 

nerhet de flesta saker alltför länge berott på afgörande, 

så hoppas jag dock, att ingen, som helst till någon del 

känner de oräkneliga svårigheter, med hvilka jag här en- 

sam haft att strida, skall neka mig rättvisa, åtminstone 

hvad mina afsikter angår, eller tro, att jag uppsåtligen 

åsidosatt något af hvad jag till akademins bästa kunnat 

åstadkomma. Detta är också allt hvad jag önskar. Hvar- 

ken förtjänar jag eller har jag väntat någon annan belö- 

ning och om, såsom jag af oncles bref har någon anled- 

ning att förmoda, fråga därom skulle kunna uppstå, så 

ber jag min oncle på det uppriktigaste och förbindligaste 

att för all del förekomma sådant. Under den korta tid 

min befattning för akademin varat har min lön tvenne 

gånger blifvit ökad, och hvad jag därigenom erhållit öf- 

verväger visserligen redan, huru man ock må betrakta 

saken, hvad jag förtjänt. Jag har aldrig ägt annan am- 

bition än den att kunna vara nyttig, aldrig annan önskan 

1 afseende à min framtid än att erhålla så mycket jag 

till en någorlunda bekväm utkomst behöfde. Det senare 

har jag vunnit, jag tillstår utan att ännu hafva ägt 

värkligt anspråk dara, och om jag lyckats 1 det förra, 

så är jag därigenom redan utöfver förmodan belönt, 1 

synnerhet om jag därjämte får hoppas att äfven under 

mera åtskilda förhållanden bli bibehållen i akademins 

minne och alltid åtnjuta samma vänskap och välvilja jag 

under min tjänstetid med tacksamhet erfarit," 1) 

Walleens beredvillighet att äfven framdeles betjäna 

akademin och dess medlemmar togs ock i anspråk. Sa- 

!) Brefvet utan datum. 
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som vi känna, öfverlät konsistorium åt honom omsor- 

gen om den akademiska medaljens förfärdigande och af- 

sändande till Åbo; — det var intet ringa bråk han hade 

af detta uppdrag. Med honom meddelade sig prokansler 

ännu fera år framåt 1 akademiska och andra frågor, in- 

hämtade genom honom underrättelser från den politiska 

världen, ombetrodde honom hvarjehanda uppdrag dels på 

akademins vägnar dels för egen del o. s. v. Till honom 

vände sig ock särskilda academici — såsom för öfrigt 

andra personer — för att af honom erhålla goda råd och 

hjälp — mest för sin egen befordran. Efter Wälleens » 

öfverflyttning från Petersburg till tjänster inom Finland 

tyckas dessa förbindelser mestadels upphört, men åtmin- 

stone ännu en gång efteråt var Walleen i tillfälle att göra 

akademin en tjänst; det var då han år 1827 såsom pro- 

kurator mottog uppmaning att uttala sig om förslaget till 

nya statuter för akademin. 

Från Walleen öfvergingo kanslerssekreteraregöromå- 

len till den unge exped. sekreteraren 1 komitén för fin- 

ska ärenden L. G. v. Haartman, hvilken såsom redan 

nämnts, under en kortare tid skött Walleens göromål 

och därvid kommit att taga befattning med den akade- 

miska statsfrågan. Under tiden för fadrens, prof. G. E. 

Haartmans vistelse i Petersburg, hade han, i slutet af år 

1808, ännu icke tjuguårig, inträdt 1 det ryska rikskolle- 

giet 1 tanke att avancera på den diplomatiska banan, 

men kort tid därefter lämnat nämnda värk, missnöjd med 

det , besynnerliga sätt", hvarpå han därstädes bemöttes, 

såsom ock med det sätt, hvarpå, enligt hans mening, fin- 

narne och deras olyckliga fosterland behandlades i Peters- 

burg. Såsom underordnad tjänsteman i den finska kom- 
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missionen hade han därpå tjänat sitt , fosterland" — fä- 

dernesland trodde han sig aldrig mera få — och hade där- 

vid kommit 1 beröring med Speransky, som till en bör- 

jan bemötte honom med liknöjdhet och tomma artigheter. 

För Tengström, hvilken han vördade såsom sin gynnare 

och faderliga rådgifvare — han var en tid trolofvad med 

en af dennes döttrar — utgöt han sin förbittring häröf- 

ver, jämte det han yttrade sig om Speranskys ringa in- 

tresse för akademin. !) Biskopen fann sig häraf föranlå- 

ten att hos den myndige rikssekreteraren intervenera till 

förmån för den unge mannen, för hvars framtid han in- 

tresserade sig, äfven efter det tankarna på en familjeför- 

bindelse lämnats. Sa förordade Tengström i början af 

ar 1811 sin unge skyddsling såsom „un garçon de véri- 

tables talents”, hvilken med mycken utmärkelse bedrifvit 

sina studier i Åbo och Uppsala och hvilken genom sina 

seders renhet såväl som genom sitt kloka och modesta 

uppförande gjort sig förtjänt af hans välvilja („attache- 

ment“). I förhoppning om att v. Haartman skulle göra 

sig förtjänt äfven af rikssekreterarens beskydd, bad han 

denne sysselsätta den unge tjänstemannen med sådana 

arbeten , qui lui donneront l’occasion d’étaler sous les 

yeux éclairés de V. Exc. ses connaissances et son savoir 

1) L. G. v. Haartman t. Tengström 17 febr./1 mars, 9 apr. 1810. 

I det förra brefvet berättade v. H. med bedröfvelse, hurusom Spe- 

ransky, da v. H. forsta gangen var hos honom, frägade ,med en 

min, som om han intet engång hade drömt om mig, om jag hade 

kommit hit före eller efter freden med Sverige“ Och dock hade 

Speransky nagra veckor tidigare sändt v. H. bud att skynda sig till 

staden. 
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faire, pour ainsi venir en cas de mériter à plus juste ti- 

tre l’attention et de nouveaux bienfaits de V. Exc. 1) 

Prokanslers förord tyckes haft god värkan, ty där- 

efter lito v. Haartmans yttranden om Speransky helt an- 

norlunda, och det invärkade val pa valet af efterträdare 

at Walleen. Sin uppgift sasom kanslerssekreterare tog 

v. Haartman fran början med mycket allvar och han 

gladde sig sa mycket mera at sitt nya uppdrag som det 

gaf honom en väsentlig förbättring i hans inkomster. 

„Om jag som constituerad cancellers secreterare med upp- 

märksamhet följt akademins affärer — skref han straxt 

efter sin utnämning till Tengström — skall jag som 

ordinarie ännu mera bjuda till att svara mot mine för- 

mäns förtroende. — — — Då jag kommer att tillträda 

denna tjänst, hoppas jag, att farbror icke nekar mig det 

förtroende, som i afseende å dess förvaltning af mig är 

utaf så mycket värde för en ung och oerfaren yngling." 

Och med tanke på sin tryggade ekonomiska ställning 

yttrade han: ,Min framtid tyckes nu visa sig uti ljusare 

färgor. Sedan man kastat bort 20,000 rbl., kan det också 

vara på tid att få sig en bit bröd. Ehuru min lön är 

1) Brefkonc. t. Speransky 10 mars 1811. — Vid denna tid tyc- 

kes trolofningen blifvit upphäfven, men förhållandet mellan biskopen 

och den unge karriäristen ändrades därför icke. Den !!/,, juni 1811 

skref v. Haartman till Tengström: ,Ehuru min ålder och de omstän- 

digheter, uti hvilka jag befinner mig, förändrat mitt förhållande i 

anseende till farbror och dess familj, så skola dock aldrig någre 

skiften kunna upplösa det tacksamhets- och vänskapsband, som alltid 

skall förena mig med farbror och dem, som uppå jorden äro far- 

bror karast.“ Och den 19/,, sept. 1811: „Farbrors ömma och upprik- 

tiga deltagande uti min framtida fortkomst är för mig ganska till- 

fredsställande.“ 
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ganska god, gar den dock netto at. Allting ar har ofant- 

het dyrt.“!) Nagra månader efteråt, da han hunnit göra 

sig mera förtrogen med de nya „affärerna“, yttrade sig 

v. Haartman 1 följande välmenande ord om det sätt, 

hvarpa han fattade sin egen och äfven akademins upp- 

gift: „Mätte under dessa stormiga tider vårt fädernes- 

lands lärosäte icke känna skakningarne af den politiska 

jordbäfningen! Det ar att hoppas, att Abo akademi, efter 

all nad, som kejsaren bevisat den, och efter de stora upp- 

offringar, som var dåliga stats kassa gjort för den, skall 

bidraga till danande af skicklige och redige medlemmar 

uti samhället! Hvad mig personligen beträffar, anser jag 

mig lycklig att numera stå i närmare liaison med denna 

akademi, så mycket mera som dess lyckligaste period nu 

tyckes vara förhanden. Uti allt, som beror af mina svaga 

krafter, skall jag med nit och värma söka uppfylla det 

mig ålagde kall. Jag går min väg oskrymtadt fram. Den 

plan jag en gång utstakat för mig, skall jag fullfölja. 

Samtidas otack och afundens tal sätter jag mig öfver. 

Det är nödvändigt 1 dessa tider, där hvarannan människa 

beherskas af intérét. Jag skattar mig lycklig att icke 

allenast som cancellers secreterare, utan äfven förval- 

tande ett ännu viktigare och svårare kall uti min far- 

bror äga en gynnare och vän, som med sin erfaren- 

het och sine kunskaper kan och vill gå mig tillhanda. 

Vid 22 år ser man sakerna annorlunda än vid 50. Huru 

lyckligt att då kunna begagna erfarne männers råd, icke 

1) Till Tengström 17 nov. 1811. v. Haartmans lön såsom exp. 

sekr. var (enl. Walleens uppg. af den 8 nov. 1811 till prokansler) 

2,500 rub. s., hvartill kom kansl. sekreterarearvodet, enl. 1811 års nya 

stat 960 rub. s. Klagan öfver dyrheten i Petersburg möter oss 

ofta i de finska tjänstemännens meddelanden till hemlandet. 
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allenast till sitt eget, utan äfven till sine medmänniskors 

förmån och bästa." 1) 

Inom konsistorium mottogs v. Haartmans utnäm- 

ning med tillfredsställelse. Man lyckönskade honom ,med 

särdeles fägnad“ till den , närmare förbindelse, som nu 

emellan akademin och Tit. blifvit belefvad“, och man 

skyndade att genast anförtro honom ett uppdrag, som 

icke nödvändigt hörde hans nya ämbete till. ?) For Wal- 

leen uttalade Tengström sin belåtenhet med den nya se- 

kreteraren, ,då, yttrade han, jag äfven om honom gör 

mig goda tankar och hoppas, att han lika uppmärksamt 

och beskedel. som du sköter vara affairer“.3) Såsom ti- 

digare af Walleen — och ännu oftare än af denne — 

emottog han af v. Haartman rapporter om de akademiska 

ärendena, men var icke alltid belåten med den förnum- 

stiga rättframhet och själfklokhet, hvarmed denne uttalade 

sina egna meningar, och han fann sig stundom föranlå- 

ten att meddela sin unga protegé en lektion 1 moderatio- 

nens konst. *) 

Såsom konsistorium 1 skrifvelsen till Speransky ytt- 

rade, fann det efter mottagandet af reskriptet af den 

*) D. 15 febr. 1812. 

2) K. R. 23 jan. 1812. 

3) Till Walleen 25 nov. 1811. — Om v. Haartman sasom kansl. 

sekreterare meddelas uppgifter af J. R. Danielson-Kalmari i upp- 

satsen L. G. v. Haartman i „Oma maa“ V. — Våren 1813 fungerade 

sasom t. f. kansl. sekr. under v. H:s ledighet prot. sekr. i finska ko- 

mitén L. R. Jägerhorn. Kansl. t. kons. 7/; 1813. 

4) ,Unga excellensen v. Haartman“, yttrade forre medl. af reg. 

kons. C. Fr. Rotkirch ironiskt om den blifvande statsmannen (till G. 

v. Kothen ?/, 1815). : 
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28 nov. 

10 dec. 

glädje öfver kejsarens välgärningar. Utan tvifvel var det 

1811 lämpligast att icke upprepa tidigare uttryck af 

ock klokast att nu afsta fran vidare manifestationer och i 

stället, såsom Speransky tillradde, söka att genom nyttig 

värksamhet motsvara kejsarens förhoppningar. Ty redan 

1 början af året hade den stora ynnesten ådragit akademin 

en uppmärksamhet, som icke på alla håll var alldeles 

välvillig, !) och da den nu ytterligare ökades, kunde man 

antaga, att känslorna icke blefvo gynnsammare. Ibland 

öfriga stater och kårer i staden, hvilka icke blifvit 1 

samma grad föremål för den kejserliga nåden, tyckes en 

och annan känt afundsamhet mot akademin, som så rik- 

ligen öfverhopats med välgärningar. Och inom själfva 

regeringskonseljen, som redan hade svårt att reda sig 

med landets klena finanser, torde man med allt skäl känt 

sig betänksam med hänsyn till de stora understöd, som 

skulle för akademin utanordnas, och de förmåner, med 

hvilka de nya akademihemmanen skulle âtnjutas. Också 

undrade Tengström, som så kraftigt hade medvärkat 

till det uppnådda ändamålet, huruvida regeringen ännu 

skulle finna ,på någon utväg att trakassera oss“.?) All- 

deles utan bråk gick det heller icke. 

Besynnerligt nog föranledde den frikostighet kejsa- 

1) ,Sentimenten, som denna betydliga akademiska fördel hos 

många utom akademistaten väckte och än väcker, voro och äro än: 

afund och missunsamhet" — skref adj. J. H. Avellan till Walleen. 

Själf var han, såsom andra vid akademin, ytterst glad öfver förbätt- 

ringen, som gaf äfven honom nya fördelar, men han framhöll, riktig 

nog, att de beviljade fördelarna afsågo icke endast en viss folkklass 

och de nuvarande academici, utan jämväl alla dem som framdeles 

sträfvade till akademin, A. till W. 9 apr. 1811. 

2) Till Walleen 28 dec. 1811. 
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ren utöfvat emot akademin kritik och missnöje jämväl 

på ett håll, där man på intet sätt berördes af den nya 

belastnirgen af statsvärket och där man, noga betaget, 

bort ha allt skäl att glädja sig åt de goda värkningarna 

af kejsarens subsidiepolitik, näml. inom kejsardömet. Här 

hade, såsom tidigare nämnts, prof. G. E. Haartman vin- 

tern 1808—1809 tyckt sig finna en mot Finland och aka- 

demin välvillig opinion, men efteråt klagade de finska 

ämbetsmännen i Petersburg öfver ryssarnes otrefliga sätt 

att behandla dem och deras landsmän. !) Att animositeten 

riktades jämväl emot akademin, framgår af ett meddelande 

af den 8 apr. 1812 från Tengström till Aminoff, hvari 

det heter: ,Man borde ej 1 Ryssland med någon särdeles 

afund se på det goda kejsarn gjort vår akademi, då alla 

de nya universiteter kejsarn anlagt äro vida rikare do- 

terade än vårt och ofelbart mycket ofullkomligare svara 

emot det med dem åsyftade ändamål. Äfven i Sverige 

äro Uppsala och Lunds akademiers tillgångar än vida 

utöfver våra, så att det endast var vår förra stora fattig- 

dom, som gjort den sista kejserliga välgärningen så ly- 

sande och afundsvärd. Lärarena hafva ej fått större lö- 

ner, deras antal är blott ökadt till upplysningens och ve- 

tenskapernas gemensamma fördel och dess nya läroplat- 

ser stå öppna för folk af allahanda tungomål, så snart 

de hafva skicklighet att intaga dem.” 

Måhända hade Aminoff tidigare meddelat biskopen 

om den ogynnsamma opinion, hvarom denne talade; åtm. 

bekräftade han 1 sitt svar, att en sådan opinion var rå- 

dande. Framhållande sina egna bemödanden till akade- 

1) L. G. v. Haartman t. J. Tengström 17 febr.—1 mars 1810, 

C. J. Walleen +t. d:o 2 apr. 1812, J. Fr. Aminoff t. d:o 8 apr. 1812 

0. S. V. 
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mins fromma, skref han: , Billigt bör jag dela med min 

broder förebräelser for den kejserliga välgärning akade- 

min är vederfaren, ty vid min förra vistelse härstädes 

framförde jag behofvet af hvad som sedan i nåder är be- 

viljadt, och just 1 anledning däraf, icke üfvertygelsen om 

sakens nytta och vikt, bjuder jag till att vederlägga ve- 

derbörandes ofog, klander och drafvel.“ Och hänsyf- 

tande pa G. M. Armfelts motsedda utnämning till kans- 

ler, tillade han, om också icke utan ironi: ,Man bör hop- 

pas, att tonen blir annorlunda hädanefter, sedan kansler- 

skapet återfaller i förra händer." !) 

Några månader senare återkom Tengström till samma 

ämne. Han uttalade den förhoppning, att det val af kans- 

ler, som konsistorium något därförinnan förrättat och ge- 

nom hvilket G. M. Armfelt kallats till akademins ledare, 

skulle tjäna till att skydda akademin ,mot det tadel kej- 

sarens stora nåd henne sa oförskyldt ådragit”. „Jag tror 

opartiskt, medgaf Tengström, att vi varit belåtne med li- 

tet mindre än vi fått", ,men — fortsatte han -— vi rå ej 

därför att kejsaren velat hafva det ungefärl. så hos oss 

som vid de universiteter han stiftat 1 Dorpat, i Wilna 

och: Charkow, ehuru dock alla dessa 3 universiteter fått 

vida större stat än vi. Men så äro ock vårt lands till- 

gångar mindre och statsutgifterna böra väl modereras 

och lämpas därefter. Emellertid äro inga gamla löner 

utöfver förra staten förökta, utan blott nya akademiska 

lärotjänster tillagde, och till dem äga alla folkklassers 

barn rätt att i en framtid competera. Måtte alla stats- 

1) Aminoff t. Tengström 8 maj 1812. Aminoff afsåg säkerli- 

gen sitt besök i Petersburg i början af 1810, då han på ett mycket 

lyckligt sätt uppträdde såsom ledare för den finska officersdeputa- 

tionen. 
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medel vara sa väl använde för fosterlandets framtida val 

som de, hvilka gå till uppfostringsvärkets förmån. De 

bära frukt i tålamod och först eftervärlden njuter och 

välsignar dem. Enahanda missundsamma omdömen man 

nu tillåter sig öfver kejsarns nya stiftelser vid Åbo aka- 

demi fällde den oförständiga hopen redan öfver framl. 

riksdrots. gr. Brahes första anläggning af samma aka- 

demi under brinnande krig på tysk botten, då nästan 

alla statens tillgångar voro uttömda och halfva landet 

var upptaget af förläningar. Men eftervärlden har rätt- 

färdigat den stora mannens entreprise, utan hvilken Fin- 

land än kanske vore ett Sibirien på upplysningens och 

hyfsningens sida.“ 1) 

1) Tengström t. Aminoff 17 juni 1812. 
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Kanslersskiftet ar 1812. 

1. 

Speranskys fall. 

Da konsistorium 1 tacksägelsebrefvet till Speransky 

talade om det beskydd det anyo fatt rôna af sin kans- 

ler, hade det utan tvifvel rätt 1 sitt antagande, att Spe- 

ransky med sitt inflytande understödt konsistorii hem- 

ställan om tillökning 1 den nya staten. Ty utan en sà- 

dan hjälp hade frågan nog icke erhållit en sa gynnsam 

lösning. Att man till en början icke varit belåten med 

den omvårdnad den af ryska rikets förvaltningsärenden 

surchargerade statsmannen egnat akademin, var nog så 

inträdt, närmast väl under inflytande af Speranskys se- 

kreterare 1 akademiska ärenden samt af akademins ni- 

tiske prokansler, biskop Tengström. Sa kunde Walleen 

kort före sin afgång förklara, att Speransky värkligen 

begynt intressera sig för akademins sak. Och hans efter- 

trädare L. G. v. Haartman, som till en början känt sig 

missnöjd med Speransky, hade numera idel loford om 

sin förman. Kort efter det han tillträdt sin befattning 
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skref han, 1 början af ar 1812, till Tengström: „Jag skulle 

kanske böra göra ingressen med loford öfver var kans- 

ler. Men hans förtjänsters beröm äro långt öfver min 

pennas höfva. Aldrig har jag förr än nu kunnat tro, att 

han värkligen af hjärta och själ intresserar sig för Åbo 

akademi. De som påstå och påstått annorlunda hafva 

säkert bedömt hans nit för Finlands lärosäte efter mâtt- 

stocken af sin egen lilla egenkärlek.“ — Och om sitt eget 

förhållande yttrade han: ,Speransky — då man rätt lär 

sig känna honom — är den första chef man kan önska 

sig. Om han en gång fattar tillgifvenhet för en männi- 

ska, så kan man räkna därpå. Hela hans väsende är 

realite.“ 1) 

Pa Speranskys fortsatta ynnest mot akademin och 

pa hans inflytande hos kejsaren, akademins vördnads- 

värde välgörare, byggde konsistorium vidare planer pa 

akademins förkofran. Till dem hörde förslaget att an- 

vända akademins fonder till inköp af jordagods samt an- 

sökningen att med det snaraste erhålla det ökade under- 

stöd för akademihusets fullbordan, som utlofvats 1 reskr. 

af den 19/5, febr. 1811. Om den förstnämnda frågan fa 

vi orda vidlyftigare i det följande; om den senare må 

här nämnas, att prokansler i mars 1812 vände sig på 

1) L. G. v. Haartman t. Tengström 17 nov. 1811, 12 jan, 15 

febr. 1812. Om det intryck konsistorii tacksamhet gjorde pa Spe- 

ransky kunde v. Haartman berätta: „Gratulationsbrefvet [förmodl. 

kons. skr. af d. %#/,, 1811] till kanslern blir obesvaradt. Han har 

skäl däruti att komplimenterna böra stadna hos honom. Dock syn- 

tes det, att de loford, han fick, föllo i god jord. Han tyckte att bref- 

vet var mycket väl skrifvet och ville nödvändigt, att jag skulle upp- 

lysa, hvem som var autor därtill. Det var svärt för mig; dock kunde 

jag icke gissa på någon annan än farbror eller Wallenius.“ 
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konsistorii vägnar till Speransky med anhållan om hans 

ynnestfulla hjälp 1 och för utbetalning af de omkr. 50,000 

rub. s., som byggnadsarbetet ännu antogs kräfva och pa 

hvilka man trodde sig kunna hoppas med stöd af kejsa- 

rens löften och hans nit för upplysningens befrämjande 

1 sitt vidsträckta rike. 

I samma skrifvelse, hvari Tengström framförde detta 

önskningsmål, nyttjade han — med anledning af ett med- 

delande från kansler, som vi kunna förbigå — tillfället 

till att ånyo uttala sig om kanslers såväl mot honom en- 

skildt som mot akademin 1 allmänhet visade ädelmodiga 

tänkesätt, „dont la mémoire ne mourra jamais ni dans 

les annales de notre institut littéraire, ni dans les coeurs 

de tous ceux qui comblés de vos bienfaits en resteront 

touchés et reconnaissantes jusqu'au tombeau“. Och dä 

ryktet vetat att förtälja om Speranskys afsikt att åtfölja 

kejsaren 1 det snart förestående kriget mot fransmännen, 

afslutade han sin skrifvelse med följande ord: „On parle 

chez nous quelque temps du départ de V. Exc. avec 

l’empereur. En cas d’un tel voyage nous espérons que 

nos affaires iront néanmoins à V. Exc. pendant que 

nous Vous suivons avec les voeux les plus sincères pour 

la prospérité de vos jours, et que le bon Dieu vous fasse 

enfin heureusement retourner à votre place, distingue de 

nouveaux mérites comme de nouveaux droits à la grace 

de notre auguste souverain, à l’amour et à la reconnais- 

sance de tous vos citoyens! — Au moins ceux de l’uni- 

versité d’Abo sauront toujours apprécier et éstimer chez 

V. Exe. et les talents d’un grand homme et les bienfaits 

d’un protecteur généreux; et pour moi en particulier, il 

me sera la plus grande satisfaction d’étre de tout mon 
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coeur et avec le respect le plus profond, monseigneur, 

votre tres humble et très obeissant serviteur.“ !) 

Denna skrifvelse, som 1 sa vackra ord gaf uttryck at 

prokanslers férmanliga tankar om den ryske statsmannen, 

kom aldrig att glädja denne. Ty innan budbärarne hun- 

nit till Petersburg, hade därstädes en händelse timat, som 

med ens gjorde ända pa Speranskys politiska inflytande 

och därmed också till en början tycktes göra alla de für- 

hoppningar, man inom akademin fast vid hans ynnest- 

fulla hjälp, om intet. 

De första dagarna af april anlände nämligen från 

Petersburg den häpnadsväckande underrättelsen, att M. 

Speransky, kejsarens högst betrodde rådgifvare, helt plöts- 

ligt råkat 1 onåd och aflägsnats från sina höga befattnin- 

gar till något hörn af kejsardömet. Frih. J. Fr. Aminoff, 

en af Speranskys finska vänner och beundrare, med tiden 

akademins vicekansler, var en af de första, som medde- 

lade academici underrättelse om händelsen. Den 19/,, 

mars 1812 skref han till prokansler på det chargerade 

sätt, som var honom eget: ,Jag hastar avertera en vän 

en faslighet; hela staden omtalar, att Speransky!!! — är 

exilerad natten emellan d. 28--29, man tror till Sibirien. 

Hans brott skall bevislig vara att ha förrådt kejsaren 

och sitt fädernesland åt Bonaparte och dess härvarande 

ministére — — — I hvilkens händer skall nu Edra, aka- 

demins affairer stadna???“ Efteråt följde andra bref, som 

i hufvudsak hade att meddela, att den allmänna opinio- 

nen i Petersburg vändt sig till Speranskys fördel och att 

intet kommit fram, hvilket kunde anföras såsom bevis på 

deltagande i en konspiration, hvarför det hela möjligen 

1) J. Tengströms saml., odat. 
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berodde pa intriger af Speranskys talrika och mäktiga 

fender. 1) 

Sakhgare och 1 lugnare ord, om också icke utan 

djup rörelse, yttrade sig Aminoffs kollega i den finska 

komitén, Speranskys förre sekreterare C. J. Walleen om 

händelsen. „En horribel katastrof, som här tilldragit sig 

-— skref han den ?/, n. st. till prokansler — lämnar mig 

denna gång en särskild, tyvärr alltför obehaglig anled- 

ning att skrifva till min oncle. Speranskys politiska exi- 

stence har upphört och han själf är i desse dagar bort- 

skickad, jag vet ej med visshet hvart; några påstå till 

Sibirien. — — Skulle väl någon kunnat tro, att han, som 

ägde och tycktes förtjäna sin ädla monarks oinskränkta 

förtroende, haft den infamin att begagna sig däraf för 

att delta i en komplott, som icke syftat på mindre än att 

inom få veckor härefter öfverlämna kejsaren och ryska 

rikets hufvudstad 1 Napoleons händer! Och likväl ges 

här ingen, som numera tviflar därpå, ej en gång jag, 

som, van att anse Speransky för en man af helt andra 

grundsatser, 1 början trodde den föregifna komplotten 

blott vara diktad såsom ett skäl för hans fall, föranledt 

af särskildta omständigheter, utan hans egentliga vållande, 

och som därför behöfde starka grunder för att öfverty- 

gas om motsatsen.” 

Efter denna inledning meddelade Walleen, om ock 

med reservation, hvad han hunnit inhämta rörande kom- 

plotten och dess upptäckande samt om tillgången vid 

Speranskys arresterande den !7/,, mars. Om Speranskys 

sista audiens hos kejsaren förtäljde han ett och hvarje, 

som tydde på att Speransky därunder , ådagalagt all den 

1) Till Tengström 8, 12, 24 apr., 8 maj 1812. 
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lachété man af en utsökt bof kunnat vänta", att han ka- 

stat sig för kejsarens fötter, storgrätit 0. s. v. Om or- 

ten, dit Speransky blifvit sind, var man ännu pa det 

oklara. Armfelt, som redan tidigare hyst misstankar mot 

Speransky och värksamt bidragit till komplottens upp- 

täckande, hade uppgifvit det inre af Ryssland, men Wal- 

leen trodde sig ha anledning förmoda, att denne ville 

hemlighålla rätta förhållandet och att Speransky sändts 

ännu längre bort. För öfrigt visste Walleen berätta att 

händelsen gjort ,en stark sensation" på Armfelt, hvil- 

ken icke dolt sitt hat mot Speransky och därför nu fruk- 

tade, att man särskildt i Finland skulle, på grund af okun- 

nighet om rätta förhållandet, misstänka honom för att 

„hafva åstadkommit Speranskys disgrace endast för att 

supplantera honom“. 

Såsom brefvets början redan angaf, utöfvade kata- 

strofen en stark sensation äfven pa Walleen. „Det ar 

omöjligt att beskrifva — fortsatte han — hvilket obehag- 

het intryck denna händelse gjort pa mig. Utan att na- 

gonsin hafva ägt fullkomligt förtroende for Speransky, 

trodde jag honom dock lika långt ifrån möjligheten att 

begå ett brott af den natur, hvartill han nu gjort sig 

skyldig, som hvar och en annan hederlig karl. Ehuru 

jag hvarken kunde vara nöjd med hans sätt att behandla 

våra affärer den tid de hörde till hans befattning eller 

med hans enskilta bemötande emot mig, hvilket ofta var 

rätt tungt att uthärda, ansåg jag dock hans förtjänst i 

bägge dessa afseenden vida öfver hans fel, och ägde äf- 

ven, för egen del, skäl till tacksamhet emot honom. Jag 

var således värkeligen fästad vid honom med ett ganska 

lifigt intresse, som ännu mer ökades af den föreställnin- 

gen, att han, af alla infödda här på stället, var den enda, 
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af hvilken Finland kunde vänta stöd och försvar, när en 

gang, efter sakernas naturliga lopp, Armfelts carrière, förr 

eller senare, måste slutas. Att då, 1 ett ögonblick, se allt 

hopp i detta afseende förloradt och pa ett så oförmo- 

dadt sätt finna ett nytt skäl för den nedtryckande öfver- 

tygelsen, att man aldrig med full visshet kan bygga på 

någon enda människas heder och dygd, måste vara oän- 

deligen smärtande för hvar och en, som gärna ville tro 

på bägge hos andra, likasom hos sig själf.” — Med be- 

dröfvelse framhöll Walleen vidare, huru djupt saken matte 

känts för kejsaren, som ju framdragit Speransky från 

hans obetydlighet, skyddat honom mot hans talrika fien- 

der och således bort kunna räkna på hans tillgifvenhet 

framom andras. , Den ädlaste af alla människor, är han 

för god för att herska på en tron och bland ett folk, där 

hans afsikter af ingen understödes och där 1 synnerhet 

fasthet 1 viljan och förtroende till sig själf äro så högst 

nödvändiga egenskaper.” Om följderna af Speranskys 

fall utlät sig Walleen mycket pessimistiskt. De hade re- 

dan visat sig, 

visa sig, till känning äfven för oss, som igenom ett olyck- 

menade han, , och skola ofelbart ännu mer 

saligt öde blifvit fästade vid ett land, där, mer än 1 nà- 

got annat, det enskilda intresset regerar med alla de små 

passioner, som däraf födas, och där den goda viljan hos 

en enda förmår så litet till vår fördel. Vår ställning är 

värkeligen beklagansvärd och kan aldrig bli lycklig 1 

framtiden, isynnerhet då, också inom oss, ingen med all- 

vare arbetar därpå och da man har åter betraktar oss en- 

dast som fiender, hvilka en dag skola écraseras.“ 

I en senare relation af den 10 juni 1812, meddelade 

Walleen nya uppgifter om katastrofen, hvilka till en del 

korrigerade de förra. Han visste nu förtälja, att opinio- 
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nen begynt vända sig till Speranskys förmån och att de 

festa tycktes frikalla honom fran deltagande i en egent- 

lig konspiration emot staten. Äfven skulle Armfelt be- 

rättat, att Speransky själf icke medgifvit något annat än 

att han afstyrkt franska kriget och sökt motarbeta Arm- 

felts planer, som han trodde åsyfta Finlands indépen- 

dance. Men Walleen för sin del hade svårt att före- 

ställa sig möjligheten af Speranskys fullkomliga oskuld, 

synnerligen som Speransky haft tillfälle att förklara sig 

inför kejsaren, hvilken, såsom hela världen visste, aldrig 

förr hyst misstankar emot honom. Det måste således an- 

tagas att den fallne statsmannen förtjänat sitt öde, men 

1 alla händelser föreföll det besynnerligt, att händelsen 

fortfarande omgafs med en hemlighet, som lämnade an- 

ledning till hvarjehanda för regeringen ogynnsamma om- 

dömen. Och med skäl kunde anmärkas, att Speranskys 

bestraffning var för lindrig för en konspiratör och för 

hård för den som icke gjort sig skyldig till något svårare 

fel, alltså i båda fallen „orättvis“. 

Med större skonsamhet yttrade sig om den fallne 

statsmannen Walleens efterträdare 1 kanslerssekreterare- 

ämbetet L. G. v. Haartman. De underrättelser denne 

hade att meddela prokansler om själfva katastrofen voro 

mycket knapphändiga — vare sig det sedan berodde på 

försiktighet eller andra orsaker — men om sina känslor 

af vördnad och tacksamhet för Speransky yttrade han 

sig med stor frimodighet. Utan att vilja bedöma sin 

chef i politiskt afseende, förklarade han för Tengström, 

och utan att söka förklara den beskyllning för konspira- 

tion mot kejsaren och fäderneslandet, som riktats mot 

denne, skulle han dock i tacksam hågkomst bevara Spe- 

ranskys vänlighet mot akademin och särskildt mot honom 
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själf. „I den moment jag väntade mig allt af var kans- 

lers tillgifvenhet för akademin och dess utmärkta välvilja 

för mig personligen, fogade ett oförklarligt öde att han 

skulle falla. — — — Men till mitt yttersta skall jag uti 

denna man erkänna en välgörare, som: icke af intérêt, 

utan af böjelse gaf mig sitt förtroende." 1) 

För de akademiska kretsarna i Åbo — såsom för 

andra — kom underrättelsen om Speranskys öde helt 

naturligt såsom en obehaglig öfverraskning, men hvad 

värre var, den uppfattades till en början såsom en ren 

olycka för akademin. Ty såsom redan nämnts, var man 

inom konsistorium som bäst sysselsatt med åtgärder, 

hvilka härrörde af den nya akademistatens , värkställig- 

het", och man hade i detta afseende ställt sina förhopp- 

ningar på fortsatt hjälp af akademins , stolthet och stöd". 

1) Till Tengström 20—21 mars. 1 apr. 1812 g. st. På hösten 

1814, då ånyo ett nytt kanslersval förestod, visste v. Haartman be- 

rätta, att Speransky förmodades få tillstånd att flytta till sina gods 

invid Novgorod. Hade han återfått sina ämbeten, skulle konsisto- 

rium utan tvifvel bort återvälja honom; ,han var akademin värkli- 

gen tillgifven.“ Till Tengström 10 okt. 1814. — I samma riktning 

som v. Haartman yttrade sig Aminoff i redan nämnda skrifvelser till 

biskopen. Jämte det han uttalade sin indignation öfver Speranskys 

otacksamhet mot kejsaren, hans , högste välgörare", gaf han sin hyll- 

ning åt Speranskys „förtjänster emot vår fosterbygd“ och tillät sig, 

såsom redan nämnts, t. o. m. den förmodan att det icke var sa allde- 

les helt med de framställda beskyllningarna. På våren skref han (°/, 

1812): ,Speransky hade många och mäktiga fiender, hvilka samfält 

med hans kanske missledda politique fört honom i olyckan. Jag 

trotsar någon att göra mig till ett brott att ha haft förtroende till en 

man, hedrad med sin regents yppersta förtroende, att vara tillgifven, 

att vara tacksam emot en man, som så utmärkt invid monarkens sida 

omfattat mitt fäderneslandi alla dess styrelsegrenar; och denna känsla 

för honom skall hos mig aldrig upphöra förr än med lifvet." 
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Da detta stöd nu föll undan, tycktes framtidsutsikterna 

betydligt förmörkas, och man kände sig desto mer för- 

bryllad som ju de ogynnsamma historierna om Speran- 

skys ,fürräderi“ mot kejsaren och riket måste nedsätta 

den vördnad och tillit, man redan vant sig att hysa för 

den myndige rikssekreteraren. Att den famösa händel- 

sen berodde på en vidt utgrenad hofintrig — hvari äf- 

ven Armfelt låtit förmå sig att deltaga — blef tills vi- 

dare okändt äfven för de bäst initierade; att kejsaren 

själf haft en mindre sympatisk roll i historien, kanske 

t. o. m. dirigerat det hela, kunde väl ingen tänka sig.) 

För ingen framstod förlusten större än för akade- 

mins omtänksamme prokansler, biskop Tengström. På 

honom, om på någon, kunde man tillämpa det ironiska 

yttrande den aristokratiske frih. C. Mannerheim vid samma 

tid fällde om Speranskys beundrare: , Många äfven här, 

som calculerat på denne mannens protection och med 

honom haft liaisons, äro ganska långa i synen och be- 

störta." 2) Redan under året 1809 hade han anknutit 

1) Om denna sak bl. a. M. G. Schybergson, Mikael Speranski 

i Finsk tidskr. t. 35—36, Th. Schiemann, Gesch. Russlands unter 

Kaiser Nikolaus I, b. I: 75—81, Tegnér, G. M. Armfelt III: 370 — 

380, Nordqvist, Speranskis fall i F. tidskr. t. 26—27. 

?) M. till J. F. Aminoff 13 apr. 1812. „Det måste dock vara 

något, som värkligen är medfödd heder och som sa sällan finnes hos 

en parvenu“, slöt M. af händelsen. Mildare bedömde hans ämbets- 

broder i reg. konseljen C. Fr. Rotkirch, som nog icke var någon vän 

af Bonaparte, saken. Till Aminoff yttrade han om Speransky: „Aka- 

demin är utan kansler. Den torde nu få smickra sig att uti general 

Armfeldts person vörda sin högste styresman. Det var en tid, då 

den äfven njöt denna lycka. Emedlertid står akademin uti högsta 

förbindelse hos Speransky. Hela Finland gör det med största skäl. 

Han har en hufvudsakelig del i vår författningsenliga behandling från 
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med Speransky förbindelser, hvilka därefter vuxit 1 för- 

trolighet och särskildt torde stärkts under besöket 1 Pe- 

tersburg våren 1811. Såsom han för frih. J. F. Aminoff 

framhöll, hade han hyst en obegränsad vördnad för den 

ryska statsmannens begåfning, och han hade af dennes 

ynnest förväntat sig fördelar för akademin, hvilkas er- 

nående nu betydligt försvårats. Därtill ännu fruktade 

han, att Speranskys aflägsnande komme att invärka men- 

ligt på de finska ärendena i allmänhet och att det främst 

skulle ha till följd en förändring af Rysslands yttre poli- 

tik. För Walleen förklarade han, att han ansåg ett of- 

- fensivt krig så oundvikligt, att han icke vågade drömma 

om ett , snart lugn". !) Med denna fruktan för ett allmänt 

krig förenade sig farhågor för en ny strid om Finlands 

besittning med alla däraf härflytande eventualiteter. 

Såsom andra i landet och vid akademin lät sig Teng- 

ström till en början dupera af de för Speransky oför- 

månliga ryktena och han kände sig djupt berörd af hän- 

delsen. „Jag är 1 mitt innersta förkrossad och nedsla- 

gen öfver den roll Speransky spelt — skref han till Wal- 

leen — och måste däraf taga en ny anledning att misan- 

tropiskt misströsta, om det mer finnes någon dygd och 

ära 1 världen." Och till Aminoff yttrade han: ,,Tusende 

mörka föreställningar både om anledningen till och sui- 

terna af en slik ohygglig tillställning upphöra ej att om- 

kringhvälfva mig och hafva för långliga tider stört mitt 

sinneslugn, det jag kanske aldrig mer skall återvinna. Min 

innerliga kärlek och tillgifvenhet för kejsarns person för- 

början af ryska väldet. De som nogare känt honom ge rättvisa at 

hans liberala och kloka styrelsegrundsatser.“ Rotkirch t. Aminoff 12 

apr. 1812. 

1) Till Wallen 7 apr. 1812. 
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följer mig med idkeliga sorgliga aningar om oupphorliga 

lika förrädiska anslag och de mångfaldiga olyckor dyme- 

delst så lätt kunna drabba oss. Jag skulle vara frestad 

att önska, det han ej lämnade sin hufvudstad och styrel- 

sen af de allmänna affairerna; men också denna önskan 

är en följd af min inquiétude och min upprörda inbill- 

ningskraft. Vid detta laget lär han kanske redan vara 

på vägen till armén, följd af alla sina undersåtares, åt- 

minstone af alla redliga finnars varmaste lyckönskningar. 

Den högste vårde honom såsom sin ögonsten och låte 

honom och oss alla val ga.“ 1) 

Afven genom Armfelt, Speranskys politiske motstan- 

dare, sökte Tengström inhämta närmare underrättelser 

om händelsen. Armfelt hade näml. af Walleen och Ami- 

noff omnämnts såsom den hvilken tidigast kommit under 

fund med ,komplotten“ och medvärkat till dess motande, 

hvarför han bättre än andra borde kunna tillfredsställa 

biskopens vetgirighet. Men det var icke mycket Teng- 

ström på den vägen fick veta. ,Jag ser af Ert sednaste 

bref — skref Armfelt från fältlägret till svar — att hän- 

delsen med Speransky mycket affecterat herr biskopen — 

och hur skulle det vara annorlunda? En man med så 

mycket förstånd, som monarken öfverhopat med nåd, som 

hade dess hela förtroende, som ännu i dag har som 

homme à talent hans goda opinion, denne man, säger jag, 

skall låta förvilla sig på den väg honom anstår att följa. 

Jag inser ej ett precist förräderi el. planer till revolu- 

tion, som flere vill att det skall vara. Men snarare en 

omätelig ärelystnad och styrelsesjuka samt en lust att för- 

1) Till Walleen ofvann. dag; till Aminoff 18 apr. 1812; Schy- 
2) 

bergson, J. Tengströms vittra skrifter s. 125—126. 
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andra och tillintetgöra, oberäknade enskilta passioner, hat 

mot personer, som man ville störta — — — och allt 

detta 1 en moment, da ett grufvel. krig var pa punkten 

att utbryta. — — — Emedlertid ar för det närvarande 

inga spar af fara för kejsarens person eller makt. !) 

Men Tengström var för gammal och slug för att i 

längden sätta tro till de allmänna rykten, som utspriddes 

om Speransky, och de förklaringar, som gåfvos honom 

af Walleen och Armfelt, tillfredsställde honom icke. I 

sina skrifvelser till Aminoff återkom han till den „för- 

dömda catastrophen“ — dels för att uttala sin bedröf- 

velse, dels val för att erhålla närmare underrättelser. Om 

Speranskys värksamhet sasom kansler hade han endast 

godt att säga. , Vår akademi förlorade 1 honom en lärd 

och oss mycket bevågen styresman", förklarade han upp- 

riktigt. Och åt den förseelse, för hvilken Speransky be- 

skylldes, sökte äfven han gifva den förmånligaste förkla- 

ring; han antydde t. o. m. möjligheten af att det hela grun- 

dade sig på politiska intriger, genom hvilka kejsaren blif- 

vit duperad vid en för Ryssland högst kritisk tidpunkt. 

I maj, då han erhållit af Aminoff något gynnsammare 

meddelanden, skref han till svar: , Huru gärna ville ock 

icke jag tro Speransky oskyldig eller åtminstone ej så 

brottslig som han i första ögnablicket af sitt fall före- 

ställdes! — — Hans öde skall oupphörligen intressera 

mig, om han ock olyckligtvis på den politiska banan blif- 

vit vilseförd. Förmodel. ville han ej ha krig. Och kan- 

ske tog han i detta afseende mesurer, som ej voro rik- 

tiga eller tillbörliga? Men detta är blott gissning och 

hela händelsen visserl. än en gåta, särdeles för oss, som 

1) Armfelt t. Tengström 14 maj 1812. 
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här pa sa långt afstand skola bedöma den.“ — En ma- 

nad efteråt hette det: ,Det är undersamt, att sa mycket 

mörker än hvilar öfver Speranskys historia. Men kan- 

ske är det med honom som med manga andra politiska 

syndare, att man måste vara af med dem utan att rätt 

kunna namnge deras brott." Som Speransky ännu lefde 

och var fri, hoppades Tengström att kejsaren icke an- 

såg honom för konspiratör. , Men — slöt han sina fun- 

deringar — en djup skymning betäcker alltid politikens 

irrgangar och mig tillhör ej att utransaka dem.“ 1) 

Möjligt och kanske troligt är, att Tengström under 

personliga sammanträffanden erhöll af de finska ämbets- 

männen 1 Petersburg närmare meddelanden, hvilka satte 

honom 1 stånd att bilda sig en klarare uppfattning om 

katastrofen, om också en del detaljer däraf fortfarande 

förblefvo „en gåta". Äfven framgent följde Tengström 

med intresse Speranskys öden, om hvilka han inhämtade 

strödda underrättelser af sina korrespondenter 1 Ryss- 

land. ?) 

!) Tengström t. Aminoff 23 apr., 12 maj, 17 juni 1812. 

?) Ett par år efteråt visste J. A. Ehrenström berätta, att det 

fanns i Åbo personer, hvilka bitterligen sörjde Speransky och ansågo 

Armfelt för upphofvet till hans fall (Ehrenström t. C. J. Walleen 3 

nov. 1814). C. P. Winter omnämner ryktet om Armfelts deltagande 

1 intrigerna enligt tidn. Allm. journalen (Dagb. 11 okt. 1814). — En 

vidlyftigare framställning om det sätt, hvarpa Speransky bedömdes 

af den högre ämbetsvärlden i Finland, i min uppsats ,Finska ut- 

talanden om Mikael Speranskys fall“ i Sv. Lit. sällsk. skrifter t. 100. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Armfelts utnämning. 

Den stora fråga, som sysselsatte akademin, sedan 

första häpnaden öfver Speranskys öde lagt sig, var den 

som rörde kanslersämbetets besättande. Skulle utnämnin- 

gen af ny kansler företagas utan vidare eller skulle aka- 

demin tillåtas att på vanligt sätt utöfva sin förslagsrätt? 

Och om det sistnämnda medgafs, skulle man då före- 

draga en rysk dignitär, någon bland dem, till hvilka tan- 

karna gått redan under krigstiden; eller skulle konsisto- 

rium söka sitt nya stöd inom den komité af landsmän, 

som nyss etablerats i Petersburg? Vissa skäl talade för 

det förra, andra däremot, och resultatet blef att konsisto- 

rium med stor enhällighet ställde sitt hopp till den fin- 

ske statsman, som redan i fråga om Finlands regering 

öfvertagit arfvet efter den myndige rikssekreteraren och 

hvars hjälp man 1 statsfragan redan anropat: den till Pe- 

tersburg nyss öfverflyttade, en tid så namnkunnige poli- 

tikern och krigsmannen, friherre Gustaf Mauritz Arm- 

felt, Gustaf den tredjes ryktbare gunstling, nu kejsarens 

högt betrodde rådgifvare. 

På våren 1811 hade Armfelt för alltid lämnat Stock- 

holm, sin äras och sina nöjens forna skådeplats, för att 

tillbringa sin återstående lefnad i sin finska fosterbygd. 

Det var andra gången han kände sig förskjuten af det 
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land, hvilket han ansett för sitt rätta fadernesland, nu 

såsom förra gången, då Reuterholms hat dref honom i 

landsflykt, förföljd af en ny regerings misstänksamma 

fruktan för det inflytande han, den vida kände gustavia- 

nen och politiske intrigören med de stora gåfvorna och 

den stora världskännedomen, kunde utöfva på samhällets 

missnöjda element. Före afresan hade han för ryska mi- 

nistern 1 Sverige, Sveaborgs betvingare, general van Such- 

telen svurit trohetsed åt den ryska kejsaren, sonsonen till 

hans beskyddarinna under den första landsflyktens tunga 

år. Han kom sålunda till Finland såsom undersåte un- 

der landets nya öfverhet, såsom medborgare 1 den stat, 

vid hvilken han äfven efter kriget varit fäst genom sina 

egendomar och till hvilken han redan en tid förberedt 

sin öfverflyttning. 

Då Armfelt anlände till Finland, var det icke hans 

mening att inträda 1 den nya herskarens tjänst. På sitt 

kära Åminne ämnade han tillbringa sina återstående dagar 

1 landtligt lugn, fjärran från de ,kabaler och chikaner“, 

för hvilka han varit föremål i Sverige. !) Mätt vid de höga 

1) E. Tegnér, G. M. Armfelt III: 289 följ., T. Hartman, De 

tre gustavianerna s. 241 följ. — Afhällsamhet från allmänna ,affairer“ 

tillstyrktes också af Armfelts vän J. A. Ehrenström. Ett par dagar 

efter Armfelts oförväntade afresa skref han från Stockholm till J. Fr. 

Aminoff, att man där berättade att Armfelt sträfvade efter general- 

guvernörsposten i Finland, men han antog att ,Gud har säkert gif- 

vit honom för mycket vett att någonsin göra en så oklok démarche 

eller att emottaga ett sådant förtroende, om det äfven skulle honom 

tillbjudas.“ Och Ehrenström fortsatte: , Efter alla de stormar, som 

skakat hans lefnad, behöfver han lugn, och man måste vara fientligt 

sinnad emot honom för att önska honom in på en bana, där han 

kunde löpa fara att mista det. Min önskan och mitt råd är att han 

delar sin tid emellan Aminne och Petersburg samt, om möjligt är, 
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och ärofulla befattningar han tid efter annan innehaft 

och trött vid de obehag de beredt honom, sökte han icke 

vidare nagon värksamhet i det offentliga lifvet, synnerli- 

gen som de politiska forhallandena icke frestade hans äre- 

lystnad eller ingafvo honom férhoppningar om att kunna 

uträtta något till landets gagn och egen tillfredsställelse. 

Hvilan och glömskan var det han sade sig eftersträfva 

efter lifvets stormar. 

dröjer längre tid på sistnämnde ställe, under ögonen på hofvet och 

ministären, än på sin gård i Finland. Denna conduite synes mig en- 

sam vara lämplig, jämte afhållande från allt direct inblandande i 

affairer, att låta honom framlefva sina dagar iro.“ Ehrenström till 

Aminoff 3 apr. 1811. 

En annan uppfattning än den vanliga om Armfelts planer vid 

öfverflyttningen till Finland omfattade C. J. Walleen, som meddelade 

den i största förtroende för Tengström. ,Armfelt — yttrade han sig 

i redan nämnda skr. af d. 1°/, 1812 — så léger han också är, saknar 

likväl icke all omtanka för sig själf och sin framtid. När han be- 

slöt att lämna Sverige — hvilket, som bekant är, skedde innan han 

slutligen blef tvungen därtill — var det ingalunda för att, som det 

hette, i lugn frambringa sina dagar på Åminne, utan för att här 

spela en röle, sedan han redan spelt ut i Sverige, hvilket fullkomli- 

gen synes af allt, hvad som sedermera inträffat. Men ännu osäker, 

dels huruvida det skulle lyckas honom och dels hvad slutet däraf 

kunde bli, ansåg han nödigt att för all händelse ménagera sig en 

reträtt tillbaka i Sverige. I detta afseende, kanske också i flere an- 

dra, formerade han med Adlercreutz en nära liaison, som ännu fort- 

far och som, i förening med hans eget försiktiga uppförande i an- 

seende till Sverige, värkeligen förvärfvat honom själfva kronprinsens 

hemliga gunst, hvilket bevises af det bref denne, såsom jag förut 

nämnt, nyligen skrifvit till honom." Framställningen står helt na- 

turligt för Walleens räkning, men märklig är den diskretion, hvar- 

med den frispråkige och vanligen ironiske Armfelt i sina bref, bl. a. 

till Tengström, uttalade sig om den svenska kronprinsen, mot hvil- 

ken han hade all anledning att känna förbittring. 
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Men hvilans tid blef, sasom kändt, mycket kort. I 

Finland ställde man inom politiskt bildade kretsar stora 

förväntningar vid de tjänster Armfelt komme att göra 

sitt hemland, och kejsaren önskade att for ledningen af 

de finska ärendena erhålla i sin närhet en person med 

större världserfarenhet och politisk begåfning än den fin- 

ska byråkratin kunde prestera. Redan i maj befann sig 

Armfelt, efter erhållen kallelse, i den ryska kejsarstaden, 

därifrån han på sommaren återvände, h. o. h. intagen af 

kejsarens personlighet och öfvertygad om hans välvilliga 

afsikter gentemot Finland. Med åsidosättande af alla ti- 

digare betänkligheter bosatte han sig på hösten s. a. 1 

Petersburg för att tjäna sitt nya fädernesland och sin 

nya herskare, 1 hvilken han numera såg Finlands välgö- 

rare och Europas framtida befriare från det franska kej- 

sardömets förtryck. Med den företagsamhet och energi, 

som utmärkte hans temperament, kastade han sig in pa 

de märkliga frågor rörande Finlands förvaltning, hvilka 

vid denna tid motsågo sitt afgörande. Men jämte dessa 

ärenden sattes han också i tillfälle att taga befattning 

med den hemställan om akademistatens „värkställighet“, 

som konsistorium gjort hos kejsaren och hvarpå det med 

otålighet bidade svar. Väl gingo de akademiska ären- 

dena sin egen väg och, såsom redan blifvit nämndt, hy- 

ste Tengström den uppfattning, att föredragningen af 

ifrågavarande ärende skulle bero endast uppå kansler. 

Men till följd af sin kamerala natur kunde frågan med 

allt skäl hänföras — såsom den också hänfördes — till 

de ärenden, öfver hvilka den finska komitén borde utlåta 

sig. Och för öfrigt hade ju Armfelt blifvit af prokansler 

uppfordrad att med sitt personliga inflytande understödja 

akademins önskningsmål. Den höga ställning han intog 
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såsom Finlands främste företrädare invid tronen gjorde 

näml. honom särskildt lämpad att värka till förmån för 

de fattiga academici, hvilka fruktade att gå miste om en 

dem utlofvad position, och att motvärka de inflytelser, 

som kunde från finskt regeringshåll uppställa sig mot 

akademins sträfvanden. Kom så ännu en omständighet, 

som värkade att Armfelt skulle framför andra framstå så- 

som den man, hos hvilken akademin kunde förvänta sig 

ett beredvilligt understöd och hvars råd kejsaren skulle 

med särskild nåder upptaga, då det blef fråga om ären- 

den rörande just Åbo akademi. 

Under Armfelts första storhetstid, under Gustaf ITT:s 

sista år, hade det nämligen händt, att den af lyckan om- 

huldade konungagunstlingen bland andra utmärkelser äf- 

ven hugnades med kallelsen att öfvertaga kanslersämbe- 

tet vid kongl. Åbo akademi. Väl voro den 34:årige Öf- 

verste kammarjunkarens och generalmajorens föregåen- 

den — såsom han också själf vid kallelsens emottagande 

blygsamt nog framhöll — icke af den art, att de kunde 

anses ha förberedt honom till ledningen af en hög läro- 

anstalt. Men consistorium academicum, som plägat söka 

sina kanslerer bland rikets inflytelserikaste män, gjorde 

sig goda förhoppningar om den nytta akademin komme 

att hafva af den för vittra sysselsättningar intresserade 

gunstlingens försök på ett område, där han ännu icke 

hunnit utveckla sitt snille, såsom konsistorium också för- 

modade, att den nya värksamheten skulle komma att be- 

reda den valde samma ,rena förnöjelse som dess store 

företrädare till sin fullkomliga tillfredsställelse smakat af 

den ärorika möda de till uppfostringsvärkets förbättring 

och nyttiga kunskapers utbredande användt". Och konung 

Gustaf III hade med desto större belåtenhet öfverlämnat 
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at Armfelt värden om akademin som denne, efter hvad 

konungen uttryckte sig, därstädes grundat den kärlek 

för vittra yrken, som hos honom förenade „snillets för- 

tjänster med vapnens“. Enligt konungens tanke skulle 

det blifva för Armfelt en värdig omsorg att värka för 

vetenskapernas förkofran 1 sin fosterbygd, som nyss åter- 

vunnit freden, till god del genom hans medvärkan. ,Huru 

glad skall icke — förmenade konungen — krigsmannen, 

huru trygg jordbrukaren af alla stand anförtro söners 

uppfostran, den förre at sin anförare, de senare at en 

försvarare och alla åt en landsman, som, uppfödd i de- 

ras sköte, återkommer till dem ännu 1 den glada ålderns 

muntra dagar med äran af viktiga värf och de högsta 

värdigheter.“ 1) 

Uppfyllda blefvo de stora förväntningar, som ko- 

nung och konsistorium ställde pa Armfelts kanslerstid, 

nu icke. Utom helt vanliga akademiska ärenden — be- 

fordringsfrägor, tvister rörande akademihemmanen o.s. v. 

— kom Armfelt icke att taga befattning med nagon an- 

nan märkligare åtgärd än — pabjudandet af trohetsed 

till Gustaf III:s son och efterträdare. Nagra månader där- 

efter anträdde han sin kända utrikesresa och innan aret 

1792 gått till anda hade han på egen begäran, föranledd 

af politiska förvecklingar med den nya regeringen, blif- 

vit entledigad fran kansleriatet.?) Därpå förgick halft- 

annat artionde utan att det torde kommit till nagon be- 

röring mellan akademin och den afsatte statsmannen, 

som under flera ar var föremål för regeringens misshag 

1) K. R. 6 sept. 1791; Armfelt t. konsist. 16 sept. 1791; kel. 

skr. 13 sept. 1791, K. K. B. 

2?) Armfelt t. konsist. 14 juli, 30 nov. 1792. 
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och förföljelse. Först vid slutet af ar 1807, da sedvanliga 

nyärshälsningar sändes till medlemmarne af det kungl. 

huset samt universitetskanslererne, beslöt konsistorium att 

med en lyckünskningsskrifvelse ihagkomma jämväl sin 

forne högste chef, numera ater en af rikets mest be- 

märkte män. I vackra ord erinrade det om , förra tiders 

gemensamhet 1 sträfvanden" och förklarade, att akademin 

under den förflutna tiden , aldrig upphört att med vörd- 

nadens och tacksamhetens känsla påminna sig den efter- 

längtade korta och ovaraktiga lycka hon åtnjöt under 

styrelsen af en infödd kansler och den ömhet, hvarmed 

hon af honom omfattades”. Då nu Armfelt efter flerårig 

frånvaro och skiften, som hotat, men icke fördunklat hans 

ära, blifvit åter fäst vid fäderneslandet och stundom äf- 

ven hade tillfälle att besöka „sin finska fosterjord“, be- 

gagnade konsistorium tillfället att för honom uttala sina 

känslor af aldrig upphörande tillgifvenhet och vördnad. 

Konsistorium önskade, att Armfelt måtte ,njuta 1 en 

ostörd sällhet i sin konungs nåd, i sine medborgares hög- 

aktning och 1 akademins erkänsla belöningen för sina 

undersåtliga tänkesätt och sina förtjänster” samt till sist 

öfverlämna åt eftervärlden ,ett namn, som 1 Sveriges 

häfder sammanflätadt med Gustaf III:s och likasom hans 

utmärkt af snillets och vapnens ära, en dag skall lika 

med hans njuta, hvad samtiden icke alltid gifver, en oväl- 

dig och fördomsfri rättvisa”. !) 

På denna vackra erinran om forna tiders gemen- 

samhet svarade Armfelt med framhållande af ,sina lif- 

ligaste känslor, förenade med minnet af den märkvärdi- 

gaste tidpunkt", då Gustaf III gaf , lif, beskydd och upp- 

1) K. R. 24 dec. 1807. 
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muntran“ at de fria konsterna och vetenskaperna och da 

han själf hade lyckan att inför konungen framlägga den 

förtjänst, ,hvarmed Åbo akademi alltid utmärkt sig, och 

den glans flere snillen, uppammade i dess sköte, skänkt 

svenska vitterheten“. Han önskade att freden snart skulle 

återgifva det lugn, som vetenskapernas idkare och stöd 

behöfde för att ,med den sanna upplysningens fackla" 

förskingra tidens ,,bländvärk och irrbloss", då också ,för- 

ståndet och snillet skola för evigt frånskilja 1 seder och 

begrepp allt det falska, ohöfsade och ogrundeliga, som 

på en tid af femton år uppfyllt Europa med slafvar, 

skiftevis grumme förtryckare och fege förtryckte“. Om, 

vid aftonen af hans lefnad, minnet af tidens olyckor 

kunde hos honom aflägsnas genom ,lycklige och säkre 

samhällsförbindelser, knutna i skygd af lagen och natio- 

ners själfständighet“, da skulle också, slutade Armfelt, 

-Jag, aterford till min finska fosterjord, nalkas grafven 

med de ljufligaste känslor och 1 herr biskopens, herr rek- 

torns och amplissimi consistorii bemödanden, som med- 

borgare, undersatare och vittre män, prisa Edra förtjän- 

ster och tillegna mig själf en slags glans af den vän- 

skap, med hvilken en gammal och sarad krigsman hedra- 

des af Er“. ') 

Salunda hände sig, att vid gryningen af det ar, som 

skulle blifva for Sverige och Finland sa ödesdigert, de 

förbindelser äterknötos, som i tiden förenat akademin i 

Åbo med den namnkunnige gustavianen. Krigshändel- 

serna och den på dem följande politiska omhvälfningen 

1) Armfelt t. konsist. 16 febr. 1808, K. K. B. — Härom något 

vidlyftigare i min uppsats , Gustaf Mauritz Armfelt såsom Åbo aka- 

demis kansler" i Finsk Tidskrift 1911, t. 70. 
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skilde visserligen snart nog båda at och det förefanns 

därefter inga utsikter for att nya relationer skulle 1 fram- 

tiden uppkomma. Men genom Armfelts oförmodade öf- 

verflyttning till Finland och efter hans upphöjelse till 

kejsarens främste finska radgifvare ändrades helt plötsligt 

förhållandet på ett sätt, som gjorde ett närmande till den 

naturligaste sak. Ty utom det inflytande Armfelt genom 

sin personlighet och ämbetsställning 1 allmänhet ägde hos 

herskaren öfver det land, hvilket numera blifvit hans fä- 

dernesland, var det att förmoda, att minnet af hans forna 

kanslerstid skulle förläna honom anseende jämväl 1 aka- 

demiska frågor, såsom det ock gaf den läroinrättning, 

hvilken i tiden stått under hans omvårdnad, alldeles sär- 

skild anledning att fly till hans råd och hjälp. 

* 

Om Armfelts befattning med konsistorii hemställan 

känna vi icke mycket utöfver hvad som redan blifvit 

därom nämndt, men vi kunna sluta till att hans yttrande 

var till förmån för akademin och att det invärkade pa 

sakens slutliga afgörande. At J. Fr. Aminoff berättade 

Armfelt efter ärendets föredragning, att dä han tog ihop 

med de finska ärendena, ,akademins affaire var redan 

bortfuskad till sin principe“, hvilket tyder pa att han gaf 

den en annan riktning.!) Och en i förhållandena sa ini- 

tierad person som Tengström uppgaf någon tid efteråt, 

att utan Armfelts hjälp, fragan om statsregleringen al- 

drig aflupit efter ünskan.?) Att denna uppfattning de- 

lades af det akademiska konsistoriet, framgick däraf att 

1) Armfelt t. Aminoff 29 nov. 1811; Hartman, De tre gusta- 

vianerna s. 259. 

?) Tengström t. Walleen 17 juni 1812. 
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vid samma möte, där en tacksägelseskrift beslöts till kans- 

ler, man också förenade sig om en annan till Armfelt — 

ministern för finska ärenderne i Petersburg, såsom han ti- 

tulerades — med anledning af den tjänst han vid ären- 

dets afgörande gjort akademin. Uti denna skrifvelse ut- 

talades konsistorii känslor af tacksamhet och tillgifvenhet 

1 följande ord: 

„Vid det akademin i Åbo nyligen, med den lifliga- 

ste undersateliga tacksamhet, 1 H. K. M:ts med akademin 
28 nov. 
icon lee 

varande ar rörande sluteliga fastställelsen af den aka- 

kommunicerade allernadigste reskript af den 

min 1 nåder förlänta nya stat fått emottaga ett nytt ly- 

sande vedermäle af sin goda kejsares fér detta lärovärk 

fortfarande utmärkt hulda och välgörande omvårdnad, har 

hon tillika ej kunnat neka sig den tillfredsställelsen att 

med en vördnadsfull gärd af sin erkänsla nalkas äfven 

de förtjänta medborgare, som, tronen närmast och vänner 

af nationens stigande hyfsning, af vetenskaperna och af 

fäderneslandet, kraftigt medvärkat för ett ädelt ändamål 

och gemensamt med monarken tändt den fackla, hvars 

sken genom åldrarnas natt skall sprida ljus och sällhet 

än till de senaste efterkommande. 

Då akademin bland dessa välgörare med glädje i 

Eders Exc. igenkänner ej blott en landsman, utan än mer 

sin forna vördade canceller och högsta styresman, är det 

för henne en så kär som helig plikt att hembära Eders 

Exc. ett varmt förnyadt offer af den uppriktigaste vörd- 

nad, af de renaste och tillgifnaste medborgerliga tänke- 

sätt, som aldrig skola tillåta akademin blifva kall för den 

vidgade upplysning och den därmed förenade nya glans 

af national ära, Eders Exc. så gärna unnar och så värk- 

samt söker bereda Finlands folk. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Sa fästas omsider broderligen vid moderlandets sköte, 

efter omskiftande öden och en lugnad storm, afkomlingar 

af samma fosterjord; de varka i olika kretsar, med olika 

förmåga, for allmänt väl; men samma fosterlands känsla, 

samma nit för sanning och ljus, för rätt och godt, är al- 

las gemensamma förenings punkt. Och akademin förutser 

med en glad visshet, att hon aldrig där skall söka Eders 

Exc. förgäfves.“ 1) 

Pa dessa vackra ord svarade Armfelt helt kort i 

bref af den 1!3/,, januari 1812. Konsistorii tacksamhet 

gladde honom sa mycket mera som han ,1 allt hvad pa 

mig ankommer söker för mina landsmän utveckla hela 

värdet af vårt fosterlands nuvarande lycka". — — ,Aka- 

demin har — förmenade Armfelt — med rättvisa njutit 

första frukten af denna Finlands stigande sällhet, och 

det på ett sätt, värdigt en mäktig och ädelmodig regent 

och ett lärosäte, på hvilkets nit och omsorg landets ung- 

doms moraliska bildning kommer att bero ej allenast som 

medborgare, men äfven som gagneliga ämbetsmän. Kej- 

sarn, Finland och måhända norra delen af Europa hafva 

ögonen fästade på Er, mina herrar, och det är för mig en 

sann tillfredsställelse att tro, att alla de fordringar, som 

möjeligen 1 detta afseende kunna förekomma, icke blifva 

fruktlösa." 2) 

Vidlyftigare uttalade sig Armfelt några dagar senare 

i skrifvelse till prokansler om den kejserliga nådens be- 

tydelse. ,Jag förtjänar visserl. icke — yttrade Armfelt — 

all den tacksamhet, hvarmed herr biskopen hedrar mig 

relatift till den nåd, som kejsarn visat Åbo lärosäte. Allt 

') K. R. 27 dec. 1811. 

2) K. K. B. Tryckt hos Lagus, Ur finska högsk. kanslersb. 

s. 14. 
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var beslutadt fore min tid, men mähända att jag och den 

hederl. lagman Walleen hafva del uti, att det löftet fick 

en form och sattes 1 execution.“ Svarigheterna hade val- 

lats af „orätta begrepp om Finlands ställning som en lag- 

bunden och till civilisation ämnad stat“ och det däraf föl- 

jande „paralytiska, som herskat 1 finska affairernes gång" 

och hvarom kejsaren själf yttrat sig for Rehbinder. Efter 

denna inledning fortsatte Armfelt med den blandning af 

ironi och välmening, som utmärkte hans férmaningar till 

akademin: „Hvem vet ej, att professionerne äro val be- 

satte vid Abo akademi? — Men lärdom är ej tillräckel., om 

ej varksamhet och en sann patriotism lifvar ett uppfo- 

strings-värk af dettas beskaffenhet. Man skall med värma 

och nit omfatta ett kall, som har sin förnämsta belöning 

och sitt största värde uti framtidens rättvisa och egen till- 

fredsställelse. Förlåt mig, herr biskop, [om] en gammal 

soldat, som aldrig kunnat säga annat än hvad han tänker, 

vågar framställa för en man med snille och förfinad smak, 

som Ni, akademins ställning sådan som den är. Kejsarn 

känner nu fullkowl. väl hvad han gjort för den, ty man 

har ej underlåtit att underställa honom jämförelser med 

de öfriga akademiernes tillstånd i dess rike. Han fodrar 

således något tillbaka och ser ej utan en viss förundran 

Finlands ungdom hitströmma för att söka cadettcorpser 

och gymnasier, i hvilka de säkerl. ej bildas att blifva 

dygdiga och moraliska finnar, ej en gång medborgare af 

något land. Landets fattigdom är visserl. en hufvudorsak 

härtill. Men skulle ej inrättningar kunna göras, arran- 

gementer tagas, som minskade kostnaden för ungdomen 

i Åbo samt i och med detsamma skaffade dem mer efter- 

syn, mer omsorg för deras yttre bildning och moralité? 

Är detta drömmar af mig, så äro de åtminstone förlåtel. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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hos en finne. Men utom monarken, hvem är mer som 

med rätta hafva fodringar pa akademin? Finland, af 

hvilkens statsmedel ni fått så betydel. välgärningar, Sverge 

som borde känna en större jalousie än den förbättrade 

inkomster gifva, norra delen af Tyskland, som önskade 

måhända kunna skicka sin ungdom till Åbo för att un- 

der en lugn och laglig styrelse få idka sina studier. Allt 

detta visar sig för mig dagel. på ett sätt, som jag vågar 

säga ej är ovärdigt en gammal canceller, född finne — 

och desse heders titlar föra min penna med mer ifver än 

circonspection, likväl säker om, att i känslan finna min 

ursäkt därföre.” 1) 

Det närmande, som på detta sätt ännu en gång kom 

att inledas mellan akademin och Armfelt, afsåg helt na- 

turligt intet annat än att utgöra en yttring af fortfarande 

tillgifvenhet och hågkomst. Ty hvilka band än tidigare 

förenat Armfelt med akademin, kunde hans inflytande i 

akademiska frågor icke blifva annat än tillfälligt, då ju 

universitetet hade sin särskilda beskyddare och högsta le- 

dare i Speransky. Men så snart denne blifvit aflägsnad 

från sin befattning och konsistorium spörjande såg sig 

om efter en successor 'åt den myndige rikssekreteraren, 

var det helt naturligt, att tankarna åter skulle riktas på 

akademins förre kansler såsom den, på hvilken man fram- 

deles borde ställa sina förhoppningar. Det kunde också 

uppfattas såsom en vink från högre ort, att kanslersse- 

kreteraren L. G. v. Haartman i den skrifvelse, hvari han 

underrättade prokansler om Speranskys entledigande, 

framförde det meddelande från Armfelt, att i enlighet 

med kejsarens befallning akademin ägde att genom ho- 

1) Till Tengström !f/,, jan. 1812. 
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nom i underdanighet andraga sådana ärenden, som icke 

tålde uppskof.!) Tilläts konsistorium att utöfva sin val- 

rätt — skref Tengström den 23 apr. till J. Fr. Aminoff 

— ansåg han det for gifvet, „att en landsman, som redan 

for detta tillhört akademin, som gjort henne äfven vid 

den sista statsregleringen en viktig tjänst, som ofelbart 

af hela hjärtat önskar oss godt och äfven nu förmår rea- 

lisera sin mening, blir vår man, ehuru jag nog har an- 

ledning att befara, att han snart lämnar sin eleverade 

plats och således åter lämnar oss i enahanda förlägen- 

het, ty efter sin återkomst ifrån nu ifrågavarande resa 

[med kejsaren till lägret] lofvar han åter vara hos oss 

och det för all tid. Hvad parti i sådant fall må vara 

att taga, skall tiden utvisa." Äfven för Walleen uttalade 

Tengström sina farhågor för att Armfelt, hvars val , för 

ögnablicket" icke var något tvifvel underkastadt, skulle 

éloignera sig ur affairerna“ och bosätta sig på Åminne. 2) 

Efter hvad han senare medgaf, hyste han äfven andra 

betänkligheter i fråga om Armfelt, men de måste vika, 
ax 

1) L. G. v. Haartman t. Tengström 21 mars 1812 g. st.; K. P. 

13 apr. 1812. 

2) Tengström t. Aminoff 23 apr. 1812, t. Walleen 7 apr. 1812. 

— Vid sin framkomst till Åbo våren 1811 hade Armfelt lofvat att 

om vintrarna bo i Åbo, ,hvilken acqvisitior — förklarade Tengström, 

måhända icke utan ironi — jag sätter så mycket värde på”. Och 

några dagar efter Speranskys entledigande meddelade Armfelt pro- 

kansler, att han ämnade draga sig tillbaka från sitt ämbete, som en- 

ligt hans mening kunde upphöra. ,Nu för moment nödgas jag följa 

kejsaren 1 campagnen, men skulle jag ej där stupa — blir min re- 

traite ur affairerna den enda frukt jag här väntar mig af denna sista 

uppoffring." Tengström t. Aminoff 10 apr. 1811, Armfelt t. Teng- 

ström 22 mars 1812. 
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då ingen lämpligare och med större anspråk på konsisto- 

ri tacksamhet fanns att tillgå. 

Hvilka Tengströms andra betänkligheter voro, ut- 

sade den försiktige politikern icke, men måhända motsåg 

han olägenheter af den själfrådighet, som i allmänhet ut- 

märkte Armfelts ämbetsvärksamhet. Eget nog understöd- 

des tviflen rörande Armfelts lämplighet såsom kansler af 

en man, af hvilken man minst väntat sig ett afstyrkande 

yttrande, näml. af Armfelts gamle gode vän och olycks- 

broder, frih. J. Er. Aminoff. Denne hade endast motsträf- 

vigt och först efter enträgna uppmaningar af Armfelt lå- 

tit förmå sig att inträda 1 den finska komitén och, väl 

öfverflyttad till Petersburg, hade han intagits af missnöje 

med sin nya ställning och af begär att få återvända till 

„lugnet och plogen". Hans bitterhet riktade sig särskildt 

mot Armfelt, som i sin hersklystnad icke medgaf honom 

den omfattande värksamhet och det politiska inflytande, 

som han tydligen väntat sig och hvarpå han ansåg sig 

med stöd af sin ämbetsställning och sin erfarenhet kunna 

göra anspråk. Då nu efter Speranskys aflägsnande jäm- 

väl kanslersämbetet tycktes vinka för Armfelt, gjorde 

han ett stilla försök att få denne distanserad genom nå- 

gon rysk dignitär, närmast utrikesministern Rumjanzow, 

hos hvilken — såsom tidigare hos Speransky — han an- 

såg sig vara väl anskrifven. I ett bref till Tengström, 

för hvilken han plägade beskärma sig öfver sitt åsido- 

sättande, yttrade han på tal om kanslersskiftet och Arm- 

felts regeringslystnad: 

„Att alla våra affairer är i en egen medborgares 

hand, är väl det lyckligaste i första päseendet, men är 

det därföre det lyckligaste 1 politiskt afseende det samma”? 

Vore det icke klokare att dela litet med sig däraf åt dem 
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har for att förena intressena? Men denna hans politique 

ar sa djup, sa hög, att den öfvergär min svaga fattnings- 

förmåga. Nu återstår endast kanslersskapet for akademin, 

hvars affairer tills vidare skötas af excellencen. Natur- 

ligtvis vågar man, ehuru indépendant, vid valet till kans- 

ler ej falla på någon annan, och som jag medger, äfven 

därtill vore bäst och mest passande; men är det därföre 

politiskt rätt? Oviljan emot regeringsconseillen; stor ovilja 

emot akademistaten, ett värk, som har så stor inflytelse 

på den allmänna opinionen; ovilja af och emot våra 

medbröder — här; fordrade således icke la saine politique, 

att därtill just välja en högst uppsatt rysk seigneur, och 

denna seigneur, synes mig, bör just vara grefve Roman- 

zoff, som näst monarken har äran af Finlands förening 

med detta rike och som i vårt hittills omfattande har 

odödlige förtjänster. Men kanske anser man mig dum 

— billigt; en sanning — och anses, det jag icke gör, 

motarbeta en väns oinskränkta makt och yttersta opp- 

höjelse. Desse mina reflectioner äro ensamt underställde 

statsmannens ompröfning. — Kanske dömmes jag att 

vara missnöjd, frondeur. Nej. Jag har ingen ovän, in- 

gen vän 1 affairer, då det efter min synkrets rörer mitt 

fäderneslands väl, och ingen går mig i vägen mer än 

den, som lägger hinder för mig att gå till lugnet och 

glömskan." 1) 

Att Aminoff, hvilken ett årtionde senare erhöll en 

ledande ställning vid akademin, skulle tänkt på sig själf 

1) Till Tengström 12 apr. 1812. Någon tid därpå, den 24 apr. 

n. st., visste Aminoff berätta, att befallning afgatt till akademin att 

välja en kansler, och han tillade: „Min förra idé därvid torde ej 

kunna följas, utan valet utfalla såsom man det förmodeligen till- 

städat." 
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sasom lamplig att vid valet ihagkommas, ha vi ingen an- 

ledning att förmoda. Men, såsom tidigare nämndes, an- 

såg han sig äga en viss del i förtjänsten af den nya aka- 

demistatens tillkomst, och denna förtjänst kan i hans 

föreställning ha berättigat ett uttalande i kanslersfrågan, 

där missunsamheten mot den gamla vännen icke skyl- 

des af talet om den politiska förtänksamheten. 

Till all heder för det akademiska samhället blef den 

blifvande vicekanslerns råd icke efterföljdt. Då 1 slutet 

af april, efter otålig väntan, underrättelse anlände från 

v. Haartman, att kejsaren, jämte det han entledigat Spe- 

ransky från kanslersämbetet, tillsagt konsistorium att 

„ofördröjligen“ utse en annan 1 dennes ställe, skyndade 

man sig att genast åtlyda den kejserliga tillsägelsen och 

på samma gång tilldela sin forne kansler sitt odelade för- 

troende. Vid konsistorii sammanträde den 1 maj förenade 

sig samtliga konsistorieledamöter utan någon dissensus 

om att till kansler föreslå frih. G. M. Armfelt, till hvars 

favör det framhölls, att han var ,en herre, som ej alle- 

nast är finne född, utan ock haft och har utmärkta för- 

tjänster om vår finska fosterbygd samt redan för detta 

kanslersämbetet vid denna akademi någon tid förrättat“.!) 

Något uttalande till förmån för den förre kanslern för- 

dristade sig konsistorium icke att afgifva. 2) 

1) v. Haartman t. konsist. 10 apr. 1812 (g. st.), till Tengström 

9 apr. 1812; K. P. 1 maj 1812; M. G. Schybergson i Finsk tidskr. 

t. 36 s. 84. Den 1 apr. inberättade v. Haartman till prokansler, att 

han tre gånger hos kejsaren anhållit om något officiellt rörande Spe- 

ranskys „bortskickning“, men att detta icke kunnat beviljas „i denna 

konjunktur". 

?) Hurusom Tengström ansåg en censurering af talen vid aka- 

demifesten i juni 1811 nödig med anledning af Speranskys öde, har 
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I den underdäniga hemställan, hvari konsistorium 

anhöll om stadfästelse à kanslersvalet, det första under 

den nya eran, uttalade konsistorium först sin tacksam- 

het öfver det nådiga begifvandet, hvilket uppfattades sa- 

som , ett förnyadt vedermäle af E. K. M:ts för detta uni- 

versitet fortfarande hulda och nådiga tankesätt". Consi- 

storium academicum kunde nogsamt förstå, att den valde 

redan var tillräckligt upptagen genom kejsarens , höga 

förtroende i åtskilliga honom uppdragne viktige och riks- 

vårdande varf“. Men med kännedom om Armfelts ,lyck- 

liga förmåga att värksamt omfatta än flere och framför 

allt hans kärlek för sin fosterbygd, för vetenskaperna och 

för detta universitet, där han själf sina studier grundlagt 

och hvars vård redan för detta af en bortgången stor 

svensk konung varit honom anfürtrodd“, trodde konsisto- 

rium sig kunna hysa det , välgrundade hopp", att han 

icke skulle vägra att emottaga den befattning, som väl- 

ment erbjöds honom. För säkerhets skull vände sig dock 

konsistorium till Armfelt själf med följande skrifvelse, 

i det föregående (s. 144) blifvit nämndt. I första häpnaden tillät sig 

prokansler t. o. m. att undskylla akademin därmed, att denna icke 

valt Speransky, „utan kejsaren gaf oss honom" (till Walleen 7/, 

1812). Först flera år efteråt, då Speranskys ställning redan något 

förbättrats, fann konsistorium ett tillfälle att åter närma sig den 

förre kanslern. Vid det nya akademihusets invigning i okt. 1817 

beslöt näml. konsistorium att till honom (och den siste svenske kans- 

lern) sända berättelsen om festen jämte Tengströms vid tillfället 

hållna tal. — Efter Speranskys död år 1839 beslöt konsistorium att 

med sedvanlig akademisk parentation fira sin forne kanslers minne, 

men satte icke beslutet i värkställighet. Däremot fullföljdes ett se- 

nare fattadt beslut att till universitetet anskaffa Speranskys por- 

trätt. M. G. Schybergson M. Speranski i Finsk tidskr. tom. 36, 

s. 201. 
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som afsäg att öfvervinna de betänkligheter, han kunde 

hysa mot sysslans üfvertagande. 

„Lugnet, som akademin under sin goda kejsares milda 

beskydd härtills sa sorglöst njutit, stördes ej längesedan 

Grefve G. M. Armfelt. 

plötsligen af bekymmersamma underrättelser ifrån huf- 

vudstaden och akademin förlorade en canceller, till hvil- 

ken hon hade värkeliga och stora förbindelser. 

Men H. K. M:ts fortfarande nåd för universitetet i 

Åbo har hastat att tillfredsställa oss öfver denna förlust. 
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Consist. acad. har nyligen erhallit nadig befallning att 

enligt de akademiska konstitutionerna välja en canceller 

i den afgangnes ställe, och förloppet äfven som utgången 

af detta val täckes E. Ex. af allerödmjukast bilagde pro- 

tokolls utdrag ynnestfullt inhämta. 

Det fosterland E. Exc. sä redeligen älskar, veten- 

skaperne, smaken och upplysningen, dem E. Exc. med 

alltid samma framgang odlat, hyllat och uppmuntrat, och 

framför allt Finlands högskola, redan stolt af den äran 

att räkna E. Exc. bland sina elever, sine högsta styres- 

man, göra sig gemensamt de gladaste anspråk pa E. Exc.:s 

ädelmodiga bifall och bevägenhet att ätaga sig den om- 

värdnad af akademins angelägenheter, hvarom consisto- 

rium academicum nu hos H. K. M:t vagar 1 djupaste un- 

derdänighet anhälla. 

Cons. acad. föreställer sig nogsamt, med hvilken 

mängd af viktiga allmänna göromål E. Exe. redan är üf- 

verhopad, men constorium känner ock tillika, hvad E 

Exc. både vill och förmår, då fråga är om att göra nà- 

got för fäderneslandet. Monarkens nåd, medborgares akt- 

ning och förtroende och akademins oinskränkta vörd- 

nad, kärlek och tillgifvenhet skola lätta E. Exe:s ökta 

mödor och omsorger. Eftervärlden och häfderna skola 

minnas och belöna dem.“ !) 

Om kanslersvalet skyndade Tengström att meddela 

sig med Aminoff, tillika bemötande de betänkligheter 

denne uttalat med anledning af faran att förbigå de ry- 

ska statsmännen. „Kanslersvalet — skref han den 12 maj 

1812 — aflopp såsom jag det förmodade. I sakernas när- 

varande ställning gjorde det sig själft, utan all dissensus 

1) K. R. 1 maj 1812. 
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och, som jag hoppas, till akademins sanna fördel. Fram- 

tida händelser äro ej att beräkna, da vara enskilda lik- 

som hela staters och folkslags ôden synas bero af en 

slump och föga någon politik mer existerar.” 

Äfven för Walleen utlät sig Tengström om Arm- 

felts val, men på ett sätt, som tydde på att han icke var 

därmed rätt belåten. ,Det hade varit högst opolitiskt 

och högst otacksamt för oss att handla annorlunda — 

skref han — ehuru jag nogsamt hade kraftiga anmanin- 

gar därtill. Utom Armfelt hade vår senare statsreglering 

aldrig aflupit efter vår önskan och huru kunde vi glömma 

det? Tusende andra skäl att forbiga.“ 1) 

Då Tengström nedskref detta uttalande, torde han 

just fått mottaga ett meddelande från Walleen, som oför- 

behållsamt uttalade sin belåtenhet öfver konsistorii be- 

slut. 2) Äfven han hade fått del af Aminoffs funderingar, 

men hade icke fäst något afseende vid dem, såsom han i 

allmänhet icke satte stort värde på Aminoff, åt hvars 

„obegripliga inconséquencer" och , sublima patriotism“ 

han plägade förarga sig. Till Tengström utlät han sig 

om valet på följande sätt: 

„Det var val, att akademin 1 Speranskys ställe valde 

Armfelt till canceller och att det skedde enhälligt. Som 

sakerna nu stå, är han ostridigt den lämpligaste, och på 

framtiden kan man aldrig i något fall göra säker räk- 

ning. Det är väl sant, att det under andra omständig- 

heter kunde anses mindre försiktigt att gå de ryska mag- 

naterne förbi och därigenom ännu mer öka deras ovilja 

emot Finland. Men när man vet, att ingen enda af dem 

1) Till Walleen 17 juni 1812. 

*) Den 10 juni 1812. 
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för det närvarande äger det inflytande som Armfelt och 

att han önskat bli canceller, så är detta nog för att full- 

komligen justifiera valet, helst A., i annat fall säkert pi- 

querad, lika mycket kunnat skada akademin som han nu 

är 1 tillfälle att gagna den, då däremot akademin under 

hans beskydd icke behöfver befara något genom kabaler 

från andra håll. Alla dessa skäl oaktadt, förklarade Ami- 

noff det likväl högst opolitiskt att välja Armfelt; men 

hans politik är af sin egen beskaffenhet och skulle, tror 

jag, 1 fall han fick fria händer, förmå honom att till ry- 

ska ministären öfverlämna hela Finlands administration, 

1 synnerhet om han själf fann någon enskilt fördel där- 

vid. Alla förnuftigt tänkande skola otvifvelaktigt gilla 

akademins val, och jag, som ännu för gammal bekant- 

skap skuld känner för denne akademi ett ganska lifligt 

intresse, har med värkelig glädje emottagit underrättelsen 

därom." 

Konsistorii hemställan blef utan dröjsmål godkänd. 

Under förberedelserna till försvarskriget mot Frankrike 

utnämnde kejsaren den = 4 1812 Armfelt att vara kans- 
juni 

ler vid den kejserliga akademin i Abo. Vi fa måhända 

antaga, att konsistorii val motsvarade hans önskningar 

och att han, såsom i tiden Gustaf III, med nöje öfver- 

lämnade vården af Finlands högsta läroanstalt at sin nye 

rådgifvare, till hvars trohet och förmåga han lärt sig att 

sätta lit. 

Däremot torde den af consistorii academici förtroende 

utmärkte forne , eleven" varit mindre hågad att återgå 

till det hedrande kall han i tiden innehaft, och, såvidt 

man af hans egna uttalanden får döma, var det endast 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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af hänsyn till kejsarens önskningar han afstod fran sina 

betänkligheter. 

Det kan tryggt sägas, att Armfelt vid sin öfver- 

komst till Finland och ännu därefter befann sig 1 ett üf- 

verretadt sinvestillstand samt att han till en början, in- 

nan han ännu haft tillfälle att göra sig förtrogen med 

förhållandena och tänkesätten 1 landet, hyste en stark 

obenägenhet emot samhället 1 Finlands hufvudstad. Främst 

riktades väl denna emot de högsta ämbetsmannakret- 

sarne, hvilkas förmåga och lojalitet emot den nya öfver- 

beten han misstrodde, men äfven mot medlemmarne af 

akademin, „akademisterna“, hade han hvarjehanda an- 

märkningar att göra, hvilka icke frestade till förtroligare 

förbindelser med dem. 

Djupt berörd af den skymf, som kommit honom till 

del, omfattade Armfelt de ledande männen 1 Sverige, de 

bonapartistiskt sinnade „canaillerna“, såsom han i sina 

förtroliga meddelanden titulerade dem, 1 sina tankar med 

en motvilja så stark, att den invärkade på hans uppfatt- 

ning om Sverige och svenskarne i allmänhet. Efter hvad 

han 1 första hettan yttrade, sträfvade han att h. o. h. 

emancipera sig fran sitt forra fadernesland, som sa illa 

belönat hans tjänster. Men nu tyckte han sig i Abo 

möta starka sympatier för det förra broderlandet, och 

benägen som han var att för sin fantasi utmåla allsköns 

intriger, föreställde han sig, att han motarbetades af en 

hemlig liga i Abo, som underhöll förbindelser med de le- 

dande bonapartisterna i Sverige. Han hade bl. a. före- 

satt sig att „poussera“ Uppsala-docenten Myréens utnäm- 

ning till den nya juridiska professuren, och då utnämnin- 

gen stötte på hinder af formell och kanske äfven af an- 

nan art, uppfattade han detta såsom en gemen intrig af 
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sina motståndare inom och utanför Finland. Bland de 

förstnämnda — „gökar som allt huttla med Sverige“ — 

framhöll han särskildt prokuratorn och jurisprofessorn 

Calonius, hvilken ar 1794 sasom medlem af hégsta dom- 

stolen behandlat förräderimälet emot honom, samt biskop 

Tengström, som han antog att i nämnda akademiska 

fråga lät sig påvärkas af den för honom motbjudande 

ärkebiskopen 1 Uppsala och som för öfrigt, enligt Arm- 

felts förmenande, eftersträfvade att åtnjuta samma an- 

seende 1 svenska statsrådet som i ryska regeringen. 

Till den obenägenhet, Armfelt af sådan anledning 

hyste mot en del personer i Åbo, kom ännu, att han före- 

brådde såväl dem som en god del af hela stadssamhället 

för otacksamhet och motsträfvighet mot kejsaren, hvilken 

öfverhopat landet med sina välgärningar. ,Jag repeterar 

— skref Armfelt i slutet af 1811 till Aminoff — det jag 

ej nog kan repetera, att kejsaren är gudomlig, att han 

förtjänar, det man uppoffrar allt för honom." Och en an- 

nan gång hette det: ,Om kejsarens ömhet, uppriktiga 

tänkesätt för vårt land kan man ej tvifla, och om i Fin- 

land man continuerar att misskänna honom — så kom- 

mer den dag, då de få sätta fingrarna 1 ögonen, med skäl 

begråta det framfarna och lida det deras oförstånd och 

deras otack förtjäna." Abo var — skref han på våren 

1812 till Aminoff — ett högst fördärfligt näste, en håla 

med infama köpmän, illa eftersedde akademister och stygga 

käringar. Där fanns ingen erkänsla och patriotism, men 

väl benägenhet för Sverige och missnöje med den när- 

varande ställningen. ,Akademisterna“ förebrädde han där- 

till ännu för att alltför mycket tänka på sina egna förde- 

lar och för att försumma den vid akademin meddelade 

tjinstemannabildningen, Då han i november 1811 under- 
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rättade Aminoff om kejsarens förklaring rörande den nya 

staten och antydde sin egen del i den lyckliga utgången, 

yttrade han: „Mätte nu de herrarne svara emot allt det 

man gjort dem och värkel. bilda landets ungdom. Men 

därtill skall någon försakelse af eget intresse och egoism 

a priori existera." !) 

Mycket af det som Armfelt hade att anmärka emot 

samhällsklasserna i Åbo var öfverdrifvet och grundade sig 

på föreställningar, som icke läto förena sig med de värk- 

liga förhållandena. Armfelt fick också efteråt anledning 

att modifiera sina tänkesätt. ?) Men vid tiden för kans- 

1) Armfelt till sin fru (och dotter) maj—sept. 1811; till J. F. 

Aminoff 12, 18, 28 aug., 29 nov., 30 dec. 1811, ”/,, maj, 16, 25 maj, 

12, 19 juni, °/,, sept. 1812; Tegnér III: 320. — Under år 1811 hade 

Armfelt, såsom tidigare nämnts, på Åminne besök af prokansler och 

lärare vid akademin utan att känna någon vidare glädje däröfver. Den 

5 aug. skref han till sin fru: „I dag har varit en mängd figurer från 

Åbo, mest akademister; kl. 1/, 7 först blef jag fri och snodde då om- 

kring tills det blef mörkt." — Något senare (72/5): „Biskopen har va- 

rit så söt och passerat dagen hos mig samt således hindrat mig att 

jouera af den gudomligaste dag som man kan hafva." 

2) Om Armfelts misstroende till Åbo-boarne skref frih. C. Man- 

nerheim d. °/, 1813, då Armfelt väntades till staden, till J. A. Ehren- 

ström: ,Han [gr. Armfelt] har uti sine bref till mig ofta ordat om 

den mindre goda ésprit, som i denna stad skall vara rådande. Utan 

att taga individuers försvar, torde dock den allmänna tonen här vara 

lika så god, som i de flesta trakter af landet. Finnarne behöfva tid 

att sansa sig, och att de värkeligen högakta och älska sin gode kej- 

sare, därom är jag helt och hållet öfvertygad. Fienden till vår säll- 

het och vårt lugn hafva all möda ospard att genom osanna delatio- 

ner svärta oss.“ Sedan Armfelt efter en tids vistelse i Abo åter be- 

gifvit sig till Petersburg, kunde Mannerheim berätta, att en förän- 

dring till det bättre inträdt i grefvens uppfattning. Den !!/, 1813 

meddelade han Ehrenström: ,H. Exc. Armfelt har vid dess återkomst 
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lersombytet värkade hans missnöje med „akademisterna“ 

sa mycket, att han icke hyste nagon särskild benägenhet 

att utöfver den arbetsbörda han redan bar för sina otack- 

samma, enfaldiga och opatriotiska landsmäns basta ännu 

ataga sig varden af akademin. Vid underrättelsen om kon- 

sistorn planer förklarade han, att om han ‘blef kansler, 

skulle han blifva ,antingen dupe eller ovärksam som 

forra kanslern“.1) Och da han hade atagit sig uppdra- 

get, skref han till sin fru, att kejsaren ,1 nåder pluttrat pa 

mig cancellerskapet 1 Abo akademi, som om jag ej anda 

hade nog att göra". Dock gjorde hedern honom glädje 

och särskildt fröjdade han sig åt att konsistorii förtroen- 

de varit enhälligt. ,Deras enhällighet 1 valet var den 

första artighet mig blifvit gjord af mina landsmän”, för- 

klarade han för Aminoff. ?) Mycket troligt är ock, såsom 

Walleen menade, att han skulle tagit illa vid sig, om 

konsistorium med sitt förtroende gått honom förbi. 

Armfelt gaf sålunda efter och tog emot uppdraget. 

Uti egenhändig skrifvelse af den 27 maj/8 juni 1812 be- 

svarade han 1 vänliga ord konsistorii vackra hyllning och 

uttalade sin mening om de uppgifter, som närmast till- 

kommo honom och akademin. Så smickrande konsistorii 

förtroende än var för honom, hade han dock önskat att 

få mottaga det hedrande uppdraget endast för en kort 

tid. Hans ålder och hälsa jämte behofvet af lugn befallde 

till Petersburg varit, som han själf säger, ganska nöjd med sin resa. 

Hitkommen med åtskilliga honom inblåste préventioner, torde han 

funnit många saker vara annorlunda än de på afstånd blifvit honom 

föreställde och sanningen af det latinska ordspråket impossibilia non 

sunt petenda.* Ehrenströmska afskr. saml. 

1) Tegnér III: 414. 

*) Armfelt till sin fru 6 juni 1812, till Aminoff samma dag. 
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honom att skilja sig ,vid all befattning af allmänna 

ärenden och således lämna en värksamhet, utom hvilken 

intet af värde kan uträttas“. Men den gode och nädige 

kejsaren hade icke velat godkänna denna hans förkla- 

ring, utan endast fäst sig vid de plikter, „lika ovillkorliga 

som eviga", hvilka tillkommo honom såsom finne. „H.K. 

M:t tillade, att den hedern, som tillföll mig som canceller 

vid Åbo akademi, vore så mycket större som ofelbart 

detta lärosäte med de medel, det nu äger, snart komme att 

räknas bland ett af de nyttigaste och mest ansedde 1 dess 

rike." — „Mig återstår således — fortsatte Armfelt — 

intet annat än att tolka el. rättare sagdt visa Er, mina 

herrar, hela vidden af min erkänsla genom det bemö- 

dande jag skall gifva mig att förtjäna ett förtroende, 

hvaraf Ni redan gifvit ett så ojäfaktigt prof. Jag väntar 

mig allt af era talanger, era kunskaper, af den national- 

anda, som bör lifva hvar enda finne för ett fosterlands 

väl och själfbestånd, som under fredens lugn, blott ge- 

nom sina grundlagars godhet och sina seders renhet be- 

redt återföreningen med landsmän, som öfver hundrade 

år varit oss frånskilde och sina beherskares illoter [helo- 

ter]. Vår stigande opplysning, vår moraliska bildning, 

våra rena grundsatser skola mer än allt annat försäkra 

oss om bibehållandet af den lycka vi njuta. Det beror 

af Er, mina herrar, och mest af Er att 1 vår ungdom in- 

planta de begrepp och de känslor, som 1 en framtid skola 

bestämma deras enskilta och fosterlandets öden. Deras 

skicklighet som ämbetsmän, deras dygder som medbor- 

gare, värdigheten af deras oppförande i allmänhet skola 

fästa aktning och afskilja all afund från den politiska 

varelse, den ädlaste af monarker gifvit oss, och den tid 

skall säkerligen då komma, på hvilken denna dyrkans- 
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värde furste skall se finnar nalkas sin tron, ej för att 

oupphörligen anhålla om enskilta förmåner, utan för att 

med värkelig känsla af dyrbara plikter och nödiga talan- 

ger afbörda en del af den gärd vi äro honom skyldige 

som den största af våra välgörare." 1) 

Det var mycket höga tankar Armfelt sålunda utta- 

lade om akademins framtida värksamhet, då han åter så- 

som kansler vände sig till konsistorium, och det var med 

den största vördnad och beundran han yttrade sig om lan- 

dets nye herskare. Så godt som i en handvändning hade, 

såsom redan framhållits, han, den forne svenske konunga- 

gunstlingen, som i Gustaf III sett idealet af en furste 

och som egnat dennes minne en till dyrkan gränsande 

vördnad, numera uppfyllts af beundran och hänförelse 

för den ryska kejsaren, som ju i afseende å tänkesätt 

och politik såväl som genom den ofta nog beräknande 

älskvärdheten och tjusningskraften i sitt personliga upp- 

trädande hade mycket gemensamt med hans förre herre. 

Med beundran för kejsarens person och åskådning före- 

nade sig hos Armfelt en djup tacksamhet för den omvård- 

nad, som egnades Finland, och särskildt för den på en 

gång kloka och ädelmodiga politik, som efter eröfringen 

1) Brefvet tryckt af W. Lagus i redan a.u.s. 15—16. — ,Jag 

tror det är braf“, utlät sig Armfelt om svaret till sin fru, 6 juni 

1812. Till Tengström skref Armfelt den 9 juni 1812: ,Af mitt bref 

till herr biskopen och consistorium academicum ser T., att ehuru 

lifligen rörd och smickrad af den ära och det förtroende, mig är be- 

visadt, jag på goda skäl tvekat att åtaga mig ett cancellerskap, som 

jag nu likväl är pliktig att oppfylla. Matte herr biskopen och aka- 

demin få ordsak att alltid härmed vara nöjde, och måtte vänskap och 

förtroende lätta den nya börda, jag med full känsla af min vanmakt 

2 7 101% atagit mig! 
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fullföljdes mot detta land. Men han ansåg därjämte, att 

en vidare tillämpning af denna politik och en vidare ut- 

vidgning af de rättigheter och förmåner, som för landet 

1 allmänhet och för akademin blifvit af kejsaren stadfä- 

sta, 1 hög grad berodde af det förtroende och det an- 

seende innevånarne genom sitt eget uppförande kunde 

underhålla hos den välmenande fursten. Det var detta 

han äfven framdeles tid efter annan 1 sina meddelanden 

till konsistorium sökte att framhålla för „akademisterna“ 1 

dessa något känslosamma, retoriskt-filosoferande uttryck, 

som kännetecknade hans temperament och den gustavian- 

ska tidens sätt att yttra sig. 

Nat: o. Folk, Hi. 69: 15 





IV. 

G. M ARMFELTS KANSLERSTID. 



sends, 



IV. 

G M. Armfelts kanslerstid. 

1. 

Det nya indelningsvarket. 

Armfelts andra kansleriat vidtog under en tid, da de 

stora politiska frågorna i ännu högre grad än under de 

närmast föregående åren togo kejsarens uppmärksamhet 

i anspråk och aflägsnade honom från hufvudstaden. Det 

kom därför icke att utmärkas af den kejserliga ynnesten 

i samma grad som Speranskys kanslerstid, och då förslag 

af större betydelse framställdes, drog det ut på tiden med 

deras afgörande, så att en del funno sin lösning först 

under efterträdaren. Utan inflytande var det icke heller, 

att Armfelts tid i hög grad upptogs icke endast af lan- 

dets allmänna ärenden, utan jämväl af storpolitiken, hvar- 

med han uppmärksamt följde och hvari han såsom kejsa- 

rens förtrogne rådgifvare äfven tidtals tog värksam del. 

Till följd häraf kommo de initiativ, som togos, för det 

mesta att utgå ifrån akademin och främst från dess värk- 

samme prokansler, hvilken allt framgent såsom tidigare 

intog därstädes en ledande ställning. Men utan betydelse 

för akademin blef Armfelts värksamhet såsom kansler 
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icke. Såsom allman regel kan sägas, att han visade kon- 

sistorium stort tillmötesgående och att han gaf dess 

framställningar sitt understöd, vare sig de rörde den ka- 

merala förvaltningen, befordringsfrågor, litterära sträfvan- 

den eller annat. Den akademiska administrationen kunde 

sålunda ostördt fortgå i enlighet med de former och tra- 

ditioner, som utbildat sig under den svenska tiden, och 

de genom de nya politiska förhållandena inträdda förän- 

dringarna ordnades efter önskningarna inom akademin. 

Särskildt kännetecknades de år (1812—1814), under hvilka 

det förunnades Armfelt att leda akademin, af hvad man 

kallade för värkställigheten af 1811 års nya stat, d. v. s. 

af bemödandena att sätta akademin i åtnjutande af de 

genom denna vunna förmånerna och att besätta de talrika 

lärartjänster, som genom kejsarens frikostighet kommit 

till stånd. 

Oförtöfvadt efter det underrättelsen om den nåd. 

förklaringen rörande staten anländt, vände sig konsisto- 

rium till regeringskonseljen med anhållan om utanord- 

nande af 1811 års kontanta understöd och uppgörande 

af snar likvid för årets hemmans- och tiondeindelning i 

enlighet med markegångstaxan. Därjämte erinrade konsi- 

storium om ünskvärdheten af att utbrytningen af de nya 

indelningshemmanen företogs ,sà snart möjligt blifver“ 

samt att arbetet därmed, som skulle ske vid länestyrel- 

serna, måtte försiggå i närvaro af en akademins fullmäk- 

tig, ,som med nödig sakkännedom och uppmärksamhet 

för akademins bästa vore i tillfälle att i förslaget till slik 

utbrytning deltaga på sätt vid anordnandet af de akade- 

min för detta anslagne hemmanen särskildte resor öfligt 

varit, helst det i alla fall är E. K. M:ts höga rättighet 
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att ett slikt förslag 1 nåder antaga, godkänna, ändra eller 

förkasta". Svaret blef såtillvida efter önskan som ett 

penningunderstöd genast utanordnades och akademin be- 

rättigades att utse fullmäktig, hvarjämte befallning gafs 

åt landshöfdingarne i Åbo och Tavastehus att efter öf- 

verenskommelse med konsistorium om tiden för arbetet 

låta i landskontoren uppgöra projekt såväl till akademins 

indelning som till ersättning åt militiestaten för de aka- 

demin tilldelade hemkallsräntorna. Med stöd häraf skyn- 

dade konsistorium i början af följande år att till sina 

ombud utse prof. Mether och adjunkten, sedermera prof. 

H. H. Fattenborg, af hvilka den förre skulle företräda 

akademin i Tavastehus, den senare i Åbo. Sig till hjälp 

och rättelse ägde de att begagna några förslag till indel- 

ningar, som utarbetats af den för den nya statens regle- 

ring tillsatta komitén, förstärkt med prof. Hällström och 

Fattenborg. Den sistnämnde kom i själfva värket att 

företräda akademin vid de båda landskontoren. !) 

Efter dessa förberedelser begynte arbetet på indelnin- 

garna i landskontoren och fullföljdes med sådan flit, att 

ombuden i Åbo redan i maj 1812 kunde afsluta sina för- 

slag till „indelning af de hemmansräntor i Abo och Björne- 

borgs län, som enligt H. K. M:ts förordnande af den 12 

[:» 18] martii 1812 böra kejserliga akademin i Abo till- 

delas“, samt till indelning af kronans behallna tionde- 

Dek P27 dec: 1811, 13 mars 18125 KR. 27 dec: 1811, 6,25 

apr. 1812; reg. kons. pr. 18 mars 1812; reg. konselj. t. konsist. samt 

till landsh. i Abo och Tavastehus 18 mars 1812; gen. guy. skr. t. 

reg. kons. 30 nov. 1811 (b. 1812, förra delen). Det tidigare a staten 

atnjutna kontanta arsunderstédet uppgafs utgöra 710 rub. 16 kop. s. 

(daraf 150 rub. s. k. tullfrihetsmedel). 
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spannmål i sagda län. !) Under sommaren sammanfatta- 

des i häradskontoren uppgifterna om behållna kronotion- 

den i Nylands-Tavastehus län, hvarefter arbetena genom 

landshöfdingen sändes till regeringskonseljens pröfning. 

Förslagen gingo ut på att tilldela akademin inalles 5,017 

rub. 32 kop. s. 1 grundräntor — inberäknadt 3161/, rub. 

indelt i st. f. prebende hemmans räntor — från Åbo- 

Björneborgs län samt inalles 1,460 t:r tiondespannmål, 

hvaraf 684 t:r 29 k:r — däri inberäknadt akademins tidi- 

gare åtnjutna gratialspannmål 26 t:r 4 k:r — skulle er- 

läggas från Åbo-Björneborgs län samt 775 t:r 1 k. från 

Nylands-Tavastehus län. ?) På hösten utdelade konsisto- 

rium, som under tiden med uppmärksamhet följt arbetet 

1) Dat. den 12 mars, som nämnes äfven i det faställda indeln. 

värket, beroende på något misstag. Ärendet behandlades i reg. kons. 

den 18 mars 1812, då man beslöt öfverlåta åt kammarexpeditionen att 

uppsätta till landshöfdingarne tillsägelse att uppgöra indelningsvär- 

ken. Konc. till dessa skrifvelser äro daterade den 18 mars. I det 

i Tavastehus på landskontoret den */, 1812 daterade förslaget till 

tiondeindelningsvärk för akademin åberopas ock K. M:ts nåd. skrif- 

velse till orten ‘#/, 1812 (Statssekr. handl. 1815 n:o 66). 

2) Försl. t. indeln. värk (på univers.). Förslagen för Åbo län 

undert. af ombuden (Fattenborg och E. Wasz) den 12 maj, det till 

Petersburg afsända förslaget den 30 maj 1812. Samtidigt uppgjordes 

försl. till godtgörelse åt militieindelningsvärket, som skulle ersättas 

med oindelta räntor från Åland. Till reger. kons. sändes förslagen i 

aug. 1811. Reg. kons. oec. dep. pr. 11 nov. 1812. — Tengström, som 

noga följde med arbetet, påskyndade i skrifvelse till landsh. F. G. 

Stjernvall förslaget till tiondeindelning i Nylands-T:hus län, så att 

man redan på hösten måtte ,komma i rent vatten” med den akad. 

staten. För C. J. Walleen uttalade han farhågor för att regeringen 

skulle tilldela akademin nyligen skattlagda nybyggen under namn af 

gamla hemman, hvilket skulle leda till förlust för akademin, då så- 

dana hemman ofta blefvo förmedlade och öde. Tengström t. F. G. 

Stjernvall !?/, 1812, t. C. J. Walleen ?7/; 1812. Stjernv.- Wall. saml. 

Bidrag t. känned. af. Finl. 
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och kände sig med dess resultat belatet, honorar at ett 

par tjänstemän, som tagit därmed befattning. ') 

I regeringskonseljen kommo förslagen till slutlig be- 

handling i november 1812. Projektet till hemmansindel- 

ning blef utan vidare godkändt och sändes alldeles oför- 

ändradt till kejsarens stadfästelse , på det akademin dess 

förr ju hellre måtte komma till åtnjutande af dess rätt". 

Men emot förslagen till spannmälsindelning gjordes bl. a. 

den anmärkning, att en god del af den i Åbo län ut- 

sedda tionden redan blifvit på staten upptagen för annat 

ändamål. I und. skrifvelse till H. K. M:t hemställde där- 

för regeringskonseljen om att den därigenom erforderliga 

fyllnaden måtte tagas från Vasa och andra närmast be- 

lägna län enligt förslag, som framdeles skulle uppgöras 

och öfverlämnas till nådigt godkännande. ?) Innan året 

gått till ända kom ärendet till behandling i finska komi- 

tén, hvars ordförande, akademins kansler, lifligt intresse- 

rade sig för ett snart afgörande för att icke vidare nöd- 

gas molestera kejsaren med den segslitna finansfrågan. 

Några svårigheter torde frågan icke mött, men till följd 

af de storpolitiska tilldragelserna och kejsarens frånvaro 

uppsköts med afgörandet tid efter annan. 3) Först den 

1) K. P. 8 maj, 16 juli, 2 okt., 23 nov. 1812. 

2) Reg. kons. pr. 11 nov. 1812, statssekr. handl. 1812 n:o 5#/.... 

3) Den 13 dec. 1812 berättade Armfelt for Tengström, att ko- 

mitén var sysselsatt med att utreda till foredragning akademins ränte- 

indelning, och han hoppades att vederbérande i komitén icke skulle 

lägga hinder i vägen. „Det blir for mig en stor satisfaction att uti 

vårt akademiska penningvark komma till ett önskel. slut for att ej 

beständigt plaga monarken med denna olitteraira klang fran ett laro- 

sate, hvarifrån han ar berättigad att fa höra mer ljufliga ljud.” Den 

31/,1813 kunde han förtälja, att „de financiera svårigheter, som genera 

oss lärde och olärde behöfvande“, skulle afhjälpas, blott man för en 

timme kunde rà om kejsaren och fà hans underskrift. 
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4/,, aug. 1814 föredrogs frågan för kejsaren, som stad- 

fäste hemmansindelningen enligt det upprättade förslaget 

och jämväl i öfrigt samtyckte till konseljens betänkande. 

På hösten underrättades regeringskonseljen genom t. f. 

ordf. i finska komiten, frih. J. F. Aminoff om sakens ut- 

gång och i december s. å. hade konsistorium ändtligen 

glädjen att mottaga det otåligt emotsedda indelningsvär- 

ket öfver hemmansräntorna. I början af ar 1815 vidtog 

regeringskonseljen — som under tiden infordrat närmare 

förslag i ämnet af landshöfdingarne i Åbo och Vasa — 

en sådan fördelning af tiondeuppbörden för föregående 

ar, att 293 tr 21/, k. skulle utgå från Åbo-Björneborgs 

län, 775 tr 1 k. från Nylands-Tavastehus län och 391 tr 

261/, k. ifrån Vasa län. Denna fördelning hemställdes 

därefter till kejsarens pröfning och stadfästes den 27 

febr. 1816, hvarpå den utfärdades af senaten den 9 maj 

1816 att tillämpas från början af samma år. 1) 

1) Reskr. t. konsist. +/,, (!) aug. 1814; reg. kons. oec. dep. pr. 30 

sept. 1814, 16 febr.. 10 mars 1815, 28 mars, 9 maj 1816; reg. kons. t. 

konsist. 16 febr. 1815, 9 maj 1816; komiténs f. finska ärenden bref 

1816 n:o 216 (till gen. guv. ?"/, 1816); K. P. 9 dec. 1814. Den ‘/, 

aug. 1814 underrättade v. Haartman Tengstrém om att indelnings- 

värket godkänts och den 4 sept. att samma värk, som gjort honom 

„ett outsägligt besvär”, redan expedierats. Tiondespannmalen fran de 

två södra länen skulle erläggas på samma sätt som indelningen i all- 

mänhet, men då Österbottens innevånare genom särskildt medgifvande 

af år 1794 befriats från indelning af tionden, skulle den från Vasa 

län, Korsholms s. fögderi, akademin tilldelade spannmålshjälpen ut- 

betalas till löntagarne ifrån kronans spannmålsboda. — ,Indelnings- 

värket“, dateradt Zarskoe-Selo +/,,(!) aug. 1814 och ,tiondeindelnings- 

värken" för Abo och B:borgs samt Nylands-Tavastehus lan, daterade 

Abo d. 9/5 1816, på universitetet. De äro undertecknade af ekonomie- 

departementet i kejsarens höga namn. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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De tillskott i hemman och hemmansräntor, hvilka 

sålunda blefvo akademin förunnade, belöpte sig i Abo 

och Björneborgs lan till följande summor: 

Akademins nya indelningsvärk af ar 1814. 

Antal hemman. ane | 

Hara d. Skattehemman Kronohemman Summa | ne. 

hemkalls- 

räntor 
gamla h. nya h. gamla h. nya h. |gamlah.| nya h. 

rub. s. kop. 

Abo och Björne- 

borgs län. 

Vemo härad ..... 149 1/, | 148 5 5 154 1/,| 153 989 44 
WALMOM Ys tk. » à 21 21 1 1 29 22 156 53 

Nein a 0 | 29 37, | 293/, | 2837, | 241/,| 531% 54 359/48 
Pas” pee 1 1 zu aaa 1 1 8/64 
Halikoea Man... 67 67 18 18 85 85 690/48 

Nedra Satakunta!) .| 65 177] [65°] | 1924.) [19 7/,] | 85 | [85] | 706140 
Ofra Satak. ôfredels . | 791/, | 791/, | 23 | 28 102 1/,| 102 1/, | 752147 

» » nedredels |110'/, |1101/, | 945, | 948/, |205 |205 | 1,353/88 

Summa |523 7/,, |[521 #/,4]| 185 1/, |[185 28/,,]| 708 4/, [707 :/,1| 5,017|32 2) 

1) Som indeln. värket icke upptager for Nedra Satak. härad 

beräkningen efter nya hemman, ha uppgifterna i akademins jordebok 

for 1814 blifvit foljda, utom for Kumo socken dar den nya hemmans- 

beräkningen icke uppgjorts; socknens gamla hemmantal har därför 

blifvit följd äfven i beräkningen för nya hemman. 

?) Däraf kronans behållna räntor 1,247: 20, hemkallsräntor vid 

Åbo läns och Björneborgs regementen 3,770: 12. För de skilda hä- 

raden stego nämnda räntor (i hela rubeltal) till följande: Vemo 113 

— 876, Virmo 17—140, Masku 31—329, Piikkis 1—8, Haliko 78—612, 

Nedra Satak. 189—-567, Ofra Satak. öfred. 311—441, Öfra Satak. ned- 

red. 557—797 rub. s. 
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Tiondespannmälen âter, som genom det nya ,tionde 

indelningsvärket“ af ar 1816 tilldelades akademin, skulle 

for framtiden utgå med följande belopp: 

Tionde indelningsvärk för Åbo akademi 1816. 

Åbo o. Björneborgs län. Nylands o. T:hus län. 

Härad t:r | kpr Härad. t:r kpr 

NON 16 pirog Alon Gls 50 116 Bora: RCE 50 | 26 

EV LATINO prow ae one tante 34 | 3 Raseborgs östra....| 174 |17 

MIAS EU awe! Bares en 58 | 3 ts vastra... 75 | 22 

Biikkase ss de Sys 1124 | Ofra Hollola. ne 3082 27 
ali ORNE cut rina. 91 24 Nedra = 2 teas ie?) 19) 

Nedra Satak....... 28126 | Ofra Sääksmäki....| 66 | 20 

Ofra » nedred. .| 27 |26 Nedra ; II? 6 

Satakumtay nt la ene 46 | 14 

Summa | 293 | 21/, — 775 1 

| Vasa lün. 

Korsholms s. fögderi | 391 |26 !/, Summa | 1,460 !)| — 

Efter de bada indelningsvärkens godkännande ater- 

stod ännu en fråga att lösa, som härledde sig af det nya 

hemmansindelningsvärket. Det rérde de nya hemmanens 

kamerala natur och till följd däraf hemmansböndernas, 

1) Detta indeln. värk upptog for Nylands o. T:hus 1. samt för 

Egentl. Finlands fem härad samma belopp, som föreslagits i lands- 

kontoren, men skilde sig sätillvida fran förslaget som dari hemställts 

om c. 312 t. fran Ofra o. Nedra Satak. härad och 136 t. fran Aland. 

I beloppet 1,460 t:r upptogs jämväl akademins gamla gratialspannmäl 

(26 t. 4 k. fran Masku härad) äfvensom de 60 t:r, som lector semi- 

narii i filos. fakult. tidigare atnjutit (pa skolstaten). Tiondeindeln. 

värket jämte försl. af år 1812; cons. acad. t. reg. kons. 1 maj 1812 

(gen. guv. skrifv. t. reg. kons. 1812, forra delen). 

Bidrag t. känned. af Fini. 
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särskildt äbornas à kronohemmanen, förhållande till aka- 

demin. Val kom ärendet till behandling och afgörande 

först efter Armfelts kanslerstid, men frågan må såsom en 

följd af det nya indelningsvärket redan här beröras. 

Med anledning af att redan ar 1815 aborna pa nå- 

era af de nya löningshemmanen af krononatur anhållit 

hos landshöfdingen om tillstånd att enligt skatteköpsför- 

ordningarna af 1723 och 1789 fa tillösa sig sina hemman 

under skatte, vände sig konsistorium 1 aug. s. à. till reg. 

konseljen med klagomål öfver att landshöfdingen, trots 

konsistorii invändningar, emottagit sådana ansökningar i 

st. f. att hänvisa dem till akademin Som enligt nad. för- 

ordn. af 23/,, 1811 de nya hemmanen 6fverlatits at akade- 

min med samma ratt och villkor som de gamla atnjutits och 

skatteköpsförordn. af 1723 såväl som prästeständets pri- 

vilegier af s. à. stadgade, att akademihemman icke fingo 

till skatte försäljas utan vederbörandes godtfinnande och 

samtycke, sa anhöll nu konsistorium, att landshöfdingen 

matte förbjudas att taga befattning med sådana skatte- 

köp eller också att alla frågor rörande dessa lämnades 

oafgjorda tills akademin hugnats med en kansler, genom 

hvilken en närmare förklaring rörande akademins dispo- 

sitionsrätt till de nya hemmanen kunde utvärkas. Men 

alldeles samtidigt som denna anhållan framställdes fick 

konseljen mottaga från landshöfdingeämbetet underrättelse 

om att en af konsistorium föranstaltad undersökning på 

de nya hemmanen, i och för hvilken några konsistorie- 

ledamöter hållit sammankomster i socknarna, väckt hos 

allmogen farhågor för att ägande- och skattemannarätten 

icke skulle upprätthållas samt att åborna på kronohem- 

manen skulle fördrifvas från hemmanen eller åhvälfvas 

ökade utskylder. Landshöfdingeämbetet anhöll forty om 

Nat. o. Folk, H. 69. 



238 

regeringens åtgärd till betryggande af hemmansböndernas 

rattigheter. 

Salunda ställd mellan stridiga uppfattningar, fann 

konseljen ingen annan utväg än att uti skrifvelse af den 

2 nov. 1815 hos H. K. M:t anhålla om förklaring 1 ämnet. 

Fragan om skattehemmanen ansag konseljen vara klar, 

men rörande de kronohemman, som anslagits at akade- 

min till löningshemman, lämnade det nad. reskr. af 28/,, 

1811 icke nôdig upplysning. Für sin del var konsel- 

jen böjd für den uppfattningen, att dessa hemman icke 

borde anses annorlunda än såsom vanliga löningshemman, 

från hvilka akademin endast ägde att uppbära räntorna, 

men till hvilka äganderätten icke öfverlåtits åt akademin. 

Skulle konsistorii anspråk på „ägande fri dispositions- 

rätt" till dessa hemman godkännas, komme åborna att 

betagas den rätt de enl. skatteköpsförordn. af 1789 och 

F.o.S. A. af samma år — således en af grundlagarna — 

ägde att kvarsitta på hemmanen och att tillösa sig dem 

under skatte, hvarjämte en sådan tolkning skulle föran- 

leda hvarjehanda svårigheter vid storskiftet samt vid för- 

delningen af skjutsnings- och inkvarteringsbördorna. Men 

då konseljen kände sig villrädig 1 frågan, anhöll hon om 

nåd. förklaring däröfver, huruvida de ifrågavarande lä- 

genheterna skulle anses såsom andra löningshemman, 

hvilkas ränta anslagits till fyllnad i akademins utvidgade 

stat, eller om utöfver detta K. M:ts mening varit att till 

akademins ägande och dispositionsrätt jämväl bortgifva 

Efter det kanslersämbetet i början af år 1816 blif- 

vit besatt infordrades konsistorii yttrande. Det afgafs i 

ett vidlyftigt betänkande af den °/, 1816, hvari bl. a. den 

uppfattning uttalades, att akademins anspråk på samma 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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dispositionsrätt öfver kronohemmanen som öfver andra 

akademihemman icke afsag att jorden skulle blifvit bort- 

gifven och hemmanens natur undergatt förändring. Kon- 

sistorium motsatte sig alls icke abornas rätt till skatte- 

köp af de nya hemmanen i enlighet med vanliga förord- 

ningar, men hemställde om sådan förklaring i ämnet, att 

anhållan om skatteköpen skulle, efter formaliteter, som 

närmare omnämndes, först göras hos konsistorium — icke 

hos landshöfdingen, hvilken icke borde tillåtas utöfva 

uppsikt öfver akademihemmanen — samt att ärendet, ef- 

ter att ha behandlats af de akademiska myndigheterna, 

skulle öfverlåtas till konseljens slutliga åtgärd. Om denna 

uppfattning förenade sig kansler, som därjämte 1 sitt 

utlåtande af den !/, 1816 föreslog, att forklaringen ut- 

tryckligen skulle öfverläta köpesumman till akademin. 

Efter ett par ars ytterligare dröjsmål afgjordes den 

kamerala tvistefragan genom nad. förkl. af den 15 aug. 

1818. Till förhindrande af missförstånd och onödiga far- 

hagor förklarades nu uttryckligen, att akademin ägde 6f- 

ver de nya léningshemmanen samma disposition som 6f- 

ver sina äldre under frälsemannarätt atnjutna hemman, 

men att ocksa hemmansaborna skulle pa det kraftigaste 

bibehållas vid sina ,1 grundlagarne och andra förordningar 

förvarade rättigheter". Ehuru nämligen de nya lägenhe- 

terna skulle atnjutas sasom under frälsemannarätt, skulle 

hemmanens natur därigenom icke blifva förändrad. Skatte- 

böndernas äganderätt skulle nämligen vara ägarena fort- 

farande förbehållen, fastän räntorna gingo till akademin. 

Öfver kronolöningshemmanen skulle akademin utöfva 

samma disposition som enligt författningarna tillkom 

landshöfdingarne — hvarigenom dessa sålunda förklara- 

des skilda från vidare befattning med lägenheterna — 
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men hon kunde icke höja hemmansskatterna, icke heller 

fördrifva åborna ifrån hemmanen så länge de väl häfdade 

jorden och erlade sina utskylder. Önskade åborna på 

kronolöningshemmanen tillösa sig hemmanet under skatt, 

skulle detta förunnas dem i enlighet med skatteköpsför- 

ordningarna (af 19/, 1728, 21/, 1789 och 24/, 1790). Dock 

skulle de — i enlighet med hvad konsistorium föreslagit 

— vända sig med sin anhallan till konsistorium, från 

hvilket vad kunde anföras hos kansler och sist hos H. 

K. M:t. De kronolöningshemman, för hvilka skattebref 

därpå af regeringen på vanligt sätt utfärdades, skulle så 

upptagas såsom skattefrälse och deras innehafvare åtnjuta 

de rättigheter, som i allmänhet åtföljde skattemannarätt. !) 

I allt väsentligt blef sålunda genom den nåd. förkla- 

ringen frågan afgjord i enlighet med konsistorii hemstäl- 

lan, men hemmansbönderna fingo ock, såsom regerings- 

konseljen afsett, sina gamla rättigheter stadfästa på ett 

sätt, som skyddade dem för framtida olägenheter af hem- 

manens ställande under akademins , fria dispositionsrätt“. 

1) Statssekr. handl. 1815 n:o 219; k. förkl. 15 aug. 1818; K. P. 

22 aug. 1815; K. v. Troil t. kansl. */, 1816, kanslersämbetets brefak- 

ter 1816, n:o 34. — Innan författn. blef stadfäst, meddelades den Teng- 

ström, som förklarade sig belåten därmed. Den var enl. hans mening 

„vida skild ifrån senatens oriktiga och illiberala åsikter af saken" och 

fullkomligt öfverensstämmande med hans egna grundsatser. Redan 

året därförinnan hade inom konsistorium framställts förslag om de 

nya kronohemmanens försäljning under skatte. Försäljningen hade 

enligt Tengströms mening äfven den betydelse för akademin, att den 

befriade konsistorium från en mängd ,bondemäl“, som togo bort tiden 

och invecklade konsist. samt kanslersämbetet i ständiga tvister. Teng- 

ström t. R. H. Rehbinder !9/, 1817, ?!/; 0. #/, 1818, Rehbind. saml. 

Bidrag. t. känned. af Finl. 
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Innan de nya hemmanens kamerala natur ännu hun- 

nit pa högsta ort klargöras, hade konsistorium vidtagit de 

anstalter, som den framtida förvaltningen af dessa hem- 

man erfordrade. Därtill hörde bl.a. fastställandet af grän- 

serna för de två fögderier, det öfra och det nedra, på 

hvilka akademihemmanen såsom tidigare skulle vara för- 

delade och hvilka numera erhållit hvart sin uppbörds- 

man, äfvensom upprättandet af en hela det akademiska 

indelningsvärket omfattande jordebok. Det sistnämnda 

uppdraget, som på hösten 1814, efter det konsistorium 

på enskild väg erhållit kännedom om indelningsvärkets 

slutliga godkännande, öfverläts åt akademifogdarne under 

uppsikt af den i kamerala ärenden mycket anlitade prof. 

Hällström, fullgjordes väl under loppet af det följande 

året, då första gången en efter de nya resurserna lämpad 

stat för akademin kunde uppgöras. !) Enligt de nya jorde- 

böckerna belöpte sig hela antalet akademihemman med 

grundräntor i de skilda fögderierna och häraden till föl- 

jande summor: 

1) K. P. 4 mars, 13 sept., 5 okt., 16 dec. 1814. 

Nat. o. Folk, H. 69. 16 
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Talrikast utbredda voro akademins hemman i de 

östliga delarna af Satakunta, kring de stora vattendragen 

från Ikalis ned till Wesilax och Kumo älfdal, med strö- 

gods bortom Näsijärvi intill Tavastland. Uti dav. Mouhi- 

jarvi socken räknade man 121 hemman (däraf 51 ,nya“), 

1 Tavastkyro s. 112 1/, (däraf 18 nya), i Ikalis s. 53 (däraf 

17 nya), i Karkku 831/.,1 Tyrvis 86 1/,, 1 Kumo 26 och i 

Wesilax 99; uti den till Nylands-Tavastehus län hörande 

delen af Satakunta härad ägde akademin 36 hemman i 

Kangasala och Orihvesi socknar med Teisko, Kuhmalax, 

Eräjärvi och Kuorehvesi kapellförsamlingar. Ett annat 

centrum utgjordes af kustsocknarna kring Nystad och 

Raumo med till dem närmast gränsande inlandssocknar. 

Så ägde akademin 1 Vemo socken med Lokalax 14!/, 

hemman, i Virmo s. 16, 1 Nykyrko förv. s. med Nystads 

pastorat 66, 1 Letala s. 48, 1 Pyhämaa s. 36, 1 Lappo s. 

med delar af Euraäminne, Letala och Raumo pastorat 71, 

i Euraäminne s. 9, i Eura s. 13 hemman o. s. v. Ratt 

talrika voro akademibemmanen vidare 1 de mot Nylands- 

Tavastehus län gränsande delarna af Egentl. Finland, 1 

Loimijoki 33, 1 Pöyttis s. med Vahto bol och Brunkkala 

kap. 13, i S:t Martens s. med delar af Lundo, Halhko 

och Pemar pastorat 32, 1 Uskela s. 6, 1 Muurla län 52, 

1 Bjärno s. 16, 1 Kimito 11. Fataligast voro hemmanen i . 

de närmast akademistaden belägna socknarna: 1 Nousis s. 

dock 19 och i Lundo s. 21, men i Masku s. 8, 1 Meri- 

masku kap. 4, 1 Sagu s. (med del af Haliko pastorat) 11, 

i Varfrukyrka (S:t Mariæ) med Rusko bol (och Luono- 

maa 6) 8, 1 Pargas 2, 1 Nagu 3. De s. k. prebende- I. 

aflingehemmanen voro talrikast 1 Virmo, Nousis, Péyttis, 

S:t Martens, Lundo och Varfrukyrka fürv. socknar. 

Inalles belöpte sig akademins hemman, de äldre sa- 
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väl som de genom det nya indelningsvärket tillkomna, 

ar 1814 till 1,161'/, hemman (1,0151/, gamla hem., 88 

,nya“ hem. och 581/, preb. hem.) om 501 „nya“ mantal 

(eller 612°/, gamla mant. och 3411/,;, nya), hvilkas rän- 

tor i årets jordeböcker beräknades uppgå till 8,656 rub. s. 

Sedan år 1808 hade sålunda genom det nya indelnings- 

värket samt genom anläggning af nya hemman (i öfra 

Satakunta) antalet akademihemman ökats med 730. — 

Behällningen fran föreg. ar i akademins fonder, !) hvilka 

numera ökats till 27, steg år 1814 till 142,068 rub. s. 

Uppbörden för året utgjorde 38,373 och behållningen till 

följande år 117,882 rub. s. 

Efter flera ars ovisshet och förväntningar kunde nu 

konsistorium glädja sig åt att ha uppnått den lyckliga 

lösning af de finansiella och kamerala spörsmålen, som 

ansågs nödig för betryggandet af akademins framtid. Den 

slutliga utgången på frågan om indelningsvärket kunde 

anses desto gynnsammare som konsistorium rönt ett visst 

motstånd inom landets egen regering, hvilken i främsta 

rummet lät sig ledas af hänsynen till statsvärkets till- 

stånd, men atm. till någon del bedömde konsistorii pre- 

tensioner från en nog formalistisk ståndpunkt. Att resul- 

tatet artade sig till en seger för konsistorium, därför 

hade man, näst kejsarens välvilja, att tacka den hjälp, som 

lämnades akademin af hennes inflytelserika kanslerer. 

1) De utgjordes bl. a. af gratialspannmals-, publika stipendiers, 

biblioteks-, trädgårds-, musei-, särskilda instruments-, laboratorii-, ex- 

pens-, reparations-, Haartmanska professions-, Bilmarkska adjunkts- 

löne-, Porthanska testaments- och besparingsfonderna samt följande 

privata stipendiifonder: Arckenholtz', Bilmarks, Bremers, Ekestubbes, 

Haartmans, Haartman-De la Myles, Hedmans, Segercrantz', Wahls och 

Stromdahls. 
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Under tiden hade det flerariga dröjsmålet med frà- 

gornas afgörande beredt akademin hvarjehanda svarighe- 

ter. Da under arens lopp de genom den nya staten till- 

komna tjänsterna blifvit besatta under väntan pa indel- 

ningsfrågornas snara lösning, hade näml. ökade anspråk 

ställts på akademins betalningsförmåga och äfven 1 öfrigt 

hade behofven ökats. !) Tidt och ofta var konsistorium 

nödsakadt att vända sig till regeringen med anhållan icke 

endast om det kontanta understödets utbetalande, utan 

också om utanordnande af de 1 utsikt ställda hemmans- 

och spannmålsräntorna 1 penningar efter markegångsvär- 

det. I mars 1813 framhölls, hurusom de nya tjänstemän- 

nen såväl som stipendiater och gratialister befunno sig i 

ett svårt läge till följd däraf att 1812 års löner och un- 

derstöd ännu icke blifvit dem tilldelade, hvarför konsisto- 

rium anhöll, att en provisionell anordning måtte beviljas 

å den summa, som svarade mot fordringarnas belopp. För 

år 1812 steg denna deras fordran i hemmansräntor och 

1) Huru viss man var på indelningsvärkets godkännande fram- 

går däraf, att konsistorium i början af 1831 anhöll hos kansler, vid 

samma tid t. f. gen. guy., att den redan påbörjade uppbörden af 

kronotionden och räntorna från de åt akademin föreslagna hemmanen 

skulle inhiberas intills nådig stadfästelse å indelningsprojektet erhål- 

lits, på det att icke, akademins lärare, stipendiater m. fl. till förlust, 

nämnda afgifter skulle af kronans uppbördsmän blandas med krono- 

uppbörden. Hvad som redan uppburits skulle kvarstå odisponeradt 

till K. M:ts utlåtande i målet, ,helst det ej kan vara att förmoda 

det H. K. M. gör någon ändring i det af landshöfdingen 1 länet upp- 

rättade och af kejs. reg. kons. redan godkända indelningsförslag“. 

Armfelt förklarade denna anhållan för billig, men reger. kons, till 

hvars pröfning och vidare åtgärd den hänsköts, ansåg sig icke kunna 

samtycka till uppskofvet med skatteuppbörden. K. R. 26 jan. 1813; 

reg. kons. t. konsist. 3 febr. 1813; reg. kons. pr. 3 febr. 1813. 
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tionden enligt den nya staten efter kronovärdi till 2,832 

rub. indelt, hvilket enligt markegängsvärdet belöpte sig 

41/, gang hôgre. I slutet af ar 1813 uppgafs enahanda 

fordran för året — utöfver den gamla staten — stiga 

enligt kronovärdi till 3,736 rub. indelt, motsvarande en- 

het markegangstaxan 16,811 rub. s., samt det kontanta 

understödet till 8,502 rub. s. oindelt. I december 1814 

framkom konsistorium med en slutlikvid, enligt hvilken 

akademins ännu återstående fordringar for aren 1811— 

1813, såsom de efter af konsistorium gifvet uppdrag be- 

räknats af prof. Hällström, uppgingo till 29,444 rub. s. 1) 

Men om akademin hade svårt att reda sig med sina 

medlemmars anspråk på löner och understöd, var det 

icke mindre kinkigt för regeringen under de svåra för- 

hållanden, i hvilka landets finanser de första åren efter 

det nya statsskickets grundläggning befunno sig, att till- 

mötesgå de fordringar, som ställdes på henne. ?) Gång 

1) K. R. 1 maj, 16 juni 1812, 3 mars, 8 nov., 16 dec. 1813, 15 

apr., 9 dec. 1814; K. P. 5 juni 1812. 3 apr., 8 nov, 16 dec. 1813, 5 

o. 28 okt., 2 o. 9 dec. 1814 m. m.; reg. kons. t. konsist. 20 jan. 1814. 

?) Den 17 dec. 1813 skref L. G. v. Haartman till Tengstrém 

med anledning af akademins stora fordran hos kronan: , Det vore 

önskligt, om vi kunde få ut vår fordran, men det lär ej vara att 

tänka därpå. Statsvärkets tillstånd är ynkligt. Helsingfors uppslu- 

kar allt, som kan besparas; allt annat godt sitter emellan. Sista re- 

soursen blir väl riksdag — och nya pålagor. Bäst hade varit, om 

man hade förekommit såväl det ena som den andra; men bågen spän- 

des för högt." Samma år hade lagman G. v. Kothen i Viborg hört 

uppgifvas, att akademins utvidgade löneförmåner, Helsingfors upp- 

höjelse till hufvudstad och de för en del städer och landsorter med- 

gifna skadeersättningarna utgjorde „basis till den förmodade [stats]- 

banquerotten“. I bref till Aminoff talar frih. C. Mannerheim om 

„landets val betalte högskola", „denne kostsamma akademi". Kothen 

t. Aminoff *4/, 1813, Mannerheim t. d:o !°/,, 1812, !92/, 1813. Rilax saml. 
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efter annan blef det nödvändigt att uppskjuta med utan- 

ordningarna tills nödiga medel hunno inflyta och någon 

gang måste anspråken afsläs. Men savidt man kan döma, 

sökte reger. konseljen efter förmåga att ga akademins 

önskningar till möte. I mars 1812 beviljades i förskott 

på indelningen 6,700 rub. s. (= 20,100 rub. b. a.); i de- 

cember s. å. utanordnades det kontanta understödet, hvar- 

emot en likvid om indelningsräntorna och tiondespann- 

målen förklaradas omöjlig att uppgöra intills den nya 

indelningen värkställts, men i april 1813 utlofvades, på 

konsistorii anhållan, 1 förskott därpå 13,000 rub. s. att 

utbetalas från Åbo ränteri, då tillgångarna medgåfvo det, 

1 svenskt mynt. I jan. 1814 utanordnades på föregående 

års löner 1 enlighet med konsistorii begäran 3,736 rub. s. 

indelt (= 16,811 rub. s.) samt 1 kontant understöd 8,502 

rub. s. att utbetalas , efter sig företeende tillgångar för- 

skottsvis intill dess en närmare reglering och likvid om 

dessa indelningar och medel kan ske“. I juni s. à. till- 

sades konsistorium att vända sig till landshöfdingen för 

erhållande af det kontanta understödet (enligt gamla och 

nya staten inalles 6,763 rub. s.) kvartaliter och i decem- 

ber beviljades ett förskott af 4,500 rub. s. (= 13,500 

rub. b. a.) för inköp af fysikaliska och kirurgiska instru- 

ment. Och slutligen godkändes år 1816 slutlikviden mel- 

lan akademin och staten enligt den uträkning, som af 

konsistorium presenterats. !) 

På samma sätt, om också efter upprepade dröjsmål, 

föranledda af statsvärkets svaghet, kom konsistorium i 

1) Reg. konselj. t. konsist. 18 mars, 14 dec. 1812, 12 apr. 1813, 

20 jan, 9 juni, 8 dec. 1814, 5 aug. 1816; K. P. 23 mars 1812, 14 juli 

1814; reg. kons. pr. (oec. dep.) 18 mars 1812, 20 jan., 9 juni, 8 dec. 

1814. 
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åtnjutande af de byggnadsunderstöd, som utlofvats 1 det 

nad. reskr. af den 19/5, febr. 1811. I enlighet med kon- 

storii hemställan tilldelades akademin, utöfver de tidigare 

föreskrifna 20,000 rub. s., genom reskr. af 18/, 1812 ytter- 

ligare ett belopp af omkr. 30,000 rub. s. i och för det 

nya akademihusets fullbordan att utbetalas med 20,000 

rub. b. a. om året. Det dröjde dock intill år 1816, innan 

sista afbetalningen kunde af senaten medgifvas. !) 

* 

Medan konsistorium bidade pà den nädiga stadfästel- 

sen à det nya indelningsvärket och tid efter annan hug- 

nades med förskotter à de blifvande inkomsterna, vidto- 

gos ocksa förberedelser för en framtida fördelning af de 

motsedda hemmansräntorna bland vederb. lärare och tjän- 

stemän. Pa våren 1812 öfverenskom konsistorium om en 

sådan tolkning af reskriptet af 1%/,, febr. 1811, att endast 

de tjänstemän, hvilka vid tiden för dess utfärdande inne- 

hade sin tjänst, skulle ätnjuta de förbättrade löneförmä- 

nerna fran samma dag, att därförinnan bortgängne lära- 

res efterlefvande skulle ätnöja sig med tidigare ätnjuten 

löneuppbörd, att de professorer, hvilka redan innehade 

prebende hemman med högre grundränta än den 1 staten 

beräknade, skulle tıllätas behälla dessa, men för senare 

utnämnda en sådan förmån icke medgifvas, äfvensom att 

äldre lärares rätt att framför yngre 1 samma fakultet op- 

tera för lediga indelningar skulle utsträckas till prebende 

hemmanen. Dessa grundsatser blefvo ock någon tid ef- 

1) K. R. 13 apr. 1812; reg. kons. pr. 3 juli 1811, 15 okt. 1812, 

5 aug. 1816; kansl. t. konsist. 9 sept. 1812; gen. guv. t. H. K. M. 28 
uf t=) 

juni 1812 i statssekr. handl. 1812 n:o 222. 
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terat godkända af Armfelt.1) I november 1812, da indel- 

ningsprojektet blifvit tillstyrkt af regeringskonseljen, till- 

sattes inom konsistorium en komité — bestående af prof. 

Pippingsköld, Hällström, Palander, Fattenborg och Ahl- 

stedt — för att uppgöra förslag till fördelning och reg- 

lering af de föreslagna indelningshemmanen m. m. Ko- 

mitén blef fardig med det väsentligaste af sitt uppdrag 

redan 1 april följ. ar, da den till konsistorium öfverläm- 

nade ett vidlyftigt betänkande rörande grunderna för in- 

delningsvärket jämte förslag till lönehemmanens fördel- 

ning. Betänkandet godkändes af konsistorium och de 

till indelning godkända, men af H. K. M:t ännu icke 

stadfästa hemmansräntorna utlottades 1 noga beräknade 

lotter bland akademins professorer, tjänstemän och sti- 

pendiater. Ett år efteråt, 1 mars 1814, fördelades, 1 en- 

lighet med ett betänkande af rektor, prof. Hällstrôm, ge- 

nom lottning prebende hemmanen och lönefylinaderna 

för en del professorer och professores emeriti äfvensom 

löneindelningarna för adjunkter, sprak- och exercitiemä- 

stare. Med afseende a de sistnämnda beslöts, att da de 

voro sa omtänksamt beräknade, att 1 framtiden nagon 

väsentlig skillnad i förmåner icke var att emotse, de 

skulle vara fästa vid de tjänster, hvilka de nu tilldelats, 

och att förty den optionsrätt till ledigvordna indelningar, 

som medgifvits professorerne, icke skulle tillkomma ad- 

junkter, språk- och exercitiemästare. ?) 

I god tid reglerades också frågan om prebende pa- 

storaten. Dessa hade sedan äldre tider tillbaka innehafts 

af såväl teologie- som filosofieprofessorer, men uti 1811 

1) K. P. 23 mars, 16 maj, 29 aug. 1812. 

2) K. P. 23 nov. 1812, 13 o. 30 apr. 1813, 4 o. 26 mars 1814. 
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ärs reskr. rörande den nya staten var det stadgadt, att 

de framdeles skulle ätnjutas endast af den teologiska fa- 

kultetens lärare, professorer såväl som adjunkter, och att 

den filosofiska fakultetens professorer skulle aflönas alle- 

nast med indelningar och prebende hemman. Af de tre 

pastorat, som innehafts af sistnämnda fakultet, skulle 

sålunda ett dfverlatas till teologiska fakulteten, som ju 

ökats med en ordinarie professur, medan de två äter- 

stående skulle atskiljas från akademin. Som emellertid 

vid uppgörandet af förslaget till den nya staten profes- 

sorerne Hällström och Lagus förbehållit sig att fortfa- 

rande få åtnjuta sina prebende pastorat (S:t Marie och 

Lundo), hemställde konsistorium om att afträdelsen af 

socknarna skulle uppskjutas tills nämnda professorer af- 

gått, men att oberoende däraf akademin skulle tillåtas att 

för egen del uppbära de belopp (48 rub. s. för pastorat), 

som i den nya staten upptagits såsom ersättning för af- 

trädelsen. Därjämte anhöll konsistorium, att då afträdel- 

sen komme att äga rum, akademin måtte berättigas att 

afstå Lundo och S:t Karins såsom de för akademin minst 

förmånliga prebendena. Den sistnämnda socknen, hvilken 

egentligen tillkom förste: teologie professorn såsom lands- 

pastorat vid sidan af Åbo svenska domkyrkoförsamling, 

önskade man få ersatt med något förmånligare landspa- 

storat, helst med tiden S:t Marie, emedan domprosten 

icke endast innehade främsta sätet bland consistoriales, 

,utan ock såsom pastor 1 en stor och af många särskilda 

corpser bebodd stad sannolikt skall föranledas till de- 

penser, som akademins öfriga lärare ej lika nödvändigt 

behöfva vidkännas“. Den teologie adjunkt, hvilken före- 

stod det teologiska seminariet, borde såsom tidigare — en- 

ligt en k. förordn. af år 1807 — varit föreskrifvet inneha 
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den finska domkyrkoförsamlingen. Men i öfrigt ansåg 

konsistorium, att enligt billighet och gammal plägsed en 

äldre professor inom teologiska fakulteten borde äga op- 

tionsratt till ett ledigt pastorat framför en 1 tjänsten yngre. 

Samtliga dessa af hänsyn till akademins och enskilda pro- 

fessorers fördelar starkt pävärkade hemställningar blefvo 

ocksa beviljade ar 1812. Da vid samma tid den ledig 

vordna första teologie professuren blef besatt, tilläts den 

nya innehafvaren prof. G. Gadolin att behålla sitt förra 

pastorat (Nådendal och Reso) intills S:t Marie blef le- 

digt, då det skulle förenas med domprostesysslan. An- 

dra teologie professorn Jak. Bonsdorff innehade vid 

samma tid Masku, åt den tredje (H. Snellman) tilldela- 

des Pemar, åt den fjärde (E. G. Melartin) S:t Karins. 

Af adjunkterne innehade, såsom redan nämndes, den ena 

(A. Lauræus) finska domkyrkoförsamlingen, den andra 

(G. Hirn) erhöll Pukkis. !) 

Från lönefrågorna kom konsistorium vidare in på 

de akademistaten beviljade pensionsförmänerna. Efter att 

ha inhämtat utlåtande i ämnet af den för statens regle- 

ring tillsatta komiten öfverenskom det i början af år 1812 

om den allmänna grundsats, att professorer, som uppnått 

60 års alder och i 25 år innehaft ordinarie syssla eller 

WK Pl 17 mars, 3 apr. 1812; KR: 17 mars 1812 MP ED 

1813; kansl. t. konsist. 28 maj/9 juni, 30 juli 1812, !°/,, jan., 28 febr. 

1813; reskr. t. kansl. 6 sept. 1812. — Hos J. Fr. Aminoff anhöll prof. 

G. Gadolin om att han måtte hos kansler tillstyrka konsistorii hem- 

ställan rörande första teologie professorns prebende, så att han finge 

behålla Nådendals pastorat, där han nedlagt stora kostnader och där 

han hade för sin familj ett bättre sommarställe än på Nummis sand- 

backe. Gadolin t. Aminoff 23 mars 1812. — Lundo blef ledigt 1824, 

S:t Marie först 1844. 
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genom sjukdom hindrades att sköta tjänsten, skulle be- 

rättigas att afga med åtnjutande af de at emeriti utlof- 

vade förmånerna, men därmed också vara skild fran kon- 

sistorium och alla akademiska munera. Som emellertid 

professorerne 1 de tre hégre fakulteterna voro i afseende a 

löneförmåner gynnsammare ställda an den filosofiska fa- 

kultetens ledamöter och man för öfrigt antog, att de nya 

indelta lönerna — således också de för två professores 

emeriti förbehållna — skulle blifva mindre förmånliga än 

de gamla, beslöt konsistorium att hos kansler hemställa 

om ett sådant „dispositionssätt“ med pensionerna, att en 

professor emeritus skulle för sin återstående lefnad kvar- 

stå vid den ordinarie lön, han vid afgåendet åtnjöt, samt 

att hans efterlämnade enka och omyndiga barn efter ho- 

nom skulle åtnjuta nådår såsom efter professor 1 tjänst. 

Den som efterträdde en sådan professor emeritus skulle 

tillsvidare, tills dennes löneförmåner blefvo lediga eller 

någon förmänligare lön inom fakulteten kunde tillträdas, 

atnöja sig med den à stat upptagna emer. professors lö- 

nen. Hände åter att flere än två professorer på nämnda 

sätt afgingo från tjänsten, skulle de senare utnämnda åt- 

nöja sig med sin tidigare innehafda lön tills en ordinarie 

professors lön inom fakulteten eller också en emeritus 

professors förmåner kunde honom tilldelas. Denna fram- 

ställning blef till alla delar af kansler godkänd. !) Pa 

samma sätt stadfästes det förslag till fördelning af öfriga 

lärares, tjänstemäns och betjäntes pensionsförmåner, som 

af konsistorium utarbetades efter det professorernes ål- 

derdom blifvit tryggad. Därigenom stadgades, att de 

1) K. P. 23 mars 1812; K. R. 16 maj 1812; reskr. t. kansl, 18 

aug. 1812; kansl. t. konsist. 9 sept. 1812. K. K. B. 
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hvilka uppburit penningelén skulle för sin återstående 

lifstid atnjuta hälften däraf 1 pension och de som haft 

indelning tilldelas en penningepension, motsvarande fyr- 

dubbla kronovärdet af hälften af deras förra lön. !) 

I fråga om gratialspannmålens fördelning uppgjordes 

år 1812 af prokansler ett förslag till reglemente, som god- 

kändes af konsistorium och därpå stadfästes af kansler. 

I detta reglemente stadgades, att ordinarie professors 

enka skulle efter tjänste- och nådårens utgång erhålla 

del af gratialen så länge hon satt i enkestånd samt för- 

höll sig ärbart och anständigt. Äfvenså skulle efter kon- 

sistorii förslag och kanslers därpå grundade bifall under- 

stöd medgifvas ordinarie professors minderåriga och oför- 

sörjda barn, som sig sedigt och ärbart uppförde, näml. 

söner intill deras 18:de år, såframt de icke därförinnan 

erhöllo något större stipendium eller från akademin skilde 

ingingo i annat lefnadsstånd, döttrar tills de blefvo gifta 

eller annars försörjda. Var en professors son af sjuk- 

dom förhindrad att sig försörja, kunde hans understöd 

utsträckas utöfver den föreskrifna åldersgränsen. Belop- 

pet af understöden skulle efter konsistorii årligen före- 

tagna pröfning utgöra 12—24 tunnor spannmål för enka 

samt 5—10 t:r för hvarje oförsörjdt barn. I mån af 

ökadt antal nya pensionstagare kunde de äldres pensioner 

minskas, dock icke under nämnda minimibelopp, men om 

tillgångarna icke ens på detta sätt medgåfvo utdelande 

af nya pensioner, fingo de sist tillkomna vänta tills en 

1) K. R. 22 jan. 1813; kansl. t. konsist. 1%/,, jan. 1813. Öfver- 

skottet af det till pensionerna anslagna understödet, 432 rub. s., 

skulle gà till bespar. fonden, fran hvilken pensionerna skulle utbe- 

talas. 
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pension blef ledig, hvarvid enkor ägde företrädesrätt 

framför barnen. 1) 

Slutligen ordnades jämväl stipendierna för den stu- 

derande ungdomen. Efter det statsregleringskomitén af- 

gifvit ett betänkande 1 ämnet godkändes 1 juni 1812 ett 

af prokansler uppgjordt förslag till reglemente för de 

publika stipendiernas förvaltning och sändes till kansler, 

som stadfäste såväl detta som särskilda i förening där- 

med gjorda hemställningar rörande de privata stipen- 

dierna. I fråga om de publika stipendierna uttalade kon- 

sistorium i sitt förslag den redan tidigare hyllade grund- 

satsen, att stipendierna borde användas till understöd „ej 

blott för torftiga, utan tillika skickliga eller åtminstone 

godt hopp om sig gifvande studerande ynglingar", hvar- 

för det ansågs lämpligare att utgifva stipendier till ett 

högre belopp åt ett utvaldt fåtal än att stycka medlen i 

DR 24 apr, I may, 2) aug: LS Ke ih. 16% juni 1812; 

kansl. t. konsist. 30 juni 1812. — Under de första aren kom endast 

en mindre del af de för ändamålet beviljade 100 t:rna till använd- 

ning, men Armfelt vidhöll såsom allmänt villkor för understödets ät- 

njutande att emottagarinnan. var bosatt inom Finland. Af särskild 

ynnest samtyckte han till konsistorii anhållan att utdela understödet 

åt den omkr. 80:åriga professorskan Clewberg, som af sin höga ålder 

och sjuklighet hindrats att öfverflytta från Sverige, men han fram- 

höll, hurusom det icke kunde anses ,med vår nådiga monarks afsik- 

ter och samhällets fordringar enligt, att den af Finlands medborgare, 

som öfvergitvit fosterjorden och bosatt sig uti ett främmande land, 

äfven skulle blifva delaktig af de välgärningar, genom hvilkas benå- 

dande en huld regering icke allenast velat sörja för den medellösa 

alderdomens bärgning och utkomst, utan äfven belöna patriotiska 

tänkesätt och gärningar". K. P. 23 jan. 1813, 24 febr. 1814; K. R. 

23 febr. 1813, 10 jan. 1814; kansl. t. konsist. 9/3, jan., 8 aug. 1813, 

27 jan. 1814. 
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alltför sma summor. Ur stipendiefonden, 720 rub. s. ind. 

skulle enl. reglementet utgifvas 30 stipendier à 16 rub. 1 

den 6fra och 20 stipendier a 12 rub. i den nedra klas- 

sen. Berättigade att pa behörig tid om stipendierna täfla 

voro ,studerande ynglingar af alla stand, nationer och 

kunskapsyrken, da de äro födde uti eller medborgare af 

ryska kejsaredömet“. För stipendiernas undfaende er- 

fordrades godkända förhör inför en af fyra inspectores 

stipendiariorum bestaende examenskommission, som ägde 

att efter sig emellan uppgjord och af konsistorium god- 

känd fördelning af arbetsbérdan examinera ,i de för 

hvarje akademisk medborgare oumbärligaste kunskaps- 

stycken“. Stipendierna, som 1 man af tillgang och efter 

jämförelse af sökandenas examensprestationer utdelades 

af konsistorium terminligen, skulle innehas 1 fyra år, 

upphörde dock tidigare i fall stipendiaten inträdde i pub- 

lik tjänst, men kunde under vissa förhållanden utsträckas 

utöfver de fyra åren för filosofie kandidater och magistrar. 

I fråga om stipendiatexamina såväl som rörande stipen- 

diaternas skyldighet att profitera af den akademiska un- 

dervisningen samt den af inspectores stipendiariorum och 

konsistorium utöfvade kontrollen öfver stipendiaternas flit, 

meddelades 1 reglementet särskilda föreskrifter, som vi 

här kunna förbigå. !) 

Men jämte det konsistorium öfverenskom om de åt- 

gärder 1 fråga om löneregleringen m. m., som det nya in- 

delningsvärkets tillämpning ansågs påkalla, var det också 

1) K. P. 23 mars, 16 juni, 21 aug. 1812; K. R. 16 juni 1812; 

kansl. t. konsist. 30 juli 1812. 
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betänkt pa att yttermera betrygga akademins oberoende 

för framtiden. Såsom i det föregående framhallits, hyste 

konsistorium en särskild tillgifvenhet för de indelta 16- 

nerna pa grund af deras laga kronovärdering, och det 

utgick fran den uppfattning, att under davarande ovissa 

penningeférhallanden jordegendomen och jordräntorna ut- 

gjorde den palitligaste förmögenhetstitel samt gäfvo den 

bästa inkomst. Som nu de under konsistoru vård stående 

fonderna utgjordes af kontanta medel, dem det var kon- 

sistorii sak att pa förmänligaste sätt förvalta, hade man 

redan tidigare kommit pa den tanken att genom nämnda 

medels placering 1 jordegendomar betrygga afkastningen 

fran dessa fonder och därjämte befria sig fran det myckna 

bråket med utläningsrörelsen. Planen omfattades med 

särskildt intresse af prokansler, hvilken under dessa ti- 

der framstod såsom en nitisk befrämjare af akademins 

fortkomst såväl 1 materiellt som i annat hänseende. Med 

anledning af ett till konsistorium framställdt anbud om 

försäljning af några frälselägenheter i Åbo stads omnäjd 

hemställde han i början af ar 1812 till konsistorii bepröf- 

vande ett närmare motiveradt förslag att hos kansler an- 

hålla om allmänt tillstånd för akademin att uppköpa landt- 

egendomar i den mån sådana kunde erhållas på förmån- 

liga villkor. Erinrande om de våldsamma politiska skak- 

ningarna, hvilka tycktes alltjämt fortgå och lätt kunde 

ånyo närma sig de nordiska länderna, framhöll biskopen, 

hurusom akademins kontanta behållning till största delen 

utgjordes af svenska bancosedlar, hvilka redan sjunkit i 

värde och framdeles kunde göra det ännu mera, till afse- 

värd förlust för fonderna. Att vidare placera sin förmö- 

genhet i sådant mynt var desto farligare som Finlands 

innevånare icke vidare åtnjöto förmånen att genom sina 
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ombud vid riksdagen följa med ,det forna moderlandets 

finansställning“, utan kunde man , blott gissningsvis" 

bilda sig en föreställning därom. Särskildt om det kom 

till en förnyad brytning emellan Sverige och Ryssland, 

skulle akademins förmögenhet bringas „pä ett nytt vag- 

spel”. Äfven om man hade att motse svårigheter för 

jordbruket till följd af den fria spannmålsinförseln från 

Estland och Livland, var det dock vida tryggare att 

placera fonderna, särskildt och åtminstone besparingsfon- 

den, 1 landtegendomar, hvilka upplätos på 25—30 års 

arrende mot afoifter in natura. Hemställande allt detta 

till konsistorii godtfinnande, förklarade prokansler sig 

„nöjd att såsom vän af allt hvad akademin bata kan 

hafva påkallat konsistorii uppmärksamhet för ett ämne af 

stor vikt och att tillika dymedelst hafva fått både ådaga- 

lägga och justificera egna tänkesätt för en eftervärld“. 1) 

Såsom vanligt, då märkligare förslag blefvo af pro- 

kansler framställda, förenade sig konsistorium „ı alla de- 

lar“ om projektet samt godkände en hemställan till kans- 

ler, hvari anhållan gjordes om rätt att förvandla akade- 

mins ägande kapitaler till fast egendom på landet. 2) Den 

samtidigt timade förändringen med kansleriatet gjorde 

dock att den påtänkta framställningen tog uppskof till 

augusti s. å., då den föredrogs för Armfelt vid hans del- 

tagande i konsistorii sammanträde. Efter att utan svärig- 

het hafva inhämtat kanslers samtycke till inköp af jord i 

allmänhet hemställde rektor G. Gadolin på konsistorii 

vägnar om att denna rätt måtte utsträckas jämväl till sä- 

1) RK. BT febri, 17 mars. 1812; 

?) K. P. 3 apr. 1812. I ett konsist. beslut d. °°/, 1812 talas 

om besparingskassans placering i frälse- 1. säteriegendomar på landet. 
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terier och annan frälsejord. , Men — hette det i den 

ödmjuka framställningen — emedan sådant, såsom i an- 

seende till frälseståndets privilegier fråga möjeligen un- 

derkastadt, utan H. K. M:ts härtill lämnade allernådigste 

tillstånd icke kan till värkställighet befordras, ty anhöll 

rektor à konsistorii vägnar, det täcktes H. Exc. denna 

akademins underd. anhållan hos H. K. M:t i underdånig- 

het föredraga och nådigt bifall därtill utvärka.“ Äfven 

i denna form blef önskningsmålet gynnsamt upptaget. 

Armfelt lofvade gifva saken sitt understöd och uppma- 

nade konsistorium att uppsätta ett närmare formuleradt 

förslag i ämnet, hvilket också genast efterkoms. Med 

upprepande af tidigare anförda synpunkter rörande pen- 

ningeväsendets förändringar, framhöll konsistorium uti sin 

skrifvelse, hurusom „den finska jorden är af olika natur 

och medför för ägaren olika förmåner och skyldigheter", 

till följd hvaraf konsistorium hade ,den önskan öfrig att 

akademin måtte erhålla rättighet att besitta frälsejord så- 

som för innehafvaren mest förmånlig". Det nämndes in- 

tet särskildt om det s. k. ypperliga frälset — säterier, 

ladugårdar samt rå- och rörshemman —, men att önsk- 

ningsmålet afsåg äfven 'dessa, framgick såväl af skrifvel- 

sens affattning 1 öfrigt som af den muntliga framställnin- 

gen af ärendet vid konsistorii sammanträde. 1) Meningen 

var att utarrendera hemmanen mot afgifter in natura. 

Det var en tämligen djärf och uppseendeväckande 

hemställan, som ur statsrättslig synpunkt kunde bade för- 

svaras och bestridas. Uti de adliga privilegierna af år 

1723 § 27 såväl som i F.0.S. A. 1789 mom. 3 förbehölls 

1) K. P. 29 aug. 1812; K.R. 29 aug. 1812 jämte en odat. hem- 

ställan till Armfelt. 
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besittningsrätten till säterier samt ra- och rérshemman ut- 

tryckligen adeln såsom ett uteslutande privilegium, hvil- 

ket afsåg att upprätthålla ståndets styrka och välmåga. 

Men betydelsen af detta privilegium försvagades genom 

den i nämnda adl. privilegier åt regenten medgifna för- 

månen att benåda ofrälseman, som , medelst goda och 

nyttiga tjänster gjort sig af riket och fäderneslandet där- 

till väl förtjänt och värdig", med rätt att köpa och be- 

sitta ,sådana för adeln allena privilegierade gårdar och 

gods". Meningen var helt naturligt att denna ynnest 

skulle beviljas endast i enskilda fall och på särskild an- 

hallan. Den hade emellertid under svenska tiden ofta 

nog blifvit tilldelad ofrälse personer emot närmare före- 

skrifna afgifter till allmännyttiga ändamål, hvarpå godsen 

stundom genom köp öfvergått till andra. Och under de 

år, som förflutit efter kriget, hade ofrälsemän, både tjän- 

stemän och andra, följande äldre traditioner, hos den nye 

herskaren anhållit om tillstånd att med adliga rättigheter 

besitta allodialsäterier, som de tillhandlat sig dels af adels- 

män dels af ofrälse jordägare. Regeringskonseljen hade 

också med åberopande af de adliga privilegiernas med- 

gifvande samt redan utbildad kutym tämligen liberalt till- 

styrkt de gjorda ansökningarna, af hvilka åtm. de festa 

blefvo af kejsaren godkända, vanligen dock — synes det 

— med begränsning af rättigheten till sökanden, hans 

hustru och barn. Genom ett kejs. reskr. af år 1811 hade 

t. 0. m. närmare stadgats om användningen af de afgif- 

ter, som fortfarande skulle erläggas för det nåd. tillstån- 

det. 1!) Och till alla dessa prejudikat af äldre och nyare 

1) Bland sökandene under åren 1810—12 har jag fäst mig vid 

några tjänstemän, två förnämligare köpmän och en prost; deras be- 

gäran tillstyrktes af reg. kons. på grund af deras tjänstevärksamhet, 
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datum, hvilka hänförde sig till enskilda personer af ofrälse 

stand, kom ännu den omständighet, att ett kungl. privi- 

legiebref af den °!/; 1624 för Uppsala akademi, som en- 

ligt akademins i Åbo stiftelsebref samt senare resolu- 

tioner borde ha sin tillämpning äfven på denna läroin- 

rättning, medgaf akademin att både emottaga och med 

sina kontanta medel tillhandla sig frälsejord, som därpå 

skulle få besittas under frälsefrihet. 

Med skäl kunde ifrågasättas, huruvida en rättighet, 

sådan som den hvarom konsistorium hemställde, värkli- 

gen skulle lända akademin till nytta, och på goda grunder 

kunde från adlig synpunkt anmärkas, att rättigheten, be- 

gagnad 1 större omfattning, komme att i alltför hög grad 

träda ståndets anspråk på uteslutande rätt att besitta yp- 

perligt frälse för nära. Men 1 princip tycktes svårigheter 

egentligen icke möta och såvidt på kansler berodde kunde 

väl konsistorium göra sig förhoppningar om hans be- 

nägna understöd. Enligt löfte föredrog Armfelt redan 

som ansågs motsvara fordringarna i de adl. privilegierna. Men då 

en länsman och en logarfvare begärde att komma i åtnjutande af be- 

sittningsrätt till säteri, sändes ansökningen till kejsaren med den an- 

märkning, att den i nämnda $ omtalade ,omständighet här icke egent- 

ligen inträffade". — I fråga om afgifterna hemställde reg. kons. i 

skrifvelse den ?1/; 1811 om att dessa — som icke voro alldeles obetyd- 

liga — skulle gå dels till finska riddarhuset för en blifvande adlig 

jungfrustiftelse dels till hospitalsfonden, men kejsaren förordnade — 

enl. Speranskys skrifvelse till gen. guvern. af ?®/, s. 4. — att de tills- 

vidare skulle erläggas till statskassan; någon tid efteråt ändrades 

detta sålunda att afgifterna skulle begagnas till de af reg. kons. före- 

slagna ändamålen. Reg. konselj. oec. dep. pr. 5 febr., 22 okt. 1810, 29 

jan., 5 o. 7 mars, 7 o. 21 maj 1811; statssekretariatets handl. 1811 

n:o 1, 1813 n:o 38 och 197; finska komiténs bref t. gen. guy. ?1/, 1814, 

15/: 1816; J. G. v. Bonsdorff, Finlands kamerallagf. I: 198—199. 
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fore årets utgång ärendet för kejsaren, men vare sig att 

han ändrat mening 1 fråga om ärendets behandling eller 

att andra inflytelser kommo att invärka — den motsedda 

stadfästelsen på konsistorii hemställan gafs icke. Kejsa- 

ren förklarade, att han visserligen , alltid velat hafva kej- 

serl. akademin i Åbo vid det henne förunnade och af H. 

M:t stadfästade privilegium bibehållen att oberoende ifrån 

landets allmänna administration stå under den för akade- 

min särskildt tillförordnade styrelses, men att han vid 

öfvervägande af att frågan rörde ridderskapets och adelns 

rätt fann nödigt att före frågans afgörande infordra fin- 

ska komitens betänkande efter det ,, vederbörande däröf- 

ver hörde blifvit". Med anledning häraf anmodade frih. 

J. F. Aminoff såsom komiténs t. f. ordförande regerings- 

konseljen i Åbo att utlåta sig öfver konsistorii hemstäl- 

lan. !) 

Inom konseljen mötte frågan ett så godt som enhäl- 

ligt motstånd. Endast en bland ledamöterna syntes böjd 

för att under vissa villkor samtycka till förslaget, men i 

öfrigt blef detta föremål för en mer eller mindre omild 

kritik. Särskildt framhölls den fara, som hotade de adliga 

privilegierna, om akademin beviljades en obegränsad in- 

köpsrätt till den privilegierade jorden, men därjämte ut- 

talades farhågor för att en alltför omfattande jordbesitt- 

ning skulle ha till följd olägenheter såväl för akademin, 

hvilken skulle blifva „halfvägs en högskola, halfvägs en 

direktion öfver landtbruk“, som ock för odlingen på de 

inköpta godsen. Den förstnämnda synpunkten framhölls 

särskildt af öfverste Reuterskiöld, hvars tankar dock i 

1) Armfelt t komitén 13 nov. 1812, Aminoff t. reger. kons. 2 

dec. 1812 bl. statssekr. handl. 1812 n:o ??/,,,. 
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princip omfattades jämväl af öfriga ledamöter; den s.a.s. 

mer opportunistiska ståndpunkten företräddes af statsrå- 

det Gyldenstolpe, hvars yttrande understöddes af statsrå- 

den v. Willebrand och Mannerheim samt lades till grund 

för konseljens betänkande. ') 

Uti detta, som afgafs den 10 april 1813, framhölls 

först, hurusom rättigheten „att utan inskränkning till 

myckenhet, tid och ort få förvärfva och besitta jord” 

svårligen lät sig förena med ,publiqve värks egentliga 

1) Reg. kons. pl. pr. 23 jan., 8, 20 o. 27 mars, 10 apr. 1813, 

konselj. betänk. 10 apr. s. a. bl. statssekr. handl. 1812 n:o °”/,,,. — 

Da konsistorium uti sin hemställan nämnt hvarken någon summa eller 

något område såsom gräns för akademins förvärf af skatte- och frälse- 

hemman, slöt Reuterskiöld till att meningen var att göra akademin 

oberoende ,af någon annan gräns än den som dess förmögenhet ut- 

stakar” samt att med akademins , alltmer och mer tillväxande pen- 

ningetillgångar åstunda förvärfva så många frälseegendomar som i 

detta land kunna vara att tillgå och akademin efter handen förmår 

inköpa”. Erinrande om de faror, som under medeltiden följt af kyr- 

kans obegränsade jordbesittningar, framhöll han, huru betänkligt det 

var att åt en „perpetuel korporation med jämna penningetillgangar“, 

hvars bestånd syntes , blifva lika långvarigt med världens", medgifva 

en obegränsad rätt till hemmansinköp. Genom en fortgående god 

penningeförvaltning skulle akademins jordområde kunna med tiden 

bringas till att omfatta hela landet och akademin sålunda komma 

»förr 1. senare i besittning af ett ofantligt husbondevälde, som i fere 

afseenden kunde urarta till de största missbruk. Antalet af dess un- 

derhafvande skulle efterhanden bringas till flere hundra tusende, 

hvilkas subsistence h. o. h. berodde af akademins välbehag; deras 

lydnad och undergifvenhet för deras herrars vilja vore häraf en na- 

turlig följd”. Ett godkännande af akademins hemställan skulle så- 

lunda blifva högst betänkligt för skatteböndernas själfbestånd, men 

främst skulle det leda till faror för adeln, hvars ,utvägar till fram- 

tida bärgning isynnerhet komme att minskas och med tiden alldeles 

försvinna". 
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yrken“, alltsa icke heller med akademins, genom hvars 

„medlemmars nitiska och ostörda värksamhet till veten- 

skapernas odling den allmänna upplysningen säkrast be- 

fordras och staten alltid bör hafva att parikna skickliga 

ämbetsmän till dess tjänst". Ty om också den närmaste 

tillsynen å de öfver landet kringspridda hemmanen upp- 

drogs åt särskilda personer, erfordrades dock — såsom 

vården af akademins äldre hemman nogsamt gaf vid han- 

den — alltjämt konsistori särskilda inblandning och åt- 

gärder, hvilket åter komme att taga en icke obetydlig 

del af akademilärarnes för andra ändamål afsedda tid i 

anspråk. Sa kom ännu den erfarenhet, „att en större el- 

ler betydligare egendoms possession af antingen någon 

enskild man eller en korporation, sådan som akademin äf- 

ven är, sällan om ej aldrig varit åtföljd af den till jord- 

brukets upphjälpande nödvändiga och vidsträcktare od- 

lingsfit, för hvilken däremot mindre fastighetsägare oftare 

sig utmärkt, därtill de jämväl äro lättare 1 tillfälle, såvida 

dessas värksamhet 1 sådant afseende icke behöfver sträc- 

kas utöfver möjligheten af deras egen omfattningsför- 

maga“. Såväl för staten som för dess medlemmar var 

det nyttigast att den enskilde bereddes tillfälle att för- 

värfva, äga och besitta egen jord, som gaf en säkrare ut- 

komst ,än då de äro tvungne att söka den vid odlandet 

af andras jord, hvars ägares behandlingssätt emot dem, 

stundom beroende af godtycke, åtminstone icke alltid med 

billighet och rättvisa öfverensstämmande, ännu mera för- 

svårar denne utväg”. 

Utom dessa betänkligheter, som utgingo från hän- 

synen till akademins och det allmännas bästa, hade kon- 

seljen ännu den anmärkning att göra emot konsistorii 

förslag, att de privata fonderna, såsom konseljen förmo- 
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dade, enligt donationsbrefvens ord väl voro afsedda für 

utlåning och att det därtill ännu kunde hända att de ef- 

ter fondernas förvandling till jordagods inflytande arren- 

dena icke uppgingo till de genom utlåningen päräknade 

beloppen. Vidare ansåg konseljen sig böra framhålla, 

hurusom den begärda inköpsrätten icke endast komme att 

lända det adliga ståndet till skada, utan också afgjordt 

stred emot detta stånds af regenterna stadfästa privilegier. 

Beviljades näml. akademin en obegränsad rätt till köp 

af fastigheter, komme hon med sina genom en god för- 

valtning ständigt tillväxande penningetillgångar att efter- 

hand förvärfva sig en så betydlig del af den 1 landet be- 

fintliga frälsejorden, att möjligheten för adeln såväl som 

för andra stånds medlemmar att , sådan jord åtkomma 

och besitta i märklig mån förminskas”. Men emot en så- 

dan eventualitet borde adeln vara skyddad genom sina 

privilegier. Ty uti dessa hade regenten uttryckligen lof- 

vat att skydda adeln vid dess fasta egendom och att icke 

försvaga ståndets ställning inom samhället genom att ,,till- 

handla sig, mycket mindre afhända detsamma något fritt 

och frälst gods", hvarjämte det 1 nämnda privilegier ännu 

var stadgadt, att frälsegods, som tilldömdes kronan, icke 

skulle af henne besittas, utan öfverlåtas till någon med- 

lem af adeln och sålunda återgå till frälseståndet. Häraf 

åter följde enligt konseljens förmenande, ,att då ej min- 

dre regenten än kronan afhändt sig all rätt till besitt- 

ning af frälsejord, äfven alla publika värk och kassor, 

såsom väsentliga delar af kronan, äro ifrån sådan rätt i 

och med detsamma uteslutne“. 

„Och som — slöt konseljen sitt betänkande — aka- 

demins ofvannämnde ansökning sålunda hvarken är 1 all- 

mänhet förenlig med hennes egen bestämmelse samt jord- 
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brukets upphjälpande och förkofran eller i allt afseende 

instämmande med det sätt, som till förvaltande af de aka- 

demin donerade kapitaler blifvit af donatorierne föreskrif- 

vit, och i öfrigt menlig för statens alla medlemmar i ge- 

men samt ridderskapet och adeln i synnerhet, alltså anser 

konseljen sig för dess del i underdånighet icke kunna 

annat än afstyrka nådigt bifall å denna akademins un- 

derdåniga ansökning.” 

Innan detta betänkande afläts till komitén för finska 

ärenden, hade uppfattningen inom regeringskonseljen blif- 

vit känd vid akademin. För att bemöta de farligaste in- 

vändningar, som kunde göras, vände sig då konsistorium 

med en ny skrifvelse 1 ämnet till grefve Armfelt, t. f. 

generalguvernör, men bosatt 1 Petersburg. , Till häfvande 

af de tvifvelsmål — hette det däri — som emot detta för- 

slag möjligen uppkastas kunde, huruvida nämligen aka- 

demin må vara berättigad att besitta och disponera värk- 

hg frälsejord“, lämnade nu konsistorium kansler del af 

det redan nämnda kgl. privilegiebrefvet af år 1624 för 

Uppsala akademi, hvarpå uppmärksamheten måhända ti- 

digare icke blifvit fäst. Och med en skickligt uttänkt 

jämförelse mellan föregående och nuvarande tider yttrade 

konsistorium patetiskt: ,Hvad en stor regent redan för 

snart 200 år sedan tillät lärosätet 1 Uppsala, skulle aka- 

demin i Åbo i tider af större upplysning och mer libe- 

rala tänkesätt våga än säkrare hoppas af Alexanders ädel- 

modiga kärlek för vetenskaperna i gemen och för detta 

lärovärk 1 synnerhet, som redan fått emottaga så många 

och stora vedermälen af sin höga beskyddares hulda och 

faderliga omvårdnad, och det så mycket mer som akade- 

min i Åbo ej mindre enligt sitt stiftelsebref af den 26 

mars 1640 än till följd af åtskilliga andra ofta upprepade 
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och bekräftade höga ôfverhetliga författningar af den 23 

okt. 1646, d. 19 okt. 1650, d. 17 sept. 1675, d. 5 nov. 

1723 m. fl. har att till godo njuta alldeles samma privi- 

legier, fri- och rattigheter som akademin i Uppsala.“ — 

Gentemot farhagorna för en alltför intensiv agrarpolitik 

fran akademins sida anmärkte konsistorium till sist, att 

de fonder, som kunde användas till inköpen af jord, trots 

all forsiktig och omtänksam hushallning, icke kunnat upp- 

bringas högre än till 20,000 rdr sv. b:co och att i fram- 

tiden nagra nämnvärda behallningar icke voro att emotse. 

Konsistorium räknade därför pa att kansler skulle finna, 

»huru litet grundad den farhagan kan vara, att akade- 

min, om rättighet att köpa frälsejord henne tillerkännas 

skulle, omsider kunde under sin ägo och disposition 

draga all i landet befintlig frälseegendom — ett eröfrings- 

system lika sa oklokt och obetänkt att vidtaga som omöj- 

het att utföra och som således aldrig nu eller framdeles 

kan ingå 1 akademins administrationsplan“. !) 

1) K. R. 9 apr. 1813. Måhända hade äfven Tengström begynt 

att tvifla pa nyttan af hemmansköpen; atm. fann han det under da- 

varande konjunkturer olämpligt att inlata sig på dem. I en ,pro 

memoria“ af den 14 nov. 1812, afsedd att föredragas inför konsisto- 

rium, framhåller han, efter en redogörelse för fondernas ställning och 

skälen för konsistorii förslag, hurusom de nya hemmanens skötsel 

skulle medföra mindre risk och möda än den närvarande administra- 

tionen af de kontanta medlen, da hemmanen komme att utarrenderas 

och ställas under kamrerarkontorets uppsikt. Äfven framhåller han, 

huru ringa anledning man hade, atm. i början, att motse någon nämn- 

värd vinst af képen. Val om affären komme att bara sig och radda 

akademins förmögenhet fran att under en olycklig konjunktur allde- 

les ga förlorad. Och äfven om akademin förtjänade något pa saken, 

så hade öfverskottet sin användning för de litterära behofven och för 

stärkandet af stipendiefonderna. Men, slöt prokansler sina reflexio- 
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Denna konsistorii förklaring meddelades af Armfelt 

den finska komitén, om hvilken han hört att den delade 

konseljens för akademin ogynnsamma tänkesätt, och han 

gjorde det uti ordalag, som tydde på att han kände sig 

tilltalad af konsistorii invändningar emot uppfattningen 

inom regeringskonseljen.1) Men för egen del hyste han 

redan tvifvel rörande nyttan af den begärda förmånen. 

„Farligt blir det aldrig — skref han till Tengström — 

men nyttan däraf inser jag svårligen, ty hvad egendom 

ger nu 6 p. c., isynnerhet då missväxtår succedera hvar- 

andra så flitigt som nu; dessutom har hela den oecono- 

mien 1000:de tals embarras och önskade jag aldrig se äm- 

betsmän, som skola vara active 1 denne lutte med natur- 

svårigheter, som fofr]dra hela själens och kroppens kraft. 

Men jag skall agera som canceller och åsidosätta min en- 

skilte opinion, som kanske är oriktig." ?) 

I komitén för finska ärenden upptogs frågan om 

akademins rätt till frälseköp till behandling våren 1813, 

ner, ehuru han med full öfvertygelse omfattade förslaget, ansåg han 

det icke vara lämpligt att företaga sig den påtänkta hemmanshandeln 

1 de allmänna sakernas närvarande brydsamma ställning". Ett vid 

samma tid inom akademin diskuteradt förslag att placera akademins 

penningar i stadsgårdar, hvilka skulle upplåtas åt studenterne till 

billiga bostäder, motsatte sig prokansler, såsom oförmånligt både för 

akademin och för studenterne. Tengströms konc. saml. 

1) Armfelt t. Aminoff 24 apr. 1813 Statssekr. handl. 

*) Nagra veckor efteråt berättade han, att frågan om frälserät- 

ten var i antågande fran konseljen. „Jag finner visserl., att det kan 

hafva sina fördelar och att vara lärda yrken ej böra lida däraf, sa 

snart vi ej fasta oss vid vissa oeconomiska yrken, som aldrig äro 

förenliga med de företag, hvilka helt och hållet borde sysslosätta 

dem som skola dana en oppväxande ungdoms förstånd och hjärtan." 

Armfelt t. Tengström 27 mars, 8 o. 31 maj 1813. 
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och besléto komiténs medlemmar — Armfelt afträdde sa- 

som jafvig — enhälligt att, pa de af reg. konseljen fram- 

ställda skälen, afstyrka nadigt bifall till consistori acade- 

mici underd. ansökning.!) Men ännu därefter blef det 

slutliga afgörandet uppskjutet ett par ar med anledning 

af kejsarens franvaro fran riket, och da det ändtligen 

gafs, hade Armfelt redan gått ur tiden. För H. K. M:t 

föredrogs ärendet den 27 febr. 1816 — samma dag som 

frågan om tiondeindelningsvärket. Om resultatet under- 

rättades konsistorium genom reg. kons., numera kejserl. 

senaten, som kort om godt meddelade, att H. K. M:t låtit 

sig föredraga konsistoru anhållan att under frälsemanna- 

rätt få äga och besitta frälsejord, men ,icke funnit godt 

att akademin denna rättighet bevilja." 2) 

Konsistorii hemställan artade sig sålunda till ett ne- 

derlag för akademin — det första kunde man säga under 

den nya regimen. Gentemot de akademiska pretensio- 

nerna, hvilka uppmuntrats genom ett ständigt tillmötes- 

gående, hade nu ett annat intresse rest sig, som icke 

kunde alldeles förbises. Ty äfven om man däremot kunde 

invända, att det grundade sig på en redan föråldrad upp- 

1) Komiténs f. f. ärenden protok. 23 maj 1813 p. 8. Här må 

ännu nämnas, att komitén ett halft år tidigare tillstyrkte hos H. K. M:t 

reg. konseljens förslag af !!/,, 1812 till nytt indelningsvark för aka- 

demin och två år efteråt reg. kons. hemställan af !°/, 1815 rörande 

spannmålens indelning (s. 233—234). Komit. prot. 25 nov. 1812 p. 

6, 14 apr. 1815 p. 4. 

?) Kejs. senaten t. konsist. 10 apr. 1816; senats pr. 10 apr. 1816; 

komitén för finska ärenden t. gen. guv. 27 febr. 1816 (statssekr. bref 

1816 n:o 198). 
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fattning, och medgaf, att farhagorna för akademins fram- 

tida jordförvärfspolitik voro 6fverdrifna, skulle dock ett 

godkännande af konsistori hemställan — åtminstone 1 

den form, hvari den gjordes — vid den tiden med allt 

skal ansetts sasom ett uppoffrande af ett adligt privile- 

gium till förmån för ett ensidigt akademiskt anspråk, 

hvars icke blott berättigande, utan också nytta för aka- 

demin med skäl kunde sättas 1 fråga — såsom äfven ef- 

teråt väl torde medgifvits på akademiskt håll. 

Men äfven utan att akademin beviljades ett gene- 

rellt tillstånd att tillhandla sig jordagods hade konsisto- 

rium nog med skötseln af de akademin tilldelade hemma- 

nen, vida mera t. o. m. än som egentligen lät sig förena 

med akademisk värksamhet. Redan före det nya indel- 

ningsvärkets tillkomst hade en stor del — om icke större 

delen — af den tid, som egnades åt konsistorii samman- 

träden, upptagits af ärenden, som rörde akademihemma- 

nens administration, jordatvister, judiciella mål m. m., 

och däremellan kunde enskilda ledamöter sysselsättas med 

betänkanden öfver kamerala tvistefrågor, rundresor till 

hemmanen 0. s. v. Genom det tillskott af mer än 700 

löningshemman, som det väntade nya indelningsvärket 

komme att tillföra akademin, måste ju konsistorii landt- 

liga och kamerala omsorger fördubblas till största hinder 

för den rent akademiska och litterära värksamheten. Att 

så skulle tillgå, undgick heller icke konsistorium. Och 

för att i tid bereda sig för den växande arbetsbördan 

hemställde det i början af år 1813, på förslag af sin alltid 

omtänksamme prokansler, om en sådan procedur för fram- 

tiden vid de kamerala ärendenas afgörande, att konsisto- 

ri 20 ledamöter fördelade sig på tvenne divisioner — 

båda med äldre och yngre medlemmar —, hvilka skulle 
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tjänstgöra hvartannat ar under rektors presidium samt äga 

att 1 konsistorii namn och med dess myndighet afgöra 

alla ärenden rörande akademins hemman, torp och öfriga 

lägenheter. Sammanträdena skulle hållas under läseter- 

minerna på sådana tider att undervisningen icke stördes 

genom dem och under ferierna på dagar, om hvilka vid 

teminens slut öfverenskommelse gjordes. Genom lottning 

skulle afgöras, hvilken division borde begynna arbetet, 

och tjänstgöringen skulle därefter fortgå 1 tur intills om- 

ständigheterna fordrade förändring 1 repartitionen; dock 

skulle det vara en professor obetaget att äfven under sin 

ledighetstid bivista divisionssammanträdena. !) 

Denna konsistorii framställning blef, utom 1 sist- 

nämnda punkt, godkänd af Armfelt under hans vistelse i 

Åbo i början af år 1813, och den tidsenliga förändringen 

vidtog genast. Den 20 febr. 1813 hölls i konsistorii van- 

liga sessionsrum det första sammanträdet af , consistorii 

academici majoris oeconomie division" — äfven kallad 

consistorium oeconomicum — hvarvid allraförst, till be- 

främjande af ärendenas ,så mycket jämnare och skynd- 

sammare gång”, särskilda öfverenskommelser gjordes rö- 

rande protokollsföringen, expeditionen af utslagen, in- 

hämtandet af nödiga förberedande yttranden genom rek- 

tor o. s. v. Till den första uppsättningen, som tjänst- 

gjorde under året 1813, hörde, utom rektor G. Gadolin, 

prof. Jak. Bonsdorff, Myréen, Pippingsköld, J. Gadolin, 

Wallenius, Palander och Fattenborg. Vid mötena, som 

den första tiden höllos 1—2 g. i månaden och vanligen 

!) K. P. 15 jan., K. R. 15 jan. 1813. I juni 1807 hade konsi- 

storium, pa förslag af prokansler, beslutat fördela sig pa två divisio- 

ner under sommarferierna. K. P. 22 juni 1807. 
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bivistades af prokansler, kom det till ett rätt drygt ar- 

bete med de talrika och tidsödande „bondemälen“, fran 

hvilka konsistorium i dess helhet nu till sin stora för- 

nöjelse var befriadt. Såsom sekreterare fungerade kon- 

sistorieamanuensen. ') 

Samtidigt med denna förändring 1 den akademiska 

förvaltningen hade ett annat framsteg timat. I början af 

år 1813 meddelade nämligen rektor prof. G. Gadolin, att 

ett rektorskansli blifvit inrättadt, som från årets början 

hölls öppet för akademistaten och allmänheten en timme 

om dagen. Öfver denna åtgärd, hvaraf förtjänsten till- 

skrefs rektor personligen, uttalade konsistorium ,,dess sär- 

deles nöje". 2) 

1), Kans]. t. konsist. 1°/,, jan. 1813, K. K. B.; KYRENKDEtobr 

1813; oeconom. divisionens prot. fr. o. m. 1813. I svar af den *7/; 

1813 pa Tengströms meddelande uttalade Armfelt sin tillfredsstäl- 

lelse öfver „att den fördel. pa 2:ne divisioner slår sa val ut och att 

man far arbeta unnan de gamla malen — samt att allt detta kan 

ske utan att vara vetenskapel. yrken däraf lida.* 

2) K. P. 8 jan. 1813. Redan den *°/,, 1811 hade konsistorium 

uppdragit at L. G. v. Haartman att i Petersburg ombesörja at aka- 

demin ett större och ett mindre sigill med omskrift ,Sigillum aca- 

demiae imperialis aboensis* och därinom ryska dubbelörnen med 

kejserl. krona och insignier jämte finska vapnet i bröstet. De for- 

fardigades enl. H:s svar i kejserl. myntet genom Leberechts forsorg. 

Kanslers ark., diverse oinregistr. handlingar rérande universitetet 

1811— 1825; v. Haartman t. rektor !+/,, 1812, K. K.B. 
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Tjänstebesättningar. 

Under väntan på det nya indelningsvärket och i 

förhoppning om dess godkännande 1 enlighet med de un- 

derdåniga förslagen sträfvade konsistorium att på bästa 

sätt få de tjänster besatta, hvilka tillkommit genom för- 

ordningen af den !%/,, febr. 1811. Såsom vi redan känna, 

utgjordes dessa af 6 professurer, 12 adjunkturer, 5 språk- 

och exercitiemästarebefattningar samt en universitetsse- 

kreterare- och en fogdetjänst. I teologiska fakulteten till- 

kom en professur, 1 juridiska fakulteten en professur i 

jus oeconomicum et commerciorum samt två adjunkttjän- 

ster, 1 medicinska fakulteten en professur i kirurgi och 

två adjunkturer. I filosofiska fakulteten hade konsisto- 

rium, efter det historiarum et moralium professor Fran- 

zén opterat för historien och lingvarum professor Johan 

Bonsdorff för grekiskan, att upprätta förslag till professu- 

rerna 1 moral eller praktisk filosofi, 1 österländska språk 

och i lärdomshistoria; vidare till adjunkturerna i ekonomi 

och teknologi, 1 kemi, 1 matematik och fysik, 1 romersk 

litteratur, 1 grekiska och i österländska språk äfvensom 

till vicebibliotekarie- och musei-intendenttjänsterna. Och 

slutligen skulle språkmästaretjänsterna 1 ryska och engel- 

ska samt ritlärare- och dansmästareplatserna besättas med 

de tjänligaste personer, som kunde fas. 

Nat. o. Folk, H. 69. - 18 



274 

Besättandet af ett sa stort antal nya platser ställde 

helt naturligt stora kraf pa konsistorii omtänksamhet, sä- 

som det ock fordrades god tillgång på yngre förmågor 

för att de nya tjänstetillsättningarna skulle förläna aka- 

demin ett värkligt tillskott i kapacitet och arbetskraft. 

Uppgiften blef desto svårare som under åren 1811—12 

ännu trenne professurer blefvo lediga, en i teologiska fa- 

kulteten genom domprosten, professor Cavanders död och 

två 1 den filosofiska fakulteten genom professorerne Fran- 

zéns och Methers frivilliga afgång. Den förstnämnda le- 

digheten kom icke oväntad och föranledde inga svårig- 

heter, då lämpliga efterträdare funnos att tillgå, men med 

förvåning och ledsnad erfor konsistorium de två andras 

afsägelse, som det dock endast kunde hos kejsaren till- 

styrka. 1) Särskildt kände konsistorium lifligt den förlust, 

som skulle drabba akademin och landet genom Franzéns 

öfverflyttning till Sverige. 

Redan 1 ett par års tid hade denna öfverflyttning 

varit på tal inom Franzéns närmaste vänkrets och ryktet 

därom hade spridt sig äfven till Petersburg, där det kom 

till kanslers kännedom. Väl tyckes Speransky känt sig 

mindre imponerad af den första bekantskapen med den 

berömda skalden våren 1809, men flyttningsplanen väckte 

hans misshag, ty den stred emot kejsarens alltför väl 

kända önskan att inom det eröfrade landet bevara dess 

märkligaste män. Genom ' biskop Tengström gjorde han 

därför ett försök att med de medel, som kunde stå ho- 

nom till buds, i tid förhindra det uppseendeväckande 

steget. I samma skrifvelse af den 15 febr. 1811, hvari 

han meddelade Tengström den glada nyheten om den 

1) Methers ansökan tillstyrktes 7/, 1812, beviljades 1?/, 1812. 
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nya statens slutliga godkännande, yttrade han: , Par 

quelle fatalité faut-il que l’université perde un de ses 

principaux ornements dans le moment même ou il est 

permis pour elle d’aspirer à une époque de prosperité et 

de splendeur qu’elle avait merité à tour de titres.“ Bi- 

skopen uppmanades att använda alla medel för att af- 

Prof. sederm. biskop F. M. Franzén. 

halla Franzén fran en så bedröflig plan — „d’un dessein 
aussi facheux“; kunde några avantager eller utmärkelser 

invärka på Franzéns tänkesätt, skulle Tengström därom 

underrätta kansler, som lofvade göra allt ,,pour lui [Fran- 

zén] être utile et pour conserver dans le sein de notre 

université un talent aussi distingué“. 

Pa denna uppmaning svarade Tengström någon tid 
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efteråt med uttalande af sin stora smärta öfver Franzéns 

plan, om hvars uppgifvande han icke kunde gifva något 

bestämdt hopp. Om Franzéns begåfning, lärdom och ka- 

raktär yttrade han sig i de vackraste ord, äfvenså om den 

— enligt hans tycke — utmärkta hållning Franzén inta- 

git under de senaste åren. ,,C’est un genie du premier 

rang, distingué et par son érudition et par ses talents 

poëtiques, et en même temps par son caractère, si loyal 

et si aimable que tous nos coeurs sont à lui. Pendant 

toute la période critique dernièrement passée il s’a con- 

duit comme un sage et un honnête homme, et il n’a 

eu aucune raison d'être mecontent ni de l’état de nos 

affaires en général, ni des relations du gouvernement 

vis-à-vis de sa personne.“ Det var enligt Tengstréms 

mening endast familjeférhallanden som förmådde Fran- 

zen att tänka pa en Ofverflyttning till Sverige, för att 

tillträda en tjänst, som val var mer lukrativ än hans 

professur, men som icke motsvarade hans begäfning och 

smak. Tengström hoppades dock, att det lifliga intryck, 

kejsarens godhet och frikostighet gjort pa Franzén, skulle 

förmå honom att ändra sig, och för egen del lofvade 

han att efter förmåga söka kvarhälla honom. Men af 

hänsyn till Franzéns känslighet i fråga om principer 

kunde han icke väcka tal om någon nadebevisning, innan 

beslutet var fattadt. !) 

En ljusning inträdde för en tid, då Franzén åtog 

sig att i prof. v. Haartmans ställe inträda i den akade- 

miska tacksägelsedeputationen, och Tengström uttalade 

redan sin glädje häröfver 1 bref till Speransky och J. F. 

1) Tengström t. Speransky 10 mars 1811 enl. brefkone.; Schy- 

bergson i Finsk Tidskrift t 40 s. 5. 
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Aminoff. 1) Men dà deputationen afreste, stannade Fran- 

zén hemma och efter de deputerades återkomst beslöt 

han sig slutligen för att inlämna sin afskedsansükan. 

Aberopande fredsfördragets medgifvande för Finlands in- 

nevanare att under loppet af tre ar efter freden bosätta 

sig 1 Sverige, anhöll Franzén i denna ansökan i ödmjuka 

ord om tillstånd att üfverflytta och att mottaga den tjänst, 

som af konungen 1 Sverige blifvit åt honom utsedd. 

„Ehuru många och kära band fästa mitt hjärta vid Fin- 

land och dess akademi och ehuru lycklig jag skulle anse 

mig att få lefva under E. K. M:ts milda och välgörande 

spira — skref Franzén — nödga mig likväl tillfälliga om- 

ständigheter och individuella förbindelser till denna fytt- 

ning." Därjämte anhöll Franzén, af hänsyn till öfverfar- 

tens äfventyrligheter för hans familj och nödvändigheten 

att i god tid ordna sin ekonomi, om rättighet att redan 

på sommaren företaga öfverflyttningen, men förblifva i 

åtnjutande af sina professorsförmäner intill den !/, 1812. 

„Jag vågar så mycket mera hoppas, att E. K. M:t i nà- 

der villfar min önskan, yttrade Franzén, som den under- 

stödes icke blott af E. K. M:ts personliga ädelmod, utan 

äfven af den liberala ‘ur tidehvarfvets upplysning och 

förmildring ursprungna anda, hvarmed det sista kriget 

blifvit både fördt och slutadt och som äfven dikterat den 

paragraf 1 fredstraktaten, hvilken jag i underdånighet vå- 
N à a “2 gat åberopa." 2) 

1) Till Aminoff 10 o. 12 apr. 1811 (se sid. 127). Till Speransky 

yttrade Tengström, att Franzén mottagit sina kollegers förtroende 

och var lika förtjust som deputationens öfriga medlemmar öfver det 

hedrande uppdraget. Till Speransky brefkonc. 6 apr. 1811. 

*) Afskedsansökan, ingifven den °®/,, åtföljer konsist. skr. d. ?3/, 

1811 t. kansl., kanslersämbetets brefakter 1811. Den finnes i sin hel- 
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Franzéns i mycket undersätliga uttryck affattade an- 

sökan tillstyrktes af konsistorium, som 1 sin underd. hem- 

ställan yttrade, att ,ehuru konsistorium visserligen icke 

utan liflig och smärtande saknad ser ryckas ur sitt sköte 

en man, som icke blott pà snillets, lärdomens och talen- 

tens, utan ock pa hjärtats och de medborgerliga dygder- 

nas sida sig alltid utmärkt och till hvars oförtrutna och 

gagnande bitrade vid den akademiska ungdomens under- 

visning konsistorium redan linge och med innerlig till- 

fredsställelse varit vittne, kan likväl konsistorium för sin 

del icke sätta sig emot ett beslut, som, enligt professo- 

rens egen uppriktiga försäkran, värkadt blott af tillfälliga 

omständigheter och individuella förbindelser, synes ut- 

göra en af de länkar 1 händelsernas kedja, genom hvilka 

människan ofta utan egen föresats eller åtgärd föres till 

mötet af nya och okända, endast af försynens blick för- 

utsedda öden". Äfven tillstyrktes Franzéns anhållan att 

tillåtas åtnjuta sina löneförmåner intill våren 1812. Väl 

fann konsistorium den ifrågavarande casus icke vara all- 

deles af den art, att den skulle berättigat Franzén att 

göra anspråk på den begärda förmånen, men hvad kon- 

stitutionerna noga betaget icke medgåfvo, förväntade sig 

konsistorium af kejsarens nåd, hvaraf akademin rönt „allt- 

för rika och dyrbara bevis för att icke våga äfven vid 

detta tillfälle påkalla den“. !) 

het aftryckt af W. Lagus i Sv. litt. sällsk. skrifter VI: 116. — I ett 

särskildt bref till Speransky uttalade sig Franzén närmare om moti- 

ven till sin öfverflyttning. Tengström t. Speransky.?/, 1811. 

1) K. P. o. K. R. 28 juni 1811. Konsist. räknade på kejsarens 

nad ,med så mycket större bade skäl och tillförsikt som det gagn 

Franzén vid detta lärosäte spridt ännu lange skall fortfara efter det 

hans sänggudinna i hans födelsebygd redan förstummat och hans röst 
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Afskedsansökan sändes till kansler, och Tengström, 

som icke kunnat rädda vännen åt universitetet, sökte 

numera att underlätta öfverflyttningen. Till Speransky 

skref han, att han kände sig förtviflad öfver den förlust 

akademin led, men att det icke återstod för honom an- 

nat än att vädja till kanslers hjälp för att få ansöknin- 

gen godkänd och äfven de begärda förmånerna, som 

öfverensstämde med landets lagar och bruk och af hvilka 

Franzén gjort sig förtjänt ,et par ses talents et par ses 

vertus“, beviljade. Franzéns hälsa var, menade biskoper, 

så försvagad, att han fruktade ,qu'il n’ira en Suede plu- 

tôt pour y mourir que pour y jouir des avantages qu'on 

vient de lui offrir“. 1) Och akademins vädjan till kejsa- 

rens ädelmod var icke förgäfves. Genom reskr. af den 

9 aug. 1811 till kansler beviljades Franzéns anhällan till 

alla delar och 1 tämligen nadiga ordalag. ?) 

+ 

1 dessa näjder icke mera höres och som Alexanders frikostighet, lik 

den som utmärkt Katarina, icke tvekat att med pensioner och nåde- 

tecken stundom ihågkomma jämväl utländske lärde". Vidare bl. a. 

hos W. Lagus, F. M. Franzéns bortflyttning i Sv. litt. sällsk. skr. 

VI: 93 följ.; G. Castrén, F. M. Franzén s. 334 följ. 

1) Brefkonc. 2 juli 1811. 

?) Kansl. t. konsist. 11 aug. 1811. I skr. af den 17 sept. 1811 

tackade Tengström' Speransky för dennes intercession, yttrande bl. a.: 

„Malheureusement il nous a quitté pour toujours; mais en le regret- 

tant comme un des plus habiles et des plus respectables savants qui 

ont servi et illustré notre université, nous ne cesserons jamais de 

l’aimer et de l’éstimer en même temps comme le plus honnête hom- 

me et le meilleur citoyen qu'on pourra s’imaginer, et nous nous sou- 

viendrons toujours avec le respect le plus profond des bienfaits sig- 

nalés dont notre auguste monarque a daigné combler la retraite d’un 

littérateur d’un mérite si rare et si distingué.“ — Häftigare tog 
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Till första början, medan frågan om den nya statens 

värkställighet ännu var oafgjord, gjorde sig konsistorium 

ingen brådska med de nya tjänsternas besättande. Endast 

bibliotekarien Palander, med hvars tjänst professuren i 

lärdomshistoria skulle vara förenad, bereddes utan vidare 

formaliteter våren 1811 plats 1 konsistorium. !) Men i 

öfrigt tillbakavisades påminnelser om tjänsternas fyllande 

Armfelt, som då ännu icke hade befattning med universitetet, Fran- 

zens emigration: „Visserl. är förlusten af Franzén stor om ej obo- 

telig — skref han den !°/,, jan. 1812 till Tengström —; men en finne, 

som i denna för Finlands stigande märkvärdiga momenten lämnade 

sin fosterjord, förtjänar ej minnet som medborgare, om han ock som 

lard skulle begrätas.“ 

1) Palander sträfvade vid denna tid efter en profession i Upp- 

sala, men hade, enl. hvad ärkeb. J. A. Lindblom meddelade prokans- 

ler (1*/, 1811) icke några utsikter. Efter sin utnämning till biblioteka- 

rie år 1809 (efter G.I. Haartman) anhöll han hos kansler om rätt att 

räkna tur till professorslön näst efter dav. yngsta professoren i filo- 

sof. fakult. jämte tillstånd att vinna säte 1 fakultet och konsistorium, 

hvaremot han lofvade föreläsa i lärdomshistoria eller astronomi. An- 

sökningen, som af Speransky hänsköts till konsistorii utlåtande, för- 

ordades af fil. fakultetens och konsistorii flertal bl. a. på grund af 

P:s ,snille och ådagalagda hedrande prof af grundelig och beröm- 

värd kännedom ej mindre uti de lärdoms delar, som utgjort hans 

hufvudyrke, än de egenteligen så kallade filosofiska vetenskaperne“; 

särskildt framhölls hans deltagande i en några år tidigare förrättad 

gradmätning kring Torneå, som tillvunnit honom Sv. vetensk. akade- 

mins synnerliga förord. Mot förslaget uttalade sig så myndiga män 

som Wallenius, Calonius, G. Gadolin och prokansler, hvarför ansök- 

ningen tyckes ha lämnats utan afseende. Men den !?/, 1811, efter 

den nya statens tillkomst, resolverade H. K. M:t på Palanders därom 

gjorda framställning, att han skulle utan ,något vidare särskildt för- 

ordnande" tillträda historie litterariæ professionen med dess löneför- 

mäner. Speransky t. konsist. !?/,, mars 1810; K. P. !!/; 1810, '3/, 1811; 

K. RB. ‘!/; 1810; K. K. B. 1808—1813 n:o 114. 
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med åberopande af nödvändigheten att först genomföra 

den nya löneregleringen samt med hänvisning till Speran- 

skys tidigare (s. 117) omnämnda skrifvelse af den 14/3; 

febr. 1811 till konsistorium, hvari ett successivt besät- 

tande af tjänsterna 1 mån af tillgång på såväl löneindel- 

ningar som förtjänta aspiranter fôrordades 1). Och da ett 

par sökande inom och utom landet gjorde sig förhopp- 

ningar om att komma till målet på genare vägar än de 

akademiska konstitutionerna utstakade, blefvo sådana för- 

sök på lämpligt sätt motade. Sa erhöll ref. sekr. F. W. 

Radloff, hvilken genom nåd. reskript befriades från sin 

tjänst ,för att varda anställd till en dess skickligheter 

motsvarande syssla vid universitetet", af konsistorium rå- 

det att söka på vanligt sätt. ?) Och tvänne professorer 1 

kejsardömet, hvilka ansågo sig förtjänta att utan vidare 

blifva kallade och förordade hos kansler, underrättades 

dels om författningarnas föreskrifter dels om de svårig- 

heter språkförhållandena 1 landet lade i vägen för deras 

öfverflyttning. 3) Dröjsmälet var nog så berättigadt, äf- 

1) K. P. 5 apr., 11 apr. § 6 o. 12. 19 apr. 1811. I Speranskys 

skr. hette det, att ,sasnart kejserlige regeringsconseillen till följd af 

H. M:ts nådiga befallning hunnit utse och bestämma de hemman, 

som till utgörande af de, enligt den nu fastställda staten, erforderlige 

indelningsräntor böra anslås, torde de genom denne stat tillkomne 

nya akademiska tjänster kunna efter hand besättas, i den man skick- 

liga ämnen därtill aro att tillgå”. 

2) Meningen tyckes ha varit att tilldela R. bibliotekarietjän- 

sten, hvartill Speransky pa Armfelts begäran förordade honom hos 

prokansler. K. reskr. ‘/, 1811; K. P. *9/,, 1811; Speransky t. Teng- 

ström ®/, 1811, d:o t. Armfelt ®/, 1811 (Aminne saml.); Finsk tidskr. 

tom. 36 s. 24. 

3) Vid möte den !/; 1811 meddelade rektor, prof. Gabr. Bons- 

dorff, att en prof. Koechij i Dorpat anhallit om att blifva kallad till 
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ven ur den synpunkten att det gaf hugade sökande en 

val behöflig tid att yttermera förkofra sig 1 sina ämnen 

— och att sig emellan pa basta sätt öfverenskomma om 

delningen af de lediga platserna. Men denna konsistorii 

forsiktighet blef icke fullt senterad; atminstone tyckes 

den alstrat missnöje och kritik bland en del otäliga ad- 

junkter och docenter, hvilka önskade med det snaraste 

rycka upp i lederna och därför förebrädde de akademi- 

ska fädren deras „drölighets- och uppskofssystem“. 1) 

den nya juris professuren pa tyskt sätt. Konsistorii svar torde icke 

varit uppmuntrande. Vid samma tid anmälde sig professorn i filosof 

och orient. litteratur vid Alexander Newskys andliga akademi i Pe- 

tersburg, hofrådet Johan von Horn (tidigare teologie prof. i Dorpat) 

hos Tengström såsom hugad aspirant till den nya teolog. professu- 

ren. Han kunde åberopa — utom en rätt vidlyftig litterär pro- 

duktion, som till en del blifvit prisbelönad i Tyskland — förord af 

ledamoten i den finska kommissionen Friccius och anhöll om att på 

sådana grunder blifva af konsistorium presenterad hos Speransky 

som lämplig till platsen. Han trodde sig kunna efter ett års studier 

föreläsa på svenska, särskildt om han rönte lyckan att blifva gift 

med „une suédoise“ (till Tengström */; 1811). Tengström, som tyckes 

gjort H:s connaissance under besöket i Petersburg, svarade i syn- 

nerligen artiga och smickrande ord, men beklagade att akademin icke 

kunde vid sin „famille theologique“ fästa en sådan acqvisition som 

H., ty utom att de ledsamma formaliteterna med ansökan, specimi- 

nation o. s. v. måste upprätthållas, fordrades af den blifvande teolo- 

gie professorn förmåga att föreläsa pa svenska och predika pa finska 

i ett event. annex. v. Horn tyckes låtit sig nöja harmed. T. till H. 

kone. !7/, 1811. 

1) Adj. J. H. Avellan t. C. J. Walleen 24 nov. 1811. Nagon tid 

därpå förklarade den otäliga filosofen, att ,hos mängden af vara aka- 

demiska patres rar dels en tröghet dels en afundsjuka, af hvilka den 

förra enligt sin natur så lange som möjligt undgår att besvära sig 

med något nytt företag, den senare med nöje uppskjuter hvarje åt- 

gärd, som på något sätt skulle bidraga till förökande af sådane per- 
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I början af ar 1812, da frågan om statens förbätt- 

ring blifvit lyckligen afgjord och man gjorde sig för- 

hoppningar om en snar reglering af lénerna for de nya 

tjänsterna, öfvergick konsistorium slutligen pa vanligt 

sätt till uppgörande af tjänsteförslagen och bedref därpå 

saken med en energi, som kanhända icke var alldeles 

välbetänkt. Enligt en förordn. af 5,, 1805 borde till und- 

vikande af kollisioner endast en tjänst i sender anslås 

ledig, men då en sådan procedur skulle dragit mycket 

långt ut på tiden — om också speciminationstiderna, där 

sådana påyrkades, voro mycket korta — och sådant an- 

sågs strida emot H. K. M:ts , höga afsikt med nya läro- 

ställens förordnande", ansökte konsistorium om tillstånd 

att samtidigt anslå alla professurer lediga till besättande. !) 

Tillståndet gafs utan dröjsmål (2%/, 1812 g. st.) af Spe- 

ransky, så att konsistorium redan 1 mars 1812 kunde in- 

timera om samtliga professurer utom den nya chirurgiæ 

et artis obstetricie professuren, hvartill Josef G. Pip- 

ping[sköld] på egen begäran och 1 enlighet med konsi- 

storii tillstyrkan utnämndes utan sedvanliga formaliteter 

vid ämbetens besättande. Pipping hade år 1789 blifvit 

utnämnd till e. o. medicine professor med säte 1 fakulte- 

soners antal, hvilka med dem själfva skulle kunna mäta sig i värdig- 

het 1. andra yttre fördelar". Avellan t. Walleen 19 febr. 1812. 

1) K. P. och K. R. 7 febr. 1812. Nämnda förordn. hade ut- 

värkats af kansler pa prokanslers initiativ for att bereda A. J. Lagus 

tillfalle att täfla om en teologieprofessur, som han dock afstod ifran. 

Den stadgade, ,att da vid en akademi tvänne eller flere professioner 

blifva lediga, bör förslag icke pa en gang till dem uppsättas, utan 

hvar efter annan, sa att ansökningstiden till den andra icke tager sin 

början förr än den dag, da den först led ge blifvit aterbesatt*. K. 

skr. t. kansler 5 apr. 1805, kansl. t. konsist. 3 maj 1805; K. P. *°/,, 

2/5. 7/, 1805; Wachtmeister t. Tengström 19 april, 7 maj 1805. 
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ten och ratt till survivance à den ordinarie medicine 

practice professuren, hade därefter öfver tjugu ar tjänst- 

gjort vid akademin, meddelat undervisning i de till den 

nya professurens läroområde hörande ämnen, förestått fa- 

kultetsdekanatet m. m. utan annan aflöning än den han 

åtnjöt såsom f. d. fältskär vid det år 1792 upplösta lif- 

dragonregementet. En mycket ansedd läkare och väl an- 

skrifven på högre ort som han var — han adlades 1 bör- 

jan af år 1812 — förunnades horom den särskilda för- 

månen att få uppbära de med den nya professuren föl- 

jande löneförmånerna från den nya statens datum jämte 

det han tyckes ha fått behålla såsom lönefyllnad sina tidi- 

gare innehafda tvenne fältskärsboställen. Sin ansökan om 

dessa extra förmåner grundade Pipping, utom på sin före- 

gående lärarvärksamhet, därpå att han gjort en penninge- 

donation till akademin, betalat ett drygt ackord för re- 

gementsfältskärstjänsten, nedlagt stora kostnader på bo- 

ställena samt haft stora utgifter för uppköp af nödiga 

medicinska böcker och instrument. Dessutom framhöll han 

omsorgen om sin talrika barnskara, åt hvilken han 1 sin 

nyvunna högre värdighet ansåg sig böra gifva ,en där- 

emot svarande bildning och en liberalare uppfostran, hvar- 

igenom de kunna bildas till skicklige tjänstemän och dy- 

medelst göra sig värdige den lyckan att njuta hägn och 

beskydd under E. K. M:ts milda och lysande spira". !) 

1) K. P. 7 febr., 13 0.17 mars, 24 apr. 1812; K. R. 13 apr. 1812; 

konsist. mem. t. kansl. 7/, 1812 i kanslersämbetets brefakter 1812 

samt !?/, 1812 bland oinregistr. handl. rörande universit. 1811—1825, 

kansl. ark.; kansl sekr. v. Haartman t. konsist. 2 apr. g. st. 1812, 

(föredr. ?4/, 1812), K K. B. Konsistorii tvenne hemställningar 1 äm- 

net berodde därpå att v. Haartman i bref af °!/, 1812 g. st. till Teng- 

ström uppmanat konsist. att med anledning af Speranskys fall förnya 
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Säsnart ansökningstiden till de öfriga sju professu- 

rerna utgätt, skred konsistorium till tjänsternas besättande. 

Med stor skyndsamhet och utan nämnvärd dissensus upp- 

rättades pa varen 1812 förslag till fem af tjänsterna och 

före ärets utgäng följde förslagen till de tvä äterstäende. 

Till tre professurer (1 juridik, matematik och moral) hade 

endast en sökande anmält sig, till de fyra andra (2 1 teo- 

logi, i historia och 1 orientaliska spräk) kunde tvenne 

täflande presenteras.!) Om flertalet af förslagen kunde 

sägas, att de stödde sig pä tämlıgen svaga förtjänster 1 

resp. ämnen, och ett par bland dem föregingos af hvarje- 

handa manövrer och intriger rörande sökandenas place- 

ring, hvilka pà sitt sätt karaktärisera tidens uppfattning 

och sederna vid akademin. De mä därför här i hufvud- 

drag relateras. 

Sasom 1 förbigäende redan blifvit nämndt, arbetade 

de expeditioner, som afgätt sedan medlet af mars. Pipping blef dock 

utnämnd redan 26 mars/7 apr. Resolutionen rörande de två fältskärs- 

boställena känner jag icke, men ännu i mantalsl. för 1815, da P. af- 

led, upptages hans folk bosatt pa det ena af dem (Kackarais 1 S:t 

Karins). — I sin ansökan till H. K. M. om de extra löneförmänerna 

forklarade P., att det efter de 28 ar han tjänat vid akademin — han 

hade i tiden jamval varit med. adjunkt och anatomie prosector — kunde 

synas tjanligast att skilja sig fran akademiska göromål, men att den 

nad kejsaren förunnat honom, kärleken till vetenskapen och ahagan 

att gagna sitt fädernesland uppmuntrade och ålade honom ,att efter 

förmåga och krafter än framdeles medvärka till medicinska vetenska- 

pens framsteg och förkofran“. Och han slutade sin ansökan med 

den förklaring, att han lefde ,i det glada och underdåniga hopp att 

vara bibehållen i E. K M:ts nåd, hvilken är den största, den ovär- 

derligaste lycka jag här i dödligheten kan önska mig“. 

DRAP RS 169260 maj 201 juni 9 on 23 nov 1810: Ko IR: 

1, 16, 26 maj, 29 juni, 23 nov. 1812. 
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Armfelt med särskild ifver pa att fa juris docenten 1 

Uppsala Daniel Myréen, hvilken varit anställd hos ho- 

nom sasom informator, kallad och utnämnd till den le- 

diga andra juridiska professuren. Meningen var att lata 

sonen Alexander — med tiden t. f. kansler för universi- 

tetet — bedrifva sina juridiska studier i Abo under My- 

réens ledning, men dessutom ansag Armfelt, att Myréen, 

pa hvars begafning och lefnadsvett han satte stort varde 

och för hvilken han i öfrigt hyste särskilda sympatier, 

skulle blifva en vinning för akademin, hvarjämte han 

ställde för den unga juristen 1 utsikt en än mer lysande 

framtid såsom den gamla Calonii efterträdare 1 prokura- 

torsämbetet. Genom sin grefvinna, som en tid kvarstan- 

nade 1 Sverige, sökte Armfelt att utöfva påtryckning på 

Myréens beslut och äfven genom Tengström lät han göra 

förfrågningar. Men hans bemödanden stötte till en bör- 

jan på svårigheter. Myréen insände på våren 1811 sin 

ansökan till konsistorium, anhållande att på grund af 

resekostnaderna och en förestående resa till Tyskland 

blifva befriad från skyldigheten att speciminera i Åbo 

och att uppställas på förslag med stöd af en tidigare ut- 

gifven och i närmaste framtid vidare fortsatt akademisk 

afhandling i allmänna hushållsläran. Men därefter tyc- 

kes han känt sig odeciderad och mer besluten att stanna 

i Sverige, där han en tid gjorde sig förhoppningar om 

anställning. I Uppsala var man måhända emot hans 

öfverflyttning; i Åbo åter höll man, bl. a. på särskildt 

yrkande af Calonius, på de vanliga speciminationsfor- 

dringarna vid besättande af professurer och önskade att 

Myréen till en början skulle åtnöja sig med en af de 

nya adjunkturerna, för hvilka Tengström sökte att ge- 
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nom ärkebiskopen i Uppsala intressera unga lärde i Sve- 

rige. 1) 

Armfelt, som ogärna tålde motsägelser, uppfattade 

dröjsmålet såsom beroende på intriger och hotade ett 

tag att hos kejsaren genomdrifva Myréens nomination äf- 

ven utan konsistorium. Men efter mycket bråk aflopp af- 

fären utan ett sådant steg och efter Armfelts önskan. På 

våren 1812 förnyade Myréen sin ansökan och, ehuru han 

såsom han lofvat disputerat i Uppsala under eget presi- 

dium, förband han sig att inom juni månad speciminera 

i Åbo, såframt icke kriget hindrade hans återkomst till 

Sverige, 1 hvilken händelse han anhöll att utan vidare 

förklaras kompetent. På yrkande af Calonius, som mot- 

satte sig „ett onyttigt hastande“ med förslaget till pro- 

fessuren, beslöt konsistorium att dröja med förslagets 

uppgörande under förbidan pa respittidens slut. My- 

réen, för hvilken utsikterna i Uppsala måhända fördunk- 

lats, infann sig också inom utsatt tid i Åbo, specimine- 

rade med en afhandling (på svenska) i kamerallagfaren- 

het och uppställdes på förslag efter det Calonius i sitt 

1) Ik. br. af den 18 nov. 1746 hade föreskrifvits, att sökande 

till en professur borde före förslagets upprättande disputera sine 

presidio i det till resp. professur hörande ämnet; genom k. reskr. af 

26 febr. 1805 till kansler för Åbo akademi förtydligades detta så- 

lunda, att sökande från andra akademier skulle disputera vid den aka- 

demi, där tjänsten var ledig, för att bereda konsistorium tillfälle att 

öfvervara och bedöma försvaret. K. K. B. — Reskriptet utvärkades 

af gr. Wachtmeister på initiativ af J. Tengström med anledning af 

att den kände filosofen, adj. B. Höijer i Uppsala sökt eloqventiepro- 

fessuren — hvartill han ock fått tredje förslagsrummet — utan att 

ha underkastat sig mödan att speciminera i Åbo, till följd hvaraf 

Tengström och två konsistorieledamöter förklarat honom inkompe- 

tent. K. R. 17 sept. 1804; Wachtmeister till Tengström 16 nov. 1804. 
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utlatande forklarat honom vara ,en man, som enligt sina 

med utmärkt heder bade har och 1 Uppsala aflagda prof 

äger de grundliga kunskaper och den vidsträcktare belä- 

senhet, som till den lediga beställningens värdiga bestri- 

dande äro nödiga. ') 

Icke ringa bråk och omsorger föranledde jämväl be- 

sättandet af de efter Franzén lediga professurerna i mo- 

1) K. P. 13 juni 1811, 19 maj, 20, 29 juni 1812; Armfelt t. 

Aminoff 8 febr., 18, 28 aug. 1811, till sin fru apr.—sept. 1811, maj— 

okt. 1812; konsist. mem. t. kansl. ??/, 1812 bl. kansl. ämbetets bref- 

akter 1812; Tengström t. Aminoff 10 apr. 1811, t. Walleen 25 nov. 

1811; J. A. Lindblom t. Tengström 14 febr., 20 apr, 3 maj, 5 jul 

1811. 

Varen 1811 meddelade Armfelt sin fru, att Myréen ,kan à peu 

près genast blifva professor“ och att han kunde vänta sig flera avan- 

tager, ,ty folk af vett och talent sökes efter med bloss". Men pa 

sensommaren skref han förtviflad (°/,): ,Jag ar sa arg, sa jag spru- 

tar etter. Biskopen i Abo har skrifvit mig till att den göken ärke- 

biskop Lindblom skrifvit till honom att Myréen ej vill blifva profes- 

sor i Abo.“ Som han förmodade, att allt var intriger af „canaillerna‘, 

önskade han fa ett bestämdt svar af Myréen; vägrade denne att kom- 

ma, forklarade han sig vara komprometterad. Till Aminoff yttrade 

Armfelt ett par dagar senare (#/,): „Calonius och ett helt band i Sve- 

rige hafva har formerat en slags hemlig liga emot mig och allt hvad 

jag fran Sverige rekommenderat hit. — — Biskopen har p. ex. i My- 

réens affaire burit sig à la suite af denna liga bra dubbelt och illa 

at — — hvilket ej skall hindra mig att poussera fram Myreen som 

en excellent sujet — nb. om kan själf nu mera vill hit till Åbo." 

Med denna sak förhöll det sig sålunda. I skr. af d. '7/, 1811 till 

Lindblom bad Tengström denne uppmana Myréen att komma till 

Abo för att där utgifva ett latinskt publikt specimen, genom hvilket 

han kunde habilitera sig till en adjunktur; som specimen förmod- 

ligen skulle aflüpa ganska val, vore M. „in potentia proxima att 

blifva professor i samma fakultet". Tengström medgaf, att hela denna 

procedur var en formalitet, men de akademiska tjänsterna intresse- 
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ral och i historia. Till den förra ansåg sig den nyss ut- 

nämnde filosofie adjunkten J. H. Avellan vara närmast 

och för att stärka sina apparanser meddelade han sig om 

saken med vännen C. J. Walleen i Petersburg. Men han 

erhöll en ôüfverlägsen medtäflare 1 professorn 1 teoretisk 

filosof A. J. Lagus, hvars tal vid universitetsfesten ar 

1811 redan blifvit omnämndt. Enligt uttalanden af be- 

démare som Porthan, Franzén och Tengstrém var denne 

en begafvad och lärd man; han hade utgifvit dugliga 

dissertationer ı-filologi och kantiansk filosofi, men hade 

ännu icke pröfvat sin förmåga pa moralfilosofins om- 

råde. !) Far man tro Avellan, skulle han skjutits fram 

rade honom och konsistorium till den grad, att de icke ville lata na- 

gon ny vag öppnas till tjänsternas besättande (medd. af mag. G. Ni- 

kander). D. 5; 1811 svarade Lindblom, att han uträttat kommissio- 

nen, men utan framgang. Myréen var ,deciderad att ej mottaga na- 

got anbud pa andra sidan hafvet, ehuru lockande det än synes. De 

aspecter han tror sig hafva fasta honom har.“ I stället forordade 

Lindblom en docent J. Edfelt; denne hade dittills haft trög lycka, 

men skulle ,arbeta sig upp i hvad vetenskap som hälst, om han upp- 

muntrades med hoppet om befordran” — hvilket han således icke 

hade i Uppsala. På initiativ af Armfelt skref Speransky senare till 

Myréen ett artigt bref, hvari han förklarade denne vara välkommen 

till akademin, sedan han underkastat sig de föreskrifna formerna 

(L. G. v Haartman t. Tengström 12/, 1812, Armfelt t. d:o '8/,, jan. 

1812). Med nämnda förbehåll torde Armfelt icke varit rätt nöjd, ty 

d. 14/; 1812 skref han till sin fru, att Myréens affaire nu depende- 

rade af honom, sedan Speransky icke mera var kansler. 

1) Heikel, Filologins studium s. 254—255; Rein, Filosofins 

studium s. 286—287. För Rehbinder förklarade Tengström några år 

efteråt, att Lagus var ett af akademins bästa hufvuden, om icke det 

basta. T. till R. 1 maj 1816. — Sitt hopp att komma i gunstig 

åtanke vid förslagets uppgörande grundade Lagus i sin ansökan dels 

på sin akademiska värksamhet dels ock hufvudsakligast på den när- 
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af prokansler och andra „patroner“, hvilka önskade be- 

reda en reträttplats at prof. Palander för att sålunda fa 

bibliotekariesysslan besatt med en lämpligare person. 

Avellan hade ar 1809 vunnit juris nature et historiarum 

adjunkturen med en s. à. utgifven historisk dissertation 

berörande den fornsvenska rätten och därefter (1810) ut- 

nämnts af Speransky till filosofie adjunkturen framom en 

af konsistorium pa första rummet uppställd medtäflare, 

emedan han ,egentligen lämpat sina studier till filoso- 

fin”. 1) Nu ställde han sina förhoppningar på historien, 

om hvars studium han de senaste åren, särskildt efter 

det ryktet visste att förtälja om Franzéns beramade bort- 

flyttning, bemödat sig vid sidan af sin „favoritvetenskap“, 

den praktiska filosofin. Han meddelade sig om saken 

med prokansler, som icke hade något att invända mot 

planen för den händelse att skoldirektorn 1 Viborg E. G. 

Melartin, som eftersträfvade ett refugium vid akademin, 

åtnöjde sig med fjärde teologie professuren eller ock 

Palanders plats. Avellans bemödanden gingo nu ut på 

att hålla ref. sekr. F. W. Radloff, hvars håg främst stod 

till professuren 1 lärdomshistoria, på vederbörligt afstånd 

samt att genom vänlig öfverenskommelse förmå Melartin 

att hålla sig från historieprofessionen. Och han lycka- 

des öfver förväntan väl. Melartin förklarade, att han icke 

ämnade konkurrera, och Radloff, hvars historiska pro- 

duktion betydligt öfversteg Avellans, förmåddes att draga 

sig tillbaka, så att täflan om den historiska lärostolen 

mare kännedom om hans ,anlag och komparativa skicklighet", som 

prokansler och konsistorium ägde och som var ,en nödvändig följd” 

af hans vid akademin gjorda tjänst. Konsist. mem. t. kansl. !8/; 1812, 

kanslersämb. brefakter 1812. 

1) Kansl. t. konsist. 25 jan./6 febr. 1810. 
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till sist kom att sta mellan Avellan och den nagot yngre, 

men i fråga om förtjänster i ämnet icke underlägsne ju- 

ris nature et historiarum adjunkten J. G. Rancken. 1) 

Melartin, som nu indrogs i kretsen af de akademi- 

ska intrigerna, hade vid århundradets början en kort tid 

varit fast vid universitetet sasom docent i grekiska, men 

hade ar 1805, med rätt att fa beräkna sin nya tjänstgö- 

ring sig till godo och löfte af konungen att återkallas till 

första lämpliga lagenhet?), ôfverflyttat till Viborg, dar 

1) Avellan t. C. J. Walleen apr. 1811—maj 1812. — I april 

1812 sände Radloff fran Viborg sin ansökan till historieprofessuren, 

men underrättade prokansler om att i händelse lardomshistorien blef 

ledig genom Palanders transport, skulle han lata ansökningen ,hvila 

i det säkra hopp att genom herr doktorns och biskopens rekommen- 

dation och eljest erhallne nädiga lôften blifva befordrad till bibliote- 

kariatet, en syssla, som skulle utgöra all den lycka jag för min fram- 

tid önskar" (till Tengström 12 apr. 1812). Vid förslagets uppgörande 

i konsist. nämndes intet om Radloff, och da bibliotekarietjänsten se- 

nare blef ledig, tillföll den en annan. — Radloff, som varit provin- 

cialläkare, botanices demonstrator och ref. sekreterare, hade utöfvat 

en rätt omfattande litterär värksamhet pa det medicinskt-naturhisto- 

riska och ekonomiska området samt bl. a. utgifvit en beskrifning öf- 

ver Aland, som en tid intog framsta platsen inom den topografisk- 

historiska litteraturen. Nagon egentlig historisk bildning torde han 

dock icke ägt och hans ombytliga värksamhet talade mähända icke 

for hans lämplighet. Den i all sin filosofiska konfusion högst insinuante 

Avellan utlät sig mycket oförmånligt om honom för Walleen samt 

meddelade sig äfven med v. Haartman. För att underlätta sin be- 

fordran uttalade Avellan för Walleen den äfven i hans eget tycke 

löjliga idén att Franzén måtte hugnas med nåden att få utse sin ef- 

terträdare i den af honom icke opterade professionen; en sådan för- 

mån hade förunnats en annan filosof, I. Kant. 

2) Melartins ansökan, kons. mem. t. kansl. ??/,, 1812, kansl. 

amb. brefakter 1812; kansl. skr. t. konsist. 17/,, 1805, kongl. skr. t. 

kansl. */,, 1805, K. K. B. Då konsistorium förordade hos kansler Me- 

Nat. o. Folk, H. 69. 



292 

han värkat först såsom gymnasillärare 1 matematik och 

naturkunnighet samt därpå såsom ledare af skolväsendet 

i hela viborgska guvernementet. Med anledning af de 

förändringar, som härrörde af detta områdes samtidigt 

påbjudna förening med det öfriga Finland, stod han jämte 

flere andra tjänstemän inför ödet att förlora sin tjänst 

och han ställde då sina förhoppningar på akademin i 

Åbo. Någon vetenskaplig produktivitet hade han icke 

utöfvat sedan han lämnade Åbo, men under sin värksam- 

het såsom skolman trodde han sig ha vunnit den peda- 

gogiska erfarenhet att han kunde tänka på moralium 

professuren. För biskop Tengström förklarade han, att 

han nog icke ägde den mogenhet, som fordrades för att 

med heder bekläda en professur, och att han särskildt 

med blygsel föreställde sig möjligheten af att efterträda 

Franzén, hvarför ,endast den yttersta nöd skall förmå 

mig att fullfölja den ansökningen"; men han trodde sig 

kunna genom ett specimen ersätta det bristande, och för 

öfrigt menade han om den efterfikade tjänsten, att den 

„mera beror på tanke och urskillning än beläsenhet“. 

Enligt tidens sed vände han sig, för att underlätta sina 

bemödanden, därjämte till kansler och generalguvernören 

äfvensom till lagman C. J. Walleen med anhållan om 

deras protektion. Speransky gaf utan vidare löfte om 

hjälp och lät genom v. Haartman förorda Melartin hos 

prokansler såsom förtjänt att befordras till någon pro- 

lartins anhållan att få mottaga den af skolkommissionen vid Dorpats 

universitet honom erbjudna platsen i Viborg. gjorde konsist. detta 

dels på grund af de klena utsikterna till befordran i Åbo dels eme- 

dan det ansåg Melartin äga ,den utmärkta skicklighet, att hans vi- 

stelse å utrikes orter kan för detta lärosäte, hvarest han sina studier 

grundlagt, blifva hedrande". K. R. ?5/, 1805. 
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fession. Tengström, som tidigare uppmanat Melartin att 

söka en adjunktur, ställde sig icke obenägen gentöfver 

hans högre planer och meddelade honom „förbindliga rad“ 

att speciminera 1 moralfilosofin, hvilket Melartin förkla- 

rade sig vilja efterkomma, men torde icke velat under- 

stöda honom framför Lagus, om denne sökte transport. 

Saken ordnades slutligen sa att Melartin, med hän- 

syn till de svårigheter, som mötte, och för att undvika 

„alla ledsamma kollisioner", gaf den filosofiska fakulteten 

på båten och beslöt att söka den fjärde teologiepro- 

fessuren, för hvilken han — ehuru mycket upptagen af 

tjänstegöromål — speciminerade på hösten på sedvanligt 

sätt. Dissertationen (på 10 s.) hade lyckan att blifva god- 

känd, men erbjöd knappast några vetenskapliga förtjän- 

ster, och någon vidare förberedelse för det teologiska kal- 

let kunde Melartin icke prestera. Enligt hvad Armfelt, 

som dock var sympatiskt sinnad mot honom, förmenade, 

hade han ,som präst — — för lätta grundsatser après le 

goût du temps, men i allt annat torde han bli braf“. I 

fråga om personlig begäfning och lefnadserfarenhet stod 

Melartin dock öfver flertalet bland de tjänsteaspiranter, 

som nu sökte sig fram vid akademin, och om hans lätta 

uppfattning af de akademiska kompetensfordringarna sä- 

val som hans för tiden icke ovanliga vädjan till höga ve- 

derbörande just icke förtjäna vidare beundran, utmärktes 

hans af „den yttersta nöd“ motiverade bemödanden af en 

viss anspråkslöshet, som förmånligt skilde honom från en 

del andra academici. För Walleen förklarade han efteråt, 

att , vetenskapen just icke härtills hört till mitt kram". 1) 

1) Melartin till Tengström sonore 1511 an, coo 1obr:, 
12 dec. 

; . 20 5 26 nov. n. st. 1812, till ©. J. Walleen 16 jan, 5 aa 11/,, dec. 18 febr. 

1 mars ? 
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Resultatet af sökandenas bemödanden och de aka- 

demiska fädrens preliminära Öfverläggningar blef, att kon- 

sistorium godkände och uppförde pä förslag samtliga sö- 

kande, Melartin och Myréen sedan de speciminerat, de öf- 

riga utan sadan omgäng. Lagus hade förklarat sig villig 

att disputera i moralen, men konsistorium lämnade anbu- 

det utan afseende pä tillstyrkan af filos. fakulteten, som 

förklarade sig vara „fullkomligen öfvertygad om profes- 

sorns välkända skicklighet i denna vetenskap“, samt föror- 

dade utan vidare Lagus till transport till moralium eller 

philosophie practice professionen. Avellan uppställdes, 

också han utan vidare specimen, pa första rummet till hi- 

storieprofessionen framom adjunkten J. G. Rancken. Me- 

lartin erhöll andra förslagsrummet till den numera, 1 för- 

hallande till foregaende tider, mindre efterfikade teologi- 

ska professuren, hvartill seminarii lector H. Snellman — 

talaren fran 1811 ars akademifest — uppfördes pa första 

rummet. I sitt utlåtande om de två sistnämnda yttrade 

teologiska fakulteten den önskan, att då två teologie pro- 

fessioner nu voro lediga och man icke motsåg inom kort 

några fera sökande, båda måtte ,såsom för lärdom och 

skicklighet kände" allernådigst befordras till teologie pro- 

1812: L. G. v. Haartman t. Tengström 15 febr., 1 maj 1812; G. M. 

Armfelt till d:o 9 juni, 2 nov. 1812. Såsom person åtnjöt Melartin 

ett godt anseende. J. F. Aminoff talar om ,den estimable“ professor 

Melartin och ledamoten af reg. kons. C. Fr. Rotkirch, hvars son 

studerade i Viborg under Melartins uppsikt, kallar honom „den he- 

derlige M.“; äfven lagman G. v. Kothen i Viborg uttalade sig myc- 

ket förmånligt om honom. J. F. Aminoff till G. v. Kothen *°/, 1815, 

Rotkirch t. d:o 5/4, 2/, 1812, G. v. Kothen t. J. F. Aminoff d. °/ 

1815 (Kothenska och Rilax saml.). 
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fessorer. Men konsistorium afhöll sig fran vidare ytt- 

rande i denna sak. 1) 

Till domprosteämbetet och första teologie professu- 

ren ansåg konsistorium att andre professorn i fakulteten 

Gustaf Gadolin borde enligt sedvanan befordras framom 

medsökanden Jakob Bonsdorff, hvarjämte konsistorium, 

såsom redan i det föregående nämnts, förordade till god- 

Prof. Gustaf Gadolin. 

kännande hans villkor att få njuta sitt förra pastorat 

Reso-Nådendal i st. f. det med domprosteämbetet tidigare 

1) Kons. mem. t. kansl. 23 nov. 1812, teolog. fakult. utl. 4/,, 

1812, bl. kansl. ämb. brefakter 1812. — Den ?/, 1812 berättade L. G. 

v. Haartman åt prokansler, att en Holmström från Uppsala, som an- 

sågs vara en skicklig man, blifvit för kansler förordad till fjärde 

teologie professuren. 
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förenade S:t Karins. Till lingvarum orientalium professor 

föreslogs teol. adj. H. H. Fattenborg framom docenten i 

orientaliska språk G. Hirn och till matheseos professor 

enda sökanden J. F. Ahlstedt. En särskild erinran gjor- 

des om att utnämningarna måtte ske i samma följd, hvari 

förslagen uppgjorts. 1) 

Da ärendena på sommaren kommo till kanslers be- 

handling, mötte de i allmänhet icke några svårigheter. 

Endast 1 fråga om den omtvistade moralium professuren 

reste sig nya hinder. Armfelt ansåg det vara af särskild 

betydelse att denna tjänst blef väl besatt, ty innehafvaren 

däraf ägde att deltaga i utbildningen af juridiska och ad- 

ministrativa tjänstemän och enligt Armfelts mening hade 

denna del af den akademiska undervisningen blifvit myc- 

ket försummad. På sätt, som vi icke känna till, hade 

honom bibragts en ogynnsam tanke om professor La- 

gus’ förmåga att fylla denna uppgift. Efter hvad han 

både då och efteråt förklarade för prokansler, hyste han 

all tillbörlig vördnad för prof. Lagus’ begafning och lär- 

dom, men han tyckes misstrott honom för maklighet och 

egennytta och därtill ännu kunde han icke godkänna den 

akademiska kutymen att låta tjänsteäldern och „en viss 

lycka att i många år framdraga ett ovärksamt lf“ värka 

afgörande vid befordringar. Han kom därför på den 

tanken att söka förmå Lagus att återtaga sin ansökan 

för att bereda plats åt den dugliga Melartin, men uppta- 

gen som han var af det pågående kriget 1 Ryssland, öf- 

verlät han åt sin sekreterare att utlägga saken för Teng- 

ström och att vinna dennes medvärkan för att, såsom han 

1) K. P. 24 apr., 1, 8, 16, 26 maj, 9, 23 nov. 1812; K. R. 1,16, 

26 maj, 23 nov. 1812. 
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uttryckte sig, ,utan misshag el. skada för någon man 

kunde vinna det rätta och jag vågar säga enda ändamä- 

let vid professionernas besättande vid akademin”. !) 

L. G. v. Haartman, hvilken redan tidigare lagt sig ut 

för Melartin, fullgjorde uppdraget con amore. I en vidlyf- 

tig, diplomatiskt affattad skrifvelse, hvars rätta mening 

nog icke kunde undgå den kloka biskopen, förklarade han, 

att Armfelt yttrat sig i den riktning att Melartin borde 

genom sin ålder och sin pedagogiska värksamhet anses 

„vara mera passande att bilda våre blifvande civila äm- 

betsmän än Lagus, som genom sin djupa tankekraft och 

sin lärdom tyckes vara ämnad mera tll teoretisk mora- 

list och metaphysicus än till en praktisk lärare i-sedelä- 

ran“. För egen del var v. Haartman af samma mening, 

hvarjämte han supponerade, att Armfelt på detta sätt 

önskade honorera sin företrädares löften, hvilket var så 

mycket vackrare som denne icke hört till hans vänner. 

Med den „cordialite* han var skyldig „en välgörare och 

vin“ meddelade han därpå, att Armfelt bedt Tengström 

öfvertala Lagus att återtaga sin ansökan för att se- 

dan, om han önskade, söka sig in 1 teologiska fakulteten. 

Blefve Lagus ,piqverad öfver denna proposition", var 

v. Haartman öfvertygad om att kansler skulle „göra allt 

för att visa honom att man icke önskat denna ändring 

af något enskildt emot Lagus, utan af öfvertygelse, att 

han med sine kunskaper kan vara mera nyttig på annat 

vis“. Med kännedom om Lagus’ „estimabla tänkesätt”, 

antog v. Haartman att han icke skulle „göra sin nye 

canceller emot“. „Det skulle kunna vara mortifiant — 

framhöll han — om någon annan mesure hade blifvit 

1) Till Tengström 16 juni 1812. 
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vidtagen, en mesure, som under andra tider hade varit 

möjlig, men som icke later tänka sig, då man känner 

Armfelts moderation. Jag fruktar icke att Lagus är en- 

vis, då jag hoppas, att han har sé mycken kärlek för 

akademin, att han icke skulle vilja förorsaka att dess 

nye canceller snart skulle ledsna vid en befattning, där 

han skulle ha den mortification att icke se någon gå dess 

billiga önskningar till mötes." Sitt uppdrag afslutade den 

unga diplomaten med att framhålla det stora förtroende 

till Tengström, som låg till grund för kanslers vädjan i 

denna kinkiga sak. „Han känner farbrors 1 sanning esti- 

mabla och i våra tider sällsynte principer, att blott af nit 

för saken, utan afseende på enskilte considerationer, trai- 

tera affairerne, och han är öfvertygad och anser sig lyck- 

lig att uti akademins procanceller se den aktningsvärde 

man, som uti alla fall går honom till mötes, då fråga är 

om akademins enskilte förmån och beredande af lands- 

mäns väl och upplysning." !) 

1) v. Haartman t. Tengström 3 juni 1812. En månad tidigare 

hade den unga kanslerssekreteraren, hvilken redan kände sig hemma- 

stadd på sin plats och gärna yttrade sin egen mening om de akade- 

miska ärendena, uttalat för sin farbror sitt stora misshag öfver att 

Melartin afstått från moralium professionen, hvartill han genom sin 

karaktär och sin arbetsamhet varit särskildt lämpad, t. o. m. framom 

Lagus. Därjämte klandrade han den vid akademin rådande ,olyck- 

liga transportsjukan“, som skulle ha till följd, att akademin alltid 

blef efter. Särskildt förvånade det honom, att ingen tillrådt Melar- 

tin att söka den plats, hvartill han af Speransky och landets förnäm- 

sta ämbetsmän varit destinerad. Detta yttrade han, såsom han hoppa- 

des att prokansler väl förstod, utan all tanke på eget intérêt. „Det 

är af nitälskan för saken och af värkelig högaktning för min farbrors 

alltid opartiska traiterande af affairer som jag så yttrat mig. Jag är 

öfvertygad, att farbror visserligen skulle ha förekommit, hvad nu in- 
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Huru skickligt den unga kanslerssekreteraren än lade 

sina ord, uttalande artigheter, som möjligen han, men 

icke hans principal kan ha tagit pa allvar, uppnaddes 

ändamälet dock icke. Tydligen stôtte forslaget pa Lagus’ 

„envishet“, och för öfrigt är det högst dubiöst, huruvida 

Tengström var hagad att söka invärka pa en man, som 

under sin akademiska bana ätnjutit hans sympatier och 

till god del haft hans understöd att tacka för sin fort- 

komst — något som icke torde varit okändt för kans- 

ler.!) Hvad svar Tengström gaf, känna vi icke, men i 

skrifvelse till Armfelt afböjde han i smickrande ord och 

under framhållande af formella svårigheter det gjorda by- 

tesförslaget. Invändningarna öfvertygade visserligen icke, 

men Armfelt lät sitt motstånd falla och godkände kon- 

sistorii hemställan till alla delar. Från det „förskansade 

lägret vid Dwinaströmmen“ skref han den 10 juli 1812 

till Tengström: , Allt hvad herr biskopen och consist. 

acad. begärt är afgjordt — ehuru min öfvertygelse var 

träffar, om det hade varit möjligt. Men — hvem kan streta mot 

strömmen ? Egna intérêt och partiandan har alltid ofvervikten! Om 

kejsaren hade varit på stället — slöt v. H. helt oförskräckt sin för- 

klaring — tillstår jag uppriktigt, att jag hos vederbörande sökt plai- 

dera för Melartin. Kanske han då hade kunnat bli moralium profes- 

sor." Till Tengström !/, 1812. 

1) Vid särskilda tillfällen hade Tengström hos den förra kans- 

lern grefve Wachtmeister utvärkat fördelar åt Lagus. År 1805 ut- 

nämndes Lagus, ehuru uppställd på andra förslagsrummet, till metaph. 

prof. på tillstyrkan af Wachtmeister, som instruerats af Tengström. 

Ett år efteråt uttalade W. sin oro för att Lagus icke skulle rätt 

fylla (sin nya plats eller) den teol. professur, som påtänktes åt ho- 

nom, men förväntade sig att biskopen skulle hjälpa L. i hvad som 

brast honom. Wachtmeister t. Tengström 9 apr., 15 nov. 1802, 12 

apr., 19 apr., 7 maj, 11 juni 1805. 
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emot Lagii placerande där han nu är. Men att i denna 

moment sdla med affairer och diskutera dem vore ga- 

lenskap. Således af 2:ne onda valde jag det som var 

minst, nb. für momenten. Om ej annat än formerna va- 

rit 1 vägen, skulle allt kunnat arrangeras förträffel. för 

akademins väl och professor Lagii inkomster. Men Bo- 

napartes kulor och bajonetter gifva ej respit. Att pro- 

fess. Lagus har allt hvad som fodras, vet jag rätt väl. 

Men ofta händer, att snillet just för det att det är snille 

sätter sig öfver en nödvändig värksamhet.“ 

De krigiska tiderna jämte Armfelts , moderation” 

gjorde sålunda, att inga sådana ,mesurer“ blefvo vid- 

tagna, som v. Haartman ställt i utsikt under en annan 

kansler. Men det var med stort missnöje Armfelt gaf 

efter och han var besluten att i en framtid gå mera kraf- 

tigt till väga. Redan innan han fått svar på sin propo- 

sition, hade han skrifvit till Tengström, på tal om de aka- 

demiska befordringsgrunderna: „Som det vore farligt att 

på en gång afbryta gamla vanor, så får man väl re- 

spectera dessa antikviteter, försörja och bibehålla dem 

vid all den existence de äro susceptible utaf och 1 en 

framtid hafva vid befordringar ett enda föremål, skick- 

lighet och snille, af hvad ar och i hvad stand el. släkt- 

skap som hälst. På detta vis och ej annorlunda skall Abo 

akademi svara mot Alexander d. I:s välgärningar som 

sig bör och sätta sin nuvarande canceller 1 den lyckel. 

ställning att ej i sitt kall gå emot en dfvertygelse han 

ägt orubbeligen.“ 1) 

1) Armfelt t. Tengström 16 juni 1812 Äfven för J. Fr. Ami- 

noff yttrade Armfelt sin förargelse öfver de befordringsgrundsatser, 

som följdes i Åbo. Därom i det följ. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



301 

Armfelt gaf, som sagdt, efter och utvärkade under 

sommarens lopp kejsarens nadiga utnämning at de af kon- 

sistorium förordade tjänsteaspiranterna G. Gadolin, Lagus, 

Fattenborg, Avellan, Ahlstedt och Myréen. Men da mot 

årets slut förslaget till den fjärde teologie professuren 

kom till hans behandling, genomdref han en åtgärd, som 

visade att han icke tagit sin hand från Melartin. Då 

näml. med anledning af Gadolins befordran till första 

teologie professor och Jak. Bonsdorffs däraf följande upp- 

flyttning till hans förra tjänst äfven den tredje teologie- 

professuren skulle blifva ledig, företog sig kejsaren — 

väl på Armfelts framställning och i enlighet med teolo- 

giska fakultetens önskan — att utan vidare ceremonier 

utnämna Snellman till tredje och Melartin till fjärde teo- 

logie professor, sålunda gynnande den sistnämnde utan 

att hindra den förre. Det var en förenkling af den van- 

liga proceduren, som måhända icke var konsistorium i 

smaken, men kejsaren förklarade, att utnämningen icke 

finge ,1 framtiden af någon vid dylika fall såsom preju- 

dikat samt till styrka för dess talan åberopas". Hän- 

delsen upprepades dock af majestätet själft någon tid 

därefter, då v. bibliotekarien F. W. Pipping utan förslag 

af konsistorium befordrades till den genom Palanders för- 

flyttning till teoretiska filosofin lediga professionen 1 lär- 

domshistoria och den därmed förenade bibliotekariesyss- 

lan. Äfven om denna afvikelse från den vanliga meto- 

den sades, att den företogs ,af förekommen anledning 

för denna gång — — utan att dock sådant framdeles må 

varda som prejudikat äberopadt“. ') 

Efter det de nädiga utnämningarna kommit till kon- 

9 

1) Kansl. t. kons. nt - | , 21—23 juni, '?/,, aug., ‘/,, 1812, !/, 1814. 
9 jun > 
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sistorium följde de sedvanliga installationerna, dock icke 

så snabbt som Armfelt hade önskat. Mot slutet af år 

1812 skref han till prokansler, att han hört att professo- 

rerne Fattenborg, Avellan och Ahlstedt ännu icke hållit 

någon publik föreläsning, emedan de icke fått sina inau- 

Prof. H. H. Fattenborg. 

gurationstal färdiga. ,Ar detta sant — förklarade han — 

så är det både oanständigt och illa samt ställer mig i 

den författning att aldrig låta underskrifva fullmakten, 

innan jag fått procancellerns bevis på att detta tal är fär- 

digt. Hvarför, min bästa biskop, skola vi gifva lastare- 

nom rum och det i en moment, då vår heder och vårt 
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interesse äro förenade for att bevisa, hur val kejsarn 

gjort att med välgärningar öfverhopa vårt lärosäte. Kej- 

sarn följer med mera attention än man det tror allt 

hvad som rör Finlands oppkomst — och hvad bör han 

han ej vänta sig af oss?“ !) 

Med missnöje inhämtade Armfelt ock, att prof. My- 

réen, som varit ett särskildt föremål för hans välvilja, 

dröjde hela höstterminen med att infinna sig i Åbo 

utan att ens lämna några underrättelser om sin tillvaro. 

„Är han död el. vet han ej utaf sitt utnämnande?” 

besporde Armfelt prokansler. Och då det besynnerliga 

uteblifvandet fortfor, förklarade han, att om han kunnat 

förutse ,en sådan negligence“, skulle Myréen aldrig blif- 

vit professor, och att om dröjsmålet fortfor, skulle My- 

réen utan vidare ceremonier få ett consilium abeundi. 

Armfelt var redan benägen att tro att några svårigheter 

gjordes af den svenska regeringen, så olikt Myréen före- 

föll honom dennes oanständiga uppförande. Myréen kom 

dock slutligen och installerades 1 sitt ämbete i början af 

år 1813 i närvaro af kansler själf, som nu förlåtit honom 

hans försumlighet. ?) Myréens ankomst tyckes icke varit 

personer i smaken, hvilka med kanslerssekreteraren L. 

G. v. Haartman ansågo, att man icke borde odla främ- 

mande plantor i sin trädgård, då inhemska funnos att 

1) Armfelt t. Tengström 28 nov. 1812. Kanslers påstående var 

nog riktigt med afseende à Fattenborg och Avellan, hvilka själfva 

uppgåfvo att de icke föreläst under h. t. 1812, emedan de icke in- 

troducerades i sina ämbeten förr än den 4 o. 11 dec., men Ahlstedt, 

som introducerades sistn. dag, hade föreläst under hela terminen 

(konsist. mem. t. kansl. ?3/, 1813, kansl. ämb. brefakter 1813). 

2) Armfelt t. Tengström 16 okt., 2 nov., */,, nov., 22 nov., 13 

dec. 1812; K. P. 2 febr. 1813. 
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tillgå. 1!) Det var val något tal därom, som gaf Armfelt 

anledning att yttra till Tengström: „Myreen blir säkerl. 

nöjd sedan han fått undergå de försök, som göras emot 

honom af dem som tro att nationalité består uti hat mot 

dem som ej äro födda under samma luftstreck och som 

ej följa visse principer, som mer höra till skrån än vit- 

terhet. Jag har satt stål 1 Myréen och han skall ej lata 

förfära sig. Jag hoppas, att han i procancelleren äfven 

finner en rättvis gynnare." ?) 

Ännu längre tid tog det, innan Armfelts andra pro- 

tégé prof. Melartin anlände till akademin. Med kanslers 

eget begifvande dröjde denne nämligen ännu ett par år i 

Viborg, sysselsatt med att ordna skolväsendet i guverne- 

mentet. Först i april 1815 påträffa vi honom 1 konsisto- 

rium och i juni 1816 tillträdde han offentligen sitt äm- 

bete. 3) — Tio år hade då förflutit sedan han, såsom 

1) v. Haartman t. Tengström 9 sept. 1812. Men v. H. fortsatte: 

„Myreen tillkommer att bevisa motsatsen. Man väntar sig mycket af 

honom. Matte det sla in. Det behöfs varkeligen.“ — Någon inhemsk 

planta hade man mig veterligen icke for tillfallet att placera i jurid. 

fakulteten. 

?) Armfelt t. Tengström 8 maj 1813. 

3) Kansl. t. konsist. 30 juli 1813, 2 jan. 1814; K. P. 1815. 

Sedan professurerna redan blifvit besatta, anmälde sig ett ryskt 

hofrad af dansk extraktion Clausen hos kansler till erhallande af 

en juris professur för att meddela ungdomen vetande i romersk och 

jämväl i rysk rätt; en sådan förstärkning ansåg han nödig, emedan 

endast två professurer funnos och den ena innehades af den ålder- 

domssvage Calonius. Armfelt hänvisade honom till Tengström, som 

också svarade. Enl. v. Haartmans uppgift var C. en af dessa perso- 

ner, som trodde sig duga till allting och hos sig förenade ,en 

hög grad af pedanteri och en halflärds arrogans". Clausen t. Teng- 

ström 19 jan. 1814, v. Haartman t. d:o 21 febr. 1814. — Året därefter 

emottog konsistorium genom akademin i Dorpat en anhållan af en 
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han förklarade för prokansler, icke utan hemligt miss- 

nöje nödgats lämna sin , egentliga fosterbygd“. Men nu 

skildes han med saknad från en värksamhet, som skänkt 

honom stor tillfredsställelse och om hvilken han yttrade 

att den visserligen gaf mera besvär och ansvar än ett 

läroämbete, men att han ,1 förhållande till mänsklig ofull- 

komlighet 1 allmänhet var den sysslan mer än någon an- 

nan post af betydenhet vuxen". Det dröjde dock icke 

lång tid, innan han i sin nya värkningskrets fick taga 

befattning med undervisningsfrågor af ännu större om- 

fattning än de han tvungits att lämna. 1) 

* 

Efter det professurerna fått sina innehafvare öfver- 

gick konsistorium, 1 slutet af år 1812, till att besätta un- 

derlärartjänsterna. Sa stort som antalet lediga adjunktu- 

rer, hvilka yttermera ökats genom Fattenborgs, Snellmans, 

Avellans och Ahlstedts befordran till professorer, nu 

var, kunde konkurrensen svarligen blifva stor eller for- 

dringarna pa kompetens hallas hégt. Om ett par adjunk- 

turer täflade tvenne sökande, om teologie adjunkturen 

t. o. m. tre, men till de flesta anmälde sig endast en 

aspirant, till matheseos adjunkturen först sa sent som ar 

tysk doktor att bedöma ett af honom utgifvet opus, hvarmed han 

eftersträfvade att blifva utnämnd till professor i juridisk eller filo- 

sofisk fakultet vid nagot universitet i Ryssland eller vid akademin 

i Abo. Konsist. svarade, att ingen lämplig vakans fanns for tillfäl- 

let, att specimination in loco fordrades för professur och att ett be- 

dömande af arbetet i fråga var öfverflödigt, da i förf:s hemland till- 

räckligt antal granskare fanns att tillgå. K. P. 3 nov. 1815. 

1) Melartin till Tengstrém, en odat. skr. fran 1810 samt br. d. 
30 nov. 
TC 1811 o. #/,, jan. 1812. 
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1817. För att vinna nödig förstärkning af sökande hade 

prokansler vändt sig med förfrågningar till de svenska 

universiteten, men 1 allmänhet utan framgång. Endast 

ett par unga lärde läto sig af de bättre lönevillkoren för- 

mås att uppträda såsom sökande; de festa föredrogo, ef- 

ter hvad doc. L. J. Prytz berättade från Uppsala, att 

slita ondt i hemlandet framför att mottaga bättre dagar 

under ett främmande öfvervälde.!) Flertalet bland sö- 

kandene utgjordes af unga män, hvilka något år tidigare 

vunnit magistergraden och efter nödtorftigt öfverstånden 

disputation, påskyndad af de nya ljusare utsikterna, vun- 

nit venia docendi. En och annan fann sig också föran- 

låten att anhålla om undseende med sina små förtjänster 

eller att hänvisa till sin svåra ekonomiska ställning. Doc. 

J. G. Linsén, enda sökande till latinadjunkturen, fram- 

höll, att om hans kunskaper ännu icke hunnit den mog- 

nad, som fordrades för att framställa förtjänsterna 1 ro- 

marnes höga språk, litteratur och odling, , skall dock, ifall 

ett allvarligt uppsåt får vara en borgen för framgången 

af en ynglings bemödande, jag icke förgäfves hafva lof- 

vat mig att en dag i denna befattning mötas af deras 

bifall, hvilka jag har att tacka för min bekantskap med 

vishetens och snillets yrken”. Och sökanden till den tek- 

nologiska adjunkturen, kemiedocenten J. M. Lindemark 

yttrade, att ,om sjuårig lönlös tjänstetid inom lärovärket 

jämte maka och barn, som med mig dela tyngden af detta 

brödlösa tillstånd, 1 förening med det allvarliga nit, hvar- 

med jag vill och skall göra mig denna höga ynnest 

1) Prytz hade särskildt uppdrag att vinna sökande till kemi- 

adjunkturen och vidtalade för ändamålet mag. Lindblad i Uppsala, 

som också anmälde sig till tjänsten. Prytz t. Tengström 9 jan. 1812, 

19 febr., 18 apr. 1813. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



307 

värdig, da jag, obekymrad om en nödtorftig bärgning, 

ostörd far egna min tid at vetenskapliga yrken, kunde 

anses som några bevekande skäl till ynnestfull åtanka 

på mig vid detta tillfället" — då skulle han icke hopp- 

löst glädja sig åt prokanslers och konsistorii höggunstliga 

och ynnestfulla bifall till sin allerödmjukaste ansökning.) 

Konsistorium bedömde ocksa de sökande med myc- 

ken liberalitet och särskildt voro den filosofiska fakulte- 

tens medlemmar böjda för eftergifvenhet. Om den nyss- 

nämnde Lindemark yttrade konsistorium 1 sitt utlatande, 

att hans utgifna disputation egentligen icke innehöll 

några teknologiska undersökningar, men da den „likväl 

innefattar sadana preliminära grundämnen, som tydeligen 

ådagalägga teknologiska kunskaper och hvarur uti fort- 

sättningen af arbetet teknologiska resultater kunde härle- 

das“, och da afhandlingen dessutom blifvit pa ett till- 

fredsställande sätt försvarad, ty ansåg konsistorium sig 

kunna uppställa honom pa förslaget, där han blef den 

enda. Och på samma sätt hette det om sökanden till v. 

bibliotekarietjänsten F. W. Pipping — senare känd ge- 

nom sina bibliografiska arbeten — att den afhandling, 

hvarpå han hufvudsakligen grundat sin ansökan, egentli- 

gen icke hörde till historia litteraria, men att då han ge- 

nom flera akademiska afhandlingar „sin skicklighet nog- 

samt dokumenterat" och genom „berömlig flit och ar- 

betsamhet gjort sig om akademins bibliotek väl förtjänt", 

så ville konsistorium förorda honom till tjänstens erhål- 

lande. 2) 

1) Konsist. mem. t. kansl. 1°/, 1813, kanslersämb. brefakter 1813. 

?) Konsist. mem. t. kansl. 15/, 1813, kansl. ämb. brefakter 1813; 

K. P. 8 jan. 1813. 
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Alldeles utan dissensus förlöpte kompetensfragan 

dock icke. Da docenten 1 teoretisk filosofi F. Bergbom 

erbjöd sig att för vinnande af adjunkturen 1 teoretisk 

och praktisk filosofi speciminera i den sistnämnda delen, 

som han icke tidigare behandlat, påyrkade tre medlem- 

mar af filosofiska. fakulteten (Joh. Bonsdorff, Wallenius 

och J. Gadolin), med hvilka Calonius förenade sig, att 

ett sådant lärdomsprof borde af honom fordras, hvaremot 

pluraliteten förklarade, åberopande exemplet vid den prak- 

tiska professurens besättande, en sådan fordran öfverflö- 

dig på grund af de två filosofiska disciplinernas nära 

samhörighet. Det var ett undantag, menade philosophie 

practice professor A. J. Lagus; 1 all annan händelse 

borde sökande till adjunkturer styrka ,sin komparativa 

skicklighet” till tjänsten genom „utgifvande specimina“. 1) 

Men ödet fogade icke bättre än att en månad senare en 

broder till honom blef efter en häftig strid inom konsi- 

storium uppställd på förslag till en juridisk adjunktur 

utan någon föregående specimination. 

Denne yngre broder, jur. licent. W. G. Lagus, hade 

under flera år bedrifvit studier vid universitetet i Upp- 

sala och där vunnit såväl den filosofiska graden som ock 

juris kandidat- och juris licentiatvärdigheten med hed- 

rande vitsord i sina examina, men utan att ha utgifvit . 

och försvarat någon juridisk afhandling. Återkommen 

till akademin i Åbo, anmälde han sig som sökande till 

adjunkturen 1 ekonomisk och handelsrätt. ?) Med sina 

1) K. P. 8 o. 15 jan. 1813; konsist. mem. t. kansl. !5/, 1813 och 

fil. fakult. utl. 7/,, 1812 bl. kansl. ämb. brefakter 1813. 

2) Till första början anhöll L. om förslag till endera af de 

tva juridiska adjunkturerna, om hvilka han — mer karaktäristiskt for 

förhållandena än han väl själf menade — yttrade, att de ,komma att 
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goda betyg gjorde han det intryck pa den samtidigt in- 

stallerade juris professorn D. Myréen, att denne, fôr till- 

fallet fakultetens dekanus, förordade Lagus’ uppställande 

pa förslaget utan fullgörande af författningarnas fordran 

på specimination vid akademin. Enligt Myréens förkla- 

ring hade Lagus genom den med högsta vitsord bedömda 

kännedom han vunnit i filosofi och historia och genom 

sina utmärkt hedrande insikter i de gamla språken lagt 

en pålitlig grund för sitt studium af lagfarenheten och 

den allmänna hushållningen jämte det han såsom respon- 

dent vid filosofiska disputationer ådagalagt en skicklighet, 

som stärkt den aktning han vunnit hos lärare och jämn- 

åriga. Han hade därtill ännu aflagt „tillförliteliga prof af 

goda och försvarliga insikter" 1 lagfarenhetens teoretiska 

och praktiska delar, hade författat ett af jurid. fakulteten 

oförtöfvadt utgöra länkar i den ked af välgärningar, hvarmed kejsar 

Alexander öfverhopat universitetet i Åbo”. Samtidigt var han på 

förslag till univ. sekreteraretjänsten, hvarom i det följ. — Fråga om 

tillsättande af en juridisk adjunkt hade väckts hos konsistorium re- 

dan i april 1811 med hänvisning till ett k. reskr. af ?%/, 1805 till 

kansler, hvari K. M:t på kanslers hemställan samtyckt dels till sär- 

skilda löneförbättringar för .en del akademiska tjänstemän, dels till 

utnämningen af en ordinarie adjunctus i juridiska fakulteten med 100 

dal. s. i indelt lön i den mån akademins inkomster ökades genom nya 

och „uppskattade* gamla hemmansräntor. I enl. med konungens be- 

fallning tillsade kansler konsistorium att författa ett ,ordentligt pro- 

jekt till akademins léningsstat“, upptagande alla senare tiders tillök- 

ningar och förändringar, samt att underrätta kansler, när tillgångarna 

medgåfvo ett successivt förvärkligande af den kungl. förordningen. 

Några nämnvärda förändringar torde icke följt och då genom staten 

af '°/,, febr. 1811 medel erhöllos till den påtänkta jurid. adjunkturen, 

uppsköts platsens besättande bl. a. af anledning, som redan blifvit 

nämnd (s. 280—282). K. P. 5/, 1811; k. reskr. t. kansl. ?/, 1805, 

kansl. t. konsist. 74/, 1805, K. K. B. 
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1 Uppsala godkändt scriptum pro licentia och hade som 

bast under hander ett disputationsspecimen, som han äm- 

nade försvara under eget presidium fran öfra katedern. 

Pa alla dessa grunder och med stöd af personlig känne- 

dom kunde Myréen med desto större skal förorda sökan- 

den „som han genom afläggandet af ofvannämnde examina 

fullkomligen visat sig äga ty tillhöriga kunskaper och 

användt mera flit och bemödande än endast till preste- 

rande af ett akademiskt specimen erfordras". Till ytter- 

mera visso tillade Myréen, att sökanden haft anbud att 

blifva fäst vid akademin i Uppsala, men ,föredragit att 

återgå till sin hembygd och tillbjuda fäderneslandet sin 

tjänst och begagnandet af sina kunskaper”. 

Myréens utlåtande var affattadt 1 mycket varma or- 

dalag och utöfvade med desto större skäl invärkan på öf- 

riga :consistoriales som den nya professoren represente- 

rade 1 konsistorium den ansökta adjunkturens läroområde. 

Men det erbjöd med afseende å motiveringen betänkliga 

svagheter och måste väcka motsägelse. Ty utom att La- 

gus” uppställande på förslag utan specimination stred 

emot författningarna 1 ämnet, såsom Myréen också med- 

gaf, måste en sådan dispensering anses oriktig, då allde- 

les vid samma tid öfriga fakulteter upprätthöllo fordran 

på speciminationsskyldighet gentemot sökande, hvilka än- - 

nu icke fullgjort ifrågavarande villkor. !) 

1) Sådant fordrades af kapellanen J. G. Florin och doc. J. A. 

Edman, hvilka sökte en teologisk adjunktur, af med. lic. N. A. Ur- 

sin, som sökte en medicinsk adjunktur, och med. kand. J. A. Lindblad 

fran Sverige, som efter medd. af prokansler om fordringarna aspire- 

rade till kemiadjunkturen. K. P. */,, 1812, ?/,, "fö %/,; 1813; teol. 

fakult. utl. ?/, 1812 medfölj. konsist mem. t. kansler “/,, 1812, kansl. 

amb. brefakter 1812. 
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Myréens eftergifvenhet manade ocksà fram lagarnas 

kärfve väktare prof. Calonius. I ett tämligen ampert ytt- 

rande förklarade han sig icke betvifla Lagus’ insikter i 

den filosofiska fakultetens ämnen, men han satte 1 fråga, 

huruvida Lagus under sin korta juridiska studietid kun- 

nat inhämta de för en lärare nödiga kunskaperna på lag- 

farenhetens vidlyftiga område, och framför allt vägrade 

han att samtycka till ett afsteg från befordringslagarnas 

ovillkorliga fordran ,eller för sin del bidraga till bere- 

dande af det skadliga prejudikat, att någon endast på 

utståndna examina till vinnande af grader 1 en eller an- 

nan fakultet kunde till en ordinarie lärarebeställning i 

samma fakultet föreslås, helst den orimlighet däraf skulle 

uppkomma, att en blott filosofie kandidat, som ännu ej 

disputerat pro gradu, kunde efter denna grund kompe- 

tera till hvilken profession som hälst uti den filosofiska 

fakulteten". 

Calonius fann inom konsistorium medhåll bland de 

högre fakulteternas medlemmar samt hos den mycket 

själfständige prof. Wallenius. Men flertalet, hvartill själfva 

prokansler anslöt sig, förklarade sig af hänsyn till sökan- 

dens utmärkt hedrande vitsord och behofvet af de juri- 

diska lärarkrafternas snara förstärkande för de talrika ju- 

risstudenternes undervisning kunna utan betänklighet af- 

stå från författningens fordran, som en medlem, Fatten- 

borg, dock hoppades att sökanden skyndsammast skulle 

fylla. Några bland nykomlingarne inom den filosof. fa- 

kulteten tilläto sig t. o. m. den visserligen icke alldeles 

omotiverade impertinensen att till stöd för sin åsikt fram- 

hålla Calonii ålderdomssvaghet eller, såsom prof. Avellan 

helt käckt yttrade, den omständighet, att den ena juris- 

professionen innehades ,af en man, som af sin höga ål- 
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der och försvagade hälsa ej mindre än sine mångfaldiga 

och viktiga befattningar utom akademin vore ur stånd 

satt att med erforderlig drift och värksamhet handhafva 

den akademiska läraretjänsten“. Resultatet blef att La- 

gus uppställdes på förslag, och Calonius uttalade en gen- 

saga emot detta, helt visst af personliga hänsyn starkt 

påvärkade beslut. !) 

Rätt mycken oenighet tyckes också frågan om den 

grekiska adjunkturens besättande väckt. Det öfvervä- 

gande flertalet förordade främst doc. J. J. Tengström, 

biskopens brorson, men till följd af en besynnerlig vo- 

teringsmetod blef medsökanden, docenten 1 grekiska C. 

G. Nykopp, för hvilken särskildt prof. Joh. Bonsdorff par- 

lerade, uppställd pa det främsta rummet af förslaget. 2) 

Äfven besättandet af den genom Fattenborgs befordran 

ledig vordna teologie adjunkturen åstadkom dissensus i 

det att rösterna delade sig ganska starkt mellan de tre 

1) K. P. ?/,, 12/, 1813; konsist. mem. t. kansl. !?/, 1813, kansl. 

ämb. brefakter 1813. 

2) K. P. 8, 15 jan. 1813. Frågan omnämnd af I. A. Heikeli 

Filologins studium s. 277. Vid voteringen erhöll Tengström företrä- 

trädet af 12, Nykopp af 4 prof., men dä prokansler icke kunde uttala 

sig om sin brorson, utan endast om Nykopp, som han godkände, 

blef den sistnämnde uppställd pa första rummet emedan han föror- 

dats af en person mer än medtäflaren. I k. br. af */, 1739 0. ?/,, 

1741 stadgades näml., att en konsistorieledamöt icke finge uppföra sin 

släkting pa förslag, men att han borde vid voteringen utnämna den 

eller dem af öfriga sökande, som han ansäg till den lediga beställnin- 

gen bast förtjänta. Med detta stadgande förklarade Tengström sin 

närvaro vid det kons. sammanträde, hvarest icke endast brorsonens 

anhållan behandlades, utan ock sonens ansökan om den orientaliska 

adjunkturen. En P. M. af Tengström bl. oinregistr. handl. rör. univ. 

1811—1825 i kansl. ark. 
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sökandene, docenterne G. Hirn och J. A. Edman samt 

kapellanen J. G. Florin, hvilka slutligen förordades 1 nu 

nämnda följd.’) Men i fråga om öfriga adjunkturer kom 

konsistorium till ett tämligen enigt slut. 2) 

Hos Armfelt, som besatte tjänsterna, funno en del 

af förslagen ett mindre gynnsamt bedömande. Förslaget 

till den juridiska adjunkturen återsändes till förnyad be- 

handling jämte beröm åt de konsistorieledamöter, hvilka 

röstat däremot, och admonition till de andra, hvilka för- 

klarades ha gjort sig skyldiga till en olämplig och våd- 

lig afvikelse från författningarnas uttryckliga föreskrift. 

Några andra förslag fingo hvila flera månader ,af före- 

komne skäl och anledningar" — bl. a. emedan Armfelt 

kände sig tveksam med hänsyn till anciennitetsföljden 

och tiden för löneberäkningen, men förmodligen ock till 

följd af betänkligheter rörande sökandenas förtjänster. 

Före årets slut funno dock frågorna sitt afgörande och 

det i enlighet med konsistorii hemställan; det skedde, 

förklarade Armfelt, för att undvika vidare uppskof för 

undervisningen och för att icke fördröja de unga män- 

nens fortkomst. Doc. J. J. Tengström, som därvid fick 

vika för medtäflaren, kompenserades för sin fit och ut- 

märkta skicklighet af kansler med titel af e. o. filosofie 

adjunkt jämte rätt att åtnjuta adjunkts lön från samma 

1) K. P. 2/,, 1812; konsist. mem. t. kansl. !!/,, 1812, kansl. ämb. 

brefakter 1812. 

*) K. P. ®/,, 1812, 9/1, “/6, ler ‘10 Ju 1818; K. R. %/,, 7/1, 

3/4, 79/5, °°/;, 1813. Till adjunkturen i orient. litteratur godkändes af 

fakulteten teol. doc. i Lund F. W. Ekenstam pa grund af tidigare 

utgifna lardomsprof, men han drog sig tillbaka. Jur. kand. G. Af- 

zelius i Uppsala, sedermera jur. prof. i Abo, sökte en jurid. adjunk- 

tur, men ansags ännu icke kompetent. 
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dag som Nykopp intills han kunde vinna ordinarie tjänst 

— man tänkte närmast pa v. bibliotekarietjänsten, som 

antogs snart blifva ledig. E. o. adjunkts värdighet, men 

utan bäde lön och vidare framtidsförhoppningar, tilldela- 

des jämväl tva andra sökande, doc. J. A. Edman (i teo- 

log. fakult.) och L. J. Prytz, hvilken sistnämnde vid an- 

sökan om muselintendenttjiinsten trädde tillbaka för bo- 

tan. demonstrator C. R. Sahlberg, men kort därpå er- 

höll dennes förra tjänst. 1) 

Äfven den tvistiga frågan om den juridiska adjunk- 

turen erhöll till sist en för konsistorium behaglig lösning, 

sedan Lagus efter därtill utvärkadt tillstånd af kansler spe- 

ciminerat med en kort afhandling om växlar (egentligen 

en början på 14 sidor), vid hvilket tillfälle kanslers unga 

son, grefven och Åbo-bon Alexander Armfelt, uppträdde 

såsom respondens. I ett mycket reserveradt yttrande ut- 

lät sig Calonius om der obetydliga afhandlingen, som han 

icke fann bevisa annat än ,någon närmare bekantskap" 

med de viktigaste nya arbetena rörande statshushållnin- 

gen; dock ville han icke vidare afstyrka sökandens upp- 

förande på förslag 1 förhoppning om att denne , under 

29 jan. 

’ 10 febr.’ 

mars, 22 noy., 13 dec. 1813. — Innan de sista utnämningarna före- 

') Kansl. t. konsist. 10 dec. 1812, !/,, jan. 5 febr., 7 

togos, bad L. G. v. Haartman pa kanslers vignar Tengstrém hôra sig 

för, om brorsonen blefve tills vidare nöjd med ofvannämnda förmä- 

ner samt löfte om v. bibliotekarietjänsten, som skulle blifva ledig ef- 

ter det Palander blifvit filosofie prof. och Pipping hans eftertradare. 

„Är han det icke, förändrar det icke kanslers föresats rörande be- 

sättandet af adjunkturen uti grekiska litteraturen, men kan möjligen 

föranleda därtill att hans öfriga kamraters öde ännu pa lang tid ej 

blir afgjordt.“ Svaret tyckes varit efter önskan. v. Haartman t. Teng- 

ström 5 o. 22 nov. 1813. 
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fortsatt ytterligare bemödande skall kunna uppbringa sig 

till en nyttig och brukbar lärdom i nyssnämnde veten- 

skap". Konsistorium uppgjorde därpå nytt förslag och 

utnämningen följde nu utan dröjsmål och utan någon in- 

vändning af kansler. !) 

Med allt skäl kunde kanslerssekr. L. G. v. Haart- 

man, då han vid slutet af år 1813 skyndade att underrätta 

sin ,nådige farbror" prokanslern om de sista adjunkts- 

utnämningarna, framhålla gentemot dem, som med an- 

ledning af dröjsmålet uttalat ,oblida omdömen” om kans- 

ler, att Armfelt var ,lika mån om författningarnas efter- 

lefnad som han söker att belöna förtjänsten". , Farbror 

täcktes häraf — fortsatte han bl. a. — finna, att kansler 

sökt förnöja en och hvar; jag hoppas äfven, att han vun- 

nit detta ändamål och att de åtgärder, han nu vidtagit, 

skola hafva en lycklig värkan. Man lär vid akademin 

liksom annorstädes af denna sak lära sig att suspendera 

sitt omdöme om allt, hvars utgång man ej sett. De re- 

volutionärer — för att nyttja Calonu uttryck — som uti 

den akademiska korpsen höja sin ilskna tunga emot dess 

öfverstyrelse, torde dölja sin skam för en mera rättvis 

allmänhets åsyn; torde hända skola de för alltid afstå 

från sitt nyhetskrämeri och utbredande af sina principer 

af oberoende. Matte dessa uttryck förlåtas mig; de äro 

1) Äfven Myréen kände sig missnöjd med den ofullständiga dis- 

sertationen, som aldrig blef fortsatt, men han framhöll såsom en för- 

tjänst, att förf. ,därvid vågat framställningen af egna åsikter, som, 

ehuru icke alltid öfverensstämmande med hittills varande allmänna 

öfvertygelser, dock säkrast bevittna den skarpsinnighet, hvarmed han 

genomtänkt deras systemer“. Närmast höll han sig till L:s akademi- 

ska betyg. Jurid. fakult. utl. d. ?5/,, 1813 medf. konsist. mem. t. 

kansl. !?/, 1813; K. R. ®/,, 1813; kansl. t konsist. '°/,, 1813. 
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en följd af min tillgifvenhet for akademin och min ästun- 

dan att äfven 1 min lilla krets gagna henne.“!) 

Efter det samtliga nominationer blifvit under loppet 

af ar 1813 utfärdade, kommo de lediga adjunkturerna att 

innehafvas af följande unga vetenskapsidkare: 

Teologiska fakulteten: G. Hirn. Juridiska fakulteten: 

W. G. Lagus adj. 1 ekonomisk och handelslagfarenhet. 

Medicinska fakulteten: J. Sundius adj. i klinisk medicin, 

N. A. Ursin adj. i kirurgi och L. J. Prytz botanices de- 

monstrator. Filosofiska fakulteten: F. W. Pipping v. biblio- 

tekarie, ©. R. Sahlberg (tidigare botan. demonstr.) musei- 

intendent, C. J. af Tengström adj. 1 orientalisk litteratur, 

J. G. Linsen adj. i rom. litteratur, G. Renvall seminarii 

pedagogici lector, J. M. Lindemark adj. i ekonomi och 

teknologi, F. Berghom adj. 1 teoretisk o. praktisk filo- 

1) L. G. v. Haartman t. Tengström 22 nov. 1813. — Om det 

missnöje, som rådde i det Tengströmska lägret, talar prof. Avellan i 

ett bref af den 29 aug. 1813 till C. J. Walleen. Han klagar däri 

öfver den partiskhet, som genom dröjsmålet med utnämningarna ve- 

derfors så förtjänte och lofvande karlar som Lagus, Bergbom, J. J. 

Tengström och Renvall; kansler, förmente han, fäste sig mera vid 

»hvarjehanda delationer, Haartmanianska m.m., än på de andras lag- 

ligaste rätt och statens fordringar för nu och framtiden". Walleen 

uppmanades därför att lämna sin hjälp. — Men äfven från motsatt 

håll hördes kritik. Så hade det kommit till kanslers kännedom, att 

man förvånade sig öfver den raskhet, hvarmed W. G. Lagus’ anhal- 

lan att få disputera under eget presidium för adjunkturen blifvit be- 

viljad trots kejsarens frånvaro. På uppdrag af Armfelt bad L. G. v. 

Haartman prokansler underrätta vederbörande — till hvilka enligt 

hans mening främst hörde prof. G. Gadolin — att kansler erhållit 

rätt att under kejsarens frånvaro afgöra sådana till kejsarens egen 

pröfning hörande ärenden, som voro af mindre vikt. v. Haartman t. 

Tengström 5 apr. 1813. 
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sofi, C. G. Nykopp adj. 1 grekisk litteratur samt J. A. 

Lindblad (fran Sverige) adj. 1 kemi. 

Fran föregående ar kvarstodo i den filosofiska fa- 

kulteten adj. i historia och naturrätt J. G. Rancken 4), 

i den teologiska seminarii pastor A. Lauræus, och i den 

medicinska prosector J. A. Törngren och e. o. adj. A. 

Boxström. De bäda sıstnämnda, hvilka icke varit 1 till- 

fälle att täfla om professur, blefvo behedrade med pro- 

fessorstitel, dels, hette det, för deras egna förtjänster, 

dels för att „tjäna andra till uppmuntran att genom flit 

och skicklighet utmärka sig i den värkningskrets, som 

för hvar och en är anvist, och därigenom ädraga sig üf- 

verhetens förtjänta uppmärksamhet“. „Det är med skäl, 

tillade Armfelt, H. M. kejsaren hyser de bästa förhopp- 

ningar om kejs. akademin i Äbo, som njutit sä mänga 

och stora prof af H. M:ts nad, da sa val den studerande 

ungdomen därstädes som dess öfrige medlemmar äga ett 

så lyckligt efterdöme uti denna akademis aktningsvärda 

lärare." 2) 

Obesatta blefvo tills vidare den andra adjunkturen i 

juridiska fakulteten (till 1825) samt adjunkturen 1 mate- 

matik och fysik (besatt 1817 med N. G. af Schultén). 

Genom Lindblads död år 1814 blef kemi-adjunkturen åter 

ledig och stod obesatt intill år 1818. 

Tidigast, innan ännu professurer och adjunkturer 

hunnit besättas, hade nya språk- och exercitiemästare — 

lingvarum et artium cultiorum magistri — blifvit förord- 

nade. Först utnämnde kansler, 1 början af 1812 efter 

1) E. o. adj. i kemi, prof. M. Holmberg afgick 1812. 

?) Kansl. t. konsist. 16 nov. 1812. 
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fürslag af ryska myndigheter, tvenne elever vid pedago- 

giska institutet 1 Petersburg M. Manitzef och P. Drougi- 

nin, den förre till ordinarie och den senare till e. o. sprak- 

mästare i ryska.!) Därefter förordnades, i enlighet med 

konsistorü förslag, F. Berger till lärare i engelska och 

den förra franska underlöjtnanten, därpå „maitre d’ar- 

mes français“ 1 Stockholm, italienaren Joachim Otta till 

fäktmästare. Utan konsistorii hörande utnämndes till e. o. 

ritmästare F. F. Sedmigradsky, som dock aldrig kom att 

tjänstgöra vid akademin. Lektorstitel gafs at de två ald- 

sta spräkmästarne G. Danet (i franska) och F. A. Meyer 

(i tyska). ?) 

Till univ. sekreterare utsågs först adj. J. F. Ahl- 

stedt, som redan några ar skött den förra sekreteraren 

Alanus” tjänst, och efter hans utnämning till professor 

1) K. P. 13 mars 1811. Uti skr. af 7 febr. 1812 till kansler 

hade konsist. anhållit, att ryska språklärartjänsten måtte anslås ledig 

i petersburgska tidningar, då väl ingen lämplig person kunde erhål- 

las i Finland. 

2) K. P. 20 juni 1812; konsist. mem. 29 juni 1812 till kansler 

med Bergers o. Ottas ansökningar bl. kansl. ämb. brefakter 1812; 

kansl. t. konsist. 30 juli, 20 sept., 3 dec. 1812. Med Otta täflade t. f. 

fäktmästaren Chr. Winster (s. 104), som vid denna tid begifvit sig 

öfver till Ryssland. — De e. o. språk- och exerc. mästarne torde icke 

varit konsistorium rätt i smaken. Åtm. refuserades år 1814 en f. d. 

skollärares anhållan att blifva antagen till e. o. språkmästare i ty- 

ska, sedan ord. språkmästaren i ämnet förklarat behofvet icke påkalla 

en sådan förstärkning af lärarkrafterna till minskning 1 hans snäfva 

inkomster. Samma öde rönte en person, som år 1815 anhöll om att 

blifva lärare i franska, möjligen dock mera till följd af de underrät- 

telser prokansler själf inhämtade om hans person. Däremot afslog 

konsistorium akademidansmästarens anspråk på förbud för ett par 

danslärare att föranstalta danskurser i staden. K. P. 22 okt. 1813, 

24 jan., 16 mars 1814, 18 febr 1815. 
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domkapitelsnotarien C. Plantin-Cavander, med hvilken bl. 

a. jur. licent. W. G. Lagus täflade om platsen. Till kon- 

sistorieamanuensbefattningen, som 1 motsats till de före- 

gående tjänsterna, skulle besättas af konsistorium, antogs 

först doc. C. G. Nykopp och efter honom doc. R. v. 

Becker. +) 

Utom genom dessa utnämningar till tjänster å stat 

förökades den akademiska lärarkåren genom ett flitigt 

utdelande af venia docendi åt unga lofvande magistrar, 

1) K. P. 29 aug., 14 sept., 1 okt. 1812, 24 febr. 1814; K. R. 23 

okt. 1812; kansl. t. konsist. 15 nov. 1812, 26 mars 1814. Lagus ställ- 

des 1 första rummet af de yngre professorerne och prokansler, som 

också utvärkade at honom Armfelis löfte om tjänsten, ehuru han till 

följd af den redan (s. 312) nämnda omröstningsmetoden blef upp- 

ställd pa tredje förslagsrummet. Armfelt ätrade sig dock, emedan, 

sasom han yttrade, alla skreko emot Lagus, da denne antogs snart 

erhålla en juridisk adjunktur, hvartill han också helst önskade blifva 

befordrad. , Det är mer af konsideration för hans förtjänst än af an- 

nan orsak som jag gått ifrån mitt första beslut", skref Armfelt, und- 

skyllande sig, till Tengström (d. 2 o. 22 nov. 1812). Vid voteringen 

i konsistorium förklarade v. Haartman lic. L. bättre placerad vid en 

adjunktur än vid sekreteraretjänsten, ,hvars trägna göromål ofelbart 

skulle draga hans uppmärksamhet ifrån den litteraira bana han med 

så mycken distinction redan betradt“. Prokansler åter fann L. af 

sistnämnda skäl främst lämpad för den sökta tjänsten, emedan enligt 

statuterna sekreteraren borde vara eloquentiæ, juris civilis et philo- 

sophiæ peritus. — Till förmån för Plantin-Cavander, som erhöll de 

festa rösterna, framhöll konsist, att han var ,försedd med goda 

naturgåfvor och väl legitimerad i litterära yrken", senast skött den 

sökta tjänsten och blifvit af domkapitlet väl vitsordad för skicklig- 

het och god vandel. Kons. mem. t. kansl. 1 okt. 1812. — Âtm. med 

tiden ådrog sig Pl.-C. missnöje så i ett som annat hänseende; om af 

den orsaken eller af gammal vana öfvertog prokansler ofta hans gö- 

romål, i det han stiliserade både protokoll och utgående skrifvelser, 

särskildt 1 viktigare frågor. 
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hvilka utan någon afléning fran universitetet meddelade 

enskild undervisning 1 sina hem, någon gång, då utrym- 

met icke medgaf det, på akademin. !) Deras antal utgjor- 

des höstterminen 1809 tre 1 teologiska och sju i filosofi- 

ska fakulteten och skulle enligt ett på filosof. fakultetens 

förslag utgifvet kanslersbr. af den 26 maj 1797 vara be- 

gränsadt till en docent ,för hvarje professors vetenskap, 

utom sadane professioner vid akademin, som innefatta 

flere sammanslagne lärdomsdelar“; dock skulle antalet fa 

öfverskridas, 1 ,händelse något alldeles skickeligt ämne 

skulle befinnas, af hvars fästande vid akademin lärovär- 

ket och ungdomen särdeles batnad kunde synas tillfalla". 

Då nu de ordinarie lärarplatsernas antal betydligt ökades 

genom den nya staten och det var att antaga, att unga 

magistrar, som sträfvade efter de nya adjunkturerna, 

först skulle söka att vinna docentur, förklarade konsisto- 

rium, att den föreskrifna begränsningen icke mera stod 

1 samma förhållande till antalet af professorer och ad- 

junkter som vid dåvarande svagare tillgångar och utsik- 

ter blifvit päräknad“. Enligt förslag af filosofiska fakul- 

teten hemställde därför konsistorium, 1 april 1811, hos 

kansler om tillstånd att till docenter få föreslå i alla fa- 

kulteter ,,så många som genom vederbörliga prof bevisat 

sig därtill äga erforderlig skicklighet". Genom att be- _ 

gränsningen blef upphäfd, uppmuntrades, enligt konsisto- 

ri tanke, hos de unga lärarne „en ädel täflan att sig full- 

komna". Framställningen godkändes kort därpå af kans- 

ler, hvarpå konsistorium skyndade sig att hos honom 

1) År 1812 tilläts mag. doc. Bergbom att begagna ett audito- 

rium, då han icke kunde i hemmet mottaga de mer än 50 stud., som 

ämnade åhöra hans föreläsningar 1 logik. K. P. 23 okt. 1812. 
e 
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förorda fem unga magistrar till venia docendi.!) Under 

året 1811 utvärkades denna förmån åt sex magistrar (J. J. 

Tengstrôm, C. J. af Tengstrôm, J. A. Edman, F. Berg- 

bom, L. J. Prytz och G. Renvall), ar 1812 at tvenne (J. 

G. Linsén och C. G. Nykopp). Härigenom steg antalet 

docenter något för en tid, men genom att flere af de 

utnämnda avancerade till adjunkter gick det ater starkt 

tillbaka och utgjorde h. t. 1814 icke mer än en i filoso- 

fiska fakulteten. Docenturerna voro och förblefvo intet 

annat än ett med allra första öfvergifvet trappsteg till 

vidare befordran och förlorade det mesta af sin dragnings- 

kraft, då de ordinarie tjänsterna nu blifvit besatta och 

för det mesta med unga män. 

+ 

Till sist må nämnas en fråga, som också den 

följde af den politiska förändringen och ytterligare fram- 

häfdes genom de nya tjänsteutnämningarna. Den berörde 

intet mer och intet mindre än den , akademiska paruren“, 

anskaffandet af nya uniformer för akademistaten 1 st. f. 

de gamla. Saken togs till tals under våren 1811, af- 

handlades med allt allvar af några 1 frågan initierade pro- 

fessorer — bl. a. Pipping[sköld] och Wallenius, den sist- 

nämnde akademins vanliga smakråd i dekorativa frågor 

— samt upptogs bland de petitioner, som den akademi- 

ska tacksägelsedeputationen framlade för kansler. De rit- 

ningar, som företeddes, funno dock behag hvarken hos 

Speransky eller hos kejsaren och saken lämnades där- 

hän, till stor ledsnad för de akademiska laici, hvilka, 

Deke eo april, Assman 13 juni, 17 juli SIST RI april 

1811. 
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såsom den nyutnämnde prof. Avellan, kände en liflig ön- 

skan att erhålla en ny högtidsrock i st. f. den gamla, 

otjänliga uniformen. Tull raga pa förargelsen transpire- 

rade saken, som skulle hållas tyst, uti staden och väckte 

där kommentarier, som icke torde varit synnerligen smick- 

rande för professorerne. Med anledning häraf vände sig 

Wallenius år 1812 till sin frände C. J. Walleen med an- 

hållan om dennes hjälp till frågans lyckliga afgörande, 

ty, huru obetydlig saken enligt hans mening än var, ,vore 

det för akademin en tort och för vissa utom akademin 

ett ämne till plaisanterier att hon misslyckades i sin pe- 

tition“. Underrättad om den hetta, hvarmed saken togs 

på akademiskt håll, uttalade Speransky sin förundran öf- 

ver „huru lärdt folk kunna vara ostadigt och fåfänge", 

men han lofvade i början af år 1812 genom L. G. v. 

Haartman att icke motsätta sig den goda saken, blott 

uniformen gjordes enklare än den, hvartill ritning tidigare 

företetts genom prof. Gadolin. „Laici vid akademin" an- 

modades därför att ånyo ,slå sine kloka hufvud ihop för 

att producera medel till en ny uniform", som icke fick 

vara alltför mycket utstofferad. 1) Professorerne läto väl 

icke oftare påminna sig om denna sak och på våren 1813 

hade de levererat ett nytt projekt jämte ritningar till 

Armfelt, som anhöll hos kejsaren om tillstånd att få 

framlägga dem till nådigt godkännande. ?) Frågan tog 

dock ånyo uppskof på flera år. Först på våren 1817 

kunde kansler meddela konsistorium, att K. M:t sist och 

slutligen tillmötesgått dess önskningar och utfärdat ett 

1) Wallenius t. Walleen 18 maj 1811, 8 febr. 1812; Avellan t. 

d:o 10 febr. 1813; L. G. v. Haartman t. Tengström 15 febr. 1812. 

2) Kanslersämbetets brefkonc. d. */; 1813, kansl. ark. 
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påbud om uniformer för såväl ämbets- och tjänstemän- 

nen som för den studerande ungdomen vid akademin. 1) 

1) Kanslersbr. *!/; 1817, K. K. B. Uniformen skulle bestå af 

rock af mörkblätt kläde med krage och uppslag af svart sammet och 

broderier efter enhvars grad inom akademistaten samt släta gula 

knappar; vidare hvit vast, benkläder af samma färg som rocken, stöf- 

lar, värja med gult fäste — och dessutom porte-épée för ord. profes- 

sorer och univ. sekreteraren — äfvensom trekantig hatt med kokard 

samt tofsar och träns af guld. Vid högtidligheter skulle benbekläd- 

naden utgöras af hvita knäbyxor, hvita silkesstrumpor samt skor med 

spänne. 
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Undervisningsväsendet. 

Vid medlet af 1810:talet, efter det de talrika beford- 

ringsärendena blifvit afgjorda, alla professurer och sà 

godt som alla underlärartjänster blifvit besatta, hade in- 

om akademins lärarkär en omhvälfning timat, som gaf 

densamma ett mycket förändradt utseende. Af de 20 le- 

damöter, som numera sutto 1 konsistorium, hade nägra 

är tidigare icke flere än hälften därstädes haft säte och 

bland dem syntes v. Haartman tämligen sällan, Calonius 

aldrig vid sammanträdena. En grundligare personalför- 

ändring hade det akademiska regeringskollegiet, där om- 

sättningen alltid varit trög, inom motsvarande tidsrum 

icke undergätt sedan stora ofredens tid. Öfriga ordinarie 

lärare — adjunkter, spräk- och exercitiemästare — hade 

mer än fördubblats. Hela lärarkåren — de till antalet 

mycket varierande magistri docentes oberäknade — som 

hösten 1809 uppgätt till 27, steg vid samma tid är 1814 

till 46. 1) 
1) F. d. kansl. sekr. F. A. Wilhelmsson i Stockholm, som h. t. 

1815 erhöll programmet sig tillsändt genom Tengström, skref till 

denne d. 12 dec. 1815: „Min Gud, hvilka förändringar, hvilken till- 

ökning i staten och hvilka nya namn. Jag hittar med möda pa ett 

gammalt bekant här och där; det ar visst, att akademin har blifvit 

ställd på en brillant fot; måtte den och dess medlemmar ock vara 

lyckligare eller åtminstone så lyckliga som fordom.” 
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Det var således, 1 förhållande till nyss förflutna år, 

en ansenlig uppsättning af lärde, som mötte de unga stu- 

denterne vid deras framkomst till akademin, en — åtmin- 

stone till antalet — ståtlig kår af sånggudinnornas tjä- 

nare och vårdare; som presenterade sig för allmänheten, 

då den akademiska staten tågade upp till festerna 1 det 

ännu icke färdiga nya akademihuset och till tacksägelse- 

gudstjänsterna i domkyrkan. Skulle också förstärknin- 

gen i andlig kraft svarat emot tillökningen i antal, hade 

man med ännu större skäl kunnat tala om inträdet af ett 

nytt tidehvarf för detta Finlands första lärosäte. 

Tyvärr lämnade i detta hänseende de nya lärarne 

rätt mycket att önska. Såsom redan framhållits, hade 

antalet sökande till de lediga tjänsterna varit ringa och 

vid bedömandet af de lärda förtjänsterna hade konsisto- 

rium merendels fått ätnöja sig med tämligen måttliga pre- 

tensioner. Man hade haft för brådt om att få de lediga 

platserna besatta och akademin hade icke uppnått den 

utveckling och vunnit de resurser, att hon skulle kunnat 

fostra en tillräcklig reserv af yngre förmågor för att 

värdigt mottaga den stora lycka, som den nya staten 

beredt henne. Vid besättandet af professurerna hade 

hvarjehanda lämplighetshänsyn och personliga beräknin- 

gar, som intet hade gemensamt med undervisningens 

nytta, utöfvat sitt inflytande, där de icke rent af varit de 

afgörande. Och till adjunkturerna hade utnämnts unga 

män, som med anledning af de , vidgade utsikterna för 

akademins trefnad och värksamhet“ med största skynd- 

samhet bemödat sig om att fullgöra de nödigaste villko- 

ren för kompetens; för ett par tjänster nödgades man 

ännu 1 åratal söka lämpliga personer, äfven utanför lan- 

det. Så kom det sig, att bland de utnämnde knappt flere 
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än ett halft tiotal intogo eller kommo att intaga någon 

mera framstående plats inom sina läroområden. De festa 

höllo sig inom medelmåttans gränser — närmare och fjär- 

mare från periferin. 

Att så var förhållandet, tyckes också snart nog ha 

medgifvits inom akademiska kretsar. I början af 1820:ta- 

let skref' prof. Fattenborg, själf en af de nyutnämnde, 

härom till dav. vicekansler, grefve J. Fr. Aminoff: „Man 

lofvade sig högar af guld och stora gröna skogar vid 

nya statens införande af en utvidgad lärarepersonal vid 

universitetet. Men nu har man redan, och det inom gan- 

ska få år, lärt, att det icke var rätta vägen till salighe- 

ten. Allt har gått nedåt — — Man har nämligen tyckt 

sig finna, att flera ämbeten blefvo vid universitetet in- 

rättade än nödigt var.“ Man hade, förmenade Fatten- 

borg vidare, kanske äfven kommit på den tanken, att det 

varit nyttigare och för ändamålet lämpligare att tillsätta 

färre lärare, men förse dem med rundligare löner, ,så att 

åtminstone egennyttan — — kunnat locka den skicklige 

mannen till universitetet". Man hyste den öfvertygelsen, 

att de många adjunkturerna voro blott „pensionsinrätt- 

ningar" för unga män, som befriades ,ifrån tvånget att 

äfven insamla kunskaper med mera dylikt". Och Fatten- 

borg medgaf, att påståendena icke voro utan grund. !) 

1) Till Aminoff 9 jan. 1822. — Aminoff hade för sin del andra 

anmärkningar att göra emot lärarkåren. Då han år 1817 beredde sig 

att sända tvänne söner till Uppsala för att där fortsätta sin utbild- 

ning, uppgaf han för Rehbinder, att akademin i Åbo icke kunde 

gifva dem den nödiga uppfostran. Där fanns nog värdiga och ut- 

märkt skickliga lärare och där fanns i flera undervisningsgrenar lärare 

i öfverflöd. Men akademin motsvarade dock icke kejsarens och lan- 

dets billiga fordringar i trots af alla de rika dotationer, som kommit 
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Men de svagheter, som kunde anmärkas hos de aka- 

demiska lärarne med hänsyn till begafning och värksam- 

het, framträdde val först med aren. Till första början 

gjorde man sig inom akademin såväl som inom den stora 

allmänheten goda förhoppningar om en tid af fortgående 

framsteg 1 litterärt hänseende sasom resultat af kejsarens 

stora välgärningar. Och förglömde man de höjda an- 

sprak, som numera ställdes pa akademin sasom Finlands 

första lärosäte, så erinrades man nogsamt därom fran hö- 

gre ort. Speransky, som icke plägade inlåta sig på vid- 

lyftigare uttalanden rörande akademins uppgifter, erinrade 

dock, såsom vi redan känna, vid ett par tillfällen därom, 

att det numera tillkom akademin att genom flitig och 

henne till del. Ty bl. a. rådde där brist på några inrättningar och 

lärare, hvilka också hade sin betydelse. Det var nämligen, höll Ami- 

noff för, vid en akademi icke nog med „vetenskapernas bibringande“, 

ty all ungdom egnade sig dock icke åt det lärda kallet. „Där fordras 

äfven skicklige lärare i de lefvande språken, i equitation, gymnas- 

tique och andre agréments lärdomar, som äfven erfordrades för den 

uppväxande riddersmannen att kunna äfven i den vägen med skick- 

lighet framträda på den bana hans förfäder trampat." M. a. o., såsom 

A. förklarade sig i en annan skrifvelse på franska (väl afsedd att 

meddelas kejsaren), det gafs icke tillräckligt tillfälle till öfning för 

dem som önskade utbilda sig i moderna språk, teckning, musik, gym- 

nastik ,et d’autres objets, indispensables pour un homme de qualité 

qui doit ambitionner de pouvoir se lancer avec succès dans diverses 

carrières et appartenir a la bonne société“. Aminoff t. Rehbinder 22 

apr., 23 juli 1817. — Rehbinder svarade lugnande, att Aminoff nog 

hade rätt, men att förhållandena kunde med tiden förändras. Den 

nya staten var imiterad efter de tyska högskolorna och således ,i 

dess detaljer utförd mera efter vetenskapliga systemer än efter en 

lokaliserad tillämpning på vårt fattiga land. Undervisningen är där- 

för i vissa delar öfverflödigt rik för våra behof och i andra delar 

för mycket fattig.” Rehbinder t. Aminoff ®/,, maj 1817. 
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nyttig värksamhet göra sig förtjänt af kejsarens ynnest. 

Och Armfelt, som under sin korta kanslerstid mycket fli- 

tigt meddelade sig med konsistorium, tröttnade icke att 

på sitt vanliga frispråkiga, något öfverdrifna sätt fram- 

hålla, hvilka förhoppningar både regent och folk ställde 

på lärare och lärjungar. I det bref, hvari han hösten 

1812 underrättade konsistorium om det stora byggnads- 

understödet, förklarade han, att H. K. M:t, med den 

kännedom han förvärfvat sig om lärarnes nit och skick- 

lighet, var öfvertygad om att genom prokanslers och con- 

sistorii academici bemödanden de uppoffringar H. K. M:t 

gjort för den kejserliga akademin snart skulle blifva ve- 

dergällda genom upplysningens utbredande i landet. Och 

uti en af de skrifvelser, med hvilka Armfelt, såsom vi i 

det följande ännu få anledning att omnämna, besvarade 

konsistorii sedvanliga nyärshälsningar, yttrade han: , Åbo 

akademi kan nu icke allenast i vetenskapernas värld höja 

sig till lika grad af anseende med sin fordna medtäfla- 

rinna, akademin 1 Uppsala, och med Europas namnkun- 

nigaste lärosäten. Hon bör äfven uppfylla det stora än- 

damål den vise Alexander med hennes — att jag så må 

säga — nya skapelse åsyftat: finska folkets allmänna mo- 

raliska bildning och sanna upplysning, grundvalen till 

vårt älskade fosterlands lycksalighet.“ !) 

Man skulle göra den kejserliga akademin i Åbo en 

orättvisa, om man icke medgåfve, att hon bemödade sig 

om att gå sin höga herskares afsikter och sin kanslers 

önskningar till möte. Men för visso fanns det vid denna 

1) Kansl. t. konsist. 9 sept. 1812, */,, jan. 1813. 
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tid — såsom förr och senare — flera omständigheter, 

hvilka värkade störande på det akademiska arbetet i 

egentlig mening. Till dem hörde främst professorernes 

myckna sysslande med ärenden af administrativ: och eko- 

nomisk art. Såsom redan den föregående framställnin- 

gen gifvit vid handen, hade konsistorii värksamhet under : 

nu ifrågavarande år ett starkt drag af ekonomisk sträf- 

samhet, egnades, kunna vi säga, 1 alldeles påfallande 

grad vården af akademins finanser och det egna välbe- 

finnandet. Särskildt åtgick mycken tid till uppsikten öf- 

ver akademihemmanen och deras åbor, såsom ock upp- 

märksamheten tidt och ofta drogs till frågor berörande 

den nya ståtliga akademibyggnaden, hvilken påbörjats så 

godt som vid århundradets inträde, men hvars fullbordan 

uppsköts år efter år. Och äfven de talrika befordrings- 

frågor, som sysselsatte akademin — utöfvande sin sed- 

vanliga dragningskraft icke blott på tjänsteaspiranterna, 

utan också på deras icke mindre intresserade föresprå- 

kare i konsistorium —, bidrogo i sin mån till att värka 

störande på det litterära arbetet, såsom de också grumlade 

den kollegiala ensemblen inom konsistorium. 

Kom så ännu en omständighet, som 1 allmänhet icke 

ådragit sig vidare uppmärksamhet, men som bör tagas 

med i räkningen, då vi vilja bedöma det akademiska lä- 

rarkollegiets värksamhet, särskildt den rent litterära. 

Ända från akademins första tider voro de teologiska 

professorerne och utom dem ett par af de filosofiska til- 

lika innehafvare af prebende pastorat, hvarjämte alla 

dessa med prokansler-biskopen såsom ordförande bildade 

consistorium ecclesiasticum, styrelsen för Åbo stift.1) Un- 

1) Härom vidare i mitt arbete Abo stads historia under sjut- 

tonde seklet, andra bandet s. 6—7, 33—38, 265—266. 
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der aren 1808—1812 sutto 1 sadana for den akademiska 

värksamheten störande beställningar professorerne Cavan- 

der, G. Gadolin, Jak. Bonsdorff, Franzén, Hällström och 

Lagus, d. v. s. hälften af consistorii academici ledamôter. 

Efter Cavanders och Franzéns afgang ôfvergick dom- 

prosteämbetet till Gadolin och säsom nya medlemmar i 

domkapitlet inträdde prof. Snellman och Melartin, hvil- 

ken sistnämnde en tid företräddes af orient. prof. Fat- 

tenborg. Val torde de rent prästerliga uppgifterna ta- 

gits tamligen lätt och predikovärksamheten i regeln, om 

också icke h. o. h., varit öfverläten åt medhjälpare, men 

kyrkoherdens kommunalt-administrativa göromål fordrade 

i alla händelser sin tid och kanske ännu mera sysselsatte 

de egna ekonomiska omsorgerna professorn-kyrkoherden 

pa hans landtliga prästgård. Främst måste dock styrel- 

sen öfver det vidsträckta stiftet taga de sex konsistorie- 

ledaméternes hag och krafter i anspråk, om också vid 

ifrågavarande tidpunkt stiftets kraftiga och nitiska üfver- 

herde torde tämligen suveränt skött om stort som smått. 

Då kapitelsammanträden höllos ett par gånger i månaden 

och vid dem ett rundligt antal ecklesiastika och skol- 

ärenden af mycket varierande art förelågo till afgörande, 

kan man väl tänka sig, att endast större arbetsförmägor 

och de som togo sin kyrkliga värksamhet mindre seriöst 

funno tid öfver för sådana akademiska sysselsättningar, 

hvilka icke horde till de allra nödvändigaste tjänstegöro- 

målen. 

Men, såsom sagdt, vi böra gifva konsistorium och 

fakulteterna vid Åbo akademi det erkännande, att de icke 

sysslade endast med administrativa ärenden och frågor 

af materiellt intresse, hvilka hade sin grund i det ra- 

dande aflöningssättet och det herskande förvaltningssyste- 
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met, utan att de 1 man af sin tid egnade sina omsorger 

at de uppgifter, som undervisningens framsteg och aka- 

demins litterära renommé kräfde af dem. Arligen upp- 

gjordes i konsistorium planer för det nya läseärets före- 

läsningar och 6fningar och anmärkningar kunde stundom 

göras, då fakulteternas förslag icke befunnos tillfreds- 

ställande. Öfver tillämpningen af de i dessa prelektions- 

kataloger afgifna löftena hade under den svenska tiden 

kansler vakat genom att konsistorium terminligen plägat 

till honom öfversända lärarnes uppgifter om sin värksam- 

het under den förflutna terminen. Men under krigstiden, 

då till en början ingen kansler fanns att vända sig till, 

upphörde denna plägsed, och under Speranskys treåriga 

kanslerstid fick den hvila. Kanske hade det också allt 

framgent fortgått på samma sätt, om icke Armfelt, som 

hyste den uppfattningen, att lärarne illa skötte sitt kall, 

hade erinrat vederbörande om deras skyldighet. Genom 

sin sekreterare L. G. v. Haartman lät han 1 slutet af år 

1812 konsistorium veta, att han förmärkt, hurusom kon- 

sistorium, alltsedan Speransky tillträdde kansleriatet, un- 

derlåtit att insända förteckningar öfver professorers, ad- 

junkters och docenters : offentliga och privata föreläsnin- 

gar. Som sådant stred emot hvad tidigare brukligt och 

förordnadt varit, tillsades nu konsistorium, med afseende 

å nyttan och nödvändigheten af förordningens efterlef- 

nad, att vid hvarje termins slut inkomma med ifråga- 

varande förteckningar, hvarjämte rektor anmodades att 

vidtaga den åtgärd sakens beskaffenhet fordrade. !) 

Tillsägelsen blef också lydigt efterkommen, om det än 

plägade dröja med expeditionen. I omständliga förteck- 

1) v. Haartman t. rektor G. Gadolin 8 nov. 1812, K. K. B. 
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ningar — „dagböcker“ och ,journaler“ kallade sig med 

skal en del af dem — redogjorde professorerne för sina 

offentliga och enskilda föreläsningar, uppgifvande dag 

for dag ämnet for de förra och de anledningar — kon- 

sistorii sammanträden, examina, akademiska fester, mark- 

nader m. m. — hvilka nödsakat dem att inhibera dagens 

undervisning. Adjunkternes och docenternes värksam- 

het, som kanske mest omfattade öfningar och privatkolle- 

gier, relaterades däremot mer summariskt. Med berättel- 

serna följde ännu personförteckningar öfver ähörarne, 1 

regeln utfärdade af universitetssekreteraren. Sålunda på- 

gick det för h. t. 1812—h. t. 1813; för det sistnämnda 

året sändes t. o. m. på grund af en k. förordn. af år 

1750 afskrifter af utfärdade akademiska vittnesbörd. 1) 

Men då uppgifter för v. t. 1814 skulle insändas, var kans- 

lersämbetet ledigt, och den på Armfelts befallning för- 

nyade plägseden upphörde åter. 

Till konsistorii uppgifter hörde vidare att vaka 6f- 

ver den akademiska ungdomens studier och goda seder. 

Öfver stipendiaternes framsteg höll man noga inseende 

vid de terminligen återkommande stipendiefördelningarna 

och man föranstaltade dessa talrika disputationsöfningar, 

som ännu kännetecknade det akademiska lifvet. För att 

mota de ökade frästelser till nöjen och studierna störande - 

sysselsättningar, som staden numera, efter dess upphöjelse 

till den inhemska regeringens medelpunkt och dess be- 

lastande med en främmande garnison, 1 högre grad än 

förr hade att bjuda de unga, stretade konsistorium för 

upprätthållandet af det föråldrade och för stadens befolk- 

1) Kons. mem. t. kansl. 23/,, 12}, 1813, !%,, 2%, 1814, kansl. 

amb. brefakter. 
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ning retsamma förbudet mot teaterföreställningar under 

terminerna samt bemödade sig äfven 1 öfrigt om att 

halla den studerande ungdomen till flit och sedesamt lef- 

verne — om ocksa, sasom det fürljudits, resultaten läm- 

nade mycket att önska. !) 

Enligt hvad de öfver föreläsningarna afgifna berät- 

telserna utvisa, pågick den offentliga undervisningen un- 

der höstterminen från första veckan i oktober till den 10 

december, då tentamina och examina vidtogo, under vår- 

terminen från början af februari till slutet af maj, då 

studenterne genom sin frånvaro påminde om sommarens 

ankomst och föreläsarne fingo en kortare tids hvila för 

examina, efter hvilka läseåret upphörde midsommartiden. 

1) Enl. en förordn. af ar 1760 var det medgifvet komedianter 

att uppföra skådespel under marknader och promotioner, men detta 

tillstånd ansåg konsistorium upphäfvet genom ett k. cirk. br. af år 

1807, som medgaf en teaterföreståndare att gifva föreställningar i aka- 

demistaden endast under sommarferierna; truppen skulle få infinna 

sig i staden först 8 dagar efter vårterminens slut, men afloma 8 dagar 

före höstterminens början. I enlighet härmed vände sig konsist. i 

sept. 1808 till landsh. med uppmaning att från staden aflägsna en 

teatertrupp, som gästat därstädes. Vid slutet af år 1809 gjordes hos 

regeringskonseljen anhållan om bortsändande af en teatertrupp, som 

med generalbefälets tillstånd en tid uppträdt i staden, men af hvars 

föreställningar ,i stället för ett nyttigt tidsfördrif något annat än 

fördärf i smak och seder ej vore att förvänta". Reg. kons. tillsade 

också landshöfdingen att tillämpa författningarna. I slutet af år 1813, 

då reg. kons. infordrade konsistorii yttrande med anledning af en tea- 

terföreståndares anhållan att uppföra skådespel, afstyrktes väl denna, 

men regeringen uppmanades att höra kanslers mening. Hösten 1815 

afstyrktes samma teaterföreståndares försök att med stöd af 1760 års 

förordning fa utöfva sin konst under promotionen. K. P. 12 sept. 

1808, 12 apr. 1810, 22 okt 1813, 28 sept 1815; K. R. 15 dec. 1813; 

reg. kons. pr 5 febr., 26 mars 1810. 
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I allmänhet följdes, savidt vi kunna antaga, med afseende 

å undervisningen samma plägseder och traditioner som 

under den svenska tiden. Dock kom det en och annan 

gång till uttalanden och förslag, hvilka tydde på att be- 

låtenheten med det gamla sättet icke var alldeles allmän. 

Så föredrog vid Armfelts besök i konsistorium i början 

Prof. Jakob Bonsdorff. 

af år 1813 prof. Jak. Bonsdorff till kanslers bepröfvande 

ett ,ödmjukaste förslag till några förbättringar vid det: 

akademiska lärovärket“, som kansler mottog med nåder, 

men hänsköt till konsistorii utlåtande. Detta förslag af- 

såg att befrämja undervisningens nytta genom indragning 

af de sedvanliga påsk- och pingstferierna, hvilka upptogo 

Bidrag t. känned. af Finl. 



339 

närmare en månad, samt genom förflyttning af hösttermi- 

nens början fran de första dagarna af oktober en månad 

tillbaka. Vidare ansag fôrslagsställaren, att professorerne 

borde göra sin undervisning mera intensiv genom att 

flera gånger 1 terminen examinera sina åhörare uti de äm- 

nen, som behandlats i föreläsningarna, samt hushålla med 

tiden genom att icke, såsom därintills skett, samman- 

komma till konsistorium på läsdagar. Afvenledes hem- 

ställdes om att adjunkterna, hvilka numera försetts med 

rundligare léner, skulle — efter exempel, som redan gif- 

vits inom teologiska fakulteten — tillsigas att bista pro- 

fessorerne vid den offentliga undervisningen genom att 

föreläsa onsdagar och lördagar öfver ämnen, som profes- 

sorerne icke medhunno, hålla repetitionsöfningar samt an- 

ställa examinations- och andra kollegier enligt närmare 

föreskrifter af vederb. professorer. 

Förslaget omfattades måhända till en början med en 

viss välvilja inom konsistorium, som dock efter vanlighe- 

ten tog sig en grundlig betänketid, så att det först efter 

ett år kunde förena sig om det infordrade utlåtandet till 

kansler. Men därpå tog frågan åter uppskof och föran- 

ledde ingen lagstiftningsätgärd under Armfelts kanslers- 

tid. 1!) Måhända att Bonsdorffs memorial jämte kanslers 

påminnelser dock hade till följd, att en del af de före- 

slagna ändringarna vidtogos och att bl. a. repetitions- och 

andra öfningar, hvilka nog hållits tidigare, nu blefvo mer 

intensiva. Möjligt är ock att frågans upptagande hade 

sin betydelse såsom en första ansats till den omarbetning 

af konstitutionerna, hvarom konsistorium några år där- 

efter hemställde hos kansler och som blef en af de främ- 

1) K. P. 2 febr., 30 apr. 1813, 19 febr. 1814. 
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sta föremålen för de akademiska lagstiftningssträfvan- 

dena under 1820:talet. !) 

Ett annat förslag till förändringar i undervisnings- 

värket uppgjordes på hösten 1813 af kanslerssekr. L. G. 

v. Haartman, hvilken af Armfelts missbelåtenhet med 

vissa delar af undervisningen tog sig anledning att för 

sin chef uttala sina tankar om nödiga förbättringar i de 

skilda fakulteterna. Endast i förbigående omnämndes i 

förslaget den teologiska fakulteten, hvars lärare särskildt 

borde bemöda sig om att höja prästbildningen samt där- 

för noga vaka öfver de merendels från mindre förmögna 

och mindre bildade hem utgående teologie studerandenes 

seder och lefnad. För den filosofiska fakultetens docen- 

ter och adjunkter hemställde v. Haartman om utgifvan- 

det af ett reseunderstöd till utländska läroanstalter. Där- 

igenom skulle de sättas i tillfälle att hjälpa till höjandet 

af universitetets litterära anseende och , gifva undervis- 

ningen vid akademin en annan, med tidehvarfvets fram- 

steg uti upplysning mera öfverensstämmande riktning och 

kanske icke 1 obetydlig mån tjäna därtill att sätta, om 

jag så får säga, en annan anda uti lärarene vid akade- 

min“. Lärarne skulle måhända med tiden ,liksom vid 

andre universiteter endast uppoffra sin tid åt vetenska- 

perne, samt mera täflan och fit uppkomma; den politiska 

partiandan skulle gifva vika for den litterära, ekonomi- 

1) Samtidigt framställdes inom konsistorium, med anledning af 

tvist om stadgandet ror. rektorsval, det förslag att rektoratet borde 

ambulera efter tjänsteälder allenast och icke, såsom nu var vanligt, 

efter fakulteterna. Förslaget motsades bl. a. af prokansler, som an- 

sag det böra hvila „till den tid, då de akademiska konstitutionerna 

kunna komma att en allmän, efter närvarande tiders kraf lämpad och 

behöflig revision undergå". K. P. 13 apr. 1813. 
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ska omsorger för vetenskapernas oafbrutna odling, half- 

lärdomen för grundliga kunskaper och intrigen och mak- 

ligheten söka en annan fristad”. 

Vidlyftigast uppehöll sig v. Haartman 1 sitt betän- 

kande vid den juridiskla fakuleten, där han själf idkat 

studier, samt den medicinska, rörande hvilken han väl in- 

hämtat råd och förslag af sin far, medicineprofessorn. 

De juridiska studierna, såsom de därintills bedrifvits, voro 

enligt hans mening allt för teoretiska, hvilket haft till 

följd, att de unga juristerna ofta voro alldeles omöjliga i 

en del stycken, då de inträdde i ämbetsvärken. Väl ön- 

skade han behålla de sedvanliga , smärre" preliminära 

förhören — 1 teologi, logik, ekonomi och matematik —, 

vidare latinskrifningen samt de offentliga förhören i lag- 

farenhet och naturrätt. Men sedan de förstnämnda, till 

hvilka ännu kunde komma förhör i Finlands och Ryss- 

lands statistik, blifvit presterade och studenten i 3—4 

terminer åhört juris- och moralium professorerne, borde 

han undergå en förberedande examen 1 fakulteten samt 

därpå åtfölja någon landsdomare under 2—3 ordinarie 

ting. Efter återkomsten till akademin skulle han ännu 

en läsetermin åhöra nämnda professorers föreläsningar 

och först därpå admitteras till examen 1 lagfarenheten. 

Äfven ansåg v. H. det nödigt att jurisadjunkterne föran- 

staltade med studenterne under de första åren praktiska 

öfningar — motsvarande dem 1 de båda seminarierna —, 

näml. disputationer, examina och profskrifningar. Först 

om ett sådant system genomfördes, kunde undervisningen 

blifva theoretico-practisk och anspråken på juridisk bild- 

ning blifva tillfredsställda, förmenade v. Haartman. 

För de medicinska studiernas befrämjande, hvilka 

nu lågo så nere, att under de sista terminerna medicine 
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professorerne icke haft en enda åhörare, var det nödvän- 

digt att ett kliniskt institut jämte accouchementshus in- 

rättades. Då skulle medicine studerandene slippa att 

fortsätta sin utbildning 1 Stockholm, där man numera 

med skäl ansåg finnarne för utlänningar, och icke be- 

höfva resa till ,hufvudstadens* kliniska och kirurgiska 

inrättningar, hvilka väl voro berömda och utmärkta, men 

icke kunde af dem begagnas med samma förmån som 

egna institut. Kostnaderna skulle bestridas genom fort- 

satt åtnjutande af de för akademibyggnaderna beviljade 

pastoratsarrendena, förstärkta med akademins egna, nu- 

mera så rikliga medel. Därjämte borde akademin med 

stipendier understödja tvenne medicine licentiaters studie- 

resor till utländska akademier; genom dessa resor skulle 

de afbrutna förbindelserna med utlandet åter anknytas 

och akademins anseende ökas. Och slutligen var det 

önskligt att 1 förening med åtgärderna för läkarkonstens 

förbättrande sätta 1 värkställighet ett redan tidigare upp- 

gjordt förslag till botaniska trädgårdens utvidgande. Öf- 

ver dessa förslag borde främst yttranden infordras af 

konsistorium och den medicinska fakulteten, hvilken sist- 

nämnda ännu borde bemöda sig om att vända flere stude- 

randes håg till läkarkonsten och äfven 1 öfrigt besörja 

om de för undervisningen nödiga åtgärderna. 1) 

Det är icke troligt, att detta förslag skulle hän- 

skjutits till utlåtande af de akademiska myndigheterna 

i Åbo, men det blef åtm. till vissa delar godkändt af 

Armfelt och invärkade säkerligen på det initiativ denne i 

slutet af år 1813 tog till studiernas befrämjande inom 

1) Aminne saml., Handl. rör. kyrko- o. underv. väsendet. För- 

slaget omnämndt af Tegnér III: 442. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



339 

den fakultet, där åtgärder måhända bäst voro af nöden 

— den medicinska. 

Uti denna fakultet lämnade nämligen undervisnin- 

gen mycket att önska. Redan ett par år före kriget 

meddelade grefve Wachtmeister prokansler, att den me- 

dicinska fakultetens bristfälligheter en lång tid tilldragit 

sig hans uppmärksamhet, hvarför han med nöje upptagit 

ett af prof. G. E. Haartman väckt och af prokansler un- 

derstödt förslag att tillöka fakulteten med en ny leda- 

mot.) Efter kriget blefvo förhållandena ännu mer be- 

kymmersamma. För det första voro samtliga medicine 

professorer mycket sysselsatta med andra uppdrag och 

värf än de rent akademiska. Prof. Haartman utsågs i 

slutet af år 1811 till ledare för det nya collegium medi- 

cum och inkallades kort därpå efter tillstyrkan af Arm- 

felt till regeringen, dock med kvarstående uti sina förra 

tjänster. ?) Väl fanns en vikarie genast att tillgå, och 

1) Wachtmeister t. Tengström 7/; 1806. Resultatet blef, som 

meningen torde varit, att Boxström utnämndes till e. o. adjunkt. 

?) Om v. Haartmans utnämning yttrade Armfelt till Aminoff, 

att han förordat v. H. af öfvertygelse, ,ej som en dygdig el. mora- 

lisk varelse, men som homme de tête et de talent". ,Dygdiga, svaga 

och ambitieusa fän“ funnos i öfverflöd, menade Armfelt, men vid en 

stats styrelse hade man att taga mera hänsyn till vett, begåfning 

och activité än till dygder samt „en tung och osäker marche“. Till 

Aminoff ?/,, jan. 1812. — „Dygdens“ loftalare Aminoff var icke nöjd 

med utnämningen. I början af år 1812 berättade han åt Armfelt, 

att v. Haartmans och Ladaus utnämningar, hvilka råkade tima sam- 

tidigt, gjort ett obehagligt intryck på allmänheten både i poli- 

tiskt och moraliskt hänseende, men att han, om också utan vidare 

framgång, försökt att mildra opinionen. Något senare förklarade 

han, att v. H. icke åtnjöt i landet någon „credit i financer“. Bref- 

konc. t. Armfelt 2 jan., 24 juni 1812. — För prokansler kom utnäm- 
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Haartman lofvade därjämte att fortfarande meddela en- 

skild undervisning samt att vid behof afgifva yttranden 

till konsistorium. !) Intill sin död ar 1815 tog han också 

tidtals del 1 konsistorii sammanträden, ehuru han van- 

ligen afhôll sig fran votering i frågor, som kunde komma 

att passera konseljens behandling, och ännu under sitt 

sista ar skötte han stipendiatexamina. Men utan men för 

undervisningen kunde den flerariga vikarieringen icke 

förlöpa. — Gabr. Bonsdorff fungerade under några år sä- 

som ordförande i strömrensningskommissionen samt 6f- 

vertog ar 1811 omsorgen om de ännu återstående arbe-- 

tena pa det nya akademihuset. Detta uppdrag skötte 

han också med mycken omtänksamhet och energi, men 

var därför tid efter annan nödsakad att taga ledighet 

fran föreläsningarna, som da sköttes af en adjunkt. Jämte 

den tredje medicine professorn Josef Pippingsköld 

( 1815), som var en mycket anlitad praktisk läkare, satt 

han därjämte fran år 1811 uti collegium medicum. — Men 

ningen oförmodadt, men var honom „af 100 skäl mycket till lags". 

En sådan man som v. H. behöfdes enligt hans tanke i regeringen för 

att astadkomma metod i arbetet, om han ocksa icke ensam kunde 

komma till rätta där. Tengström t. Walleen 28 dec. 1811. — Med 

beröm uttalade sig om v. Haartman såsom konseljledamot gen. guv. 

Steinheil, som dock till en början kände sig chockerad af att utnäm-. 

ningen skett utan hans hörande. äfvensom frih. C. Mannerheim. 

Steinheil t. R. H. Rehbinder juli 1812, Mannerheim t. J. A. Ehren- 

ström 1 aug. 1815; R. Castrén, Skildr. s. 285—287. 

1) K. P. 23 jan. 1812. — Om y. Haartman må här ännu näm- 

nas, att det s. 155 n 1 omnämnda bemötandet af Tulindbergs utlå- 

tande rörande den akademiska statsregleringen, såsom jag alternativt 

förmodat, var uppsatt af honom. I kanslersarkivet finnes näml. bland 

oinregistrerade handlingar rör. universitetet 1811—1825 ett ex. af 

„Eelaircissements“, skrifvet af v. Haartman. 
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kanhända ännu mera än genom detta lärarkrafternas 

upptagande på andra hall försvårades läkarnes utbildning 

genom bristen på en särskild universitetsklinik. Förslag 

om en sådan hade, såsom vi känna, redan åren 1808-- 

Prof. Gabriel v. Bonsdorff. 

1810 framställts af prof. Haartman och konsistorium. 

Men frågan hade lämnats beroende ‘intills förslaget om 

medicinalväsendets anordnande blifvit afgjordt, och sedan 

detta timat, förgick ännu en tid utan att saken gjorde 

vidare framsteg. Under tiden måste man åtnöja sig med 
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de tillfällen till utbildning af läkare, kirurger m. m., som 

erbjüdos pa det ansprakslésa länesjukhuset 1 staden (,,xe- 

nodochium provinciale“), hvarjämte en och annan stude- 

rande, enligt tidigare plägsed, fortsatte sin utbildning i 

Sverige. 

Följden af sådana förhållanden inom fakulteten — 

jämte andra omständigheter, såsom tidsödande preliminä- 

rer, hvilka i onödan uttänjde studietiden och i hög grad 

fördyrade densamma — blef att intresset för de medicin- 

ska studierna aftog, medicine studerandes antal reduce- 

rades i betänklig grad och läkarbristen i landet, öfver- 

klagad redan tidigare blef ännu större, så att rege- 

ringskonseljen kunde vända sig till medicinska fakulte- 

ten med förfrågan rörande möjligheten af att erhålla me- 

dicine studerande till bestridande af lediga lasaretts- och 

provincialmedicibefattningar 1.) Huru skralt det i själfva 

värket var beställdt, kan man godt förstå, då professo- 

rerne Bonsdorff och Pippingsköld läseåret 1812—1813 

sysslade med att preparera tvenne chirurgiæ studiosi till 

examen för regementsläkartjänst, medan adj. Törngren, 

som föreläste för v. Haartman, hade höstterminen 3 åhö- 

rare och vårterminen 5. Höstterminen 1813 hade antalet 

såtillvida ökats att Bonsdorff och Törngren kunde före- 

läsa offentligt för 5 åhörare, Pippingsköld för 4. Prof. 

Boxström erhöll inga åhörare, men hade ,icke dess mindre 

bjudit till att vara nyttig för de med. studiosi, som be- 

hagat besöka lasaretterna“ de tider han därstädes hade 

läkarvården. ?) 

1) K. P. 16 mars 1810 

?) Lektionsuppgifterna till kansler. — Den unga studenten A. 

J. Sjögren, som under sin första studietid tog kännedom om de flesta 
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Stor matte under sadana fürhällanden belatenheten 

ha varit, da kansler 1 slutet af ar 1813 meddelade kon- 

sistorium tillsigelse att lata medicinska fakulteten upp- 

göra förslag till inrättandet af ett kliniskt institut jämte 

accouchementshus. I den skrifvelse, hvari detta uppdrag 

gafs, förklarade Armfelt, att han icke utan bekymmer 

sett läkarvetenskapen nästan h. o. h. sakna idkare vid 

Åbo akademi. „Om detta fortfar — menade han — och om 

ej vid akademin fere unge män blifva bildade, åt hvilka 

medicinalvarden 1 landet med tiden kunde anförtros, så 

inser herr biskopen och cons. acad. lika med mig de 

olyckliga följder, som däraf icke allenast för akademin 

enskildt, utan för vårt fosterland i allmänhet kunna här- 

flyta.“ De skäl, som därintills hindrat inrättandet af 

nämnda institut, funnos icke vidare. , Samhället och aka- 

demin påkalla, mina herrar, vår omsorg för en veten- 

skap, af hvilken det förras närvarande och tillkommande 

välfärd och det senares anseende i så betydlig mån be- 

ror.“ I särskild skrifvelse till medicinska fakultetens de- 

kanus, prof. Pippingsköld, anmodade Armfelt fakultetens 

ledamöter ,att med vanligt nit söka uppmuntra och för- 

må fere af den vid akademin studerande ungdomen att 

vinnlägga sig om läkarekonsten och dess studium”. För 

sin del lofvade han att befrämja ändamålet genom alla 

de medel, som berodde af honom. !) 

föreläsare, berättar i sina dagboksanteckn. (Ephemerider) d. ??/, 1814, 

att med. adjunkterne Törngren och Sundius hade 6 åhörare. Han 

berömmer den förres långsamma uttal, men finner den senares mal- 

fore otydligt. 

1) Kansler t. konsist. 1 nov. 1813 (K. K. B.) och t. J. Pipping- 

sköld samma dag (kansl. ämb. brefkonc. 1809—1818); K. P. 30 nov. 

1813. 
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Pa dubbelt sätt sålunda uppfordrad att värka för 

de medicinska studiernas ,uppkomst“, tog medicinska fa- 

kulteten med en därintills mindre vanlig kraft i hop med 

det viktiga ärendet. Efter nödig betänketid och moget 

begrundande var fakulteten på våren 1814 färdig med 

tvenne betänkanden, det ena rörande de medicinska stu- 

Prof. Josef Pippingsköld. 

diernas befrämjande i allmänhet och det andra uppta- 

gande ett detaljeradt förslag till en akademisk klinik. 

I det förra utlåtandet, som var dateradt den 5 maj 

1814 och ställdt till kansler, yttrade sig fakulteten först 

om orsakerna till de medicinska studiernas aftagande vid 

akademin... Det fanns väl, menade fakulteten, dem som 

voro benägna att skjuta skulden härför på vederbörande 
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ärare. Men detta var oriktigt. Ty en lärares möda öka- 

des icke genom ükadt antal åhörare; tvärt om utgjorde 

ett talrikt auditorium en kraftig belöning för ett annars 

fruktlöst arbete; därtill ännu måste fakultetens professo- 

rer såsom ledamöter i collegium medicum känna tillfreds- 

ställelse öfver att tillgången på läkare ökades. Fakulte- 

tens ledamöter hade icke underlåtit att uppmuntra den 

studerande ungdomen till att vinnlägga sig om läkarve- 

tenskapen, men deras bemödanden hade varit fruktlösa. 

Orsakerna till att studium medicum låg nere, måste 

sökas på andra håll. Och i främsta rummet trodde fa- 

kulteten, att felet låg i den knappa utkomst och det ringa 

anseende studerande ynglingar hade att vänta sig på lä- 

karbanan i en framtid, som alls icke motsvarade den fit 

och möda samt de kostnader en flerårig studietid vid 

akademin kräfde. , Att 1 flera ar framtråka en müdosam 

bana — menade fakulteten — som väl leder till ett stort 

föremål, det att lindra och häfva den lidande mänsklig- 

hetens plågor, synes väl lofva en angenäm tillfredsstäl- 

lelse, men därtill hafva få håg och fallenhet, än färre 

ihärdighet och mod, då i synnerhet de flestes non plus 

ultra är en provincialläkares beställning, hvars anseende 

mindre skattas än en fänriks 1 allmänna sammanlefnaden. 

När prospekten till framtida utkomst därjämte visar sig 

på en mindre fördelaktig sida, är det icke obegripligt, 

hvarföre ynglingar ej välja ett yrke, som fordrar lång 

tid, medför mycken kostnad och erbjuder allt för ringa 

belöning och alls ingen uppmuntran." 

Till förtydligande af det ofvansagda skildrade fa- 

kulteten den långa studietiden, som föregick det slutliga 

förhöret. Först åtgingo 4—5 år till inhämtande af lärda 

och moderna språk, till filosofiska, historiska, ekonomi- 
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ska, matematiska och naturvetenskapliga studier samt till 

skriféfningar och dissertationer, hvilket allt fordrades för 

absolverande af filosofiekandidatexamen och magistergrad. 

Sa gingo minst 3—4 ar till lärdomsgrenar, hvilka hörde till 

„saväl den invärtes som utvärtes läkarevetenskapen“ — 

anatomi, fysiologi, hygieni, farmakokemi, patologi, kirurgi 

m. m. — och efter hvilkas nödiga inhämtande följde 

muntliga förhör och skriftligt lärdomsprof för medicine- 

kandidat- och licentiatexamina. Innan en yngling kunde 

med doktorsgrad utgå såsom läkare, fordrades sålunda 

7—9 års vistelse vid akademin. Utgifterna för denna tid 

beräknades till omkr. 1,750 rub. s. — hvaraf 1,200 r. till 

kläder och uppehälle, 300 r. till böcker, 150 till instru- 

ment och 100 till disputationer. Det var en utgift, som 

en omtänksam yngling icke gärna underkastade sig, då 

han på andra vägar kunde med mindre möda och kost- 

nad finna en mera ansedd och mera inbringande syssla, 

och en far hade mer orsak att afråda sina söner från 

„det kostsamma och illa belönade medicinska studium“ 

än att uppmuntra därtill. 

Ett stort hinder för de medicinska studiernas all- 

männare omfattande låg vidare 1 omöjligheten att i Fin- 

land fullkomna sina i allmänhet goda teoretiska insikter 

genom åtnjutande af en praktisk lärokurs, då ju de ti- 

digare besökta sjukhusen i Stockholm icke mera stodo 

öppna för unga finska läkare och en studieresa till Pe- 

tersburg ställde sig alldeles för kostsam. Vidare ansåg 

fakulteten sig böra erinra om otillräckligheten af upp- 

muntran i form af pekuniära understöd, och slutligen 

framhölls, hurusom de obehagliga intryck de medicin- 

ska studierna och sjukvården gjorde på känsliga sinnen 

afhöllo flere fran att egna sig åt den medicinska banan. 
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Allt tillsammantaget gjorde, förklarade fakulteten, att det 

alls icke var förundransvärdt, att studerande ynglingar 

vände sig från ett yrke, som fordrade ,så stora uppoff- 

ringar, men som hvarken under läroåren lofvar något 

understöd, ej heller efter dessas förlopp berättigar till 

någon uppmuntran eller emot använde bemödanden sva- 

rande belöning”. 

Efter denna redogörelse för „de egentliga hindren” 

för det medicinska studiet tillät sig fakulteten att 1 dju- 

paste ödmjukhet framställa , de medel och utvägar hvar- 

igenom, efter dess oförgripeliga tanka, ynglingar vid detta 

universitet kunna uppmuntras till studii medici idkande“. 

Det främsta medlet var inrättandet af ett „kejser- 

ligt institutum clinicum“, där invärtes och utvärtes sjuka 

samt barnafôderskor skulle till bestämdt antal intagas 

och där den praktiska läkarutbildningen skulle försiggå. 

Ett annat viktigt medel var anslåendet af tillräckliga sti- 

pendier, som skulle åtnjutas under lärotiden. För sist- 

nämnda ändamål vågade fakulteten föreslå en under col- 

legii medici disposition stående årlig fond på 1,000 rub. 

s., hvarur skulle utdelas 2 stipendier à 100, 4 à 75, 6 à 

50 och 5 à 40 rub. s. Lediga stipendier skulle samlas 

till en fond, ur hvilken ett resestipendium pa 300 rub. s. 

skulle utdelas for högst två ar at examinerad läkare med 

skyldighet för denne att uppehålla sig först 1 Petersburg 

och därefter pa utrikes ort. 

Utom dessa åtgärder förordade fakulteten ännu sa- 

som ett effektivt medel till medicinalvärkets upphjälpande 

dels utdelande af rang, heder och värdighet åt finska lä- 

kare 1 enlighet med hvad förhållandet numera var 1 Sve- 

rige, dels läkarnes indelning 1 särskilda klasser eller ka- 

tegorier hvilka till antalet skulle vara fyra. Till den för- 
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sta klassen skulle höra sådana läkare, hvilka ämnade 

blifva akademiska lärare; till den andra blifvande stads-, 

provincial-, regements-, lasaretts- och slottsläkare; till den 

tredje underläkare, hvilka kunde tjäna som kompani-, ba- 

taljons- och bruksläkare eller användas för mindre stä- 

ders och landsbygdens behof. Och till den sista klassen 

skulle hänföras de s. k. pepinièrerna, hvilka skulle gå 

tillhanda vid sjukskötseln och mindre viktiga fall, m. a. o. 

motsvara den forna badare-societeten. Omständligt redo- 

gjorde fakulteten för de examensfordringar, hvilka borde 

upprätthållas för tillträde till hvarje af dessa fyra klas- 

ser, och för de stipendier, som under lärotiden kunde åt- 

njutas. Så skulle af läkare i första klassen fordras exa- 

men philosophicuin rigorosum, pharmaco-chemico-exa- 

men, förhör på latin inför fakulteten samt vinnande af 

medicine doktors värdighet, som skulle föregås af en of- 

fentlig dissertation samt lectio precursoria. För den an- 

dra klassen, som skulle omfatta , de egentligen praktise- 

rande läkare", erfordrades en medico-filosofisk kandidat- 

examen, som aflades på svenska inför de flesta af filoso- 

fiska fakultetens professorer, så en pharmacie-examen in- 

för kemiprofessoren, därefter på vanligt sätt medicine 

kandidat- och licenciatexamina på svenska och sist ett 

svenskt profscriptum, hvarpå examinanden befordrades 

till med. doktor, men utan befordringsrätt vid akademin. 

Till den tredje klassen räknades de hvilka blifvit medi- 

cinekandidater eller kirurgiekandidater enligt en förordn. 

af 1797. En gemensam fordran för läkare af dessa tre 

klasser var att de i 8 månader tjänstgjort såväl på medicin- 

ska och kirurgiska som på accouch. afdelningen af det före- 

slagna kliniska institutet. I stipendium skulle första klas- 

sens läkare åtnjuta 100 rub. i högst tre år, andra klassens 75 
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rub. i högst fyra ar och tredje klassens 50 rub. 1 ända till 

3 ar. Af pepinièrerna, som kunde åtnjuta 40 rub. i sti- 

pendium i två ar, fordrades bl. a. kännedom af svenska, 

finska och ryska spraken, god läsoch skrifkunnighet samt 

minst ett ars tjänst 1 kliniska institutet. 

Vunno dessa förslag kanslers förord och kejsarens 

nådiga godkännande, vågade fakulteten hysa den forhopp- 

ningen, att de medicinska studierna vid akademin skulle 

så befordras, ,att Finland framdeles äger tillräckelig till- 

gång på skickelige ämnen till besättande så väl af lediga 

blifvande medicinska ämbeten vid universitetet som ock 

af praktiserande läkares sysslor 1 städerne och på lands- 

bygden, förmodande jämväl fakulteten, att ett stort öfver- 

skott af läkare skall vidare blifva till tjänst för kejser- 

liga arméerne till lands och vatten". 1) 

I sitt andra betänkande, dateradt d. 30 april 1814, 

höll sig fakulteten uteslutande till frågan om ett institu- 

tum clinicum. Öfvertygad om ,att utan en sådan inrätt- 

ning Finland inom kort tid skall sakna icke allenast lä- 

kare af alla slag, utan ock kunniga och pålitliga jorde- 

gummor“, uttalade fakulteten såsom sin mening, att insti- 

tutet „dels såsom oskiljaktigt ifrån den öfriga akademiska 

undervisningen dels ock i anseende till besparing 1 kost- 

naderna* borde vara placeradt i Åbo och stå under me- 

dicinæ practice och chirurgiæ professorernes närmare till- 

syn samt medicinska fakultetens öfverinseende. Platserna 

för in- och utvärtes sjuka skulle vara 30, näml. 12 för in- 

1) Medicinska fakult. till kansl. d. 5 maj 1814, kansl. ämb. bref- 

akter 1814—16. Memorialet, undert. af Pippingsköld, G. E v. Haart- 

man och G. Bonsdorff, måhända uppsatt af den förstnämnde, i hvars 

saml. på Perno-gård ett konc. finnes (G. Heinricius, Underrätt. 

om med. jubeldoktorsvärd. 1910, s. 14—15). 
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vartes och 12 für utvärtes sjukdomar, 3 för vener. åkom- 

mor och 3 för barnaföderskor. Den egentliga sjukvär- 

den skulle handhafvas af de nämnda professorernes ad- 

junkter med biträde af två underläkare, två ,pepinièrer“ 

och en jordegumma. Für ändamälet erfordrades ett sten- 

hus med 37 rum, hvars uppförande jämte nödiga ekono- 

mibygenader beräknades komma att kosta 20,000 rub. s. 

De årliga utgifterna beräknades till 6,600 rub. s., hvaraf 

300 rub. 1 gratial at de tva professorerne, 200 rub. s. at 

hvarje läkare och 50 rub. at underläkare, 2,757 1/, rub. 

for de sjukas kosthållning (a 25 kop. s. dagligen), 800 

rub. till medikamenter o. s. v. Den stora uppoffring 

statsvärket härigenom komme att göra trodde fakulteten 

blifva till fullo ersatt genom utbildningen af skickliga 

läkare, kirurger och jordegummor. Och för öfrigt ansåg 

fakulteten sig böra framhålla, att hon begränsat sitt för- 

slag så mycket som möjligt varit, ,ehuru en mera utvid- 

gad plan och större liberalité höra till vår tids både 

önskningar och hopp“.t) 

Af dessa betänkanden sändes det som rörde den 

medicinska undervisningens ordnande vid universitetet 

direkt till kansler, till hvilken det anlände midsommarti- 

den. Det kom dock för sent för att undergå vidare be- 

handling under Armfelts tid. Under den därpå följande 

kanslerslösa tiden fick frågan hvila jämte flera andra aka- 

demiska ärenden och kom först den 29 apr. 1816 till af- 

görande inför H. K. M., som med förbigående af medicin- 

ska fakultetens förslag 1 öfrigt nadigst samtyckte till att 

från statsvärket årligen utbetalades i tio år ett stipendie- 

understöd på inalles 1,000 rub. s. åt behöfvande medicine 

1) K. P. 2), 1814. 
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studerande. Beloppet skulle fordelas pa det sätt fakul- 

teten föreslagit och utgifvas af collegium medicum. 1) 

Förslaget om den akademiska kliniken, som ju inford- 

rats genom konsistorium, kom till behandling 1 nämnda 

myndighet vid dess sammanträde den 14/, 1814 och till- 

styrktes till alla delar. I sitt yttrande till kansler förkla- 

rade konsistorium, att betänkandet icke gaf anledning till 

någon annan anmärkning än att den föreslagna kostna- 

den för inrättningen till följd af tidernas förändringar 

och varuprisernas stegring icke torde i framtiden räcka 

till för mottagandet af det föreslagna antalet patienter, 

men förhoppades konsistorium, ,då första anläggningen 

af denna vackra inrättning, i anseende till det därmed 

åsyftade goda ändamål, dock likväl icke lärer tåla upp- 

skof, utan fast mer med görligaste första böra bringas 

till värkställighet, lära väl behofven i början få lämpas 

efter omständigheterne och tillgångarnes beskaffenhet, tills 

i en framtid möjeligen andra utvägar för befrämjandet 

af denna inrättnings större omfång torde kunna yppas“. 2) 

Detta konsistorii yttrande afsändes jämte fakultetens 

projekt till kanslersämbetet först en månad efteråt, un- 

der Armfelts allra sista dagar. Till någon åtgärd från 

den akademiska öfverstyrelsens sida kunde den sålunda 

på en tid icke leda och då svar slutligen anlände från 

kansler på våren 1816, meddelades däri, att då H. K. M:t 

redan till annat håll meddelat dess förordnande om ett 

1) Kansl. t. konsist. {/; 1816; K. P. 14/, 1816; Rabbe, Om me- 

dicinska doktorspromotioner i Finska läkaresällsk. handl. IV: 257 och 

Finl. medic. författn. II: 263—264. 

2) ene OM RA RL lola. 
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kliniskt institut, hade kansler icke kunnat tillgöra något 

vidare med afseende 4 denna sak. ') 

Redan innan konsistorium tagit frågan om ett kli- 

niskt institut under öfverläggning, hade näml. medicinska 

fakultetens betänkande meddelats collegium medicum, hvil- 

ket jämväl fått sig uppdraget att utarbeta ett projekt till 

sjukhus. Som collegium bestod af de tre medicine pro- 

fessorerne, förstärkta med professorerne i naturalhistoria 

och kemi, mötte förslaget här intet motstånd, utan för- 

ordades (d. 9 juni 1814) hos H. K. M. utan någon för- 

ändring och med den tröstande förklaring, att om den 

summa, som begärdes, också var stor nog, kunde den 

icke anses vara för hög, då den användes till ett så vär- 

digt ändamål som läkarkårens utbildande. Men då ären- 

det avancerade från collegium till regeringskonseljen, 

mötte det genast svårigheter. I sitt utlåtande af den 4 

okt. 1814 till K. M:t förklarade konseljen den föreslagna 

inrättningen , vara i vissa delar nog tilltagen och kost- 

sam för ett land af så liten folkmängd och med så ringa 

penningetillgångar som Finland". Enligt konseljens tanke 

kunde det för den medicinska undervisningen vara till- 

räckligt att de blifvande läkarne tjänstgjorde en viss tid 

vid länelasarettet samt att på dettas tomt uppfördes en 

mindre flygelbyggnad med platser för 8 invärtes sjuka. 

Däremot ansågs det viktigare att medel beviljades för 

ett särskildt accouchementshus med 8 platser, hälften fri- 

platser; läkarvården därstädes skulle öfverlåtas åt en 

under collegium medicum stående läkare, som därjämte 

borde föreläsa öfver sin konst vid universitetet. Detta 

sistnämnda förslag godkändes genom reskr. af den 3/4 

1816 och senaten tillsades att draga nödig försorg om 

1) Kansl. t. konsist. */, 1816. 
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inkép af gard für inrättningen, som ocksa bürjade sin 

värksamhet s. à Däremot kunde „för det närvarande" 

nadigt bifall icke lämnas till inrättningen af ett kliniskt 

institut. Frågan härom togs därpå till tals 1 konsisto- 

rium 1 början af 1820-talet och ledde nu till ett gynn- 

samt resultat. Den planerade sjukhusbyggnaden var fär- 

dig ar 1827, men kom till följd af universitetets året 

därpå timade förflyttning till Helsingfors aldrig att an- 

vindas for det afsedda ändamälet, studii medici befräm- 

jande vid akademin. !) 

Såsom kanslerssekreteraren v. Haartman anmärkt, 

lämnade också inom den juridiska fakulteten studierna 

mycket att önska. I motsats till hvad förhållandet var 

inom den medicinska fakulteten rådde där visserligen ingen 

brist på elever; enligt hvad Tengström meddelade år 1811, 

var antalet juris studerande mäkta stort och ökades dag- 

ligen genom att noblessens barn icke mera hade tillfälle 

att avancera pa den militära banan.?) Höstterminerna 1812 

och 1813 hade Calonius öfver 80 anmälda åhörare och 

Myréen räknade under sin första termin, v. t. 1813, nästan 

hundra studerande — utom ett antal extraordinarier från 

de publika värken 1 staden — vid sina offentliga föreläs- 

1) Gen. guv:s skrifv. 22 nov./4 dec. 1813 t. collegium medicum 

(gen. guv. kansliets 2:dra exp. journal 1813, del IV); Statssekr. handl. 

1814 n:o 137; reg. kons. (oec. dep.) pr. #/; 1816. — Härom vidare 

G. Heinricius, Obstetrikens och gynäkologins hist. i Finland s. 83, 

90 följ. och Det cliniska institutets hist. i F. läkaresällsk. handl. 

1901 s. 658 följ.; Fagerlund och Tigerstedt, Medicinens studium 

s.163—164; F. J. Rabbe, Finlands medic. författningar II: 262—263. 

?) Till J. A. Lindblom 17/, 1811, medd. af mag. G. Nikander. 

Nat. o. Folk, H. 69. 23 
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ningar samt öfver 80 deltagare 1 sina privata lektioner. Det 

var mer än 1/, del af studentkären.!) Men med undervis- 

ningen och, efter hvad det åtm. påstods, äfven med exa- 

minationen var det mindre väl beställdt. Främsta anled- 

ningen därtill låg, såsom konsistorium uti sin hemställan 

af ar 1809 framhållit, 1 den omständigheten att fakulteten 

icke ägde mer än en lärostol, hvars innehafvare omöjli- 

gen kunde meddela nödig undervisning inom lagfarenhe- 

tens hela område. Ännu ogynnsammare ställde sig för- 

hållandet efter det denne ende lärare, prof. M. Calonius, 

år 1809 förordnades till generalprokurator, dock med kvar- 

stående uti sin professorsbeställning. Som ingen annan 

lärare fanns att tillgå, åt hvilken den juridiska undervis- 

ningen kunnat öfverlämnas, åtog sig Calonius att fortfara 

såväl med föreläsningarna som med examinationen. Men 

sjuklighet och hög ålder jämte andra ämbetsgöromål 

gjorde, att han endast med svårighet kunde fullgöra sina 

akademiska sysslor, såsom hans deltagande i konsistorium 

också snart nog upphörde. Klagomålen öfver de juridiska 

studiernas nedåtgående såväl som öfver de unga tjänste- 

männens okunnighet blefvo också rätt allmänna. De upp- 

repades icke endast af folk, hvilka af personliga skäl hyste 

missnöje med Calonius, utan också af dem, hvilka tyckas 

egnat honom sin vördnad och tillgifvenhet. Bättre måste 

förhållandena gestaltat sig efter det den andra professuren 

och en adjunktur blifvit besatta, men då den andra adjunk- 

turen förblef ledig och Calonii arbetskrafter med tiden 

än mera aftogo, så att han åtm. redan år 1815 måste upp- 

höra med sin föreläsningsvärksamhet, dröjde det ännu 

1) Lektionsförteekningarna till kansler 1812—1813. Vid inskrip- 

tionerna närvoro den '7/, 1812—249, den '/,, 1813—251 och den 78/,, 

1814—230 studerande. K. P. nämnda dagar. 

Bidrag t. känned. af Finl.- 
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flera ar framat, innan juridiska fakulteten kom att arbeta 

med fulla krafter.!) 

I fraga om examina inom fakulteten kom det, med 

anledning af en dissensus mellan professorerne Calonius 

och Lagus, under Armfelts kanslerstid till en vidlyftig 

konflikt, som, fransedt alla personliga synpunkter, närmast 

kretsade kring spörsmälet, huruvida de juridiska auskul- 

tantexamina voro att anse såsom fakultetsexamina, hvilka 

bedömdes kollegialt af juris- och moralium professo- 

rerne, eller om de borde ställas under konsistorii uppsikt 

och vid utslaget hvarje examinator afgifva sitt vitsord 

skildt för sig. Om konfliktens uppkomst och förlopp få 

vi i det följande tillfälle att vidlyftigare orda. Nu må 

därom endast nämnas, att den gaf akademins ledare an- 

ledning att taga under öfvervägande frågan om det ju- 

ridiska examensväsendets ombildande 1 enlighet med en 

nyare tids fordningar och särskildt med hänsyn till den 

förändring, som försiggått 1 Finlands politiska ställning 

och de administrativa värkens organisation. 

Då konsistorium på hösten 1813 afgaf sitt utslag i 

den Calonius—Lagus'ska tvistefrågan, beslöt det på samma 

gång att Öfverlämna till kanslers afgörande, huruvida 

1) Under läseåret 1811—1812 blef Calonius af hälsoskäl tvungen 

att afbryta sina föreläsningar, dem han sedan flera år plägade hålla i 

sitt hem, och äfven v. t. 1813 voro hans såväl offentliga som enskilda 

lektioner inställda; för h. t. sistnämnda år åter kunde han rapportera, 

att hans kurs fortgått ,utan någon enda läsedags forsummande*. I 

prelektionskatalogerna för läseåren 1811—1815 lofvade Calonius före- 

läsa i den mån hans höga ålder och brutna hälsa medgåfvo det, men 

fr. o. m. h. t. 1815 meddelade han, att han kände sina krafter så ned- 

satta, att han icke vågade ställa några föreläsningar i utsikt. — Till 

konsist. afgaf C. sina vota skriftligen eller genom sekreteraren. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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en särskild förordning om rätta förståndet af gällande 

förordningar rörande formerna för de juridiska examina 

kunde anses nödig. Fråga tyckes också varit om att ut- 

sträcka framställningen till de fordringar, som för fram- 

tiden borde vid examina 1 de särskilda ämnena upprätt- 

hållas. Men förslaget stötte på svårigheter och det stan- 

nade vid att prokansler, biskop Tengström, som ansåg en 

sådan förklaring vara af nöden, vände sig enskildt till 

kansler med ett betänkande, hvilket s. a. s. blef uppslaget 

till de följande årens diskussioner rörande omgestaltningen 

af de sedvanliga examina för inträde 1 landets rättegångs- 

och förvaltningsvärk. 

Detta betänkande, som var dateradt den 10 novem- 

ber 1813 och erbjöd vissa för prokanslers politiska åskåd- 

ning karaktäristiska uttalanden, utgick från den omstän- 

digheten, att förändringarna 1 landets styrelse och poli- 

tiska förhållanden såväl som 1 akademins organisation 

redan framkallat och 1 framtiden komme att vidare fram- 

kalla frågor om formerna för de akademiska examina, som 

de civila ämbetsmännen borde undergå. Det var därför „till 

undvikande af framtida obehagliga kollisioner ej mindre 

emellan särskildte och efter hand utkommande författnin- 

gar än emellan särskildte personliga intressen" rådligast 

att 1 förväg öfverlägga om de till saken hörande ämnena, 

innan en hemställan om en allmän författning blefve å 

högre ort gjord. Och för att ,gifva någon anledning till 

en slik öfversikt" tillät sig prokansler att fästa kanslers 

uppmärksamhet vid några omständigheter, som af lag- 

stiftaren borde ihågkommas. 

Som kejsaren, framhöll Tengström till först, täckts 

i nåder Inrätta för Finland en särskild regeringskon- 

selj af helt annan sammansättning och med vidsträcktare 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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ämbetsbefattningar än något af de svenska kollegierna 

ägt och ägde, var det främst af nöden att närmare be- 

stämma de förhör, som borde föregå inträdet och befordran 

1 konseljens särskilda departement och expeditioner 

För anställning såsom auskultant eller extra ordina- 

rie vid justitiedepartementet borde då fordras i det när- 

maste samma förhör, som tidigare äskats för tjänstgöring 

vid landets rättegångsvärk, men därtill ännu tycktes det 

blifva nödigt att af examinanderna fordra kännedom af 

,det egenteliga Rysslands lagvärk, domstolar och lagskip- 

ningssätt, såsom både nödiga och nyttiga kunskapsämnen 

för hvarje civil tjänsteman inom Finlands område 1 all- 

mänhet och särdeles för dem af våra landsmän, som komma 

att hafva befattning med tjänster och rättegångsärender i 

Viborgs lan“. För inträde 1 ekonomiedepartementet, hvil- 

ket omfattade liksom i ett stort och allmänt kollegium 

alla de ekonomiska och statistiska mål, dem man i Sverige 

fördelat på flera värk och kollegier, och hvars ämbetsmän 

måste tjänstgöra än vid den ena än vid den andra expe- 

ditionen, borde utom de allmänna insikterna 1 logik, ma- 

tematik, historia och statshushållning , alldeles ostridigt” 

fordras isynnerhet kännedom af ryska rikets historia, geo- 

grafi och statistik, dess kommersiella och finansiella för- 

hallanden samt öfriga statshushållning, jämte insikter 1 lan- 

dets egna ekonomiska lagar och författningar. Och samma 

fordringar, som ställdes på extraordinarier : konseljen, 

borde också upprätthållas gentemot dem som anmälde sig 

till tjänst vid komitén för finska ärenden 1 Petersburg. 

Men prokansler tänkte sig ett ännu vidsträcktare 

värksamhetsområde för Finlands akademiska ungdom än 

det hemlandet kunde erbjuda. , Sedan nämligen — fortsatte 

han sitt betänkande — Finland numera utgör en province 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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af ryska kejsaredömet och var uppväxande ungdom således 

efter hand kan hugfällas for engagements äfven i ryska 

rikskollegierna, och hvartill nödiga utvägar synas pa goda 

skäl böra for densamma 1 möjligaste måtto öppnas och 

faciliteras, så vore äfven af slik anledning nödigt, att i 

tid stadga och föreskrifva, hvilka kunskaper för dem i 

berörde särskildta afseenden kunna blifva nödiga och hu- 

rudana de förhör och vittnesbörd vara böra, som skola 

bana dem väg till ett slikt syftemäl.“ Att för sådant ända- 

mål fordrades förmåga atti tal och skrift beherska det 

ryska språket, var klart. Men då kännedom af nämnda 

språk efter några år komme att ovillkorligen fordras jäm- 

väl af „det egentliga Finlands" blifvande civila, militära 

och ecclesiastika tjänstemän, utan att det dock stadgats, 

huru vidsträckt denna språkkännedom skulle vara och af 

hvilka personer den skulle pröfvas, så borde äfven dessa 

omständigheter genom någon öfverhetlig författning när- 

mare bestämmas. 

I fortsättningen af sitt betänkande berörde prokans- 

ler examina med blifvande kameralister. Framhällande 

nödvändigheten af insikter 1 ekonomi och ekonomisk 

lagfarenhet för sådana examina och lämpligheten af att 

den nya professorn i ekonomisk och handelsrätt deltog i 

dem, erinrade han om behofvet af närmare föreskrifter 

rörande dessa examina, jämte det han, med hänsyn till 

nyttan för hvarje bildad medborgare af teoretiska insik- 

ter 1 den allmänna och enskilda hushållningen, ansåg det 

nödigt att i författningen fastställa, huruvida ekonomie- 

professorn ägde att deltaga jämväl i auskultantexamina. ') 

!) I början af år 1813 hade prof. Myréen vändt sig till konsi- 

storium med ett frågememorial rörande de juridiska examina och sin 

Bidrag t. känned. af Finl.' 
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Äfvenså fann han det nôdigt att, for den händelse rysk 

historia, geografi, statistik och statshushallning komme att 

ingå såsom examinationsämnen 1 ,ett eller annat pub- 

likt förhör”, fastställa, af hvilken professor dessa ämnen 

borde pröfvas. Och till sist berördes önskvärdheten af 

att 1 författningen upptaga närmare föreskrifter rörande 

dels de förhör, hvilka enl. 1812 års instr. för generallandt- 

mätarekontoret borde presteras vid akademin af blifvande 

elever vid landmäteristaten, dels sammansättningen af det 

examinationsutskott, som enl. en kungl. förordning af 15/, 

1803 ägde att pröfva blifvande privata informatorers skick- 

lighet. 1) 

ställning, men ihade ännu, då Tengström skref till kansler, icke fått 

något svar. K. P. 3 apr. 1813. Hans frågepunkter i kansl. ark., oinregistr. 

handl. 1811—1825. 

1) Betänkandet finnes i tvenne lika lydande exemplar bland 

oinregistr. handl. rör. universitetet 1811—1825 i kanslersark. samt 

bland Tengströms konc. i Lill-Ojamo ark. Det sistnämnda afslutas 

med en hemställan till kansler att tillåta konsistorium att efter 

jurid. fakultetens hörande inkomma med underd. förslag till en allmän 

författning rörande de ifrågav. examina. Dessutom finnes bl. Teng- 

ströms koncept förslag till en konsistorii skrifvelse till kansler, hvari 

innehållet i ofvanstående betänkande i allt väsentligt meddelas, men 

hvari konsistorium dessutom, refererande till sitt utslag i den Calo- 

nius— Lagus'ska tvistefrågan, öfverläter till kanslers bepröfvande, hu- 

ruvida ett förtydligande af förordningarna rörande ,yttre formen och 

metoden” för examina ansågs nödigt. Resultatet blef att konsist. i sin 

skrifvelse (1/,, 1813) berörde endast sistnämnda omständighet, medan 

hufvudpunkterna i en eventuell ny författning meddelades senare af 

prokansler i särskild skrifvelse. Huruvida denna afläts efter öfverens- 

kommelse med konsistorium eller om den möjligen var ett uttryck för 

prokanslers egen politik, framgår icke med visshet; dock är det förra 

troligast. Genom ärkeb. Lindblom inhämtade Tengström underrät- 

telser om examina i Sverige. Lindblom t. Tengström */,, 1813. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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Det var således icke något detaljeradt förslag till en 

framtida författning rörande de juridiska examina prokansler 

meddelade. Men han uttalade sig 1 betänkandet mycket 

tydligt, 1 hvilken riktning han ansåg en omarbetning af 

tidigare gällande examensfordringar böra gå. Hos kansler 

fann betänkandet ett mycket välvilligt mottagande. Ehuru 

Armfelt just genomgått ett mycket svårt sjukdomsanfall 

och ännu led under sviterna däraf, skyndade han sig att 

för biskopen uttala sin belåtenhet med dennes uttalanden. 

„Herr biskopens bref af d. 10 — skref han — är af ett 

så betydande innehåll, uppfylldt med ämnen af en så stor 

intérét, så att jag 1 min nu varande sinnes författning och 

själa förmåga ej kan svara därpå, så mycket mer som 

någon skiljaktighet 1 vårt sätt att se så sakerna som äfven 

deras värkel. drif-fjädrar torde erfodra discussion. Som 

ingenting brådskar 1 desse ämnen, ger jag mig tid att än 

vidare öfverväga mine egna idéer för att vara viss på att 

intet af hvad som kan vara främmande för det rätta el. 

det sanna skall hafva del i mine omdömen.“!) Något senare 

skref han, att han med förnöjelse genomläst och med 

Walleen meddelat: sig om , detta utkast till en stor och 

viktig plan“, som förtjänade ,en fullkomlig utveckling”. 

Men han var ännu tveksam därom, hvad som vore bättre, 

att öfverlämna frågan till konsistorii öfverläggning eller 

att formera en blandad komité af academici och andra 

„för att gifva all möjel. fullkomlighet åt den författning 

man 1 sådant afseende slutel. skulle underställa till kejsa- 

rens approbation“. ,Jag har en billig fruktan — förklarade 

Armfelt — för alla consistorii deliberationer i saker, som 

äga dennes natur; en olyckel. esprit de partie, personalite- 

!) Armfelt t. Tengström 23 nov. 1813. 

Bidrag t. känned. af Finl., 
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ter och ma hända någon smitta af tidens novateurer — — 

torde blifva betydel. hinder 1 det goda denna corporation 

bade kunde och borde astadkomma. Den kännedom en 

lang erfarenhet gifvit mig af varlden och af människor 

i allmänhet gör, att min blick ar tämmel. säker, da jag 

har under ögonen fullkoml. caractèrs drag — dock skall 

jag alltid vara glad, om jag 1 dessa conjecturer misstagit 

mig.“ — Om Tengstréms „ide“ att Finlands ungdom borde 

söka sig in uti de ryska kollegierna yttrade Armfelt, att 

den „är af en djuptänkande statsman med sann patrio- 

tisme“. Armfelt trodde ocksa, att de nya sdkandene 

skulle vara välkomna 1 Ryssland, dar det radde total brist 

pa folk med något slags underbyggnad. Dock mötte pla- 

nen 1 spraket ,ett grufligt hinder“, som pa lang tid icke 

kunde öfvervinnas, da alla åtgärder i Finland för de ryska 

sprakstudierna hade „sköldpaddans liflighet*. !) 

Armfelts motvilja mot att öfverlämna frågans bered- 

ning at konsistorium hade sin förklaring 1 den oro, som 

vällats af den Calonius—Lagus’ska tvistefrägan. „I den gäs- 

ning, förklarade han för biskopen, som nu existerar 1 con- 

sistorium academicum, där Lagus pa ena sidan leder sine 

asnor och far dem att bräka som han vill och Calonius 

à den andra genom sina ar, sin réputation och gammal 

häfd imponerar pa opinionerna, sa måste man värkel. gå 

varligt for att ej skämma bort vara goda intentioner och 

öka confusion 1 stället för att andra missbruken.“ Arm- 

felt beslöt sig därför till en början för att lämna saken 

1) Till Tengström 4 dec. 1813. Enl. hvad L. G. v. Haartman 

meddelade Tengström (22 nov. 1813), tillstyrkte Walleen att upptaga 

frågan om de akademiska examina tillsammans med den samtidigt 

ifrågasatta omregleringen af skolvärket, men Armfelt och v. Haart- 

man ansågo att detta skulle alltför mycket draga ut på tiden. 
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till förberedande utredning at några personer, till hvilka 

han satte sin lit. Då han i början af året 1814 mottog bi- 

skopens meddelande, att denne ämnade „employera“ några 

månader till att utarbeta en plan till examina, uttalade han 

sin tillfredsställelse därmed och uppmanade Tengström att 

rådpläga om ärendet med professor Wallenius, som också 

enskildt meddelade Armfelt sina tankar, äfvensom med den 

från Sverige nyss öfverflyttade öfverste N. G. af Schultén. 

Åt prof. Myréen, som vid samma tid vistades i Petersburg, 

uppdrog han att inhämta „notioner“ rörande de ryska exa- 

mina och fordringarna för inträde i rikskollegierna samt 

om ryska lagvärket. Att från Sverige inhämta upplys- 

ningar, såsom Tengström måhända föreslagit, var Arm- 

felt icke mycket hågad för; han medgaf, att de kunde 

vara till nytta, men framhöll, att ,nog är klokheten där 

i landet uti ett märkel. aftagande, ty få varelser med sann 

underbyggnad finnas numer i spetsen af styrelsens gre- 

nar”. Genom samvärkan af nu nämnda förtrogne hoppa- 

des Armfelt att man bäst kunde vinna en basis för den 

byggnad, till hvars uppresning man senare kunde samla 

materialier. Således kunde man, menade han, „ebauchera 

det projekt, som vår akademiske fermentation ej tillåter 

att diskutera så länge en viss person som chef de partie 

får opåtaldt störa lugnet inom consist. academicum“. — 

I slutet af april, då Myréen lämnat Petersburg med goda 

resultat af sina förfrågningar, skref Armfelt förhoppnings- 

fullt: ,Da fran alla håll man således skaffar sig de grun- 

der, på hvilka vi vilja bygga våre examens författningar, 

så hoppas jag, att vi ändtel. skola komma till det ändamål 

vi, som tänka väl, söka." 2) 

1) Till Tengström 4 dec. 1813, 5, 19 jan., 23 febr., 20 apr. 1814. 
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Att alldeles forbiga konsistorium fann Armfelt dock 

till slut omöjligt. Då han i medlet af maj utfärdade sin 

resolution i den Calonius—Lagus’ska tvistefragan, tillsade 

han prokansler och konsistorium att med första uppgüra 

och till honom afsända ett förslag till ny författning rö- 

rande de juridiska examina, hvarom han ämnade anhalla 

hos kejsaren. Konsistorium gaf genast examinationsutskot- 

ten 1 uppdrag att skyndsammast afgifva sina utlatanden, 

hvarpa ärendet skulle komma under konsistorii pröfning. ?) 

Men Armfelt kom icke vidare 1 tillfälle att taga befatt- 

ning med denna akademiska fraga, som han paskyndat 

med sin naturs hela liflighet och af hvars lyckliga lösning 

han förväntade sig gynnsamma följder för omdaningen 

af Finlands ämbetsstånd. Någon tid därefter bortgick 

han, öfverlämnande åt sin efterträdare att fullfölja värket. 

Det blef då främst prokansler, som kom att taga sig saken 

an, men i trots af hans påminnelser bedrefs ärendet med 

den tröghet och omständlighet, att konsistorium först 

under året 1815 blef färdigt med sitt betänkande, som 

följande år afsändes till Petersburg och ledde till den nåd. 

förordn. af 3 nov. 1817 om examina för inträde i rätte- 

gangsvarken. | 

I motsats till den juridiska och den medicinska fa- 

kulteten gaf den teologiska vederbörande myndigheter 

ringa eller intet omak. Väl åtnjöt under åren efter 1808 

professor primarius, domprosten Cavander, på grund af 

sin ålder frihet från föreläsningar, han endast erbjöd 

sig att privatim gå de teologie studerande till handa 

*) Armfelt t. konsist. 5 maj 1814 g. st.; K. P. 24 maj 1814. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



364 

med hjälp försävidt hans alder det medgaf — „qvantum 

vero veteranus octogenario major ex Dei gratia adhuc va- 

let“. Också prof. G. Gadolin var pa grund af rektorats- 

göromål lasearen 1809—1810 och 1812—1813 hindrad att 

föreläsa och af den nya acquisition, som erhållits i prof. 

Melartin, begynte fakulteten först senare erhålla kännine. 

Men de brister, som sålunda uppstodo ilärokurserna, fyll- 

des någorlunda genom medvärkan af fakultetens öfriga 

lärare, så att undervisning alltid meddelades 1 de tre pro- 

fessorernes läroämnen, dogmatik, exegetik och scientia pa- 

storalis. 1) Och vid sidan af de offentliga föreläsningarna 

pågingo, enligt hvad prelektionskatalogerna och de få lek- 

tionsberättelserna gifva vid handen, enskilda kollegier, i 

hvilka än specialfrågor än åter elementära ämnen behand- 

lades, hvarjämte praktiska öfningar regelbundet höllos i 

det teologiska seminariet med sacri ministerii kandida- 

terne. Antalet teologie studerande var rätt ansenligt. Un- 

der läseåret 1812—1813 hade prof. Jak. Bonsdorff vid sina 

offentliga föreläsningar öfver 60 anmälda åhörare — bland 

dem väl en del från andra fakulteter — och Snellman 

omkr. 40; Gadolin räknade h. t. 1813 37 åhörare, semi- 

narii pastor Lauræus h. t. 1812 48 anmälda deltagare i 

kurserna. 

Af den filosofiska fakultetens talrika discipliner voro 

särskildt de naturhistoriska och fysisk-matematiska före- 

1) Om teol. prof. H. Snellmans föreläsningar antecknade den unga 

studeranden A. J. Sjögren d. !2/, 1813 1 sina Ephemerider: „Hvad Cor- 

nelius kallar recommendatio oris atque orationis förenas hos honom 

att göra ett så mycket lifligare intryck uppå auditorerna, af hvilka 

han också kunde räkna c. 50. Dock är en mera skimrande yta den 

större förtjänsten i hans föreläsningar. Den ersätter och döljer det 

som brister uti grundlighet och strängare filosofisk raisonnemang.“ 
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mål för den akademiska regeringens omsorger. Nestorn 

inom fakulteten, den nära sjuttioårige professorn i eko- 

nomi och naturalhistoria C. N. Hellenius (1816 adlad v. 

Hellens) var ännu mycket värksam både såsom föreläsare 

och som föreståndare för de akademiska institutioner, hvilka 

Prof. C. N. Hellenius. 

stodo under hans uppsikt. Läseäret 1812—1813 föreläste 

han publice för omkr. 35 anmälda åhörare öfver skogs- 

och trädgårdsskötsel samt åkerbrukslära, medan han i sina 

privata kollegier behandlade zoologiska ämnen.!) Med 

1) Lektionsförteckningarna. A. J. Sjögren, som vid ett besök rak- 

nade c. 20 åhörare, förmodade, att antalet berodde därpå att ekonomi 

borde åhöras äfven af juris studerandene, hvilka då utgjorde större 

delen af studentkåren. Ephem. ?'/, 1814. 
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särskildt intresse omfattade han varden af den botaniska 

trädgården, hortus academiae, som ar 1812 erhöll en ny stat 

och försågs med nytt drifhus eller „drifeur“, beräknadt 

till 500—600 rdr. b. 1 uppförande. För den andra af de 

naturhistoriska inrättningarna, museet, som riktades dels 

genom hvarjehanda uppköp af naturalier, dels genom 

gafvor, en del synnerligen rikliga,') meddelades vid samma 

tid provisoriska föreskrifter enligt förslag af dess första 

intendent C. R. Sahlberg. Under Armfelts besök i Åbo 

1 början af år 1813 utvärkade Hellenius tillstånd för aka- 

demin att beordra Sahlberg till Petersburg för att 1 där- 

varande trädgårdar upphandla frön till sällsynta växter, 

som icke funnos 1 hortus, och för att med gynnare och 

idkare af naturalbistorien anknyta förbindelser, som kunde 

blifva nyttiga för akademin. Resan lämnade en mycket 

riklig skörd, hvarjämte Sahlberg genom bemedling af Arm- 

felt, som därför fick mottaga konsistori särskilda tacksägel- 

ser, sattes i tillfälle att besöka offentliga inrättningar 

(trädgårdar och museer) 1 rikshufvudstaden. Som vid 

samma tid den ryska ministern grefve A. Razumowsky 

erbjöd sig att till universitetet förära sällsynta växter från 

sin ,1 botaniskt hänseende namnkunniga” egendom Go- 

renki invid Moskva, beordrade Armfelt genast Sahiberg att 

fortsätta resan till nämnda ort för att utvälja och emot- 

taga gåfvorna. Men resan blef icke af och ovisst är, hu- 

ruvida de utlofvade växterna framkommo.?) 

1) De största af apot. J. Julin (176 nummer zoolog. föremål) 

samt J. Wattrang i Sverige (omkr. 460 arter fåglar); vidare hvarje- 

handa benbitar, som förmodades vara mammuttänder o. s. v. 

2) K. P. 23 mars, 23 nov. 1812, 26 jan., 11 juni, 13 sept., 1 okt., 8 

nov. 1813, 6 maj 1814; kansl. t. kons. 21 mars 1813; konsist. t. kansl. 
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I stället väcktes under Sahlbergs vistelse i Petersburg 

och förmodligen på hans initiativ fråga om anläggandet af 

en ny botanisk trädgård, vidlyftigare än den gamla. Arm- 

felt fann behag i den ännu unga adjunkten, hvars fit och 

begåfning han mycket berömde, och han framhöll för Teng- 

ström Önskvärdheten af att gifva honom tillfälle att un- 

der studier i utlandet utvidga sitt vetande.!) Med sin van- 

liga ifver omfattade han planen på en ny akademiträd- 

gård jämte nytt växthus. Som Sahlberg framhållit, att 

någon lämpligare plats icke fanns för ändamålet att tillgå 

än den åt biskopen anslagna biskopsåkern, men vissa svå- 

righeter mötte dess afträdande, infordrade Armfelt genom 

sin sekreterare ett utlåtande af Tengström 1 ämnet, hvar- 

jämte prof. Gabr. Bonsdorff tillsades att uppgöra kost- 

9 apr. 1813. Härom vidare Hjelt, Naturalhistoriens studium s. 330 

—403; L. J. Prytz, Hortus academiæ aboensis p. VI: 94. 

1) ,Det är en nitisk och flitig man, som kommer att göra aka- 

demin både heder och nytta", yttrade Armfelt till Tengström %/; 1813. 

I slutet af år 1813, då konsistorium erhöll ett anbud från Sverige 

att köpa en stor snäcksamling, vände sig Sahlberg till Armfelt 

med anhållan om dennes hjälp för anskaffandet af de nödiga medlen, 

hvilka öfverstego museifondens betalningsförmåga. Sin vädjan mo- 

tiverade han med följande ord: „Lycklig var för mig den tid, då 

jag kallades af E. Exc., att under Dess egen närmaste tillsyn och 

enligt Dess rad och omedelbara befattningar tillvinna nya fördelar 

för museum och trägården, hvilka E. Exc. med så huld omvårdnad 

omfattar. Det var då som jag ägde det mest önskade tillfälle att 

icke allenast inför E. Exc. få ådagalägga det nit för dessa inrätt- 

ningars bestånd och riktande, hvilket, så långt min värkningskrets 

tillåter, alltid skall leda mina företag, utan ock att för mina bemö- 

danden vinna ett ynnestfullt bifall af E. Exc., utaf hvilkens nåd hela 

min framtid ensamt beror. Det var under min vistelse i Petersburg 

som E. Exec, genom sitt åt mig gifna nådiga tillstånd att uti vikti- 

gare mål, som röra museum, utan omvägar rådfråga E. Exc., gaf 
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nadsforslag för växthuset. För egen del fann Armfelt den 

gamla trädgården , usel" och v. Haartman, som vanligen 

begagnade de af kanslern gifna uppdragen till att också 

utsäga sin tanke, förklarade, att akademins ära fordrade 

en sådan anstalt, då dess rikliga tillgångar satte henne i 

tillfälle att jämföras med universitetet i Uppsala och andra 

större lärosäten. Förmodligen var Tengströms betänkande 

reserveradt, ty en månad efteråt förklarade Armfelt för 

prokansler, att det måhända vore förhastadt att i momen- 

ten tänka på utvidgningen af de botaniska anstalterna, 

men att den tid skulle komma, då företaget kunde reali- 

seras, ,och således är ej ondt uti att skapa sig en plan, 

efter hvilken man kan småningom bereda sig att nå ett 

högre mål". ,1 all befattning jag har — fortsatte Armfelt 

— är min högsta lycka att komma så nära det bästa 

möjel., som mänskl. ofullkoml. det kan tillåta, och ehuru 

ofta jag inser brist på medel, tror jag dock likväl att 

detta är mindre hinderl. än brist på vilja och uthållighet. 

Åbo akademi bör kunna komma till ett högt rum bland 

Europas lärosäten. Men vi skola själfva önska denna 

lyftning och ej med liknöjdhet se något, hur litet det ock 

må vara, af hvad som har inflytelse på vårt väl och vår 

réputation.“ Ifvern för saken aftog dock, mest väl af 

hänsyn till utgifterna. Annu i slutet af 1813 väntade Arm- - 

felt med otålighet på konsistorii hemställan om växthuset, 

men därefter tyckas påminnelserna därom ha upphört. !) 

mig tillika det säkraste hopp att värksamt kunna bidraga till den 

inrättnings förmån, hvaröfver E. Exc. täckts anförtro mig vården." 

Sahlberg t. Armfelt d. !!/,, 1813, oinreg. handl. 1811—1825 i kansl. ark. 

1) Armfelt t. Tengström 27 mars, 8 o. 31 maj 1813, v. Haart- 

man till d:o 5 apr., 5; nov. 1813. — Den */, 1813 skref Tengström 

till Walleen: „Exc. umgås med förslag att ge oss en alldeles ny och 

Bidrag t. känned. af Finl. 



369 

Innan Sahlberg anträdde resan till Petersburgs träd- 

gärdsmästare och naturvänner, hade han planerat en an- 

nan färd, hvilken kunnat linda såväl honom som studierna, 

vid akademin till stor fördel. I början af år 1812 anhöll 

han hos konsistorium dels om utvärkande af 8 månaders 

tjänstledighet för en resa 1 naturhistoriskt syfte till södra 

Ryssland, åt Kaspiska hafvet till, dels om erhållande af 

ett penningelån på 20,000 rub. b. a. mot löfte att under 

resan samla naturalier åt akademin och att handleda ett 

par studerande, som skulle åtfölja honom på färden. Till 

det sistnämnda förslaget ansåg konsistorium sig icke kunna 

samtycka, men det förklarade själfva företaget „beröm- 

ligt" och förordade Sahlberg hos kansler till det begärda 

resetillståndet samt till åtnjutande af militärisk eskort un- 

der färden, där en sådan kunde anses nödig. Speransky 

gaf med nöje sitt samtycke till resan, som han lofvade 

att efter förmåga understödja, men förklarade eskorten 

öfverflödig. Allt var sålunda klart till affärd, då under- 

rättelserna om den krigiska oron 1 Ryssland och frans- 

männens antågande förmådde Sahlberg att afstå från sin 

för tiden utan tvifvel mycket märkliga resplan.!) 

större botanisk trädgård, sannolikt på biskopsåkern, ehuru mångfal- 

diga svårigheter därvid möta. Men med penningar och arbete vinner 

man allt. Matte bara de förra alltid vara efter önskan att tillgå." — 

D. °°/, 1813 skref Armfelt til J. A. Ehrenström fran Åminne, att han 

just ämnade sig till Åbo ,för att se hvad akademiebyggnaden lider 

samt några ändringar dar skall göras af var botaniska trädgård”. 

Ehrenstr afskr. saml. 

1) K. P. o. K. R. 7 febr. 1812; kansl. t. konsist. 26 febr. 1812; 

Hjelt. Naturhist. stud. s. 386. — I bref till Tengström uttalade doc. 

L. J. Prytz, som vistades i Uppsala, ('?/, 1812) sin ledsnad öfver att 

Sahlberg inhiberade ,en så rikt lofvande resa", men hoppades att 

planen framdeles skulle realiseras. Till de tilltänkta deltagarne i färden 
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För befrämjandet af undervisningen i fysik gjordes 

beställningar af instrument i Sverige och London och för 

en del bland dem utvärkades tullfrihet hos regeringskon- 

seljen.!) Men mest intresserade sig konsistorium, på yr- 

Intendenten, sedermera prof. C. R. Sahlberg. 

kande af professorn 1 ämnet G. G. Hällström, för astro- 

nomins åtskiljande till eget läroområde med eget institut 

torde hört prof. Pippingskölds äldste son, f. n. studerande. Om denne 

berättade näml. P. i sin tidigare nämnda tjänsteansökan (s. 283), att 

han var betänkt på att våren 1812 jämte några andra studerande resa 

öfver Petersburg och Moskva till Krim och Kaspiska hafvet och så 

till de nordliga provinserna för inhämtande af kännedom om Rysslands 

språk, naturalhistoria, fysiska beskaffenhet och ekonomiska företag. 

Äfven stud. E. G. Ehrström ämnade taga del i färden. 

1) K. P. 5 juni 1812, 11 juni, 1 okt. 1813, 13 sept., 18 okt. 1814; 

reg. kons. pr. 20 febr. 1815; reg. kons. t. konsist. 20 febr. 1815. 
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och egna lärare. Redan under svenska tiden hade fragan 

därom upprepade gånger varit före utan att man kommit 

längre än till utnämningen af ett par docenter 1 astronomi 

samt till erhållande af regeringens principiella godkän- 

Prof. G. G. Hällström. 

nande af anspråken på ett observatorium. Och då kon- 

sistorium 1 sin hemställan af år 1809 om akademins ut- 

vidgande anhållit om inrättandet af två ordinarie lärar- 

tjänster samt om medel till uppförandet af det påtänkta 

observatoriet, hade, såsom vi känna, äfven denna fram- 

ställning lämnats utan afseende. Afslaget gafs emellertid 

uti sådan form, att konsistorium redan år 1812, under 

Armfelts besök i staden, ansåg sig kunna förnya sin hem- 

ställan. Utom att de akademiska studierna påkallade in- 

rättningen af ett astronomiskt observatorium, som man 
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önskade fa placeradt pa Värdbärget, förklarades den närva- 

rande tidpunkten synnerligen lämplig för arbetenas pabér- 

jande, emedan det nya akademihuset antogs snart blifva 

färdigt, hvarefter såväl arbetare som byggnadsmaterial 

kunde förflyttas till den nya arbetsplatsen. Armfelt sva- 

rade uppmuntrande och tillsade konsistorium att låta upp- 

göra ritningar och kostnadsförslag. De förra voro också 

färdiga att föreläggas honom, då han några månader där- 

efter, 1 början af år 1813, åter behedrade akademin med 

sitt besök. Armfelt lofvade att efter framdeles skeende 

hemställan af konsistorium föredraga dem till kejsarens 

stadfästelse, men blef icke 1 tillfälle att uppfylla sitt löfte. 

Såsom flera andra viktiga frågor blef också denna upp- 

skjuten till följande kanslers tid. Först år 1816 hade de 

nödiga förberedelserna avancerat därhän, att konsistorium, 

1 maj s. a, kunde vända sig till kansler med underd. 

hemställan om observatoriets uppförande och undervis- 

ningens ôfverlätande åt en observator. Svaret, som var 

efter önskan, gafs följande år, men observatoriihuset stod 

icke färdigt förr än ar 1819.!) 

1) K. P. 29 aug. 1812, 26 jan. 1813; K. F. Slotte, Matemati- 

kens o. fysikens studium s. 279—280; A. Donner, Den astronom. 

forskningen och den astronom. institutionen I: 33—41 samt Upp-. 

forandet af astronom. observatorium i Abo I: 10 följ. Akad. progr. — 

Hällström hade h. t. 1812 — h. t. 1813 20—35 anm. åhörare. V.t. 1813 

framhöll han bland sina kollegianter ett antal ,flitige och godt hopp 

om sig gifvande* studerande, dem han allerödmjukast rekommenderade 

till kanslers ynnest och bevagenhet. 

Pa tal om de fysisk-matematiska studierna ma ännu nämnas, 

att det ar 1812 var fraga om att vid universitetet inrätta en sorts 

hégre läroanstalt f6r sjéfarande. Uti infordradt utlatande üfver ett 

till kejsaren framställdt projekt till inrättandet af ett sjoinstitut och 

navigationsskolor för Finland föreslog regeringskonseljen, pa initia- 
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En flitig värksamhet inom sitt läroomräde utvecklade 

kemiprofessorn Johan Gadolin, såsom vetenskapsman väl 

den mest celebre bland de akademiska fädren.!) I sin 

gard pa Klösterbacken hade han flera ar tidigare inrättat 

at sig ett laboratorium chemicum, hvarest han jämväl 

bedref någon sorts „salutillvärkning“, man har förmodat 

tiv af ©. Mannerheim, att i stället för sjöinstitutet, som ställde 

sig alltför dyrt, skulle inrättas vid universitetet två lärartjänster, hvil- 

kas innehafvare väl skulle meddela undervisning i akademihuset, men 

icke deltaga i konsistorii och andra ,professorlige“ göromål. Den 

ena, som titulerades directeur 1. professor, skulle föreläsa i ,den teo- 

retiska delen af den högre navigationen", den andra, hans adjoint 

1. adjutant, skulle meddela undervisning i „sjötacklingen och manö- 

vern“ samt om sommaren åtfölja sina lärjungar på kortare sjöresor. 

Såsom icke aflönade på akademins egentliga stat, skulle de båda lä- 

rarne — af hvilka den förre skulle åtnjuta professors vanliga löne- 

förmåner (166 ?/; rdr), den senare 100 rdr b. — utnämnas af kejsaren 

efter gen. guvernörens förslag. Bland lärjungarne skulle utdelas tio 

stipendier à 100 och tio à 150 rub. s. Sålunda, förmenade konseljen, 

„skulle tillfälle lämnas för landets ungdom att jämte öfrige för hvarje 

medborgare nödige vetenskaper äfven vinna insikt i sjövetenskapen 

utan särdeles kostnad för statsvärket“. Reg. kons. pr. '°/, 1812. — K. 

kung. */, 1812 om navigationsskolor nämner intet om den högre un- 

dervisningen. Uti skr. af samma dag till gen. guvernören meddelade 

Armfelt, att H. K. M. med hänsyn till finska statsvärkets tillstånd 

icke samtyckt till förslaget om ett sjömansinstitut samt till föreläs- 

ningar i navigationsämnen vid Åbo akademi. Gen. guv. skr. t. reg. 

kons. 18 apr. 1812. 

!) Da Tengström ar 1810 hemställde hos Speransky om WI. O. 

IV at Gadolin, kallade han denne ,un des plus célèbres chemistes de 

l'Europe“ (brefkonc. ?/,, 1810). A. J. Sjögren, som en dag stack sig 

upp till G:s föreläsning, talar om den namnkunnige kemisten, hvars 

namn borde vara en borgen för hans föreläsningar; till sin häpnad 

fann S. icke mer än 7 åhörare. Ephem. ?'/, 1814. — I prelekt. för- 

teckn. 1812—1813 uppgifves 12—16 åhörare. — Om Gadolin som 
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tillvärkning af mineraliska drycker. Efter ar 1805, da 

akademins gamla laboratoruhus öfvergafs hade han utan 

ersättning upplåtit laboratoriet för den akademiska under- 

visningen samt till fromma för denna redan under krigsti- 

den upphört med salutillvärkningen.!) Sasnart den nya 

staten blifvit godkänd, skyndade han att förse laborato- 

riet med instrument och materialier; 1 början af år 1812, 

innan akademin ännu kunnat lyfta föregående års under- 

stöd, hade han redan fått slut på anslaget för labora- 

toriet och därtill ännu gjort ytterligare beställningar. Un- 

der vistelsen 1 Petersburg på våren 1811 framlämnade han 

till Speransky ett förslag om att akademin måtte inlösa 

för 10,000 rub. s. — endast hälften af hans kostnader — 

hans ofvannämnda byggnad med laboratorium och en där- 

till hörande rymlig och väl vårdad trädgård, hvarest fanns 

en myckenhet fruktträd och buskar. Huset skulle enligt 

hans förslag upplåtas åt den blifvande adjunkten i tekno- 

logi och ekonomi, hvars uppgift skulle blifva att gagna 

landets industri genom undervisning i tillvärkningen af 

lärare och lärd närmare hos E. Hjelt, Den kemiska institutionen vid 

det finska universitetet 1761—1780 (Commentationes variae in memo- 

riam actorum CCL annorum, p. I) s. 14—23; R. Tigerstedt, Johan 

Gadolin i Bidr. t. känned. af Finl. nat. o. folk, del 26 s. 104—116, 

och Kemiens studium s. 79—140: E. Hjelt o. R. Tigerstedt, Jo- | 

han Gadolin 1760—1852 i Vet. Soc. Acta tom. XXXIX. 

1) K. P. 7 febr. 1812, 29 jan. 1813. Af gen. guv. Barclay de 

Tolly hade Gadolin fatt inkvarteringsfrihet for garden. Den 29 nov. 

—11 dec. 1813 afslog gen. guy. Steinheil enl. konseljens tillstyrkan 

Gadolins anhällan att for nämnda tomt (n:o 161 i Klosterkv.) njuta 

befrielse icke endast for inkvarteringen, utan ock för de till staden 

utgående afgifters erläggande. Gadolin besvärade sig i fråga om in- 

kvarteringen till H. K. M., men utgången känner jag icke. (Gen. guv. 

kansl. 2:dra exped. journal 1813 d. IV, n:o 855, 1814 d. I, n:o 88; reg. 

kons. oec. dep. pr. 1°/, 1813.) - 
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kemiska manufakturer, sasom medicinalvatten och droger, 

krut och pyrotekniska ämnen, material für glas- och pors- 

linsfabriker, oljor, fruktviner, socker m. m. Köpeanbudet 

Prof. Johan Gadolin. 

hänsköts af Speransky till utlåtande af konsistorium, som 

tillsades att, i händelse behofvet pakallade det och till- 

gångarna medgafvo ett köp, ackordera med Gadolin om 

köpevillkoren och att om resultatet rapportera till kans- 
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ler. Med anledning af akademins klena tillgångar änd- 

rade Gadolin nagot senare sitt anbud därhän, att han 

erbjöd sig att üfverläta laboratoriet jämte trädgård till 

akademin mot ett af kejsaren gifvet räntefritt lan om 80 

—100,000 rub. b. a. att afbetalas inom 20 ar. Intetdera 

förslaget ledde dock till något resultat, och ovisst ar, om 

det infordrade utlatandet blef någonsin afgifvet.1) 

Pa Gadolins iniatitiv torde det också berott, att 

kemiadjunkten Johan Adolf Lindvall, som i början af ar 

1814 gjorde en resa till Sverige, tillsades att företaga sig 

en utflykt till bärgslagerna i mellersta och norra Sverige 

för att forvarfva at akademin särskilda stenarter samt att 

1) K. P. '7/, 1811; kanslersämb. brefkonc. 27 juni —9 juli 1811; 

en pa franska affattad „note“, dat. Petersburg i april 1811 samt „Al- 

lergehorsamstes promemoria“, dat. Äbo den 8/9 febr. 1812, bl. J. Ga- 

dolins konc., meddelade mig af senator Edv. Hielt. Bland de sist- 

nämnda ännu en „note“, som också torde varit afsedd för kansler, men 

författades redan före den nya statens tillkomst, förmodligen för att för- 

stärka konsistorii förslag af ar 1809. Det säges dari, att den upp- 

gjorts med anledning af kejsarens befallning till konsistorium ,de 

s'expliquer sur les besoins qu’on puisse juger nécessaires pour la per- 

fection de l’academie“. Gadolin uttalar sig däri om kemiprofessorns 

göromål, framhallande bl. a., huru nödigt det vore att för kemiska 

laboratoriet uppföra en särskild byggnad med bostadslokal för pro- 

fessorn. Vidare parlerar han för nyttan af att åt adjunkten i tekno- 

logi låta inreda ett rymligt teknologiskt institut, hvarest, de stude- 

rande och landets industri till fromma, undervisning kunde meddelas 

i de samma , manufactures chimiques“, som omtalas i förslaget af 

april 1811. För ett sådant ändamål föreslår han sitt laboratorium och 

sin trädgård, som omfattade omkr. 9 tunnl. med bl. a. 300 äppelträd, 

200 körsbärsträd m. m. I ersättning önskade han sig ett landtgods 

i stadens närhet. — Efter hemkomsten fran Petersburg berättade 

Gadolin för Walleen (?/,, juni 1811), att Speransky med nådigt väl- 

behag bedömt hans „note“, hvars meddelande till konsistorii utlåtande 

han bad Walleen påskynda. 
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därefter taga hemvägen öfver Torneå för att undersöka 

de järn- och kopparmalmer, hvilka uppgåfvos finnas i 

omnäjden af denna stad. Tillsägelsen gafs väl af Arm- 

felt, som ansåg att resan skulle lända akademin och lan- 

det till fördel samt därför befallde konsistorium att tilldela 

Lindvall ett reseunderstöd af 200 rdr. b. af de rundliga 

penningetillgängar akademin numera af kejsaren erhållit. 

Men vi kunna antaga, att förslaget utgick ifrån Gadolin, 

som också enligt kanslers anmodan uppgjorde en när- 

mare instruktion för resan. Uti denna, som godkändes 

af konsistorium, förordades särskildt besök vid vissa 

namngifna grufvor och bruk i Sverige -— såsom i Fah- 

lun, Sala, Elfdalen, Gefle, Thorsåker, Söderhamn, Törefors 

m. m. —, på hvilka platser Lindblad skulle söka att för- 

värfva sig dupl. exemplar af förefintliga mineralier 1 valda 

och väl slagna stuffer. Men därjämte ägde han att taga 

kännedom om själfva bruksdriften, om malmgrufvornas 

läge och beskaffenhet, om de nyaste arbetsmetoderna o. 

s. v., äfvensom höra sig för, huruvida i yrket kunniga 

personer funnos, hvilka voro hägade att ı händelse af 

kallelse öfverflytta till Finland för att därstädes iständ- 

sätta bruksinrättningar. I norra Österbotten skulle Lind- 

blad undersöka nägra järn- och kopparhaltiga bärg i Öf- 

vertornea socken (och närgränsande omräden) — sasom 

Karhujupukka, Pyhäjupukka, Kolari, Juvakainen, Lohi- 

vaara m. m. — äfvensom ett par anspråkslösa Järn- och 

kopparbruk, men dessutom inhämta underrättelser om 

orternas naturliga resurser, om skogar, vattenfall och 

kommunikationer, samla stuffer m. m. I Sverige hoppa- 

des man att vid bruksrörelserna sysselsatta förmän o. a. 

skulle sta Lindblad till tjänst med rad och underrättel- 

ser; : i Österbotten hänvisades han till några om orter- 
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nas förhållanden kunniga personer, hvarjämte goda rad 

gåfvos rörande sättet att färdas 1 6demarkerna. !) 

Det var således icke endast 1 vetenskapligt syfte 

och för att insamla mineralier resan enligt Gadolins och 

konsistorii mening skulle företagas, utan afsåg densamma 

därjämte att inhämta lärdomar och underrättelser, som 

kunde blifva nyttiga för bruksrörelsens befrämjande i 

Finland. Till något märkligare resultat ledde den väl ut- 

tänkta resplanen dock icke, ty Lindblad dog under färden 

och ingen fanns, som kunde öfvertaga hans mission. ?) 

1) Kansl. t. konsist. 14 febr., 5 apr. 1814; K. P. 4 mars, 15 

apr. 6 maj 1814; K. R. 15 apr. 1814. I södra Österbotten skulle 

L. taga kännedom om en där befintlig skifferart. Kanslerssekr. v. 

Haartman, som gärna yttrade sin egen mening i akademiska ärenden, 

fann Lindblads resa till Fahlun mindre nédig, men ansag en under- 

sökning af. Öfvertorneä s. särskildt behöflig; äfven uttalade han sig 

för behofvet af en physico-geografisk-statistisk beskrifning öfver det för- 

summade norra Österbotten och önskade inhämta Tengströms tankar 

om saken. Stipendiet åt Lindblad var enl. hans mening nog knappt, 

men kansler förmodade att L. skulle lägga till af egna medel. v. H. 

till Tengström !8/,, 18/, 1814. 

*) Lindblad, som var hemma i Sverige, anlände på hösten 1813 

såsom medic. kandidat till Åbo och speciminerade under eget presi- 

dio för adjunkturen med en afhandling „De phosphatibus ferri“, 

hvarom J Gadolin utlät sig. att den vittnade „om förf:s ej mindre 

kännedom af det afhandlade ämnet än noggrannhet vid anställandet 

af de därvid förefallne kemiska experimenter och den skicklighet att 

af resultaterne draga rätta slutsatser, som förutsätta mera allmänna 

och grundliga kemiska insikter“. Afven lofordades forf:s försvar, som 

ådagalade mogen kännedom af ämnet jämte ,goda gafvor att begrip- 

ligen meddela sina kunskaper", hvarför Gadolin förklarade Lindblad 

„fulleligen kompetent“ till sysslan. L. afled °°/, 1814. K. P. 30 nov. 

1813, 30 aug. 1814; kansl fullm. ?/,, 1813, K. K. B.; Sacklén, Sve- 

riges läkarehist. II, 2 sid. 569-570. — E. Hjelt omnämner 1. c. s. 18 

en af adj. Lindemarck företagen resa i mineralogiskt syfte i Sverige. 
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Om de filologiska och filosofiska studierna under 

denna tid är icke mycket att saga. Föreläsningarna i resp. 

ämnen fortsattes 1 enlighet med gamla bepröfvade meto- 

der och vid sidan af dem fortgingo enskilda kollegier, repe- 

titioner, skriföfningar och disputationer pro gradu och pro 

stipendus. Den intensivaste värksamheten utöfvades mä- 

hända af den mängkunnige och resolute eloqventie pro- 

fessorn J. Fr. Wallenius, hvilken saval därför som för 

sin lojala hållning såsom redaktör för den officiella tid- 

ningen fick uppbära beröm af sina öfverordnade. 1) För läse- 

året 1812—1813 och h. t. 1813 rapporterade han, att han 

hållit föreläsningar öfver romerska författare för ett kol- 

legium af 108—134 åhörare, hållit repetitionsöfningar, hand- 

ledt 1 latinsk och svensk ämneskrifning 0. s. v. Hans filo- 

logiska kolleger däremot, Joh. Bonsdorff och Fattenborg, 

måste under samma tid åtnöja sig med vida mindre audi- 

torier, som för den förre knappt uppgick till ett tiotal, för 

den senare nedgick från 17 v.t. 1813 till 3 hôstt. s. à. Prof. 

A. J. Lagus, som till kanslers stora harm öfvergått fran 

den teoretiska filosofin till den praktiska, läste öfver natur- 

rätten för c. 120 åhörare — nb. anmälda —, de flesta väl juris 

studerande. Palander orerade läseäret 1812—13 öfver filoso- 

fins successiva framsteg hos grekerna för 10—20 åhörare 

och Pipping, som h. t. 1812 skötte hans föreläsningar 1 

lärdomshistoria, utlade för 6 åhörare vetenskapernas fram- 

och Finland, men här föreligger tydligen en förväxling med Lindblad. 

— År 1814 beordrades ref. sekr. C. Lundström att göra en resa för 

undersökning af mineralanledningarna samt bruks- o. bärgsrörelsen 

i landet. Reg. kons. oec. dep. pr. °°/, 1814. 

1) ,Han är en af de lärare vid denne kostsamma akademi, som 

med värksamhet och nit sköter sitt kall och vårdar ungdomens un- 

dervisnine“, skref ©. Mannerheim till J. A. Ehrenström, d. !/, 1813. 
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steg hos de orientaliska och klassiska folken. Avellan, 

som användt h. t. 1812 till att förbereda sig till sitt in- 

troduktionsföredrag, inledde följande termin raden af 

sina rent historiska föreläsningar, dem han började med 

redogörelse för historiens begrepp, metoder och källor 

samt folkracernas indelning; därpå 6fvergick han till de 

äldsta folkens historia, semiters, persers, egypters och feni- 

Prof. J. Fr. Wallenius. 

ciers, samt hade jultiden 1813 avancerat till Karthagos 

och det ptolomeiska rikets undergång, hvilket ju var ett 

godt rekord. Men därefter fascinerades han till den grad af 

den gamla goda tiden, att, enligt hvad det uppgifvits, han 

aldrig kom längre fram än till Carl den store.!) 

1) Schybergson, Historiens studium s. 149. — A. J. Sjögren, 

som läseåret 1813—1814 besökte Avellans föreläsningar, klagar öfver 
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De yngre lärarnes — adjunkternes och docenternes — 

undervisning omfattade till en del offentliga föreläsningar, 

men mestadels latinska och svenska skriföfningar samt 

latinska disputationskollegier. Största åhörarskaran sam- 

lade bland dem en tid Bergbom, till hvars föreläsningar 

Prof. Johan Bonsdorff. 

h. t. 1812 anmälde sig öfver 50 deltagare och v. t. 1813 

öfver 40. Edman räknade v. t. 1813 några och trettio 

åhörare. Men i öfrigt tyckes ett à halftannat tiotal stu- 

denter utgjort ett godt auditorium för underlärarne. An- 

dennes tröga, stammande „föreställningssätt“, som enligt hans mening 

bidrog till det ringa ähörartalet, utom honom 5—7 stud. Ephem. 

1}, 1813, ®/, 1814. 
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talet deltagare 1 pedagogiska seminariet steg ar 1818 till 

9— 12.1) 
Utom vid prelektionskatalogens uppgörande och vid 

stipendiernas utdelande kom det högst sällan fran konsi- 

stor sida till några åtgärder, hvilka rörde undervisningen 

och studierna inom de historisk-filologiska disciplinerna. 

Så godt som enda gången konsistorium under de första 

åren efter kriget fann sig föranlåten att ingripa var, då 

prof. Wallenius såsom filosofiska fakultetens dekanus 

gjorde svårigheter vid tryckningen af Joh. Bonsdorffs 

för heterodoxa meningar öfverklagade disputationsserie 

om de egyptiska plågorna. Tvisten kom inför fakulteten 

och konsistorium, hvilka uttalade sig till förmån för 

den sistnämnde, och utjämnades genom eftergifter på 

båda hållen, så att tryckningen ostördt kunde fortgå.?) 

Men efter det den nya staten utfärdats och de genom 

densamma upprättade nya tjänsterna blifvit besatta, in- 

! Prelekt. förteckn. Ett par föreläsare, såsom J. J. Tengström 

och Bergbom, kunde bland sina kollegianter särskildt framhålla 

kanslers son, grefve Alex. Armfelt. 

2) Filos. fakulteten höll sig uti sitt utlåtande till själfva inne- 

hållet i de af Wallenius ogillade disp. partierna. Uti konsistorium 

togs dessutom till tals frågan, huruvida en af dekanus utöfvad 

censur skulle anses definitiv, eller om den kunde underställas fakul- 

teten och konsistorium. Rektor G. Gadolin uttalade sig för den menin- 

gen, ,att all en dekani ämbetsåtgärd sker nomine et jure facultatis, 

hvarföre ock någon fakultet ej kan betagas att reklamera sin rätt i 

händelse den ansåge sin dekanus hafva trädt den samma för nära, att 

följaktligen äfven granskningen af utkommande disputationer, den 

dekanus utöfvar, egentligen tillhör fakulteten”. Denna uppfattning, 

förmenade G., öfverensstämde med „den i konstitutionerna allmänt 

rådande principen, som för de akademiska ärendena stadgat en sty- 

relse och förvaltning, hvilken är aristokratisk och icke i någon måtto, 
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trädde ett annat förhållande. Genom kejsarens frikostig- 

het ökades nämligen de filologiska ämnen, med hvilka 

professorer och studenter därintills bråkat och hvilka för- 

blifvit så godt som oförändrade sedan akademins grund- 

läggning, med ett nytt tungomål, hvilket från första början 

ådrog sig stor uppmärksamhet — icke så mycket för dess 

egen skull och af filologiska skäl som emedan dess stu- 

dium var en följd af landets förändrade politiska ställ- 

ning och därför äfven erhöll en i viss mån praktisk, men 

i hufvudsak politisk karaktär. Det var ryskan, segrarens 

språk, hvilket därintills h. o. h. stått utanför gränserna 

för den akademiska bildningen, men hvars kännedom 

numera gjordes obligatorisk för alla studenter — hvilken 

fakultet de än månde tillhöra. 

ej en gång ambulatorie, monarkisk, allraminst sådan, att den skulle 

vara utöfver all appellation“. Konsistorium resolverade, att som dis- 

sertationen enligt fil. fakultetens utlåtande berörde endast filosofiska 

ämnen, mötte intet hinder dess utgifvande i tryck och offentliga ven- 

tilation. K. P. 29 jan.—3 apr. 1810; Heikel, Filologins studium, 

s. 267. 
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Ryskans introduktion. 

Kändt ar, hurusom kejsarens politik gentemot Fin- 

land frân början afsäg att genom stadfästelse af landets 

politiska och sociala rättigheter underlätta inträdet 1 „det 

nya tidehvarfvet* samt att genom framhällande af de 

förmåner den politiska förändringen gaf befrämja stor- 

furstendömets nära anslutning till kejsardömet. I denna 

efter ett fredligt närmande mellan de förra ovännerna 

sträfvande politik hade också akademin, som öfverhopats 

med kejsarens välgärningar, sin gifna plats. Utom att för- 

bindelser anknötos mellan professorerne i Åbo och lärda 

kretsar 1 Ryssland, förelades akademin den ingalunda lätta 

uppgiften att genom nödig undervisning värka för den 

kännedom af ryska språket, som ansågs blifva med tiden 

nödvändig för Finlands innevånare och utan hvilken de 

väntade fördelarna af den nyss tillkomna föreningen på 

intetdera hållet ansågos i tillräcklig grad kunna uppnås. 

Främst blef då uppgiften för universitetet att bibringa 

den tjänstemannakår, som utgick därifrån, nödiga insikter 

1 kejsardömets språk, men genom att detta mål uppnåd- 

des skulle akademin inom de bildade kretsarna, hvilka 

närmast företrädde nationen, arbeta för kännedomen af 

det stora „fäderneslandet“, dess folk och kultur. 

Såsom tidigare blifvit nämndt, hade Speransky redan 
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dà han underrättade konsistorium om den nya statens 

godkännande uppmanat konsistorium att kraftigt söka be- 

främja de ryska språkstudierna, hvilkas betydelse han 

särskildt framhöll. Och under den akademiska deputatio- 

nens vistelse i Petersburg någon tid därefter återkom han 

till samma ämne. Enligt hans mening borde tvenne språk- 

mästare tillsättas för ryskan, hvarjämte det var önskligt, 

att ett par studerande blefvo af konsistorium sända till 

Ryssland för att därstädes med särskildt understöd af kej- 

saren förkofra sig 1 riksspråket. 

Början med det främmande språkets insteg vid uni- 

versitetet gjordes, då i mars 1812 de redan nämnda ryska 

språkmästarne anlände till Åbo. Det var tvenne elever 

vid pedagogiska institutet i Petersburg, hvilka af mini- 

stern för allmänna upplysningen utkorats till de första 

pioniärerna för ryskans eröfringar vid akademin. !) Den 

ena af dem, Mikael Manitzef, skulle fungera såsom 

ordinarie språkmästare, den andra, Paul Drouginin, skulle 

vara hans medhjälpare och tills vidare aflönas med den 

för engelska språkmästaren afsedda lönen. Som båda 

voro medellösa, beviljade kejsaren dem på Speranskys 

förslag ett försvarligt reseunderstöd, hvilket, såsom det i 

kanslers hemställan hette, skulle tjäna dem såsom ,upp- 

muntran att med nit vinnlägga sig därom att undervisa 

den vid Åbo akademi vistande ungdomen uti ryska språ- 

ket och sålunda äfven 1 viss mån bidraga till Finlands 

inbyggares närmare förening och införlifvande med sine 

nya landsmän“.?) Dessutom medförde nykomlingarne till 

1) Ministern f. allm. upplysn. till G. M. Armfelt ??/1 1812. Oin- 

registr. handl. rör. universitetet 1811—1825 i kansl. ark. 

*) Ett af kansl. sekr. L. G. v. Haartman skrifvet odat. svenskt 

koncept till ett föredragningsmemorial till H. K. M:t bland oin- 
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Tengstrém ett rekommendationsbref fran Speransky, som 

anbefallde dem 1 prokanslers särskilda skydd. Gäfvo de 

pa något sätt genom sitt uppförande eller genom sin un- 

dervisning anledning till missnüje, utbad sig Speransky 

att klagomalen matte ställas till honom, da rättelse snart 

skulle följa. Därjämte anhöll han, att biskopen matte 

bereda de båda lärarne tillfälle till enskilda lektioner för 

att rädda dem från sysslolösheten med dess vanliga led- 

samma påföljder. !) 

De ryska språkmästarne kunde icke klaga öfver då- 

ligt mottagande. Med stort tillmötesgående lät konsisto- 

rium intimera om deras ankomst, icke endast för studen- 

terne, utan ock för allmänheten, genom annons i stadens 

tidning, hvarjämte lönen för nykomlingarne utanordnades, 

på deras begäran, i förskott. Prokansler, som skulle be- 

ställa om allt, antog sig också välvilligt de båda nykom- 

lingarne och sökte att underlätta den vanskliga upp- 

gift de hade att fullgöra. I en skrifvelse, som han kort 

därefter afsände till M. Speransky, men som till följd af 

dennes fall icke nådde målet, berättade han, att de två 

språkmästarne nyss anländt till staden och inträdt i sina 

funktioner „avec assez de succes“. Han hade funnit dem 

„bien instruits et attachés a leurs études“, och deras sätt 

att uppträda tydde pa ,un caractère loyal et honnête“. 

,J espere par conséquent — fortsatte han — qu'ils rem- 

pliront parfaitement le but de leur mission, et je tächerai 

registr. handl. 1811—1825 i kansl. ark. Hari nämnes 500 rub. (för- 

modl. b. a.) at båda; v. Haartman nämner i bref t. Tengström 1°/, 

1812, att kejsaren gifvit fran sin handkassa pa kanslers framställning 

1,500 rub. i respenningar. 

1) Speransky t. Tengström 21 febr. 1812. 
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toujours, quant a moi, de les aider a faire leur devoir, en 

les suivant de mes conseils et de mes encouragements. 

Nos étudiants ont déja congu tant de penchant pour 

apprendre la langue russe qu’apres quelques années elle 

leur sera bien connue et familière, pourvu qu'on laisse 

cette étude à leur gré et qu'on ne les force pas de pré- 

cipiter leurs cours. La marche des connaissances humai- 

nes est toujours lente; mais on parviendra aussi plus sû- 

rement à bout d’une entreprise, en suivant sagement et 

peu à peu les traces de la nature, et en laissant au temps 

d’achever et de perfectionner même les meilleurs projets.“ 

Bristen pa läroböcker måste göra stora svårigheter. Men 

prokansler skulle försöka att göra allt „pour remédier 

au plutôt à ce mal et d'employer tout ce qui est à mon 

ressort pour la réussite d’une bonne chose“. Af de två 

spräkmästarne förväntade sig Tengström det bästa. „Ils 

seront sans doute bien occupés tous deux, même des 

leçons privées, si tôt qu'on aura des livres nécessaires pour 

cette espèce d’information; et je suis bien persuadé qu'ils 

ne manqueront pas de satisfaire aux souhaits de leurs 

apprentis.“ 1) 

I hvad man prokanslers lôften gingo 1 fullbordan, 

känna vi icke. Säkerligen fa vi dock antaga, att under- 

visningen till en bürjan blef tämligen klen, icke endast 

till följd af den allmänna oförmågan att fatta nyttan af 

myndigheternas ömma omsorger, utan jämväl pa grund af 

att de nya läromästarne, efter hvad det åtm. uppgafs, väl 

1) Lagus’ska familjearkivet på Lill-Ojamo. Enligt konc. t. 

skrifvelsen afsändes denna d. 22 mars 1812; dess innehåll till en del 

omnämndt i M. G. Schybergsons uppsats ,Ur ärkebiskop Jakob 

Tengströms franska brefkonsept“ i Finsk Tidskrift t. 40 s. 7—8. 
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beherskade latinet och ett par västerländska tungomäl, men 

voro främmande 1 landets egna spräk.!) Sin sak torde de 

dock tagit pa allvar och som resultat af Manitzefs bemödan- 

den framträdde redan följande ar en af honom utgifven kre- 

stomati, kallad , Lärobok för begynnare uti ryska sprâket“, 

som trycktes genom konsistorii försorg på universitets- 

tryckeriet.?) Det var ett godt steg framåt till aflägsnan- 

det af de svårigheter, som följde af bristen på lämpliga 

läroböcker. För öfrigt hjälpte man sig fram med J. Heyms 

rysk-tyska lexikon och A. W. Tappes tysk-språkiga gram- 

matik, hvilka på beställning af konsistorium sändes af 

Walleen och v. Haartman med foror från Petersburg. 3) 

Den andra preliminära åtgärden för de ryska språk- 

studiernas befrämjande bestod 1 utsändandet af de första 

stipendiaterne till kejsardömet. I sin nyss nämnda skrif- 

velse af ?!/, 1812 g. st., som föranleddes af en förfrågan 

från Tengström rörande denna sak, uppdrog Speransky åt 

1) I prelekt. förteckn. 1812—1813 till kansler nämnas deras kur- 

ser icke. Drouginin intimerade om sin undervisning ännu år 1819, 

Manitzef befriades 1816 från sin befattning och dog kort därpå. På 

prokanslers förslag samtyckte Armfelt år 1813 till bådas anställande 

vid Åbo katedralskola. K. P. 2°/, 1813. 

2) K. P. 1/,, 23/; 1812, 79/5, 8/7 1818; kansli t. konsist2.0 01812: 

Hösten 1811 tillsades akad. boktr. Frenckell att forse sig med ryska 

stilar, ,hvilka i landets närvarande ställning blifva allt mer nödiga". 

Följande år förärades åt akademin ett parti stilar af boktr. Pluchardt i 

Petersburg.) aK, P:012/41811/2%/#1812; 

8) K. P. 1/, 1812; v. Haartman t. Tengstrém °/, 1812. Ar 1809 

trycktes i Petersburg A. J. Hippings ,Försök till svenska och ryska 

samtal", ar 1814 i Abo en Rysk tolk för svenskar. Fran medlet af 

1700:talet hade man en bortglömd Grammatica russa pa svenska, 

utg. i Stockholm af M. Gröning (enl. inledn. t. Ehrströms och 

Ottelins ryska grammatik). 
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prokansler att utse tvenne studerande, hvilka borde med 

första gifva sig 1 vag till Moskva, för att idka studier pa 

därvarande universitets konto. Färden till Petersburg 

finge akademin i Abo bekosta, men für fortsättningen af 

resan skulle Speransky söka utvärka ett understöd, och i 

öfrigt utlofvade han „toutes les mesures efficaces qui dé- 

pendent de moi pour assurer l’heureuse issue du com- 

mencement de cette liaison morale et littéraire entre la 

nation russe et finnoise“.!) 

Redan innan denna tillsägelse anlände, hade Teng- 

ström uppgjort med studerandene Erik Gustaf Ehrström 

och Carl Gustaf Ottelin, att desse skulle åtaga sig det 

ovanliga uppdraget, och då han föredrog saken för kon- 

sistorium, godkände detta valet.2) Båda de utkorade 

ynglingarne hade tidigare egnat sig åt helt andra studier, 

Ehrström åt skönlitterära och naturhistoriska, Ottelin åt 

matematiska; men med godt mod och i förlitan på sina 

förmäns understöd beredde de sig att fullgöra det dem 

anförtrodda uppdraget, hvilket de uppfattade icke endast 

såsom en utväg till egen , framtida sällhet*, utan ock så- 

som ett medel att göra sin nation heder och nytta.*) Ehr- 

ström hade också redan hunnit inhämta sådan kännedom af 

1) I bref 7/, 1812 t. Speransky berättade Tengström, att de unga 

män, hvilka begärt att blifva skickade till Moskva, önskade veta, hu- 

ruvida denna grace kunde beviljas dem. Tengstr. brefkonc.; brefvet 

odat. bl. oinregistr. handl. i kansl. ark., där också v. Haartmans 

konc. t. kanslers svar. — I skr. af !5/, 1812 g. st. prevenerade v. H. 

biskopen på Speranskys uppdrag. 

?) K. P. 13 mars 1812. 

3) Ehrstrôm t. Tengström !?/, 1812, Ottelin t. d:o *'/, 1812, Teng- 

ström t. Speransky [22] mars 1812. — I skr. t. prokansler !?/, 1812 

talar v. Haartman om Ehrströms afsikt att följa Sahlberg pà hans 

ryska expedition (sid. 369—370). 
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det sprak, som iden forna ryska hufvudstaden skulle blifva 

främsta fôremälet fôr hans studier, att prokansler kunde 

at honom uppdraga äfven ett historiskt forskningsarbete. 

Försedda af konsistorium med respenningar och för- 

ord till universitetet 1 Moskva samt af prokansler med 

rekommendationsbref till bade Speransky och Armfelt, an- 

lande de unga stipendiaterne den 30 mars till rikshufvud- 

staden.’) ,De resa pa ett försök — skref Tengström till 

Armfelt om de tva ,gossarne“, hvilkas begafning och goda 

seder han berömde — att fortsätta sina studier i Moscou 

och för att därunder söka fasta första länken af det fore- 

ningsband, som äfven i litterairt afseende skall samman- 

fora ryssar och finnar till ett folk.“?) För Speransky utlat 

sig prokansler på samma sätt om sina två protegéer, hvilka 

nu gingo att fortsätta sina studier 1 Moskva „et d'établir en 

méme temps quelque commerce littéraire entre les savants 

de ces deux nations“. Han vitsordade dem bada for ,,des 

talents, beaucoup d’application pour les études et des 

moeurs d’une pureté au dela de toute critique“; men de 

voro fattiga, förklarade biskopen, och därför 1 stort behof 

af hjälp för att kunna fullfölja sin resplan. ,Mais je me 

repose — tröstade sig prokansler — tranquillement en tout 

cas sur la grace de V. Exc. pour ces jeunes étrangers, qui 

me sont intimement au coeur, ne doutant pas que V. Exc. 

ne fera leur séjour à Muscou si instructif et si agréable 

pour eux qu'ils seront bien contents d’y rester si long- 

temps que le demande le but de leur voyage.“à) 

1) Äfven gen. guvernören hade underlättat deras resa genom 

att sända dem såsom reg. konseljens kurirer. 

2?) Tengström t. Armfelt ??/, 1812 bl. oinreg. handl. i kansl. ark. 

3) D:o t. Speransky [??/,;] 1812, Tengstr. kone. saml. 
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Dagen innan Ehrström och Ottelin anlände till Pe- 

tersburg hade emellertid katastrofen med Speransky timat 

och de unga stipendiaterne gingo därigenom miste om 

det stéd, hvarpä de och deras patroner i Abo hade räk- 

nat. Men snart fingo de unga männen hjälp pa andra 

hall. Armfelt tog mycket vänligt emot dem och utvär- 

kade at dem ett reseunderstéd pa 900 rub. b. a.; kanslers- 

sekreteraren och den finska komiténs ledamöter följde sin 

höga chefs exempel och ryska underv. ministern Razu- 

mowsky, som visade sig „ganska nedlåtande och artigo“, 

meddelade, efter förord af Armfelt, kurator für universite- 

tet 1 Moskva, geheimeradet Kutusow, tillsigelse att lata 

inskrifva de unga männen såsom stipendiater pa kronans 

bekostnad.!) — I Moskva, dit resenärerne anlände den 

6 april g. st., blefvo de inför sittande konsistorium för- 

klarade för studenter och stipendiater med fritt husrum 

pa universitetshuset och en s. k. ,kandidatgage“, utgörande 

300 rub. om året, som dock med svårighet utbetalades. 

Kurator bemötte dem mycket väl och utlofvade sin syn- 

nerliga omsorg åt andra finnar, som följde de båda stipen- 

diaternes exempel; rektor, den kände lexikografen Joh. 

Heym, skaffade åt Ehrström arbete i grefve Razumow- 

skys stora bibliotek; de professorer, stipendiaterne åhörde, 

hyllade äfvenledes dem och studenterne umgingos med 

dem förtroligt. Fast beslutna att söka motsvara sina för- 

mäns förtroende, frekventerade Ehrström och Ottelin — 

1) L. G. v. Haartman t. Tengström 20, 21 mars, 1 apr. 1812 g. 

st, Ehrstrom t. d:o 12 apr. 1812 n. st.; Razumowsky t. Armfelt ??/; 

1812 och en af vy. Haartman komponerad hemställan af ?9/, 1812 till 

någon rysk statsman (förmodl. Razumowsky) bl. oregistr. handl. 1811 

—1825 i kansl. ark. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



392 

som en tid lag sjuk — föreläsningarna, främst dem 1 

ryska spraket och slavonska litteraturen, men äfven andra; 

de sträfvade också med all flit att förkofra sig 1 talspra- 

ket, men klagade öfver att de ryska studenterne för egen 

öfnings skull gärna samtalade med dem pa utländska 

sprak och att 1 de hus, i hvilka de umgingos, mest tala- 

des tyska och franska. Med anledning af fransmännens 

frammarsch mot Moskva nödgades de båda studenterne 

pa hösten lämna staden, och skulle de da helst begifvit 

sig till Kasan eller Charkow, men fingo i stället följa med 

spillrorna af universitetskaren till Nischni-Nowgorod, där 

de, „irrande i landsflykt fran den ort, som var var be- 

stämmelse, och redan tviflande om hela var framtid”, först 

bodde i kronokvarter, därpå i privat bostad, genom rek- 

tor Heyms bemedling understédda med extra taffelpen- 

ningar (20 kop. om dagen). Efter erhållet tillstånd af 

Armfelt och sedan konsistorium pa dennes förordnande 

tillsändt dem respengar, anträdde de på våren återfärden 

och voro 1 början af sommaren i hemlandet, där deras 

färdighet-i riksspräket genast togs fullt 1 anspräk.!) 

1) I vidflyftiga rapporter till Tengström, sin „vördade och äl- 

skade välgörare", „skaparen af hoppet om min framtida sällhet“, redo- 

gjorde Ehrström för sin och sin kamrats vistelse i det främmande landet, 

för deras utgifter, lefnadsförhållanden och studier; berättade på bisko- 

pens uppmaning om akademiska och litterära förhållanden i Moskva, 

inhämtade sina förmäns tankar om studiernas bedrifvande o. s. v. 

Vid afresan från Åbo hade Ehrström fått af biskopen i uppdrag att 

genom en prof. Buhle, till hvilken han erhöll ett rekommendationsbref, 

inhämta underrättelser om 1 Moskva förefintliga källor till Finlands 

historia. Resultatet blef väl intet, men i stället meddelade E. några 

uppgifter ur arbeten i Rysslands äldre historia, som han studerade. 

Äfven Ottelin sände ett par skrifvelser. Biskopens svarsbref beredde 

de två stipendiaterne högtidsstunder. I början af juni befann Ottelin 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Under vistelsen 1 Ryssland hade de båda stipendia- 

terne pabegynt ett litterärt arbete, som för deras lands- 

män skulle underlätta närmandet till det stora kejsardé- 

met: en rysk språklära pa svenska. De uppmuntrades 

i sitt förehafvande bl. a. af sprakmannen Tappe, hvars 

tysksprakiga ryska grammatik, sasom redan nämndes, 

nyttjades vid akademin, och blefvo af kansler, grefve 

Armfelt formligen anbefallda att fullfölja sitt företag. Straxt 

efter hemkomsten vände de sig till konsistorium med an- 

hallan om understöd från universitetet för tryckningen af 

en rysk grammatik ,,de medborgare till tjänst, som i detta 

språk önska och böra göra några framsteg". Konsistorium 

tillstyrkte förslaget såsom afseende att efterkomma H. K. 

M:ts nådiga vilja att utbreda 1 landet en närmare känne- 

dom af ryskan, förordande ett räntefritt lån för tryck- 

ningskostnadernas bestridande mot aterbetalningsskyldighet 

inom två år, och kansler godkände beredvilligt ansöknin- 

gen. Efter hvarjehanda uppskof med de förberedande arbe- 

tena — förorsakade af omarbetningar, underhandlingar med 

tryckerierna 1 Petersburg m. m. — och sedan prof. Walle- 

nius enligt Armfelts önskan granskat de båda författarnes 

opus, sändes detta till kansler, som befordrade det vidare till 

vederb. censurkomité med anhållan om tryckningstillstånd 

med första möjliga. Som denna höga myndighet icke hade 

något att invända, vidtog tryckningen genast och bedrefs 

med den ifver, att de två författarne kunde före slutet 

sig uti Borgå. — Akademins understöd för resan till Petersburg 

och återfärden från N. Novgorod steg till 1,120 rub. b. a. — Ehrström 

t. Tengström 12 apr. 1812—3 mars 1813 (n. st.), Ottelin t. d:o 15/,, juli, 

31 aug. 1812; kansl. t. konsist. 13 mars 1813; K. P. 29 juni 1813; 

A. J. Sjögrens Ephemerider °/, 1813. 
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af ar 1814 presentera för sina landsmän den första produk- 

ten af sina studier, „Rysk språklära for nybegynnare“.') 

I en underd. tillegnan till kejsaren förklarade författarne, 

att de ansett sig genom det åtnjutna stipendiet förplik- 

tade att söka vara sitt fosterland till tjänst, och att, om 

de genom sitt lilla arbete kunde tillvinna sig sina med- 

borgares välvilja, skulle de , däruti finna den skönaste 

belöning för vår möda och den största uppmuntran att 

än vidare söka tjäna ett älskadt fosterland“.2) Boken 

kom väl genast till användning vid akademin och genom 

Abo domkapitels cirk. bref af 15/,, 1815 päbjöds den till 

läsning vid skolorna 1 stiftet. 

Efter sådana framsteg riktades konsistori följande 

omsorger på astadkommandet af en rysk-svensk ordbok 

till den studerande ungdomens tjänst. År 1813 hade 

konsistorium haft glädjen att mottaga af tyska språk- 

1) Tryckningen erbjöds först åt Pluchardt, men öfverlämnades, 

då denne gjorde svårigheter, at M.C. Iversen, som i kontr. af?7/, 1814 

förbehöll sig i allt 97 rub. arket; att Frenckell icke anlitades, berodde 

på dennes dyrhet och svårigheten med stilarna. Tryckningskostnaderna 

jämte korrekturläsningen stego till 2,343 rub. b. a. Vid arbetet bi- 

trädde bl. a. M. Manitzef med ,sitt omdöme”. K. P. !3/, 1813, !5/,, 

14), 1814, 21/6 1815; K. R. 18/3; 13/, 1813; kansl. tkonsist EMHSIS RUE 

1814; Tengström t. Walleen ?/,, °/,, 1813; Walleen t. Tengström 1/,, 

1813; L.G. v. Haartman t. konsist. ?7/, 1814, d:o t. Tengström d. 17/,, 

1813, °4/,, *8/,, *°/, 1814; Ehrström t. Walleen !°/, 1813; Armfelt +. 

censor Timkowski 17/; 1814 (kansl. ämb. brefkonc.); Petersburgs cen- 

surkomité t. Armfelt ??/; 1814 (kansl. amb. brefakter 1814). 

*) Förf. uttalade vidare, att om de med sitt arbete kunde för- 

medla for Sveriges vetenskapsidkare en närmare kännedom af den 

ryska litteraturen, skulle de lyckönska sig öfver ,att hafva kunnat 

göra något for den nation, som ingen finsk medborgare kan utan 

känsla af förbindelse och tacksamhet påminna sig“. 
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mästaren F. A. Meyer och ett ryskt titulärräd J. Birschert 

ett anbud att snart utgifva ett ryskt-svenskt lexikon mot 

villkor att forfattarne tilldelades 20 ars uteslutande privi- 

legium pa arbetet. Konsistorium förordade hos kansler 

bifall till företaget, som värksamt skulle befrämja kejsa- 

rens ,nadiga önskan att snart se en allmännare känne- 

dom af ryska språket här i landet utbredd", men före- 

slog en viss begränsning af de begärda förmånerna. Där- 

jamte erinrade konsistorium om att hänsyn borde tagas 

därtill, att „en nådig monarks vilja och önskan 1 af- 

seende pa utspridande bland Finlands innevanare af ry- 

ska sprakets kännedom icke kan vinnas med mindre de 

för detta ändamål behôfliga läroböcker hållas allmänhe- 

ten i tillräcklig mängd och för ett modereradt pris till- 

handa". Med svaret dröjde det till år 1816, då akademins 

nya kansler, storfurst Nikolai, förfrågade sig hos konsisto- 

rium om de framsteg arbetet under tiden gjort och om 

nyttan af att vidare tänka på saken. Som Meyer då ön- 

skade draga sig tillbaka för andra göromål och hans 

medarbetare behöfde ett penningelån, nyttjade konsisto- 

rium, efter vink af R. H. Rehbinder, tillfället till att af- 

styrka beviljande af särskildt privilegium på företaget, 

som också lämnades. Men i stället trycktes i Åbo åren 

1821—22 en rysk läse- och ordbok, författad af Ehrström 

och Ottelin, som i enlighet med konsistori förord erhöllo 

20 års privilegium på arbetet samt dessutom båda hug- 

nades med 500 rub. b. a. af statsvärket i honorar.!) Ehr- 

ström, som först anställts såsom translator vid länestyrel- 

CIES SETS Ge iene ee Rise Ney it iy ksh lsh 22518167 

konsist. hemst. t. kansl. °/, 1813 (jämte profblad ikansl. ark.); kansl. 

t. konsist. #/, 1816; Rehbinder t. konsist. **/, 1817; L. G. v. Haartman 
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sen och hofrätten i Abo, hade dä (1816) utnämnts till do- 

cent 1 rysk historia och litteratur samt vidare till rysk 

spräkmästare efter Manitzef; Ottelin, som till en början 

ställt sin ryska spräkskicklighet 1 skolans tjänst, blef 1817 

docent i filosofi. Bada gjorde sin egentliga fortune pa det 

kyrkliga området. 

Om de framsteg, som de ryska språkstudierna gjorde 

under de två språkmästarnes ledning och tack vare kon- 

sistorii bemödanden, äga vi icke någon närmare känne- 

dom. Att de till en början icke kunde vara stora, ha vi 

all anledning att antaga, då det ju måste taga sin tid, 

innan de af Speransky framhålina skälen för kännedomen 

af det därintills främmande språket kunde allmännare sen- 

teras. Detta insågs också af höga vederbörande, hvilka, 

alltför otåliga att afbida språkkunnighetens utbredning på 

naturligt sätt, 1 den mån nyttan och behofvet däraf fram- 

trädde, och misstroende den frivilliga anslutningen till 

språkets studium, redan de första åren efter kriget funno 

nödigt att genom öfverhetliga påbud fordra kännedom af 

riksspråket såsom villkor för inträde i statens och kyrkans 

tjänst. I början af år 1812 meddelade regeringskonseljen, 

att hon , vid öfvervägandet af nyttan och nödvändigheten 

för ämbets- och tjänstemännen uti Finland att äga kän- 

nedom uti ryska språket funnit nödigt att inhämta upp- 

lysningar om de utvägar, som vid landets allmänna läro- 

värk för ynglingar till erhållande af undervisning och 

färdighet i nämnde språk äro att tillgå, samt hvilka medel 

till ändamålets vinnande erfordras". Till följd däraf an- 

modades konsistorium att utlåta sig därom, ,huruvida 

t. Tengström ?9/, 1816. Den !°/, 1813 berättade Ehrström åt Walleen, 

att Meyer och Birschert redan ackorderat med Pluchardt om tryck- 

ningen. 
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ynelingar, som bivista akademin här 1 Abo, kunna därvid 

äga tillräckligt tillfälle att i enlighet med vara nadige 

afsikter lära sig ryska språket, innan de inträda uti sta- 

tens tjänst, samt ifrån hvilken tid dem sådant kunde åläg- 

gas eller hvad 1 andra afseenden vore nödigt att föreslå”. 

På denna förfrågan gaf konsistorium någon tid därpå 

det svar, att de båda ryska språkmästarne, som utnämnts 

af kansler, väl anländt till akademin, men då de voro 

nödsakade att hålla sina öfningar på tyska, franska eller 

latin, såg ,konsistorium för det närvarande sig icke 1 till- 

fälle att i underdånighet någon viss tid föreslå, inom hvil- 

ken en grundelig kännedom däraf kunde såsom ett oefter- 

gifigt villkor blifvande ämbets- och tjänstemän åläggas”. 

I alla händelser ansåg konsistorium någon allmännare 

kännedom i ryskan, sådan den i skrift och tryck nyttja- 

des, icke vara möjlig, innan läroböcker på svenska — 

grammatik, ordbok och krestomatier — vunnit allmän 

utbredning i landet. !) 

Konsistorii försiktigt framställda invändningar mot 

förtidiga anspråk hade dock icke någon nämnvärd värkan. 

I skrifvelse af den ®/,, juni 1812 underrättade regeringen 

konsistorium om de åtgärder, som 1 förordn. af samma 

dag påbjudits för den ryska språkundervisningens befräm- 

jande i landets skolor, samt meddelade därjämte, att fem 

år efter det lärovärken blifvit försedda med ryska språk- 

lärare skulle af alla ynglingar, som sökte inträde i eccle- 

siastik, militär och civil tjänst, erfordras prof på nödig 

kännedom af ryska språket. Året därpå meddelades i 

t. f. gen. guvernörens, grefve Armfelts skrifvelse af den 

1) Reg. kons. t. konsist. 3 febr. 1812; K. P. o. K. R. 13 mars 

1812. Konseljens skrifvelse grundade sig pa förfrågan fran kejsaren. 

Gen. guv. t. reg. kons. ?'/, 1812. 
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12/,, mars, att tillsättandet af ryska språklärare sa fram- 

skridit, att tidpunkten, fran hvilken nämnda frist skulle 

taga sin början, nu kunde fastställas till den 1 maj 1818. 

Fem ar därpå, den 1 maj 1818, skulle således for äm- 

betsexamina vid akademin fordras färdighet i det främ- 

mande spraket.') Fran den dagen skulle riksspraket göra 

sitt segrande intag 1 landets alla ämbetsvärk och ett nytt 

band knytas till storfurstendömets närmare förening med 

kejsardömet. Det var de första åtgärderna i den ändlösa 

raden af mer eller mindre misslyckade försök att genom 

öfverhetliga påbud till fromma för teoretiska rikssynpunk- 

ter befrämja ryskans kännedom bland ett motsträfvigt och 

på den nya lärdomens , nytta och nödvändighet" tviflande 

släkte. 

Den nya öfverhetens sträfvanden att bereda det 

ryska språket insteg vid akademin och inom ämbets- 

världen rönte ett, åtminstone till det yttre, välvilligt under- 

stöd af akademins prokansler. Af Speransky hade Teng- 

ström s. a. s. blifvit bemyndigad att halla sin hand öfver 

de ryska språkmästarne och af de första stipendiater, som 

från Finland utsändes till universitetet i Moskva, ansågs 

han såsom den närmaste beskyddaren och välgöraren. 

Ledd af önskan att i möjligaste mån tillmötesgå sin mäk- 

tige och beundrade herskares fordringar, såväl som af 

öfvertygelse om nyttan af ämbetskretsarnes närmande till 

Ryssland, sökte han att uppmuntra de ryska språkstu- 

dierna bland den uppväxande ungdomen, som i en fram- 

1) K. P. 14 sept. 1812, 9 apr., 14 maj 1813; nåd. kung. 10 apr. 

1813; kansl. t. konsist. 3 nov. 1817. Första examen i ryska anställ- 

des d. 15/, 1818 enl. uppg. i Rilax saml. 
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tid skulle representera den finska staten inför landets nya 

herrar. Utan tvifvel var det sistnämnda synpunkt, som 

invärkade på hans redan nämnda förslag att möjliggöra 

finska studenters inträde i de ryska förvaltningsvärken. 

Och det var icke endast såsom prokansler Tengström 

handlade enligt sådana principer. Såsom chef för stiftets 

skolväsende höll han vård om den ryska språkunder- 

visningens framsteg 1 de till universitetet ledande läro- 

värken. Meddelande underrättelse om 1813 års språk- 

förordning, erinrade domkapitlet i cirk. br. af 28 apr. 

1813 ståndets medlemmar om behofvet af att med läs- 

ningen af den svenska geografin och historien förenades 

„en närmare "kännedom af det mäktiga och vidsträckta 

rike, hvarunder vi numera såsom undersäter och med- 

borgare lyda"; till följd hvaraf isynnerhet vederbörande 

skollärare och informatorer påmindes „om deras ofel- 

bara skyldighet att härutinnan sorgfälligt efterkomma 

hvad både H. K. M. allvarligen önskar, hvad medborger- 

ligheten bjuder och till det uppväxande släktets framtida 

båtnad synbarligen tjänar, så att ryska monarkins, vårt 

nu varande fäderneslands, stats historie och geografi hä- 

danefter alltid måga behandlas såsom ett viktigt föremål 

ej mindre för den allmänna än enskilda undervisningen”. 

I cirk. bref af samma och följande år anmäldes tll sub- 

skription och påbjödos till användning 1 skolorna Ma- 

nitzefs och Ehrström—Ottelins ryska läroböcker, hvarvid 

åter erinran gjordes om Finlands förening med det ryska 

riket och den däraf härflytande vikten af ryska språkets 

lärande. 1) 

1) Åbo domk. cirk br. 28 apr., 3 nov. 1813, 19 nov. 1814, 15 

nov. 1815. Tengström tyckes meddelat sig med E. G. Melartin i Vi- 
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Men om Tengstrôm 1 teorin omfattade grundsatsen 

om de ryska sprakstudiernas ,nytta och nödvändighet” 

och om han än med sin vanliga beredvillighet tillmötesgick 

anspråken pa dessa studiers befrämjande, uppträdde han 

dock med den för honom icke mindre utmärkande betänk- 

samheten och försiktigheten, då det blef fråga om den 

praktiska tillämpningen. Huru viktigt det än var, atv den 

studerande ungdomen redan nu vinnlade sig om de ryska 

språkstudierna, var det dock först 1 en framtid han vän- 

tade sig några egentliga resultat. Så hette det i Åbo dom- 

kapitels af biskopen uppsatta utlåtande af d. 2%, 1812 till 

reg. konseljen, att ehuru konsistorium erkände , värdet af 

E. K. M:ts visa och landsfaderliga bemödande att allt när- 

mare tillknyta det föreningsband, som redan fäster Fin- 

lands folk vid E. K. M:ts mäktiga och vidsträckta rike 

och hvartill en allmännare kännedom af ryska språket 

ofelbart i märkelig mån skall bidraga, kan det dock ej 

undfalla konsistorii uppmärksamhet, att en slik allmän- 

nare utbredd kännedom af ett främmande språk, som 1 så 

mångfaldigt afseende skiljer sig ifrån de 1 landet öfliga 

tungomäl, föga kan väntas eller åstadkommas inom en 

mansalder“. Och prästerne borde för framtiden vara h. 

o. h. befriade från lärandet af nämnda språk, som icke 

kom till användning 1 deras tjänsteutöfning.!) — Detta 

borg om lämpliga läroböcker i rysk historia, ty den !9/, 1814 berät- 

tade den sistnämnde om ett i Petersburg utkommet franskt kompen- 

dium i ryska historien. Därjämte uttalade han sig för lämpligheten 

af ett arbete i de nordiska makternas historia, där Finlands skiften 

och händelser blefve ledtråden. 

1) Tengströms konc. saml. Då domkapitlet i slutet af året in- 

hämtat, att grefve Razumowsky föreslagit till ryska språklärare vid 

landets trivialskolor fyra elever vid pedag. institutet i Petersburg, 
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yttrande, säsom de tidigare omnämnda cirkulären, far an- 

ses såsom ett uttryck också for de professorers mening, 

hvilka vid denna tid sutto 1 kapitlet. 

Med mindre lugn och betänksamhet an biskopen tog 

Armfelt saken. I princip ense med Tengström, var han i 

ännu högre grad än denne öfvertygad om nödvändigheten 

af att stärka Finlands politiska ställning och nationella 

utveckling genom ett beredvilligt närmande till det ryska 

folket, och han såg 1 riksspråkets inhämtande ett af de 

bästa medlen att befordra nämnda ändamål. Placerad i det 

ryska rikets hufvudstad, påvärkades han 1 högre grad än 

hans hemmavarande landsmän af detta väldes härlighet, 

och han kände sig lifligt öfvertygad om nödvändigheten 

af att söka underhålla kejsarens välvilliga afsikter gent- 

öfver Finland genom ett undersåtligt tillmötesgående sär- 

skildt på de punkter, där monarkens önskningar speciellt 

kommit till uttryck. Med sin vanliga ,,vivacité“ och 

otålighet, som under de sista åren ökades genom ständig 

sjuklighet, dref han därför tidt och ofta på språkprogram- 

mets genomförande, och han uttalade sig för Tengström, 

på hvars medvärkan han räknade, med mycken indigna- 

tion om den tredska och motsträfvighet han 1 denna — 

såväl som 1 flera andra frågor — rönte hos sina oför- 

ståndiga landsmän. 

„Jag vet — förklarade Armfelt 1 slutet af år 1812 

för Tengström — att flere personer anse mindre nödigt 

vände det sig till Armfelt med framhåilande af det olämpliga i att till 

skollärare utse personer, som icke kände landets språk och som voro af 

grekisk trosbekännelse. Skrifv. t. Armfelt ?!/,, 1812, undert. af Teng- 

ström, G. Gadolin, Jak. Bonsdorff, Hällström, Lagus och Fattenborg. 

Oinregistr. handl. 1811—1825 i kansl. ark. 

Nat. o: Folk, H. 69. 
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ryska språkets fortplantande i Finland, men som min 6f- 

vertygelse ar, att en stor del af vårt lugn beror på möjel. 

att kunna explicera sig med vara nya medundersatare, sa 

är min föresats att 1 allt hvad pa mig ankommer pädrifva 

saken. Estland och Liffland hade mindre lidit af ryska 

beherskningen, om de kunnat el. velat göra gångbart ett 

språk, hvars föraktande kostat dem dyrt." Och då Teng- 

ström tyckes godkänt denna uppfattning, skref han någon 

tid efteråt: „Det fägnar mig oändel. att herr biskopen 

delar min opinion relativt till ryska språket. Min öfver- 

tygelse är, att saken ej blir så svår som man tror, när en 

gång början är gjord. Flere orsaker förena sig för att 

hasta denne språkkunskap och äfven lätta den. Vi gamla 

kunna ej tänka på att lysa häruti med exempel. Ung- 

domen har sig ensamt förbehällit att, då det ankommer 

på språk, snarare flyga än ga.“ Med förbittring inhämtade 

Armfelt straxt därefter, att ungdomen icke ens hade lust 

att gå, än mindre att flyga, och han uppmanade Tengström 

att göra hvad han kunde för att sätta bättre fart 1 de 

ryska spräkstudierna. „Var i Guds namn ej för god med 

de herrar, som skolka — skref han 1 dec. 1812 —, under 

hvad pretext som helst, ej för deras skull, men för aka- 

demins goda namn och rykte. De ryska språklärarne 

skola ej vid sina publika lectioner hafva en enda åhörare. 

Är sådant anständigt? Är sådant klokt? Tror man att 

om 6 år man befodras utan att kunna ryska el. att Fin- 

land ej mer är under ryskt välde? Tro mig, att sådant 

anmärkes och gör sensation och akademins hatare och 

förklenare taga häraf tillfälle att framställa dess ton som 

mot nuvarande ordre des choses — där ett sådant förakt 

för en gjord författning visar sig — och för hvilken för- 

fattning? Jo för den som skall försäkra oss om bibehål- 
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landet af var styrelse och vara ämbeten inom oss, i hvad 

skakning som kunde oppsta 1 politiskt afseende. Jag 

funderar pa att taga några kraftiga mesurer; matte de ej 

få någon smak af det kall jag ar oppfödd uti. Men vär- 

kel. gar ingenting braf utan discipline, äfven bland de 

larda.“ 1) 

Kraftiga mesurer vidtogos värkeligen 1 bérjan af det 

följande året. Efter att vid konsistorii sammanträde den 

29 jan. 1813 ha påmint om de ryska sprakstudiernas be- 

främjande genom utarbetandet af lämpliga läroböcker och 

sedan han samtyckt till de båda ryska språkmästarnes an- 

ställande vid katedralskolan, utfärdade Armfelt, den 12/3, 

mars, till konsistorium den redan nämnda underrättelsen 

om fastställandet af en termin för ryskans upphöjelse till 

obligatoriskt examensämne. Och såsom för att gifva yt- 

terligare kraft åt påbudet skref han i de samma dagar 

till Tengström: 

„Den saken med [ryska] språkets lärande skall blifva 

slut, coute qui coute, ty jag vill ej vara ett af de varktyg, 

som längre sätter kejsarns tålamod på prof — 1 ett ämne, 

hvarest han tydel. manifesterat ej allenast sin vilja, utan 

måhända äfven någon impatience, och allt detta med rätta. 

— Akademin skall således, om den begriper sitt väl och 

eget interesse, underlätta öfversättningar, tryckningar m. m. 

af nödiga läroböcker — och således (som jag offentel. för- 

klarat) undvika den kostnad, som en fattig ungdom ej 

förmår bära —; det är dess oförgripel. plikt, och kunna 

hellre några öfverflödiga adjunkturer vaguera tills detta 

är gjordt, än att en oanständig hushållning 1 ett sådant 

fall skall bära stämpeln af en kortsynt egoisme. — Mitt 

1) D. ?/,, nov., 28 nov., 13 dec. 1812. 
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parti är häruti tagit, och som canceller, medborgare och 

undersate skall jag ga till andamalet och vidtaga alla 

medel, som fodras, de ma vara approberade el. ej, ty min 

domstol, till hvilken jag vädjar, är framtidens." Kort tid 

efteråt repeterade Armfelt, hvad han tidigare sagt, ,att det 

första bevis vi kunna gifva Alexander den 1:e af vår er- 

känsla för allt hvad han gjorde för akademin, är att bi- 

draga med vår omtanka och våra penningeresurser till 

ryska språkets utbredande i Finland — i trots af alla de 

subtiliteter, politiska el. sociala, och alla propos, som kunna 

existera." 1) 

Det var därför med stort välbehag Armfelt upptog 

de två ryska stipendiaternes anbud att utgifva en för 

Finlands studerande ungdom lämpad lärobok 1 ryska. I 

nyss nämnda bref af den 27/, till Tengström meddelade 

han, att han tillåtit de båda studenterne att återvända till 

hemlandet, och han tillade: „Har Ehrström hvad som 

fodras för att utgifva en grammatica, så är det oändel braf. 

Han bör da encourageras och understödjas.“ Senare pa 

våren, då han uppgjort med Ehrström och Ottelin, hvilka 

gjort på honom ett godt intryck, öfverenskommelse om 

grammatikens förfärdigande, skref han: ,Nu börjar hindren 

för ryska språkets propagerande märkel. aftaga. Ehrström 

och Ottelin skola vara det ganska mäktige och göra sig 

en ära utaf att meddela sina ljus.” Med förnöjelse god- 

kände han därför de två studenternes anhållan om tryck- . 

ningsbidrag, framhällande för konsistorium ,nyttan och 

nödvändigheten af detta berömvärda företag“.2) Och ef- 

1) Till Tengström 27 mars, 8 maj 1813. 

?) Till Tengström 8, 31 maj 1813, till konsist. 8 aug. 1813. En- 

ligt Armfelts mening voro de båda studenterne , snälla och moraliska 
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terat motsag han med otalighet arbetets utkommande, men 

var också mycket man om att resultatet blef godt, hvar- 

för han fäste stor vikt vid att den af honom värderade 

professor Wallenius genomgick arbetet, innan det lämna- 

des till tryckning. Nar det därpå dröjde med manuskrip- 

tet och hemliga rapporter fran Abo meddelade, att „ve- 

derbérande“ önskade draga ut pa tiden, blef Armfelt otålig 

och gaf i starka ord tillkänna sin förargelse öfver dröjs- 

målet. I slutet af år 1813 klagade han öfver att alla åt- 

gärder till den ryska språkkännedomens befrämjande hade 

„sköldpaddans liflighet*. , Hvad. kunna de i gymnasium 

och andra läroställen göra utan grammatika och diktionär ? 

— frågade han, och hur mycket söl och kanhända onödiga 

entraver se(!) vi icke häruti? Om här och där 1 Fin- 

land ett godt hufvud alstrar något, så är däremot antalet 

af dumma skallar el. motvilliga egoister och intriguanter, 

som till intet göra värkningarna häraf, [stort].“ I början 

af ar 1814 skref han: „Jag längtar obeskrifvel. att få höra, 

det vår ryska grammatica snart kommer under prässen. 

Allt hvad som bevisar att vi närma oss till vårt nya mo- 

derland, ger oss styrka, och med nöje har jag hört, att 

man gifvit uppmärksamhet åt den hug vi visa att 1 Fin- 

land géra ryskan allman.“ Da han inhämtade, att Meyer 

bürjade draga sig tillbaka fran arbetet med ordboken, tog 

han saken tämligen lugnt 1 tanke att Ehrström och Ot- 

telin — såsom slutligen skedde — kunde „encourageras“ 

ynglingar”, som ,ibland Rysslands lärde gjort sig en réputation“. 

Under samtalen hade han , funnit dem ganska intressanta samt med 

mycken judicium och takt bedömande de betydel. händelser de varit 

vittne till“. Äfven v. Haartman uttalade sig om dem såsom „de besked- 

liga gossarne“. Till Tengström 1 apr. 1812. 
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äfven till detta företag. Men da svårigheter mötte vid 

tryckningen af grammatiken, misströstade han redan om 

ett godt slut äfven på detta förehafvande och yttrade i 

ett af sina sista meddelanden till Tengström: „Men mitt 

tålamod är förbi 1 anseende till alla de contrariététer, som 

möta införandet af ryska språket." De med sådan ota- 

lighet motsedda läroböckernas utgifvande fick han icke 

upplefva. 1) 

Di Armfelt t. Tengström je 1813, Sa, uen) Sole RSA 

Äfven v. Haartman meddelade sig, på uppdrag af Armfelt, med Teng- 

ström om den ryska läroboken och de ogynnsamma rapporter, som 

därom sändes från Åbo till Armfelt. Han fann det oanständigt af 

rapportörerne att söka missleda en man med Armfelts karaktär och 

anseende, men ansåg dröjsmålen med arbetet helt naturliga. Till 

Tengström 7/43 1813, fig clay Ole, OLA. 
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Litterära strafvanden. 

Det rådde sålunda, far det medges, under de när- 

maste aren efter den politiska omhvälfningen en ratt lif- 

he värksamhet vid kejserliga Abo akademi. I främsta 

rummet var uppmärksamheten egnad at de administrativa 

åtgärder, som päkallades af den nya statens värkställig- 

het och afsago att „förbättra och förfullkomna“ akademin 

1 finansiellt hänseende. Men äfven undervisningsväsendet 

var föremål för det akademiska konsistoriets omvardnad, 

och om pa detta omrade nagra märkligare reformer icke 

genomfördes, sa framgick det dock, att akademin icke 

alldeles försummade att tillmötesgå kejsarens höga afsik- 

ter och kanslers önskningar. 

Däremot var det skralt beställdt med den litterära 

produktionen. Den litteratur, som vid akademin utkom, 

utgjordes för det mesta af de sedvanliga gradualdisputa- 

tionerna samt specimina för lärartjänst — en del dugliga 

nog, andra af enklaste sort -—, till hvilka anslöto sig de 

på tjänstens vägnar författade latinska programmen och 

orationerna med anledning af rektorsombytena, promo- 

tionerna samt högtidligheterna till ära för den nya her- 

skaren och de af honom vunna segrarna och frederna.!) 

1) Ar 1811 beslöt konsistorium att upplagan af akademiska dis- 

putationer skulle utgéra minst 500 ex., hvaraf konsist. distribuerade 
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Pessimistiskt yttrade L. G. v. Haarman med sin , vanliga 

uppriktighet” till Tengström om akademin: ,Aldrig blir 

hon väl mera hvad hon var 1 början af seklet, da hon 

hade sin lustre af en Tengström, en Porthan, en Franzén 

och en Calonius. Det vore orättvist att pasta, det ibland 

de yngre professorerne ej finnas min af snille och kun- 

skaper; den som vill frantaga Snellman, Lagus, Ahlstedt 

och Palander dessa egenskaper, ager visserligen sjalf foga 

vett och ännu mindre kunskaper. Jag ma ej räkna Walle- 

nius, som är öfver tadlarenas omdöme. Men detta oaktadt 

kan man dock med skäl säga, att den förra andan — för 

att nyttja det uttrycket — är utslocknad. Olyckligtvis 

är dock detta ett fel, som ej ensamt vidlåder akademin, 

utan hela statskroppen.“ Senare beklagade v. Haartman, 

att ingen fanns, som gått 1 Porthans fotspår, och att, 1 

motsats till hvad förhållandet vid samma tid var i Sverige, 

„ganska få lagt sig pa historien“.!) 

Måttligast var — såsom ofta annars — den litte- 

rära företagsamheten inom de s. k. facultates superiores. 

I den teologiska fakulteten företräddes den lärda forsk- 

ningen egentligen af Jakob Bonsdorff, som afslutade och 

fortsatte tidigare utgifna dogmatiska och exegetiska af- 

handlingar samt påbörjade, till nytta för det teologiska 

seminariet, nya arbeten 1 pastoralteologi. En del af dessa 

arbeten voro för tidens förhållanden synnerligen omfat- 

tande och grundliga samt ha af en senare kritik blifvit väl 

bedömda. Inom juridiska fakulteten var det Myréen och 

Lagus, som skötte om produktionen, utan att dock åstad- 

390 till academici, kansler, regeringskonseljen och andra ämbetsvärk 

i staden. K. P. 29 nov. 1811. 

1) v. Haartman t. Tengström 3 o. 20 juni 1814. 
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komma något af betydenhet. I medicinska fakulteten stod 

det, utom dissertationer af J. A. Törngren, N. A. Ursin 

och några unga doktorer, stilla. 

Inom den filosofiska fakulteten var produktionen på 

det historiska området, så liflig under den närmast före- 

gående tiden, tämligen svag, om också icke alldeles utan 

betydelse. Historieprofessoren var fullkomligt improduk- 

tiv. Det mesta och bästa, som befordrades till tryck, utgjor- 

des af litteratur- och lärdomshistoriska dissertationer af 

Ray. Becker; FE. W. Pipping, J. J. 'Tengström och -J. 

Fr. Wallenius. Äfven den filosofiska litteraturen, hvil- 

ken 1 forra tider varit sa gouterad, riktades endast med 

mindre betydande tillskott af lärarne 1 ämnet, Lagus 

och Palander, hvilka virkade för de kantianska lärornas 

utspridning, samt Bergbom, som närmast anslöt sig till de 

Schellingska teorierna, ifvensom af teologen G. Hirn, som 

loverade mellan rationalism och supranaturalism. — Filo- 

login hade en flitig odlare 1 Wallenius, som efter att tidi- 

gare ha utöfvat en litterär värksamhet pa medicinens och 

naturalhistoriens områden nu rörde sig med stor ledig- 

het inom de romerska skaldernas värld. Större betydelse 

än hans filologiska arbeten ägde dock de i rationalistisk 

riktning gående exegetiska undersökningar, som utgafvos 

af Johan Bonsdorff och hvilka tillvunno förf. en viss 

uppmärksambet i hemlandet och beröm i utlandet. Me- 

delmattiga dissertationer 1 gammaltestamentlig exegetik 

utgäfvos jämväl af adjunkterne Hirn, C. J. af Tengström 

och J. A. Edman. Fattenborg hvilade under dessa ar, 

men började ater ar 1815 en val vitsordad produktion. 

Pa den finska sprakforskningens gebit uppträdde semina- 

rielektor G. Renvall såsom ensam författare med ett par 

afhandlingar. 
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Bland fakultetens öfriga lärare lefde representan- 

terne för matematiken (Mether och Ahlstedt) på tidigare 

vunna lagrar; endast ett par under deras presidium ut- 

gifna och till en del af dem författade dissertationer an- 

gåfvo fortsatt produktion. Välkommet var det därför, då 

år 1815 den från Uppsala öfverflyttade mag. N. G. af 

Schultén begynte raden af sina i Åbo utgifna matemati- 

ska afhandlingar och mag. H. J. Walbeck sina astrono- 

miska undersökningar. Få till antalet, om också icke till 

arten obetydliga, voro jämväl de arbeten, som producera- 

des under dessa år af Hällström. Redan före krigstiden 

hade han gjort sig känd genom ett antal förtjänstfulla 

undersökningar 1 fysik och astronomi, men därefter dröjde 

det in på 1820:talet, innan han ater kom 1 arbetsfarten. 

Äfven den framstående kemisten Joh. Gadolin, som af 

bedömare i vår tid räknats till Åbo akademis främsta 

lärare, förmåddes genom hvarjehanda omständigheter, eko- 

nomiska o. a., att njuta en icke efterfikad hvila intill 

medlet af 1810:talet, då han åter kunde fortsätta sin 

såväl 1 hem- som i utlandet mycket uppmärksammade 

litterära värksamhet, utan att dock mera prestera något, 

som skulle gått upp mot hans tidigare publikationer. Med 

den gamle prof. Hellenius” produktion var det redan ute 

och hans efterträdare 1 tjänsten C. R. Sahlberg hade ännu 

icke påbörjat det arbete om Finlands insekter, som blef 

hans främsta. Endast några få akademiska dissertationer 

1 naturalhistoria utkommo under dessa år, ett par, märk- 

ligt nog, under presidium af eloqv. professor J. Er. Wal- 

lenius, tidigare botanices demonstrator. !) 

1) Svenska Litt. Sällsk. publikationsserie Abo universitets lär- 

domshistoria; Hjelt och Tigerstedt, Johan Gadolin; Renvall, 

Biogr. anteckn. m. m. 
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Med skal — och med ännu större skäl an efteråt — 

kunde pa den produktion, som utöfvades under de när- 

maste ären efter kriget, tillämpas det omdöme prokansler, 

biskop Tengström ar 1818 uttalade, att mycket ännu 

återstod att önska för universitetets litterära ära.!) Att 

förhållandet var och i flera ar förblef sådant, undgick 

icke den allmänna uppmärksamheten, och särskildt var 

Tengström mån om att söka förmå de lärda herrarne vid 

akademin att 1 högre grad bemöda sig om ,den litterära 

ärans“ framsteg. Själf en högt bidad man, som vunnit 

ett godt namn icke endast såsom teolog, utan ännu mer 

såsom historisk och skönlitterär författare, intresserade han 

sig, midt under sina talrika ämbetsgöromål och politiska 

funderingar, 1 hög grad för akademins vetenskapliga upp- 

gifter, och han tröttnade icke att genom uppmuntringar 

såväl som genom eget föredöme söka öfvervinna den trög- 

het och indifferentism han mötte. För att gifva sina pla- 

ner större betydelse och bättre stimulera academici till 

flit och energi, ställde han en del litterära företag under 

beskydd af akademins för lärda och vittra sysselsättningar 

alltid nitälskande kansler; för andra satte han sig 1 för- 

bindelse med mecenater inom kejsardömet, hos hvilka 

han rönt benägenhet att utsträcka sin omvårdnad äfven 

till det nyss eröfrade landet. Försöken lyckades också 

såtillvida som det begärda understödet gafs med största 

beredvillighet, men tyvärr blefvo resultaten af de höga 

dignitärernes intervention icke af den art och betydelse 

prokansler gjort sig förhoppningar om. 

I början af år 1813, någon tid efter det Armfelt 

gästat akademin, anlände till konsistorium en kanslers- 

1) Schybergson, J. Tengströms vittra skrifter, s. 128. 
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skrifvelse, som afsag att gifva bättre fart at den litterära 

värksamheten. Sedan akademin numera, hette det i skrif- 

velsen, genom kejsarens frikostighet erhällit de utvidgade 

tillgångar hon önskat sig till vetenskapernas befrämjande, 

sedan den reglering af akademistaten, som däraf var en 

följd, försiggätt och de festa tjänsterna blifvit besatta, 

borde akademin ,framför allt eftersträfva att ådagalägga, 

det hennes förnämsta bemödande är att svara emot sin 

höge beskyddares nad och samhällets billiga fordringar. 

Emot vetenskaperne särskildt har akademin en dryg plikt 

att uppfylla. Icke allenast fosterlandet, utan äfven vårt 

gemensamma fädernesland och hela den lärda världen 

äger anspråk på hennes värksamhet till deras utspridande 

och den sanna lärdomens befordrande och förökande. Det 

förtjänte anseende akademin, för några år tillbaka, för- 

värfvade sig bland Europas lärosäten bör åter, att jag 

Med hänsyn till dessa fordringar hade kansler, efter 

,samrad med landets upplyste män”, kommit till den 

slutsats, att ändamålet skulle befrämjas dels genom utgif- 

vandet af ,nägot periodiskt värk för den egenteligen s.k. 

lärda världen”, dels genom en mer populär publika- 

tion, hvars syftemål skulle blifva ,att inom vårt fäder- 

nesland utsprida ljus och en sann nationalanda“. Den 

förstnämnda serien, som skulle bekostas af akademin och 

lämpligen kunde bära titel af „Acta litteraria universitatis 

aboénsis“, tänkte sig grefven att skulle utgifvas pa latin 

„ı man af tillgångar pa tjänlıga materialier“ och skulle 

upptaga „originalafhandlingar i alla vetenskapsdelar, som 

vid akademin trakteras“. Om den senare serien yttrade 

sig grefven icke närmare, men han lofvade att för dess 

utgifvande söka utvärka kejsarens nådiga tillstånd. Till 
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sist uppmanades prokansler och konsistorium att ,mera 

fullständigt utarbeta och 1 värkställighet bringa" hvad 

han föreslagit samt att därpå meddela honom de åtgär- 

der, genom hvilka de funno lämpligt att befrämja ända- 

målets uppnående. !) 

Såsom 1 skrifvelsen antyddes, hade Armfelt under 

sin senaste vistelse 1 staden rådplägat med medlemmar 

af konsistorium om förslaget, så detta icke kom alldeles 

oväntadt. ?) Det är dock icke nödvändigt att antaga, att 

initiativet i frågan skulle utgått ifrån honom. I någon 

mån torde detta ha påvärkets af det missnöje chefen för 

kansliexpeditionen frih. C. Mannerheim — en af de få 

ledamöter af reg. konseljen, för hvilka Armfelt hyste för- 

troende — kände med den af ett par akademiska lärare re- 

digerade officiella tidningen och de erinringar han med 

anledning däraf kan ha gjort hos Armfelt, hvars omsorger 

också egnades detta blad.?) Men främst gafs idén till 

1) Armfelt. t. konsist. ®/,, febr. 1813. 

2) Konsist, t. Armfelt 13 apr. 1813, kansl. ark. 

5) Om de förslag, Mannerheim möjl. gjort Armfelt 1 detta 

ämne, har jag ingen kännedom. Men i bref till J. A. Ehrenström 

yttrade han sig ofta om. den offic. tidningen, som horde till hans 

ressort. Uttalande sig om en reorganisation af tidningen, skref hand, 

*7/,, 1812: „Vär tidning är, som mycket annat ibland oss, icke hvad 

den borde vara. Den är för behofvet nog inskränkt och dälig till dess 

komposition. Jag har gjort flere försök till en bättre riktning af 

detta vart sa kallade officiella blad, men kommer ej ur fläcken med 

herrar professorer, som med mycken möda ätagit sig redaktionen 

eller rättare kompilationen. Wallenius, Snellman och Radloffäro dock 

Finlands bäste litterateurer, ehuru man i dagbladet har svärt att finna 

spär därtill. I politiska ämnen äro de öfverdrifvit försiktiga, till och 

med rädda. Polens blodiga skugga sväfvar alltid för deras ögon." 

Och den 29/,, 1812 fortsatte M. rörande samma ämne: ,Att vår tid- 
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forslaget, atm. 1 den form och utsträckning, hvari det af 

Armfelt förordades, af prokansler, biskop Tengström. 

Straxt efter aterkomsten till Petersburg tillsände namligen 

Armfelt denne en skrifvelse, däri han förklarade, att han 

„med särdeles nöje genomgått, hvad herr doktorn och 

biskopen hos mig föreslagit om utgifvandet, ibland annat, 

vid kejs. akademin i Åbo af ett periodiskt värk under 

titel af Läsning för finnar, och har den af herr doktorn 

och biskopen till sagde värk uppgifna plan äfvensom hvad 

herr doktorn och biskopen i öfrigt i detta afseende hem- 

ställt till alla delar vunnit mitt synnerliga bifall". Det 

föreslagna medlet skulle, rätt användt, „icke förfela 

sitt ändamål: att befrämja upplysningen och väcka en 

sann national anda hos finska folket". Då Armfelt ön- 

skade att med första , bringa denna sak i värkställig- 

het“, anhöll han, att biskopen ,täcktes 1 samråd med 

konsistorii öfrige medlemmar mera fullständigt utarbeta 

ning är dålig i sin natur, kan jag icke bestrida, men med allt mitt 

sträfvande kommer jag ej ur fläcken med herrar academici, som med 

mycket krus och många svårigheter åtagit sig redaktionen. Jag har 

sökt öfvertala dem att tillöka en nummer i veckan, men äfven detta 

är fåfängt, och medförde blott hotelse att lämna alltsammans. Männe 

det icke vore så godt att lämna den officiella tidningen i sitt närva- 

rande triviala skick med privilegium på gl. nyheter, publikationer, 

intimationer m. m. och i stället försöka utgifvandet af en Historisk, 

politisk och litterair tidning under en särskild titel och kanske till en 

början en à två gånger i veckan. Mig synes som landets väl betalte 

högskola bara för dess heders skull [borde] bidraga till fournerande 

af ämnen, tjänligt till nationens upplysning och nytta. Men tröghet 

och lättja har tyvärr bland oss tagit nog mycket öfverhand.“ I bör- 

jan af det följande året, då Armfelt just väntades till staden, förkla- 

rade M. ännu en gang (!?/, 1813), att han icke kom någon hvart med 

herrar lärda redaktörer. Ehrenströmska afskr. saml. 
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den af herr doktorn och biskopen till utgifvande af 

ofvanberörde värk uppgjorde planen samt med behörig 

hemställan därom till mig inkomma, på det jag måtte 

komma i tillfälle att detta ärende hos H. K. M. i under- 

dånighet anmäla och till utgifvandet af merberörde värk 

utvärka dess nådiga tillständ“. 1) 

Då kanslers skrifvelse 1 början af mars företogs till 

öfverläggning inom konsistorium, var också prokansler 

färdig med tvenne betänkanden, 1 hvilka ett detaljeradt 

program förelades till konsistorii ompröfning. 

I det ena betänkandet, som berörde den lärda la- 

tinska publikationen, framhöll prokansler, hurusom till 

förmån för kanslers , ädla förslag" kraftigt talade „tack- 

samheten mot de stora och frikostiga välgärningar, hvar- 

med kejsaren detta vårt lärosäte öfverhopat, vården om 

akademins anseende äfven utom Finlands gräntsor och 

omtankan att för universitetets egna lärda och litte- 

rateurer öppna liksom en nederlagsplats dels för nya 

viktigare upptäckter inom vetenskapernas område, dels 

för nya och intressanta utarbetningar af redan fram- 

ställda, ömsom erkända ömsom betviflade sanningar, © 

därifrån de sedan lättare kunna utgå till den öfriga 

lärda världens kännedom och ompröfning och således 

äfven 1 sin mån bidraga till ljusets och tankefrihetens 

vidmakthållande i ett tidehvarf, som från alla sidor synes 

hota med skymning och barbari så i kyrkan som staten 

och med den våldsammaste omstörtning af vårt släktes 

1) Armfelt t Tengström 7 febr. 1813. Att initiativet utgått från 

prokansler, förmodar redan Schybergson i Ett literärt projekt från 

ar 1813 (i Abo Tidnings Nyarsalbum 1895 s. 42—51) samt Jakob. 

Tengströms vittra skrifter (Sy. litt. sällsk. skr. t. 41) s. 128 följ. 
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heligaste rättigheter". Och förutsåg prokansler med till- 

fredställelse, att akademins ,så utmärkt skickliga och all- 

mint aktade“ lärare skulle skynda att realisera detta 

kanslers „ädla förslag.” Val insåg prokansler de svarig- 

heter, som reste sig mot planen till följd af den politiska 

ställningen och emedan förbindelserna med ,den öfriga 

respublica litteraria“ voro så afbrutna, ,att få nya böcker 

kunna anskaffas, att föga någon lärd journal eller tidning 

står för det närvarande att erhålla och än mindre någon 

litteraire brefväxling med utrikes litterateurer och veten- 

skapsidkare kan eller får vidtagas". Men dessa olägenhe- 

ter, tänkte prokansler, kunde afhjälpas innan tryckningen 

begynte, och för öfrigt voro en del ämnen af den art, att 

de väl kunde utarbetas med „till hands varande hjälpre- 

dor“, om också den sista handläggningen erfordrade ett 

„för ögnablicket saknadt litterairt biträde.” 

I fråga om de särskilda ämnen, som i publikations- 

serien borde intagas, ansåg Tengström, att de kunde hän- 

föras till tre kategorier: 

,a) nya eller hartills otryckta afhandlingar in omni 

scibili af sant vetenskapligt värde sa till stil som innehåll; 

b) redan för detta vid universitet[et] genom tryck ut- 

gifna akademiska arbeten, disputationer och stréskrifter, 

som numera äro svåra att öfverkomma, men dock för- 

tjäna att förvaras at eftervärlden; 

c) historiska anteckningar om universitetets och dess 

särskildte tillhörigheters och inrättningars tillstånd, de där- 

vid sedan 1808 förefallne och än framdeles timande mär- 

keligare förändringar, akademiska befordringar och döds- 

fall med vidfogade nekrologer öfver minnesvärda lärda 

min, förteckningar à utkommande disputationer med hvad 

mera, som kan hora till en universitets krönika." 
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Vid utarbetandet af „Acta“ skulle, enligt prokanslers 

mening, främst akademins professorer vara värksamma, 

men äfven af öfriga academici såväl som af utanför uni- 

versitetet staende lärde och litteratérer kunde lämpliga 

arbeten -,gärna emottagas och begagnas.“ Dock skulle 

inga anonyma eller pseudonyma afhandlingar godkännas 

till införande. Granskningen och utgifningen af de för 

serien afsedda arbetena skulle öfverlämnas at en under 

prokanslers ledning stående redaktionskomité af repre- 

sentanter för de skilda fakulteterna, en för hvardera af 

de högre samt fyra för den filosofiska. Dessa sju herrar, 

hvilka kunde ombytas för hvarje tom af serien, men 

också kvarstå 1 sitt uppdrag längre tid, efter fakul- 

tetens godtfinnande, skulle, där så behöfdes, föreslå nö- 

diga rättelser och omarbetningar 1 de emottagna arbe- 

tena samt med förf:s tillstånd öfverlåta dem till andra 

sakkunnigas bepröfvande. — Kostnaderna skulle lämpli- 

gast bestridas med hjälp af Bilmarkska fonden. 

Äfven för den andra publikationsserien, som man 

tänkte sig att skulle utgifvas på svenska och hvars 

syftemål, såsom redan nämnts, skulle vara ,att på ett fatt- 

ligt och populärt sätt" befrämja upplysningen och natio- 

nalandan inom landet, hade prokansler enligt Armfelts 

särskilda uppmaning utarbetat ett icke mindre detaljeradt 

program. Då alla, som hade äran att tillhöra akademin 

— hette det i betänkandet —, voro ,ej blott littera- 

teurer och vetenskapsidkare, utan äfven medborgare och 

medlemmar af ett och samma fädernesland“, så kunde 

kanslers förslag icke vara annat än kärkommet, hvar- 

jämte det, enligt prokanslers mening, tjänade „till bevis 

à det förtroende H. Exc. för oss så i litterairt som med- 

borgerligt afseende hyser, helst alltid någon stund kan 
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vara öfrig ifrån vara egenteligen vetenskapliga yrken och 

ämbetsmanna-göromäl och en sådan stund val ej kan 

vara bättre eller nöjsammare använd än till främjande af 

redeliga landsmäns upplysning och gagn och att genom 

ett fritt och inbérdes meddelande af vara kunskaper och 

grundsatser bade lifva och befästa kärleken fôr den fo- 

sterjord, 1 hvars skéte vi själfva uppvuxit och den vi en 

gång förr eller senare skole lämna i arf at barn och ef- 

terkommande“. 

Prokansler tänkte sig vidare, att serien, som helt en- 

kelt kunde kallas ,Läsning för finnar", skulle utgå, pa 

samma sätt som den latinska, 1 fria häften på tider, då 

tjänliga materialier erhållits. På sådant sätt skulle arbetet 

blifva hvarken ,brydsamt eller besvärligt” för de blif- 

vande redaktörerne, hvilka säkerligen komme att bestän- 

digt understödjas med bidrag af , upplyste och fosterlan- 

det tillgifne medborgare". Enligt prokanslers mening > 

borde nämligen en redaktion tillsättas, 1 hvilken han för 

egen del var villig att 1 mån af sin tid medvärka, men 

alla finska medborgare borde ha rätt ,att genom ifrägava- 

rande organ eller periodiska skrift kommunicera sig med 

läsande landsmän”. Till publikationen skulle främst emot- 

tagas sådant, som kunde tjäna till att befordra känslan 

för religion och fädernesland samt öka kännedomen af. 

eget lands natur, historia, språk m. m. Däremot önskade 

Tengström, att politiken för dagen skulle vara utesluten 

och särskildt hvad som rörde kejsardömets statsintresse 

och diplomati. !) 

Prokanslers båda betänkanden omfattades till alla 

delar och utan motsägelse af konsistoru ledamöter. ?) I 

1) K. P. 6 mars 1813, kone. 

SR. ie. 1070.13 aprıl 1813. 
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sitt svar till Armfelt uttalade konsistorium sin tacksam- 

het for kanslers , ädla och varma nit för akademins så 

litteraira som medborgerliga anseende". Medan kriget 

hämmade kommunikationerna med den öfriga lärda värl- 

den och beställningen af utländska arbeten, komme nog 

utgifvandet af de ifrågasatta ,acta litteraria“ att mötas af 

stora svårigheter, men man gjorde sig förhoppning om 

att billiga läsare skulle bedöma företaget därefter och göra 

rättvisa åt akademins ,goda och välmenta afsikter.“ Pro- 

kanslers betänkanden meddelades till kanslers grauskning 

och särskildt förordades till K. M:ts stadfästelse biskopens 

»und. förslag till utgifvande af ett periodiskt arbete ifrån 

akademiska boktryckeriet i Åbo under titel af Läsning 

för finnar”. Uti serien, som komme att utgå 1 fria häften 

om 12—15 ark, skulle behandlas följande ämnen: 

»1:o. Hvarjehanda 1 lätt och populaire antingen bun- 

- den eller obunden styl författade stycken och afhandlin- 

gar, tjänlige att hos Finlands invånare af alla folkklasser 

bilda, stärka och underhålla en varm känsla för religio- 

nen, för fäderneslandet, för regenten, för konstitutionen 

och lagarna, för all sig därpå stödjande samhällsordning, 

för högre och lägre medborgares fri- och rättigheter och 

för alla de ädla och manliga samfundsdygder, utom hvilka 

hvarje stat snart skall falla ett rof antingen för invärtes 

partier och tvedräkt eller för främmande inkräktares våld 

och ärelystnad. 

2:0. Upplysningar 1 landets historia, antiqviteter och 

geografi, dess statistik, seder, lefnadssätt och industri 

med flere till en närmare kännedom af land och folk hö- 

rande uppgifter, hämtade antingen ur tryckta eller hand- 

skrifna handlingar, originaler eller öfversättningar, med 

särdeles afseende å de viktiga politiska förändringar vårt 
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land de sistförflutna aren Öfvergätt; 1 hvilket sistnämnde 

afseende enahanda uppgifter äfven ur ryska historien 

och statistiken synas kunna i ett sammanhang harmed 

lämpeligen meddelas. 

3:0. Anmärkningar om landets språk och hjälpe- 

medlen att detsamma odla och fullkomna äfvensom finska 

skaldestycken eller så kallade runor af erkändt värde, så 

1 äldre som senare tider sammanfattade, skola med vidfo- 

gad verbal svensk öfversättning här införas, beledsagade 

af nödige upplysningar ur folkets mytologi och fornsa- 

gor, så vidt de kunnat ifrån förfäderne på en senare tid 

fortplantas. “ 

Utanfôr serien skulle den s. k. dagspolitiken sta. 

Det hette nämligen 1 förslaget: 

„Hvad politiken för dagen beträffar eller ryska kej- 

saredömets nuvarande statsinteressen, ministeriella under- 

handlingar, krigshändelser och öfriga vare sig ofredliga 

eller vänskapliga förhållanden till grannar och utrikes 

makter med mera sådant, som af oss 1 vårt läge ej kan 

hvarken rätt kännas eller rätt bedömas, synes det vara 

rådligast att ej inlåta sig i slika undersökningar, då faran 

att misstaga sig och att säga oriktigheter är så uppen- 

bar.“ 1) 

Uti sitt svar till konsistorium förklarade Armfelt, - 

att han godkände planen för den latinska publikationen 

och att han förväntade sig ,af herr biskopens och consi- 

storii academici äfven vid detta tillfälle ädagalagde kär- 

lek för vetenskaperne och nit för akademins anseende att 

snart och såvidt omständigheterne det medgifva se de 

åtgärder, som i omförmälte afseende kunna pröfvas nö- 

DIR MR 13 apr 1813: 
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dige vidtagne.“ Planen fôr den svenska serien af uppsat- 

ser hade han däremot 6fverlamnat till kejsarens pröfning 

och stadfästelse. Under förbidan därpå föreslog han att 

i den af akademin utgifna almanackan matte — såsom 

under svenska tiden varit vanligt — meddelas populära 

uppsatser i nyttiga ämnen, afsedda för allmogen. Utgif- 

terna skulle utan förhöjning af det vanliga priset be- 

kostas af akademin, som öfverhopats med monarkens 

nåd och därför borde anse för sin plikt ,att äfven med 

åsidosättande af egne fördelar söka bidraga till våra lands- 

mäns upplysning och nyttige kunskapers utspridande.“ 1) 

Det var sålunda rätt vackra uppgifter som förelades 

akademins ,så utmärkt skickliga och allmänt aktade“ lä- 

rare. Att svårigheter till en början skulle möta med an- 

ledning af de krigiska tiderna förstod Armfelt väl, men 

såsnart fredliga förhållanden åter inträdt genom det franska 

öfverväldets kufvande, förväntade han sig de bästa re- 

sultat. Innan han ännu mottagit konsistorii betänkande, 

skref han otåligt till Tengström: ,Jag längtar att se Ert 

beslut, mine herrar, relativt till den anmaning, jag tagit 

mig friheten att göra Er att taga till pennan dels för att 

sprida egen glans, dels för att skapa en opinion 1 landet.“ 

Han tröstade med att kommunikationen höll på att retab- 

leras med Tyskland och redan börjat med England samt 

att öfriga länder, hvilka ännu voro stängda, ,torde i denna 

moment vara af så liten intérét för både litteraturen och 

samhällsbandet och moralen, så vi alldeles ej böra sakna 

deras productions d'esprit et de sciences". På våren s.å. 

förmodade han, att akademins periodiska arbeten skulle 

komma 1 gång såsnart fransoserne voro drifna till Rhen- 

!) Armfelt t. konsist. 24 apr., 4 juni 1813. 
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strömmen, och mot slutet af året förklarade han: ,Jag ar 

üfvertygad om att sa snart Tysklands befrielse ar full- 

komnad (som synes vara hart nar) skall dess lärde och 

universiteter skynda sig att atertaga sin värksamhet. Det 

blir ett slags moraliskt behof, understödt af politiske con- 

siderationer. Men med Frankrike torde det ej gå sa fort, 

ty dess öden äro incalculable, hvad vändning ock sakerna 

taga.” 1) 

Att utom prokansler äfven konsistorii ledamöter åtm. 

i början mottogo kanslers ,ädla förslag” med tillfreds- 

ställelse, behöfva vi icke betvifla Men tyvärr motsva- 

rade resultaten på intet sätt ansatserna. Med den nåd. 

stadfästelsen å förslaget till en populär serie dröjde det 

intill år 1816, så att under Armfelts kanslerstid företaget 

fick hvila. För den lärda publikationsserien utsågs på 

hösten 1813 en redaktionskomité, bestående af prof. Joh. 

Gadolin, Hällström, Fattenborg och Lagus för den filo- 

sofiska, G. Gadolin för den teologiska, Calonius för den 

juridiska och v. Haartman för den medicinska fakulte- 

ten. Och någon tid därefter beslöt konsistorium, efter 

påminnelse af prokansler, att genom annons i Åbo tidning 

underrätta medborgare 1 landet om den tid, inom hvilken 

uppsatser skulle lämnas till tryckning uti serien. ?) Men 

utöfver dessa förberedelser kom man icke. De svårig- 

heter konsistorium från första början förespått för den 

utmärkta planens värkställighet blefvo större än man kan- 

hända tänkt sig. En viss blyghet och anspråkslöshet af- 

höll måhända en och annan från att uppträda, men utan 

tvifvel medvärkade jämväl tröghet och indifferentism till 

1) Till Tengström 27 mars, 31 maj, 4 dec. 1813. 

2) K. P. 13 juli, 22 okt., 30 nov. 1813. 
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företagets afstannande. T. o. m. den betydligt enklare 

uppgiften att forse almanackan med lämpliga uppsatser ,1 

moraliska och oeconomiska ämnen" mötte flera svårigheter, 

innan den blef fylld.!) 

En särskild anledning att taga de lärda herrarnes 

litterära produktionsförmåga 1 anspråk erhöll Armfelt, då 

mot slutet af år 1813 den ryska upplysningsministern 

grefve Alexej Razumowsky utbad sig hans medvärkan 

för åstadkommandet af en ny upplaga af prof. Sablowskys 

geografiska beskrifning öfver Ryssland. Grefven önskade, 

att de delar däraf, som berörde Finland, blefve på stället 

kontrollerade, rättade och förfullständigade.?2) Armfelt 

förstod, att uppdraget icke berodde på något särskildt 

intresse för Finland, utan att det hade sin grund 1 ,en- 

skilte vuer“, men ledd af önskan att bistå den ryska mi- 

nistern, som han för sin del värderade, satte han sig ge- 

nast i förbindelse med vederb. personer i Åbo för att få 

dennes begäran uppfylld. Han uppdrog åt prokanslern, 

biskop Tengström, att 1 samråd med professorerne Häll- 

ström, Pippingsköld, J. Gadolin och Wallenius såsom med- 

hjälpare ombesörja den nödiga undersökningen samt till- 

sade konsistorium att utanordna nödiga medel för den ryska 

öfversättningen. I den skrifvelse af !/,, 1813, hvari han 

underrättade prokansler om uppdraget, förklarade Armfelt, 

att han visserligen tvekat att missbruka det förtroende 

och den beredvillighet att tillmötesgå hans önskningar 

de utnämnde herrarne plägat visa honom, men att , den 

lyckliga erfarenhet” han inhämtat om dessa mäns „out- 

1) K. P. 29 juni 1813, 14 juli 1814. 

?) Razumowsky t. Armfelt **/,, 1813 (på ryska), kansl. ark., 1813 

ars brefakter. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



424 

trötteliga nit för allmänt nyttige kunskapers befräm- 

jande“ besegrat hans villrädighet. „Det är icke utan be- 

kymmer, skref han vidare, jag ser mig hafva ökat antalet 

af de göromål, hvilka åtfölja Tit. viktiga ämbete, igenom 

det uppdrag, jag 1 ofvanförmälte måtte gifvit Tit., men 

Tit. sällsynta värksamhet är mig en säker borgen, att 

Tit. icke undandrager sig att äfven härutinnan befrämja 

upplysningen, för hvilken Tit. med så lyckeligt nit upp- 

offrat sin lefnad. Äfvenledes är jag öfvertygad, att 

ofvanbemälte herrar professorer, hvilka jag velat kalla att 

Tit. uti ifrågavarande göromål biträda, oaktadt deras 

trägna sysselsättning, med vanlig beredvillighet, af till- 

gifvenhet för mig och af kärlek för vetenskaperne, skola 

åtaga sig det därmed förenade besvär." Litet senare trö- 

stade Armfelt biskopen med anledning af det besvär detta 

uppdrag jämte omsorgen om de juridiska examensfordrin- 

garnas reglerande vållade, med de smickrande orden: 

» Visserligen är Herr Biskopen surchargerad med göromål, 

men så har ock Gud gifvit hufvud och lätthet att arbeta.” 

Han förmodade, att der finska geografin icke skulle blifva 

något Marstrands arbete, då biskopen hade så framstående 

medhjälpare att tillgå.) 

1) Armfelt t. biskop Tengström !/,, 1813, d:o t. Razumowsky 

samma dag (på ryska), kansl. ämb. brefkonc. 1809 —1815; K. P. *°/,, 

1813; Armfelt t. Tengström 5 jan. 1814 I enskild skrifvelse till 

Tengström utlät sig kanslerssekreteraren d. ?/,, 1813 om detnya upp- 

draget: „Exec. är värkligen bekymrad för det besvär han därigenom 

förorsakar Farbror, men finnes väl någon utom Farbror, åt hvilken 

han kunnat gifva sagde uppdrag? Uti vårt på kunnige män fattige 

land tyckes det vara deras öde, hvilka äga skicklighet och lärdom, 

att blifva öfverhopade af göromål. Af uppriktigt hjärta önskar jag, 

att Farbrors klena hälsa ej måtte lida af den oupphörliga sysselsätt- 
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Som Armfelt förutsåg, att den af honom tillsatta 

komitén icke kunde utföra sitt uppdrag utan att inhämta 

upplysningar af vederb. ämbetsvärk, vände han sig till 

gen. guvernören frih. Steinheil med anhållan att denne 

måtte underlätta komiténs arbeten genom att 1 händelse 

af förfrågningar från biskopen infordra från lokala sty- 

relser och tjänstemän sådana upplysningar, som erfordra- 

des för kännedomen af landets närvarande läge. Och då 

något senare svårigheter mötte med afseende å uppgif- 

terna från det med Finland återförenade viborgska gu- 

vernementet, uppmanade han Tengström att äfven i denna 

fråga vädja till gen. guvernören, som tidigare utarbetat 

en utmärkt karta öfver länet och för visso skulle stå till 

tjänst med sin erfarenhet. Äfven hoppades Armfelt på 

att komitén skulle erhålla god hjälp af den förre protes- 

sorn vid svenska krigsakademin, topografen och astro- 

nomen N. G. af Schultén, på hvars vänliga tillmötes- 

gående han räknade. ”) 

Tengström tog emot uppdraget, och, trogen sin vana 

att gå främst i arbetet, torde han till största delen själf 

ombesörjt detsamma, om han också meddelade sig med 

sina medkommittenter om resultaten af sin möda. Genom 

v. Haartman satte han sig 1 förbindelse med Sablowsky 

och andra lärde 1 Petersburg och af gen. guvernören 

Steinheil erhöll han löfte om allt det understöd denne 

ningen." — „Det är — tillfogade han ett par veckor senare (??/,, 1813) 

— icke allenast deras enhälliga önskan, som personligen äro Farbror 

tillgifne och tacksamhet skyldige, såsom jag, utan äfven vetenska- 

pernas och fosterlandets !“ 

1) Armfelt t. Steinheil !/,, 1813 (på ryska), kansl. ämb. bref- 

konc. 1809—1815; d:o t. Tengström 1/,, ?9/, 1814; v. Haartman t. 

Tengström ?? 1813. 
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kunde lämna.!) Men arbetet stötte pa svårigheter och 

drog ut pa tiden. Till hinder, som mötte, hörde bl. a. 

svarigheten att erhalla bestämda uppgifter om det ännu 

icke organiserade viborgska guvernementets judiciella och 

administrativa förhållanden. Armfelt hänvisade därför 

biskopen — utom till gen. guvernören — till den med 

länets statistiska undersökning sysselsatte Radloff, men 

ansåg att den administrativa beskrifningen också kunde 

uppskjutas för att icke fördröja arbetet.?) I trots af all 

använd fit blef geografin icke färdig inom den tid Ra- 

zumowsky gjort sig förhoppningar om. Med en viss ironi 

skref Armfelt på våren 1814, då kejsarens ankomst emot- 

sags, till Tengström: „Rassomoffsky har visserl. ej kän- 

nedom af hvad som fodras för att fullborda ett geogra- 

fiskt arbete, men han torde hafva orsaker till sin impa- 

tience, hvilka ligga 1 enskilte vuer. Till exempel, alla 

skola vid kejsarens aterkomst presentera produkter af sin 

varksamhet; ma hända att ministern für upplysningen 

1) „Ich werde jedesmal — skref Steinheil den 1"/,, nov. 1813 

till Tengström — mein eifrigstes Bestreben dahin gerichtet sein las- 

sen, Eur. Hochwürden nach Kräften zu unterstützen und unverziiglich 

die nöthigen Nachrichten von denen gehörigen Ortsobrigkeiten zu 

requiriren und Eur. Hochwürden zuzustellen — — — Die richtige 

Beschreibung dieser Provinz in Ansehung ihrer Einwohner, Lage Cli- 

mates und Beschaffenheit des Bodens und derselben angepassten Ver- 

fassung ist von dem grössten Nutzen. Finnland ist die jüngste der 

Provinzen des russischen Reichs und noch wenig gekannt; eine ge- 

nauere Kenntniss würde das Interesse für dieses Land rege machen.“ 

Tengstr. brefsaml.; konc. i gen. guv. kansliets 2:dra exped. journal 

1815, d. IV n:o 780. 

2) vi Haartman +. Tengström 77/,,; 2/12 1813; 3/5 2/1, 2 1814. 

Sina uppgifter om Finland hade Sablowsky fätt fran Djurbergs geo- 

grafi efter en i rikskollegium gjord öfversättning. 
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skulle vara glad att framte ett opus som det, hvilket är i 

fråga —; 1 alla fall kan sådant ej värka pa Edert arbete, 

som par complaisance uppoffra en dyrbar tid och böra 

fa göra det efter god tycko. Rassomoffsky är en hederl. 

karl, var akademis och dess cancellers vän; således skall 

han ej blifva svår att bringa till tålamod." !) — Resultatet 

blef att Razumowsky måste afstå från nöjet att inför sin 

herre ståta med den finska geografin och Armfelt fick 

en anledning till att förtreta sig åt „sköldpaddans liflig- 

het" inom de litterära kretsarna i Åbo. 

Stort bättre avancerade de planlagda litterära före- 

tagen icke efter Armfelts tid. Om „Acta“ inhämta vi just 

intet annat än att efter Calonius och v. Haartman nya 

medlemmar 1 komitén utsägos, så vi kunna antaga, att 

hågen för desamma icke stigit hos de lärda herrarne.?) 

Med all rätt kunde akademins vicekansler grefve Aminoff 

år 1821 säga, att „Acta litteraria“ tycktes vara för acade- 

mici „en svar nöt att bita uppå".3) Om den andra, den 

populära serien må här 1 korthet nämnas, att konsisto- 

rium erinrades därom år 1816 af den nya kanslern, stor- 

1) Armfelt t. Tengström °°/,, **/, 1814. 

*) Påminnelser saknades icke. Den !/,, 1814 framhöll L. G. v. 

Haartman för prokansler, att ,Actas* utgifvande skulle bidraga till 

den célébrité akademin ännu saknade samt visa vederbörande, ,att den 

grundliga lärdomen icke lämnat akademin med salig Porthan“. År 

1815 berättade adj. L J. Prytz, att konsistorium meddelat sig med 

bokhandlare 1 Leipzig om tryckningen af „Acta“, men att villkoren 

icke voro afgjorda. Vid samma tid förberedde P. till serien en zoolo- 

gisk uppsats. O. E. A Hjelt, Naturalhistoriens studium s. 403—405. 

3) Aminoff t. Rehbinder 14 nov. 1821. — Nöten knäcktes först 

i och med utgifvandet af Finska vetenskapssocietetens , Acta", som 

började år 1840. 
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furst Nikolai Pawlowitsch, som meddelade, att han med 

„synnerlig tillfredsställelse* upptagit konsistorii förslag 

och föredragit det för kejsaren, som „med nädigt välbe- 

hag ansett detta nya bevis af konsistorii medlemmars nit 

att äfven utom kretsen af sin egentliga ämbetsmanna värk- 

samhet gagna sitt fosterland genom sin lärdom och sina 

kunskaper“. Jämte det storfursten sälunda underrättade 

om kejsarens stadfästelse à förslaget, uppmanade han kon- 

sistorium att genom skyndsamma ätgärder för arbetets 

utgifvande förvärfva sig nya anspräk pä hans tillgifvenhet 

och sina landsmäns erkänsla.!) Dessa paminnelser hade 

ocksä till följd, att fragan om företagets realiserande under 

flera ar togs till tals 1 konsistorium, en instruktion för 

arbetets utgifvande uppgjordes ar 1817 och behandlades 

under de följande aren, ar 1818 uppmanades bokhandlare 

och boktryckare att framställa sina anbud och ar 1819 

tillsattes sluthgen en redaktionskomité, bestaende af 6 le- 

damöter med Tengström såsom ordförande. Bland företa- 

gets vänner var den sistnämnde fortfarande värksam, 

afven efter det han ar 1817 lämnat prokanslersbefattnin- 

gen.*) Bl. a. fortsatte han det af Armfelt erhållna geo- 

grafiska uppdraget och üfverlämnade aren 1814—1817 till 

de kommitterades granskning ett af honom författadt „För- 

sök till en geografi öfver Finland“. Någon rysk upplaga 

af arbetet kom emellertid aldrig ut och äfven den svenska 

texten, som var afsedd för , Läsning för finnar", lämnades 

otryckt af skäl, som vi icke känna. Ett par andra upp- 

satser, som påtänktes för samma serie, torde icke ens 

avancerat öfver de första förberedelserna. De af Armfelt 

1) Kansl. t. konsist. 4 maj 1816. 

*) G. G. Hällströms mem. prot. 
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och Tengström med värma omfattade företagen delade 

det gemensamma ödet att till sist öfverlätas åt glömskan. !) 

På samma sätt gick det med ännu ett litterärt före- 

tag, som under Armfelts sista dagar startades af den ryska 

utrikesministern grefve N. Rumjanzow. Det utmärktes 

af en mer internationell karaktär än de föregående sträf- 

vandena af samma art, ity att det afsåg intet mindre än 

att åstadkomma en täflan med den lärda världen utanför 

landets gränser. Men vi lämna detta ämne för att åter- 

komma därtill 1 ett följande kapitel, där relationerna till 

Rysslands lärda mecenater skola tagas till tals. 

& 

Att utgången pa de litterära försöken icke blef bättre 

och att den vetenskapliga odlingen vid denna tid icke gjorde 

synnerliga framsteg, hade, såsom redan antydts, till god 

del sin grund 1 tröghet och indifferentism, vare sig denna 

då berodde på individuella orsaker eller på det allmänna 

tryck den politiska omstörtningen utöfvade på det lärda 

samhällets vilje- och arbetskraft. Men det litterära stilla- 

ståendet hade också sin förklaring 1 vissa praktiska svå- 

righeter, som bidrogo till att hämma produktionen på 

det vetenskapliga området, och särskildt medvärkade 

därtill det rådande tryckerimonopolet samt den såväl 

1) Härom vidare Schybergsons redan nämnda uppsatser 

och A. Hjelt, Om erkebiskop Tengströms ,Försök till en geografi 

öfver Finland" i Fennia I: 6—10. — Uti serien var det måhända me- 

ningen att trycka en af J Tengström författad berättelse om det 

nya akademihuset, som i det föregående (s. 40) omnämnts. — Planen 

med , Läsning för finnar" kan anses ha blifvit realiserad först med 

f. litt. sällskapets , Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen”, som bör- 

jade 1841. y 
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däraf som af de allmänna tidsförhällandena härflytande 

dyrheten pa bokmarknaden. 

Allmänt klagades öfver svårigheten att fa nya arbe- 

ten tryckta pa det akademiska tryckeriet, det enda i sta- 

den och utom ett obetydligt tryckeri 1 Vasa det enda i 

landet. Innehafvaren, mag J. Chr. Frenckell, upprätthöll, 

hette det, alltför höga taxor och tog für ringa hänsyn till 

de lärda författarnes behof, medan tryckeriet upptogs af 

andra inbringande bokföretag och af det officiella tryc- 

ket, som efter den politiska omhvälfningen öfverläts åt 

Frenckell.!) Man väntade sig därför en förändring till 

det bättre, då univ. sekr., sedan professor J. Fr. Ahlstedt 

år 1812 anhöll hos regeringen om tillstånd att inrätta ett 

andra tryckeri 1 staden. Ansökningen hänsköts först till 

consistorium academicum, där frågan gaf anledning till 

mycket divergerande åsikter. Åberopande ett precedens- 

fall från år 1805, då 1 enlighet med konsistorii majoritets 

afstyrkande utlåtande hans kongl. svenska majestät afsla- 

git mag. doc. G. I. Hartmans anhållan att få inrätta ett 

1) Kontraktet med Frenckell, uppgjordt år 1805 på tjugu år, 

tryckt af F. W. Pipping i serien , Historiska underrättelser om bok- 

tryckeriet i Finland”, Finska vetensk. societetens Acta tom VIII, p 

II: 348-852. Däri öfverläts åt Frenckell akademins genom kgl. re- 

solutioner åren 1765 och 1794 stadfästa privilegium exclusivum på 

tryckningen af finska psalmböcker och katekeser äfvensom den aka- 

demin medgifna tullfriheten på 1,000 ris tryckpapper, som för till- 

fället betalades af kronan i penningar med 104 rdr. 8 sk. b:co årligen 

(i den nya staten af 1811 upptagen till 150 rub. s.). Boktryckaren å 

sin sida var skyldig att utan ersättning trycka allt, som erfordrades 

till akademins egen tjänst — program, lektionskataloger, blanketter 

m. m. — samt att leverera disputationstrycket till lägre priser än de 

vanliga, enligt närmare föreskrifna taxor. Tryckerirörelsen var, såsom 

Pipping framhåller, mycket förmånlig för Frenckell, hvilken skötte 

sina affärsintressen med omtanke och sedvanlig yrkesegoism. År 1811 
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tryckeri, yrkade några bland de äldre professorerne — G. 

Gadolin, Calonius, Gabr. Bonsdorff och Wallenius — pa 

ansökningens refuserande. Bl. a. framhölls den omständig- 

heten, att Frenckell till fullo uppfyllt sina aligganden, 

hvilka, om ock förmånerna voro stora, till en del voro 

nog så ,onereusa“, och att det stred mot rättvisa och 

billighet att nu utsätta honom för en konkurrens, som 

han vid kontraktets uppgörande icke påräknat och som 

dessutom kunde förorsaka dröjsmål med det akademiska 

trycket genom att antalet arbetare på det akademiska 

tryckeriet måste minskas. Wallenius för sin del framhöll 

det olämpliga 1 att en professor lät sig distraheras af om- 

sorgen om ett tryckeri, „varandes professorn 1 denne öf- 

vertygelse så mycket fastare som professoren med sig 

själf visste, att han ej ägde någon ledighet att till ett 

dylikt eller annat vidlôftigare bigöromål använda". V1- 

dare uttalades den mening, att det akademiska tryckeriet 

fullt ut motsvarade tidens behof, ity att, såsom Wallenius 

uttryckte sig, ,hvarken Sveriges eller Finlands litteratur 

öfverlät konsist. för ett, år 1812 för tre år åt Frenckell privilegium 

på tryckningen af almanackorna samt stats- och civilkalendern för en 

årlig arrendesumma af 1,000 rub. b. a. (1. c. sid. 357—359). Genom skr. 

af den 7/,, febr. 1814 underrättade kansler konsistorium om att fram- 

deles 2 ex af alla från tryckeriet utgående arbeten borde sändas till 

kejserl. publika biblioteket i Petersburg. Tillsägelsen grundade sig på 

yrkande af statssekr. Alexej Olenin, som i skrifv. af 1%/, 1814 till 

Armfelt erinrade om att biblioteket, i trots af en kejserl. förordn. 

af 14/,, 1810 rörande bibliotekets förvaltning, ännu icke fått några le- 

veranser från det nyss förvärfvade Finland. Olenin önskade att, om 

möjligt, få äfven redan utkomna publikationer. Armfelt svarade (°/, 

1814), att han icke kunde gifva hopp om uppfyllelsen af sistnämnda 

önskan, men lofvade vidtaga åtgärder för att få Olenins fordran till- 

fredsställd Kansl. ämbetets brefakter 1814 och brefkone. 1809 —1815. 
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hade nägonsin varit eller kunnat vara särdeles produktiv 

och syntes icke heller lofva att snart blifva det, minst pa 

artiklar af redbart vetenskapligt värde". Ehuru en kon- 

kurrens 1 allmänhet kunde ha sina fürdelar och ett mo- 

nopol sina faror, menade Gadolin och Bonsdorff, så hade 

dessa principer icke här sin tillämpning, emedan en öfver- 

produktion ofta ledde till tillvärkningarnas försämring 

och på bokkonstens område skulle ha till följd att för 

vinnings skull ,, mindre uppbyggliga eller mindre smak- 

fulla" arbeten komme att utgifvas och orten komme att 

„öfversvämmas af onyttige skrifter, som kanske behaga 

pluraliteten af människor, men 1 själfva värket aflägsna 

upplysningen, för hvilken källor icke saknas, om de med 

sorgfällighet anlitas”. — Flere ,sa moraliska som politiska 

skal“, så slutade rektor sitt andragande, funnos för 

handen, , hvilka i samma man afstyrka boktryckerier-, 

nes flerfaldigande, som de kräfva ovillkorligen, att 

boktryckerierna, hvilkas alster à sederna och tänke- 

sätten hafva ett sa stort inflytande, allt böra sta under 

öfverhetens närmaste tillsyn“.!) 

1) Genom rektor sattes mag. Frenckell i tillfälle att be- 

vaka sina förmåner i en till H. K. M. ställd förklaring, som beford- 

rades till reg. konseljen. Han höll naturligtvis for att landets litte- _ 

rära behof voro for obetydliga for att erfordra flere tryckerier, hvil- 

ket framgick däraf att han under de senaste aren mast nedlagga tva 

af sina fem prässar. Yttrandet utmärktes for öfrigt af yrkesafund- 

sjuka och häftiga insinuationer mot Ahlstedt, som tillraddes att halla 

sig till sin väl aflönade tjänst i st. f. att inblanda sig i ett yrke, som 

han icke förstod; äfven konsistorium fick sig i tämligen nargaende ord 

en uppmaning att hindra professoren fran att försumma sitt ädla kall. 

Den andra boktryckaren i landet, C. A. Londicer i Vasa, hade intet 

att anmärka mot ansökningen, hvaraf han icke väntade sig kon- 

kurrens. 
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Gentemot denna konservativa uppfattning tillstyrkte 

emellertid det öfvervägande flertalet i konsistorium in- 

rättningen af ett nytt tryckeri såsom ett kraftigt och af 

behofvet päkalladt medel att befrämja den litterära odlin- 

gen, välständet och upplysningen 1 landet. Pa sitt van- 

hga korta och klara sätt konstaterade Hällstrôm, att un- 

der de senaste aren flerfaldiga hinder och svarigheter 

plägat möta dem som anlitade det enda tryckeriet, att 

expeditionen varit långsam och priserna högt uppstegrade, 

hvilket allt talade för „nödvändigheten af utvidgad bok- 

tryckeriinrättning“. Johan Gadolin yttrade, ,att vid Fin- 

lands nuvarande lyckliga ställning det nu mera ej kan vara 

minsta tvifvelsmäl underkastadt, sasom det ock af alla 

upplysta landers länge stadgade erfarenhet tillräckeligen 

är utredt, att allmänt välstånd och allmän upplysning 

ganska mycket skulle befordras, om flere af bemedlade 

och omtänksamme förläggare anlagde boktryckerier med 

hvarandra komme uti en lofvärd täflan om allmänhetens 

förtroende". Avellan framhöll på sitt pompösa, vidtsväf- 

vande sätt, hurusom man, efter att ha blifvit , från svenska 

samhällsbandet afskilde“, icke mera hade samma obehind- 

rade åtkomst som förr. till de i Sverige utkommande 

„till en allmänt gagnelig upplysnings och förständs bild- 

nings vinnande tjänliga litterära produkter", hvaraf åter 

följde, „att vi således, så vida vi från vårt fädernesland : 

önska aflägsna ett allmänt mörker och barbari, böra med 

vårt odelta, nitfulla medvärkande söka befrämja hvarje 

mått och steg och hvarje inrättning, som till ett sådant 

ändamåls vinnande kunna finnas erforderliga". Att det 

påtänkta tryckeriet var behöfligt och skulle värka välgö- 

rande, därom trodde professorn , hvar och en opartiskt 

och fördomsfritt pröfvande domare äga en själfklar 
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och okullstötelig öfvertygelse“. Framhällande det akade- 

miska tryckeriets ringa produktion, som utöfver akade- 

miska arbeten och officiella kungörelser samt den offi- 

ciella tidningen var begränsad till omtryckningen af finska 

katekeser och psalmböcker, uttalade Avellan såsom sin 

mening, att ,en så långt öfverdrifven inskränkning af 

boktryckeriets användande och det på en ort, där uni- 

versitetets närbelägenhet likväl mängfaldigar de litterära 

behofven, kan svårligen förklaras ur annan grund än den 

håglösa maklighet, hvari en så mödlöst riklig som af en 

medtäflare ohotad utkomst, till och med midt under den 

känn baraste litterära hungersnöd, nedsöfver ägaren af det 

hitintill monopoliskt privilegierade boktryckeriet*. Pa 

samma sätt som Hällström framhöll Avellan, att ett bok- 

tryckeri icke behöfde inkräkta pa en professors ämbetsbe- 

fattning, hvarpå det Lundbladska tryckeriet 1 Lund, 

upprättadt af den utmärkte eloqventie professorn J. Lund- 

blad, var ett exempel.!) 

Professor Fattenborg vände sig särskildt mot det 

rådande boktrycksmonopolet, som hade till följd att pro- 

duktionen fördyrades och att ,konstsnillet, som genom 

täflan måste väckas, nödvändigt kväfves af debit på illa 

fabricerade, men dock likväl starkt efterfrågade varor". 

Och med talrika exempel uppvisade han, hvilken „obe- 

stridlig brist" som rådde på tjänliga böcker för ungdomen 

vid landets undervisningsanstalter; bristen kunde icke 

fyllas annorlunda än genom täflan mellan flere boktryc- 

kare, som , dela vinsten med den enda, hvilken trycker 

blott det han vill, det han medhinner och framför allt 

1) Härom hos C. Baath-Holmberg, Morfars bok I, 70--72. 
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det honom mest renderar“.!) Med anslutning till detta 

yttrande framhöll Lagus, hurusom det for de förestående 

ryska spräkstudiernas befrämjande i skolorna var nödvän- 

digt att 1 staden trycka undervisningsböcker pa svenska. 

I entusiastiska ord talade Pippingsküld om det stora 

inflytande tryckerierna 1 andra länder utöfvat på bild- 

ningen, och han framhôll sasom kontrast därtill Finland, 

där ännu stor vidskeplighet var rådande. ,Det stora 

medlet — yttrade han — som bidragit att förskingra mörkret 

och utsprida det ljus, hvilket nu upplyser världen och 

som på ett förvånande sätt befordrat människosläktets 

sällhet och förädling, är allmänt kändt, enhälligt erkändt 

1) Nästan alla böcker af detta slag, förklarade Fattenborg, voro 

utländska, svåra att erhålla och en stor del odugliga. Ännu lästes 

icke endast i skolor och vid privat undervisning, utan också vid lan- 

dets högsta lärosäte de odugligaste editioner af de mest studera de 

latinska auktorerne, såsom Virgilius, Cicero och Ovidius. Skulle 

elogventie professoren explicera några mindre brukliga auktorer, så- 

som Plautus, Terentius, Livius, Tacitus m. £., kunde han, till följd 

af bristen på böcker hos studenterne, icke påräkna 10 auditorer i st. 

f. 150. På grekiska författare rådde ännu större brist. Utom qvatuor 

geneseos capita och något dåligt psalterium fanns hebreiska bibeln 

icke hos hälften af dem, som uppgåfvo sig studera teologi. Lexica i 

latin och de moderna språken kunde för dyrt pris erhållas från Sve- 

rige, men i grekiska och hebreiska var fattigdomen på lexica mycket 

kännbar. Pasoris vocabularium var ännu i nästan hvarje skolgosses 

hand, Schrevelius var en rikedom för studenten; endast få hade ett 

dugligt hebreiskt lexicon. Fattigdom rådde jämväl på sådana böcker; 

som professorerne kunde följa vid sina föreläsningar. „Med något in 

theologicis, Kiesewetters logik och Ernesti retorik — menade Fattenborg 

— är detta förråd härstädes på det närmaste uttömdt. I Uppsala tryc- 

kas för det närvarande tyska, franska, latinska auctores classici. Manne 

det samma ej kunde ske äfven i Åbo, lämpadt till en början efter 

skolornas och akademins behof?“ 
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och hégtidigen beprisadt: 1 de länder och riken, dar 

boktryckeriernes mängd är stor, är upplysningen i 

samma förhållande utspridd. Se på Frankrike, England 

och Tyskland! Äro icke vitterhet, vetenskaper och fria 

konster därstädes i största höjd och anseende? Kasta en 

blick på Spanien, Turkiet, Fez och Marocko; där finnas 

inga eller ganska få bokpressar, men så mycket större 

mörker, barbari och vidskepelse. — — — — Då upplys- 

ningens milda strålar äro människornas säkraste ledare 

till dygd och vishet, då ett samhälle, saknande ljusets 

välgörande inflytelse, alltid kvarblifver i mörker och 

villor, huru skulle jag väl kunna förmå mig att lägga 

hinder i vägen för upplysningens allmänna utspridande 

uti mitt fosterland?" 

Med de föregående talarne förenade sig i kortare 

yttranden Palander, Hellenius och Jak. Bonsdorff. Till 

förmån för ansökningen uttalade sig äfven prokansler, 

som ansåg ett andra tryckeri särskildt erforderligt för 

tryckningen af tvenne nya finska bibelupplagor samt för 

uppläggandet af ett nytt finskt lexicon och en finsk gram- 

matik. Därjämte erinrade biskopen om den rika litterära 

produktionen under den gezelianska tiden, då utom det 

akademiska tryckeriet ett enskildt tryckeri arbetade, in- 

nehafdt och ledt af värdiga män, hvilka försummade 

hvarken sina litterära eller sina ecklesiastika göromål, utan 

fastmer kunde framställas såsom ,säkra och värdiga ef- 

terdömen“ för sina efterträdare. !) 

1) K. P. 30 okt., 23 nov. 1812; K. R. [26] jan. 1813; Ahlstedts 

ansökan till regeringskons. §/, 1812. — Ärendet kom alls icke till 

kanslers behandling. Men Armfelt tyckes ställt sig pà konsistorii 

majoritets standpunkt. Kom det nya etablissementet, som han hort 
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Resultatet blef, att konsistorium tillstyrkte ansök- 

ningen, dock med önskan att Ahlstedt förpliktades att 

inom två ar sätta tryckeriet 1 behörigt stand. I rege- 

ringskonseljen understöddes konsistoriimajoritetens åsikt 

af den tidigare (s. 139) nämnde ref. sekr. N. J. Idman (adl. 

Idestam), med hvilken en annan ledamot, postchefen G. 

Ladau, förenade sig. De betänkligheter minoriteten fram- 

ställt ansåg Idman bevisa ,mera nitälskan och välvilja for 

akademins och dess antagna boktryckares, magister Frenc- 

kells enskilda förmåner än” finska nationens gemensamma 

gagn". Och med anledning af den anmärkning, som i 

konsistorium gjorts med afseende å olämpligheten för en 

professor att syssla med boktryckerihandteringen, erin- 

rade han spetsigt därom att vid akademin funnos flere pro- 

fessorer, Ahlstedt undantagen, som utom professorstjänsten 

beklädde åtskilliga andra publika ämbeten, hade en mer 

eller mindre vidlyftig landthushållning, dels innehaft, dels 

innehade fabriker för läder, tobak, färgämnen m. m. ,utan 

att någon enda af dessa främmande befattningar härintil 

ansetts hinderlige för utöfningen af deras egentelige pro- 

fessors tjänster". 

Men de öfriga ledamöterne 1 regeringen, v. Haartman, 

Mannerheim och De Geer, ställde sig på konsistorii mino- 

ritets afböjande ståndpunkt. Vidlyftigast yttrade sig 1 

ärendet v. Haartman, som afhallit sig från voteringen 1 

konsistorium och nu 1 ett omständligt betänkande, ut- 

markt af en del üfverraskande vändningar, preciserade sin 

att regeringen understödde, till stand, sa att Frenckells monopol upp- 

hörde, skulle enligt hans mening detta underlätta tryckningen af 

„Acta“ samt de ryska läroböckerna. Armfelt t. Tengström 27 mars 

1813. 
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ställning till de stridiga principfrägorna. Polemiserande 

såväl mot de föregående talarne som mot sina kolleger i 

den akademiska senaten, fäste han särskild vikt vid de 

omständigheterna, att den litterära produktionen 1 landet 

icke var och tills vidare icke kunde antagas blifva så stor, 

att den skulle erfordra ett nytt tryckeri, äfvensom att 

upplysningens utbredande kraftigast befordrades genom 

helt andra medel än genom tillökning af tryckerierna, 

hvilket lätt kunde ha mycket skadliga värkningar för den 

allmänna moralen. Finlands ‘,fôrändrade politiska sam- 

band" hade, enligt v. Haartmans mening, icke förändrat 

dess litterära förhållande, synnerligen som undervisningen 

1 Viborgs län handhades „pä ett språk, som egenteligen 

icke är landets tungomäl“, och någon försäljning till Sve- 

rige icke vidare var att påräkna, då man 1 detta, numera 

»främmande land" kunde fritt omtrycka arbeten, utgifna 

1 Finland. 

» Ytterligare ville statsrådet hafva 1 underdånighet an- 

märkt — förmäler konseljprotokollet —, att då de i Finland 

såsom modersmål härtills ansedde tvenne språk, svenskan 

och finskan, ännu icke kunnat vinna insteg 1 andra län- 

der, synes kommunikationen af dess egenteligen egna litte- 

ratur genom förökta boktryckerier föga kunna erhålla 

större förkofran än härintills, och hvad läsgirigheten hos 

landets egne invånare beträffar, isynnerhet då fråga är 

om lärda och grundliga arbeten, gifver den föga hopp 

om framgången af den litteraira produktionen härstädes, 

om ock den auktorliga fliten icke skulle saknas. För öfrigt 

vore statsrådet fullkomligen öfvertygad, att boktrycke- 

riernas mängd icke bidragit till upplysningens utspri- 

dande bland Europas nationer, helst alla lärdomsforskare 

därom varit ense, att goda uppfostringsanstalter 1 före- 
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ning med väl inrättade och värksamme litteraire sällska- 

per samt kraftig uppmuntran för vitterhet och en häl- 

sosam tankefrihet varit upplysningens föregångare och 

skall alltid utgöra de värksammaste medlen för sanna 

och nyttiga kunskapers utspridande. Vitterheten vore 

efter statsrådets tanke 1 synnerhet ett af de värksam- 

maste medlen till upplysningens och smakens befordran, 

men just detta medel trodde statsrådet sig hafva anled- 

ning att förespå för framtiden komma att allt mera upp- 

höra. Själfva Tysklands exempel öfvertygade dessutom 

statsrådet därom, att boktryckeriernas mängd därstädes 

alstrat ett odugeligt marknadskram 1 stället för nyttige 

arbeten, och detta mera till men för en rättskaffens upp- 

lysning, än till befordran däraf. För öfrigt vore statsrådet 

jämväl öfvertygad, att ju mera politiska afseenden förmått 

kringsprida kännedomen af ett lands språk, desto begär- 

ligare hafva ock dess arbeten blifvit 1 främmande länder 

och desto större behofvet af flere boktryckerier; men icke 

skulle hvilken mängd boktryckerier som helst förmå 

gifva det finska moderspråket den gångbarhet, som skulle 

fordras för framgången af den litteraira produktionen, 

och svenska språket, af ålder illa uttaladt i Finland, skall, 

enligt hvad erfarenheten bestyrker, hädanefter än mera 

urarta till uttal och konstruktion och sålunda stanna inom 

litteraturens inskränktare krets. Då således hvarken finska 

språkets brukbarhet ännu blifvit allmännare än tillförene 

eller någon sannolik förhoppning är, att svenska vitter- 

heten hädanefter skall göra några utmärkta framsteg i 

Finland, emedan domsrätten, likasom uppmuntringen, utan 

tvifvel bibehålles 1 ett numera främmande moderland, 

ansåg statsrådet de af consistorii academici pluralitet an- 

förda grunder för dess underdåniga tillstyrkan vara föga 
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tillfredsställande eller öfvertygande, helst pluraliteten af 

samma consistorium för sju ar sedan, under sannolikt 

mera gynnande omständigheter för den svenska littera- 

turen, tillstyrkt det afslag hans kongl. svenska majestät 

gifvit a förr omförmälte bibliotekarien Hartmans ansök- 
6 ning.“ Dock, yttrade statsradet till sist, som landets rege- 

ring icke kunde umbära ett prompt biträde af ett tryckeri 

och allmänna handlingar borde tillhandahållas allmänheten 

för billigt pris, var han böjd för inrättandet af ett tryckeri, 

som stod under uppsikt af regeringskonseljen och följde 

med till dess blifvande stationsort. Om Haartmans mening 

förenade sig 1 hufvudsak Mannerheim och De Geer. ') 

Utgången pa denna boktryckerifräga, vid hvil- 

ken vi dröjt något med anledning af det bidrag den 

lämnar till kännedomen af de i ärendet deltagande pro- 

fessorernes uppfattning, blef, att regeringen 1 resolution 

af 27/, 1813 förklarade sig för det närvarande icke finna 

skäl att 1 nåder bifalla till den gjorda ansökningen. Hu- 

ruvida ett gynnsammare slut på frågan skulle haft de 

goda resultat till följd, som -en del konsistorieledamöter 

') Reg. kons. oec. dep. prot. 3 juli 1812, 20, 27 juli 1813; utslags- 

liggare ?‘/, 1813. Under ärendets behandling 1 reg. konseljen passade 

boktr. Frenckells son, studeranden och boktryck. faktorn J. Chr. Frenc- 

kell på att vända sig till konseljen med anhållan, att om privilegium på 

ett nytt tryckeri meddelades, han måtte framför någon annan hugnas 

därmed. Tydligen med anledning af de antydningar, som gjorts om 

ett särskildt regeringstryckeri, ingick i slutet af ar 1813 akademins 

dansmästare, f. d. faktorn hos Frenckell, And. Cedervaller till kon- 

seljen med ansökan att få grunda ett tryckeri i Helsingfors och att 

benådas med monopol på tryckningen af regeringens påbud. Några 

dagar senare kom stud. Frenckell fram med en liknande anhållan, 

däri han bönföll om det ifrågav. privilegiet mot löfte att inrätta tryc- 
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ställt 1 utsikt, kan visserligen betviflas, men lika visst är, 

att motståndet inom konsistorium och regeringen grun- 

dade sig pa en starkt konservativ uppfattning, som 1 

längden icke kunde halla sig. 

Det dröjde icke heller mer än ett par år, innan 

tillstånd till ett andra tryckeri i Åbo medgafs. I början 

af år 1815 ingick nämligen tyska språkmästaren F.-A. 

Meyer, som något tidigare antagits till akademiebok- 

handlare och som gjort sig känd såsom öfversättare till 

och ifrån svenskan, till regeringen med anhållan om 

att för stärkande af sin bokhandelsrörelse få inrätta 

ett tryckeri 1 staden. Ansökningen kom till konsisto- 

rium, där endast Gabr. Bonsdorff och Wallenius vid- 

höllo sina tidigare betänkligheter, medan öfriga 1 ärendet 

deltagande ledamöter förenade sig om att tillstyrka 

företaget såsom ett medel att värka för undervisningens 

och allmänbildningens befordran. , Att i synnerhet på en 

ort — yttrade konsistorium — där svårigheten att kunna 

ifrån andre orter förskaffa sig dugeliga och nyttiga böc- 

ker, är så stor som hos oss, där priset på dem jämväl 

härtills varit öfver all höfva uppstegradt, där ändteligen 

keriet i Åbo eller, om så nådigst befalldes, annorstädes. Ronan 

tillstyrkte förslagen och boktr. Frenckell hade intet mot ett tryc- 

keri i Helsingfors, men konselien afslog båda ansökningarna, eme- 

dan för det närvarande intet behof gjordes af det ifragav. tryckeriet. 

Reg. kons. oec. dep. pr. 14 juni 1814; SD. 1813 4% och +43!; konsi- 

storii prot. 3° 1813, 1°/, 1814; K. R. 1°/, 1814. Ar 1814 godkände konsi- 

storium ett bolagskontrakt mellan boktr. Frenkell och hans son mot 

villkor att den förstnämnde ansvarade för fullgörandet af 1805 ars 

kontr. med akademin. K. P. ®/,, 1813, 18/, 1814. — Samma ar sökte 

och erhöll Cedervaller tillstånd att inrätta ett tryckeri i Viborg. K. P 

28/,, 1814; reg. kons. pr. 13 1814. 
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dyrheten à de fleste ifrån ortens enda boktryckeri utgående 

arbeten ar allmänt öfverklagad och där dessutom genom 

förläggandet af nya eller omtryckningen af redan utgifne 

goda och allmänt nyttjade böcker årliga behofvet af sa- 

dane, åtminstone på svenska språket författade, skulle 

märkeligen förminskas samt dryga penningeutgifter, som 

nu belasta handelsvågen, för landet dymedelst besparas, 

inrättningen af ett nytt boktryckeri vore både behöflig 

och välgörande, därom har consistorium academicum trott 

sig böra underdånigst yttra den säkraste üfvertygelse.“1) 

Äfven i regeringskonseljen gick ansökningen igenom, 

Väl upprepade Mannerheim de gamla skälen mot nådigt 

bifall, men öfriga ledamöter — ref. sekr. Stierwald, lagm. 

Krook, öfverste af Schultén och statsr. Gyldenstolpe — ut- 

talade en liberalare mening, hvarvid den förstnämnde sär- 

1) K.P.°/,,3/; 1815; K. R. 3/, 1815; Meyers ansökan till reg. kons. 

?3/, 1815. I ärendet deltogo icke Calonius och G. Gadolin. För Meyers sak 

pläderade särskildt prorektor Hällström. ,Hvar och en af oss, menade 

han, hyser hos sig den välgrundade öfvertygelse, att vi, hvar i sin 

sak, äro lika så väl framskridne som utländske litterateurer, men skill- 

naden ligger däruti, att vi ej blifvit kände därföre och att lärdomen 

hos oss ej är till så många individuer utbredd som i flera andra län- 

der, och denna för omdömet om vår nation desfavorabla skillnad är i 

omedelbart (afseende) beroende af våra boktryckeriers antal eller be- 

skaffenhet.“ Medan t. ex. i Tyskland konkurrensen inom boktrycke- 

riet underlättat den vetenskapliga produktionen och uppmuntrat lit- 

teratörerne till inbördes täflan, hade i Finland en sådan produktion 

varit förenad med så stora kostnader, att endast de bättre bemed- 

lade kunnat egna sig däråt. Detta hade haft till följd, att de minsta 

undervisningsböcker, börjande från de mest elementära, måst inför- 

skrifvas från andra orter. Väl kunde det anmärkas, att , vårt moders- 

mål, ej allmänneligen kändt utom Sverige och Finland”, skulle lägga 

hinder för en större spridning af böcker, tryckta i landet, och ett 
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skildt framhöll tryckeriets betydelse för „akademins till 

utgifvande pabudne Acta litteraria med öfrige förefal- 

lande litteraire arbeten“. Genom nädigt utslag af 13/, 

1815 tilläts Meyer att idka boktryckerirörelse med den be- 

gränsning, att utom censur- och boktryckeriförordnin- 

garna andras speciella privilegier respekterades.!) 

Med klagomålen öfver svårigheten att få sina arbe- 

ten tryckta i Åbo förenade sig, såsom af det föregående 

redan framgått, lamentationer öfver böckernas dyrhet 

samt öfver svårigheten att få behofvet af utländsk littera- 

tur, särskildt af den nyaste, tillfredställdt hos stadens 

bokhandlare: mag. Frenckell, som hade egen bokhandel 

i boktryckerigården vid Stora kyrkogatan, akademins 

bokauktionist Lars Mozelli, som handlade äfven med nya 

utbyte af böcker med andra länder, men just den omständigheten att 

man hade språket gemensamt med Sverige underlättade bokförsäljnin- 

gen. Hällström hoppades bl. a. att Meyer skulle fortsätta sin värk- 

samhet såsom öfversättare, så „att vår allmänhet årligen finge på 

modersmålet öfversatt någon nyttig bok mer än eljest". Tengström 

framhöll det nya tryckeriets betydelse för utgifvandet af ,Acta litte- 

raria“ och nya finska bibelupplagor. — Frenckell, som hördes och 

afstyrkte, erinrade bl. a. om 1782 års förbud för judar att idka näring 

i Finland, hvilket Hällström förklarade för ,insidiöst", da Meyer, som 

visserligen till börden var jude, fera år tidigare öfvergåtti Ryssland 

till luterska läran. 

') Reg. kons. prot. !!/,, '3/, 1815, utslagsl. !3/. 1815. Af orsaker, 

som vi icke känna till, kom Meyers tryckeri icke till stand, Men den 

2/, 1816 meddelade H. K. M:t Abo bibelsällskap privilegium att an- 

lägga ett boktryckeri, hvilket privilegium sällskapet genast utarren- 

derade på 15 år åt ett konsortium af professorerne Snellman, Häll- 

ström och Ahlstedt. Detta s. k. bibeltryckeri började sin värksam- 

het 1817; det utgaf äfven världslig litteratur. — Berättelse om bibel- 

sällskapets i Åbo göromål 1816—1817; Förteckn. öfver arstryck. 
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böcker, äfvensom en och annan kommissionär för utländsk 

firma.!) De enskilda lärdes tillgångar voro i allmänhet 

klena och anslaget för biblioteket otillräckligt, men främst 

påvärkades bristen på litteratur af de politiska konjunk- 

turerna, som haft till följd att förbindelserna med utlan- 

det aftagit eller upphört. Konsistorium sträfvade därför 

att fortsätta det tidigare pågående ,commercium littera- 

rium“ med universiteten i Sverige, och då förslag om 

inledande af enahanda förbindelser gjordes från ryska 

högskolor, antogos de med nöje. Tidt och ofta gjordes 

uppköp och beställningar af böcker 1 Sverige och Ryss- 

land, stundom i Tyskland och England.?) Såsom förmed- 

lare af uppköpen fungerade än utländska lärde och andra, 

med hvilka prokansler eller professorerne anknutit för- 

bindelser, än enskilda universitetslärare, hvilka, då de 

företogo sig resor till Sverige för studier och af hälsoskäl, 

vanligen ombetroddes med uppköp af litteratur, naturalier, 

mynt, medaljer m. m. Men dessutom förvärfvade sig 

konsistorium en särskild uppköpare 1 tyska språkmästaren 

F. A. Meyer, hvilken på egen begäran år 1813 antogs 

till akademins bokhandlare mot att han på billiga villkor 

försedde academici och andra med tillåten utländsk littera- 

tur. Bokhandlarsysslan, som grundade sig på de akade- 

miska privilegierna, hade en tid stått ledig, hvarför kon- 

sistorium „med särdeles nöje" omfattade tillfället att „upp- 

lifva den redan i längre tider alldeles hämmade utrikes 

bokhandeln", och kansler samtyckte med glädje till det 

1) Härom vidare hos Pipping a.a., Vet. societ. Acta tom. VIII, 

p. II: 373—379. 

*) K. P. 21 aug. 2 okt., 9 nov. 1812, 24 apr. 1813, 24 jan, 9 

febr., 1814. 
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förmånliga anbudet.!) Följden af denna tillökning 1 kon- 

kurrensen framträdde också snart nog. I slutet af föl- 

jande år kunde konsistorium gifva Meyer det vitsord, 

„att lektorn på en tid, då den utländska bokhandeln här 

var högst obetydlig och nästan afstannad, efter erhållit 

vederbörligt tillstånd haft för sitt yrke all enskild både 

möda och omtanka osparda och med betydelig kostnad 

inom kort tid bragt samma bokhandel i det skick, att icke 

allenast kejserliga akademins, utan ock privatas betydeliga 

bokrekvisitioner blifvit med all noggrannhet, skicklighet 

och redlighet besörjde samt dessutom ett ansenligt förlag 

af utländska böcker för hugade afnämares räkning af 

lektor Meyer till salu hållas". >?) 

För att göra sig närmare förtrogen med den tyska 

bokmarknaden och ombesörja uppköp åt akademin tilläts 

Meyer år 1814, då de politiska utsikterna tycktes klarna, att 

företaga en resa till Leipzig. Hemkommen ansökte han 

om och erhöll tillstånd att 1 staden öppna ett , litterärt 

institut", där allmänheten mot en ringa penning hade till- 

fälle att följa med utländska tidningar, journaler, brosky- 

rer m. m.3) Med förberedelserna till detta institut dröjde 

1) K. P. 30 apr., 12 aug. 1813, 9 dec. 1814; K. R. 30 apr. 1813; 

kansl. t. konsist. 21 maj/2 juni 1813; Pipping a. a. s. 380—382. 

?) Meyers tidigare nämnda boktr. ansökan t. reg. kons., K. R. 

9/,, 1814. — Stud. Sjögren, en flitig läsare och köpare af böcker. 

klagade, såsom andra, öfver Frenckells ,obillighet* med sina böcker 

och väntade sig en förändring till det bättre af den nya bokladan. 

En öfverraskning var, att studenterne skulle göra sina bokrekvisitioner | 

genom nationens kurator. Ephem. 23 nov. 1813, 8 mars 1814. 

5) K. P. 19 febr., 11 aug. 1814; kansl. t. konsist. 31 jan. 1814. 

För egen del prenumererade konsistorium pa särskilda tidningar i Ryss- 

land och Sverige. 
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det dock intill ar 1818, da Meyer förvissat sig om sa stort 

antal tyska och svenska tidskrifter, böcker m. m., att han 

kunde ställa 1 utsikt ett snart öppnande af ett ss. k. „litte- 

rariskt magazin“, hvarest stads- och landsboar kunde mot 

fastställda månads- och årsafgifter studera den nyaste 

litteraturen samt erhålla lån. Meyer påstod sig då äga så 

vidsträckta bokhandelsrelationer som trots någon annan 

nordisk bokhandlare, och för att befrämja det nyttiga 

ändamålet med sin inrättning hade han redan antagit i 

några städer (Helsingfors, Viborg, Vasa, Tavastehus m. fl.) 

kommissarier, hvilka skulle förmedla lånerörelsen. 

Innan det Meyerska företagit kom till tals, hade en 

förening existerat 1 staden, hvars uppgift varit densamma 

som det tilltänkta institutets. Det var det s. k. „Läse- 

sällskapet", som grundlagts de sista åren af 1700:talet och 

bestod för det mesta af universitetslärare och civila tjän- 

stemän, men äfven af officerare, handlande och andra 

»Vetenskapernas älskare". Antalet „subskribenter“ varie- 

nade årligen, utgjorde år 1806 inemot hundra, men år 

1807 endast 36. Med de inflytande ärsafgifterna — 2 

rdr b. — uppköptes svensk och utländsk lärd litteratur, 

populära arbeten 1 historia, resebeskrifningar, fack- och 

andra tidskrifter, tidningar m. m., hvilka cirkulerade bland 

mediemmarne. Såsom ledare af detta företag framstod : 

biskop Tengström, som tyckes haft hand om rekvisitio- 

nerna och ekonomin. Till följd af kriget afstannade års- 

subskriptionerna intill år 1814, då åter en inbjudan utfär- 

dades till vetenskapernas älskare, „emedan — hette det — 

lugnet i Norra Tyskland lämnar hopp att bokhandeln ater 

kan komma 1 gång". Under året tecknade sig också 85 

personer, och ett par år efteråt torde antalet medlemmar 

varit något större, bland dem flere ledamöter af senaten 
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och landets populäre generalguvernör. Den litterära före- 

ningen, hvars affärer numera tyckas ha skötts af C. C. 

Böcker, bestod ännu 1 början af 1820: talet.') 

I fråga om den fran svenska tiden fortbestäende 

mycket strama bokcensuren stadgades 1:reglem. för reg. 

konseljen, att den skulle tillkomma kansliexpeditionen. 

Men hvarjehanda svårigheter gjorde att såväl gen. gu- 

vernören som regeringskonseljen önskade öfverlåta om- 

sorgen åt akademin samt därför infordrade af konsisto- 

rium ett projekt 1 ämnet. Reg. konseljen önskade er- 

hålla uppgift om akademins tidigare befattnig med ut- 

och inländska böckers censur samt utlåtande därom, , på 

hvad sätt bokcensuren till förekommande af skadelige böc- 

kers utspridande och läsning här 1 landet må för framti- 

den tjänligast och med minsta kostnad för kronan inrät- 

tas, hurnvida en eller flere censorer på en gång kunna 

vara af nöden, och om de vid akademin tjänstgörande 

lärare hellre åstunda att bokcensuren må dem gemensamt 

1) Meyer hade år 1804 inrättat ett skönlitterärt länebibliotek, 

som han år 1808 öfverlät till akademins auktionsdirektör Mozelli. 

Numera gick hans sträfvan ut på att bereda stadens innevånare och 

den studerande ungdomen, såväl som den aflägsne landsbon, till- 

fälle till en nöjsam och nyttig lektyr af böcker och journaler på 

flera språk. I afsikt att stärka sin inrättning proponerade han år 

1818 för ,Läsesällskapet“, att han skulle mot årligt arrende öfvertaga 

dess bibliotek för att förena det med institutet, hvartill han väl an- 

tog att föreningens medlemmar skulle öfvergå, men anbudet torde icke 

godkänts. Huru det sedan gick med denna plan, känner jag icke. Läse- 

sällskapets handlingar i Lagus'ska familjeark. Uppgifter om läsesäll- 

skapet hos W. Lagus, Strödda blad III: 5-6; G. Cygneus, K. 

Finska hushållningssällskapet 1797—1897 s. 118, Schybergson, 

Jakob Tengströms vittra skrifter s. 90—91. 
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uppdragas och sedan af dem 1 üfverenskommen ordning 

skiftevis bestridas, eller ock att visse lärare därtill för ett 

eller flere ar förordnas". Konsistorium hemställde om att 

censuren matte fortgå pa tidigare ôfligt sätt, sa att akade- 

miska arbeten skulle censureras af fakultetsdekanerne, teo- 

logisk och uppbyggelselitteratur bero af teologiska fakul- 

teten och domkapitlen, den utlandska importen 1 Abo gran- 

skas af en konsistorieledamot. Men genom nad. resol. 

af den 16 apr. 1810 päbjöds den förändring, att uppsikten 

öfver den utländska litteraturen framdeles skulle hand- 

hafvas af prokuratorn, som komme att 1 alla sjö- och sta- 

pelstäder tillsätta en boksynt man att öfvervaka den ut- 

landska importen. Underrättelser om förbjudna böcker 

meddelades konsistorium dels af reg. konseljen dels af 

censurkomiteer och universitet 1 Ryssland. !) 

1) Barclay de Tolly t. konsist. 5/,, dec. 1809, reg. kons. t. d:o 

15 jan., 16 apr. 1810; K. P. 29 jan.. 16 febr., 11 maj 1810; K. R. 16 

febr. 1810. 
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Prokansler. 

Så upptagen Armfelt än var af sitt fäderneslands 

allmänna vårdande ärenden och af de storpolitiska frågor, 

som héllo Europa 1 oro, följde han, såsom den föregående 

framställningen gifver vid handen, med intresse och upp- 

märksamhet de sträfvanden, som framträdde vid den kej- 

serliga akademin i Åbo. Kom det också icke till några 

reformer af samma betydelse som den nya statens utfär- 

dande — hvari dock äfven Armfelt haft sin del —, så 

vittna de talrika ämbetsåtgöranden, hvilka utgingo från 

Armfelt, nogsamt om att dennes korta kanslerstid ägde sin 

betydelse såsom en tid af fortgående arbete på stär- 

kandet och utvecklandet af de grundvalar, på hvilka aka- 

demins värksamhet hvilat under svenska tiden och hvilka 

under den stora politiska omhvälfningen blifvit af akade- 

mins nådige herskare befästa och „förfullkomnade*. 

Med stort intresse följde Armfelt vidare arbetena 

pa det nya ståtliga akademihuset, hvars uppförande, sä- 

som vi redan känna, påbörjats under svenska tiden och 

för hvars fortsättande kejsaren beviljat betydande belopp. 

Då han tillträdde kanslersämbetet, stod huset redan fär- 

digt, ett antal rum och salar begagnades för konsistori 

sammanträden, akademiska föreläsningar, fester m. m., 

men ännu återstod en god del af inredningen, och sär- 
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skildt var den konstnärliga utsmyckningen ännu i sin 

början. Att redogöra für de arbeten, som under Armfelts 

kanslerstid fullbordades, afsta vi ifran pa detta ställe, 

om de ocksa till en del voro ställda under hans om- 

vårdnad och ofta påkallade hans ämbetsätgöranden. 

Nämnas ma endast, att Armfelt hölls genom konsistorium 

au courant såväl med själfva arbetet som med byggnads- 

fondens ställning samt att han under sina besök i Åbo 

plägade taga noga kännedom om framstegen, hvarvid han 

var 1 tillfälle att enligt vanan uttala sina tankar och råd 

samt med sin vanliga otålighet skynda på arbetets afslu- 

tande. Med förtroende till konsistori omdöme lämnade 

han sitt bifall till särskilda af konsistorium uppgjorda 

aftal med handtvärkare och leverantörer, såsom han ock 

stadfäste förslagen till de målningar och andra konstvärk, 

med hvilka sollennitetssalen och konsistorii sessionsrum 

skulle prydas. Ännu några månader före sin bortgång 

konfererade Armfelt med prof. G. Bonsdorff, som hade 

den ekonomiska ledningen af byggnadsföretaget om hand, 

om de åtgärder, som erfordrades för att, såsom han ytt- 

rade till Tengström, ,få en gång définitivement regleradt 

allt hvad som hör till vår akademis materiella existens". 

På våren 1814 uttalade han för Tengström sina bekym- 

mer rörande arbetets fortgång, men förklarade katego- 

riskt: „akademin skall göras färdig, efter man nu håller 

på därmed." !) Tack vare de nya statsunderstöden och 

1) Armfelt t. Tengström ?9/,, °7/,, ?‘/, 1814. — Kort före sin 

död planerade Armfelt ett annat byggnadsföretag i Åbo (en rysk 

kyrka), och han trodde sig med desto större skäl kunna åtaga sig 

omsorgen däraf som han vunnit erfarenhet genom akademibyggnaden 

och ,lyckats uti att sätta allt på en fot, som förenar märkbar hus- 
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en kraftigare ledning fortskredo också arbetena tämli- 

gen jämnt; men byggnadens slutliga fullbordan, som tidt 

och ofta ställdes 1 utsikt, framsköts till en tidpunkt, som 

Armfelt icke fick upplefva. 

Men om den akademiska förvaltningens ostörda för- 

lopp till icke ringa del berodde på den välvilja och det 

understöd, hvarmed Armfelt omfattade akademins sträf- 

vanden, så var den värksamhet icke mindre betydande, 

som utöfvades af akademins styresman på platsen, dess 

prokansler, biskop Jakob Tengström. Om honom kunde 

utan någon ôfverdrift sägas, att han intog inom den 

akademiska administrationen en central och ledande ställ- 

ning samt att, närhelst något af betydenhet skulle gö- 

ras inom och för akademin, hans medvärkan aldrig uteblef. 

Tengström hade, såsom kändt, ända från de ryska 

truppernas inmarsch 1 landet och intills Finlands stats- 

rättsliga ställning blifvit ordnad tagit en värksam deli de 

politiska ärendena — 1 „affairerna“, såsom det hette — 

samt därunder ådagalagt en statsklokhet, som alla visst 

icke godkände, men som de festa rättade sig efter. Sina 

politiska grundsatser hade han jämväl tillämpat inom aka- 

demin och därigenom från eröfringens första början di- 

rigerat det akademiska samhällets förhållande till den nya 

regimen. Med de främsta representanterne för den nya 

öfverheten hade han därvid trädt 1 personlig beröring 

och åtm. hos en del bland dem tillvunnit sig en ,éstime 

et considération“, som han sökte att utnyttja till förmån 

för det allmänna och för akademin. !) 

hållning med fördubblad skyndsamhet“. Armfelt t. landsh. C. Stjern- 

vall 27 juli 1814, Åminne saml.; Tegnér III: 447. 

1) Om de förmånliga omdömen, Tengström fick mottaga af 

grefve Buxhoevden och den förre ministern i Stockholm D. Alopzus, 
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Hvilka de grundsatser varit, dem Tengström under 

krigstiden uppställt såsom regel för sitt förhållande, ha vi 

tidigare omnämnt. Då kriget nått sitt slut och händel- 

serna tagit den vändning han från början befarat, kände 

han sig lycklig öfver den politik han själf följt och för- 

ordat för andra. På hösten 1809, sedan underrättelser 

anländt om fredsfördraget, uttalade han för kyrkoherden 

1 Jomala O. Hambræus, hvilken af sina församlingsboars 

opposition drifvits öfver till Sverige, de synpunkter, som 

afgjort hans ,moderantisme“. HErinrande om försvarsvä- 

sendets otillräcklighet, krigsledningens planlöshet och den 

svenska regeringens oskicklighet, yttrade han: „I slik sa- 

kernas ställning ansåg jag min plikt både såsom människa 

och medborgare vara att göra hvad jag kunde till mildrande 

af krigets olyckor, till oförrättade landsmäns upprättelse 

har redan varit tal (s. 54—56). Då Barclay de Tolly år 1810 lämnat 

sin gen. guvernörsplats, skref biskopen till honom ett bref, hvari 

han uttalade sina varmaste tacksägelser för den godhet såväl landet 

som han själf fått röna af den bortreste krigsmannen. Biskopen va- 

gade hoppas „que l’attachement et la bienveillance de V. Exe. pour 

un peuple, soulagé déja quelque temps dans ses malheurs par l’ad- 

ministration de V. Exc., si sage et si humaine, et qui se montrera tou- 

jours digne de vos bienfaits, ne Vous permettront pas de nous oublier, 

ni de nous soustraire votre gracieuse intervention pour le bien du 

pays auprès un monarque qui nous aime en père et qui ne manquera 

pas de se servir et des lumières et des principes justes et loyaux de 

V. Exc. pour nous rendre si heureux et si contents qu'il s’a bien le 

proposé“. Skrifvelsen ändades med den önskan, att da B. de Tolly, 

öfverhopad af nya lagrar, sökte hvila för sina återstående dagar, 

„que la retraite de V. Exe. se fasse chez nous, ou elle sera reçue a 

bras ouverts, pour veiller à notre bonheur comme un ange tutélaire 

des bons et des braves finnois“. Brefkone. den 10 febr. 1810, Lill- 

Ojamo ark. 
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och beskydd, till bibehållande af ordning, lag och rätt, 

och framför allt till stillande af det oförständigt utsväf- 

vande och blinda politiska nitet, som aldrig beräknade 

hindren für sina afsikter eller medlen att besegra dem, 

utan blottställde sig idkeligen för öfvermaktens hämnd och 

ökade oförrätter." Och med anledning af den upprättelse 

handelserna gifvit hans politik yttrade han med en bland- 

ning af själfbelätenhet och undergifvenhet: „I stormiga 

tider har den lugna och raisonnerande medborgaren alltid 

f6r dgnablicket det sämsta spelet; men gemenligen har 

eller far han sluteligen ratt, sedan passionerne och fana- 

tismen hunnit rasa ut och upplösningen af tragedin ändtel. 

visar, att han beräknat den rätt. — Man borde vara väl 

orimlig för att tro, att någon finsk man, hög eller lag, 1 

fjol skulle önskat hvad nu skett: men att man såsom 

förnuftig människa borde och måste förutse det, är en 

helt annan sak. Den närsynta borde aldrig förarga sig 

däröfver, att en annan, med bättre ögon, ser längre och 

klarare än han och att han i en vidare och ljusare 

synkrets kan säkrare fatta och följa händelsernas lopp. 

Tryggt hvilar jag vid den sublima och tröstefulla läran 

om världens styrelse af en vis och god Försyn, som ej 

gör mer undervärk 1 staten än 1 kyrkan, ledande dock 

sluteligen allt till ett godt ändamål, ehuru förborgadt det 

ock ofta är för våra ögon.“!) 

‘) Tengström t. Hambræus 6 okt. 1809, medd. af E. G. Palmén 

1 Hist. Arkisto XVI, prot. s. 116—124. Tengström öfverlät åt H. att 

till bådas ,inbördes justifikation i goda och förståndiga människors 

omdöme" göra af detta försvarsbref det bruk han fann för godt. 

Hambræus, som själf fått lida för sitt förhållande under kriget, var icke 

sen att tillmötesgå denna önskan. Den 5 dec. 1809 berättade han, 

att han öfverallt försvarat Tengström, till glädje för dennes vänner. 
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Sedan de politiska förhållandena stadgat sig, gingo 

„den lugna och raisonnerande“ biskopens sträfvanden ut 

pä att genom den mest oklanderliga lojalitet gentöfver den 

ädelmodiga eröfraren bevara och befästa hvad som vun- 

nits utan att vederväga nägra förändringar ı de inrätt- 

ningar, som genom händelserna tillkommit. „Dä länders 

och folkslags öden hvälfvas af en högre hand — skref 

han den 12 april 1811 till frih. J. Fr. Aminoff — tillhör 

det hvarje klok och beskedlig människa att foga sig efter 

Försynens skickelse och att alltid och 1 alla skiften sluta 

sig till en god regent, till ett älskadt fosterland, för att 

därigenom säkrast och lättast främja närvarande och till- 

kommande tiders val och söka läka de sar, som väldsamma 

politiska catastropher alltid medföra. Matte alla vara 

medborgare tänka så och aldrig af enskilda afsikter glöm- 

ma, hvad vi äro fosterjorden och eftervärlden skyldige! 

Samtidas tadel eller bifall förtjänar ej mycket afseende. 

En stadig man går däraf oförvillad sin väg rätt fram och 

ser sig trygg och rättvisad af sitt goda samvete, af fram- 

tidens opartiska dom." 

Efter det landets förhållande till Ryssland blifvit fast- 

ställdt och de egna regeringsorganen i hufvudsak ordnade, 

drog sig Tengström småningom från ,affairerna“, till stor 

förvåning för dem, hvilka följt med hans föregående inten- . 

, Numera äro alle kloke och förståndige ifrån dessa griller och blygas 

erkänna, att de nånsin varit smittade däraf. Allmänna hopen och 

pöbeln, som vill i allt finna förräderi, kan aldrig därifrån hureras 

och bland den finner man folk af alla stånd och alla klasser. Det 

man lägger Bror till last, är att hafva allt för lätt antagit hvad rys- 

sarne velat, lämnat sin åtgärd till hämmande och dämpande af en 

önskad allmän resning, styrkt och rådt till stillhet och undergifvenhet 

under den nya öfverheten, också att icke vägra edgången, och Gud 

vet allt hvad sladder.“ Tengstr. saml., univ. bibl. 
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siva värksamhet och därför hade svårt att tro pa upprik- 

tigheten af denna reträtt. ,Jag har gjort mig till en fast 

grundsats — skref Tengström våren 1811 till lagman 

Walleen i Petersburg — allt sedan conseillen kom i värk- 

samhet, att aldrig blanda mig 1 allmänna ärender oftare 

än då jag af behörig person kan blifva därtill anmant.*“ 

Sa alldeles noga tog väl Tengström till en början icke 

denna grundsats. I slutet af året erbjöd han sig för Walleen 

att uttala några reflexioner i tullfragan och han förkla- 

rade för Walleen, just utnämnd till medlem af den finska 

komitén, att om denne önskade 1 någon sak konferera 

med sin gamle vän, kunde han räkna på dennes enskilda 

vänskap för honom. Men småningom gick det lättare och 

väl icke utan inflytande af den finska komiténs tillkomst 

och Speranskys aflägsnande från „affairerna“. Kort 

efter att ha emottagit af Walleen underrättelsen om den 

sistnämndes onåd förklarade han, att han under årens lopp 

„nödgats samla materialier till en slik förödmjukande 

scepticisme, som småningom stadgat min föresats att skild 

både ifrån allmänna affairer och omsider, om ske kan, 

äffven] ifrfån] ämbetsgöromäl innesluta mig inom mig 

själf och min famille för att innan jag dör dock kunna 

veta och säga, att jag lefvat någon stund lycklig. Äfven 

på den lilla politiska skådeplats, man här uppfört, korsa 

och brouillera sig samma passioner, som på den stora 

världsteatern, endast med den skillnad i action, som van- 

ligen visar sig emellan en provincetroupe och acteurerna 

på stora opera teatern." Några månader efteråt kunde han 

meddela, att denna hans non-interventionspolitik värkligen 

beredt honom många lugna stunder, fastän vissa personer 

icke upphörde att hysa misstankar om hans ,influence 

och medvetenhet af affairerna, dem jag aldrig efterfrågar 
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och därföre vanligen är en bland de sista 1 staden, som 

känner hvad som sker och beslutas. Mina manga ämbets- 

göromål ge mig en tillräckelig krets for min efter hand 

aftagande arbetsförmåga, sa att jag hvarken har tid eller 

hag att lägga mig 1 saker, som ej höra mig till.“ Och pa 

hösten s. à. kunde han säga, att han nu var „in totum 

et tantum“ skild fran allmänna ärenden.') 

Pa samma sätt uttalade sig Tengström för den till 

åren äldre Aminoff. I april 1812 skref han: , Vi äro som 

bäst sysslosatte med organisationen af vår nya stat — — 

Att jag af själ och hjärta är varm för denna sak, må vara 

ett fel eller förtjänst, min sällhet eller olycka; men de 

grundsatser jag 1 detta afseende följt och följer kan jag 

aldrig förneka, och jag ber Bror vara god och värja dem 

ifr[än] all misstydning. För öfrigt befattar jag mig ej med 

allmänna saker, dem andra både förstå och hinna sköta 

bättre än jag. Mitt stift och akademin äro mig både så 

kära och sysslodryga föremål, att jag ej hvarken kan eller 

vill synas i någon större värkningskrets. Det är ock i 

denna återhållsamhet jag funnit det enda säkra antidote 

emot förtalet och afunden och det enda medel att få ostörd 

njuta det lugn, som utgör mitt lifs hela sällhet.“ ?) 

Sommaren 1812, samma dag han för Walleen för- 

svarade sin passivitet, utlade Tengström för Aminoff 

något vidlyftigare sina grundsatser, som väckt misstro 

på en del håll, missnöje pa andra. „Jag föreställer 

mig nogsamt af hvad jag redan här sett och märkt 

1) Till Walleen 26 mars, 25 nov., 5 dec. 1811, 7 apr., 17 juni, 

17 okt. 1812. Anbudet att uttala sig i tullfragan tog Tengstrém snart 

tillbaka, men intresserade sig 1 stället for besättandet af tullchefs- 

platsen, som han önskade at sin broder. 

?) Till Aminoff 23 apr. 1812. 
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— skref han — att man, oaktadt mitt éloignement ifran 

affairer och mitt rena och allvarliga bemödande att sam- 

vetsgrant göra blott min plikt, dock sökt sätta mitt för- 

hallande och mina grundsatser 1 en tvetydig dag.“ Teng- 

ström förklarade vidare, att han icke fruktade „päföljderna 

af en låg intrigue, motiverad endast af afunden och ill- 

viljan, som med en obegripelig ömtålighet fruktar för en 

influence, den jag hvarken begär eller någonsin vill hafva. 

Lugnet, lugnet är min högsta sällhet, det ock en redan 

annalkande ålder påkallar och tarfvar. Jag har varit så 

till pass med 1 världen, att jag af egen erfarenhet och 

öfvertygelse med en Salomo kan säga: allt är fåfängeligt. 

Och hvad intérét skulle jag väl hafva att vilja blanda mig 

1 affairer, som jag dels ej förstår, dels ej hinner eller vill 

taga kännedom af, då mina ämbetsgöromål ge mig så till- 

räckel. att syssla, att jag ej en gång hinner rätt sköta 

hvad mig ovillkorligen åligger att göra? Jag har nöd- 

gats äfven hos exc. Armfelt explicera mig öfver dessa 

mina grundsatser, och jag hoppas han är så både bil- 

lig och upplyst och anser mig justifierad. Jag har där- 

vid åberopat mig äfven min Brors närmare kännedom af 

den ställning jag här lefver uti, och jag är öfvertygad om 

att Bror gör mig rätt. Provoceras jag att 1 någon spe- 

ciell sak, som jag kan känna, säga min enskilda tanka, 

så skall jag gärna göra det; men att med en oafbruten 

åtgärd och uppmärksamhet följa allmänna styrelsen och 

blanda mig däri, är helt och hållet emot mina principer, 

äfven som jag är öfvertygad om att ett sådant procedere 

ofelbart skulle skada, 1 stället för att gagna, affairernas 

gång. När hvar och en sin syssla sköter, så går oss väl, 

ehvad oss möter." 1) 

1) Tengström t. Aminoff 17 juni 1812. 
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Det var en viss mättnad vid ,affairerna“ efter före- 

gaende intensiv värksamhetslust, som talade ur dessa ord, 

en begynnande trötthet vid administrativa göromål och 

åstundan efter litterär arbetsro, som med åren förmådde 

Tengström att önska sig befrielse från akademin och 

t. o. m. från stiftet. 

Men om Tengström afstod från att söka invärka på 

de allmänna vårdande ärenden, hvilka i regeringskonsel- 

jen och finska komitén ägde sina förespråkare, upphörde 

han därför icke att göra sig underrättad om de finska 

frågornas allmänna förlopp 1 Petersburg och om de 

opinioner, som i de högsta sfärerna framträdde gente- 

mot Finland. Med den största uppmärksamhet följde han 

därjämte — såsom alla politiskt intresserade personer 

— de storpolitiska händelserna 1 Ryssland och det öf- 

riga Europa, ty af deras utveckling motsåg han fort- 

farande invärkningar äfven på Finlands politiska ställ- 

ning. Under lflig korrespondens med de finska stats- 

männen 1 Petersburg inhämtade han närmare underrät- 

telser om kriget och de politiska konstellationerna. Ge- 

nom gamla vänner 1 Sverige — främst ärkebiskop Lind- 

blom och den redan nämnde kyrkoherden Hambræus, 

medlem af 1809—10 års riksdag — såväl som genom re- 

sande landsmän, hvilka uppehöllo sig därstädes, mottog 

han berättelser om opinionerna i landet och regeringens 

politiska sträfvanden, utom att han med dem meddelade 

sig 1 hvarjehanda frågor af litterär och ecklesiastik 

natur.!) T. o. m. på krigsskådeplatserna 1 Tyskland och 

1) Tillfälliga meddelanden från Sverige erhöll han vidare ge- 

nom statsrådet M. Rosenblad, historikern And. Schönberg, förre kansl. 

sekreteraren F. A. Wilhelmsson, som ännu anlitades af konsistorium 
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Norge hade han en referent.!) Sålunda kunde han i 

sin ,vra af världen", där han lefde , såsom snäckan i 

skalet" 2), i högre grad än de flesta andra inom den högre 

ämbetsvärlden hålla sig au courant med händelserna 

utanför Finlands gränser och på grund af deras förlopp 

bilda sina slutsatser med afseende å eget lands framtid. 

En väl initierad och mycket meddelsam korrespon- 

dent ägde Tengström särskildt 1 kanslerssekreteraren C. 

J. Walleen, äfven efter det denne afträdt från sin tjän- 

stebefattning vid akademin. Enträget uppmanade han 

denne sin unge vän att 1 största förtroende lämna honom 

redogörelser för arbetena 1 finska komitén och för ställnin- 

gen 1 Ryssland jämte karakteristiker af de ledande per- 

sonligheterna o. s. v. I början af år 1812, da han redan 

mottagit af Walleen hvarjehanda intressanta uppgifter, 

uttalade han sin önskan att erhålla underrättelser om 

ställningen inom, finska komitén, icke för att han intres- 

serade sig för någon „particulier sak“, men emedan han 

gärna följde ,med en allmän öfversikt affairernas gång, för 

att både som filosof och medborgare något så när kunna 

bedöma den punkt, hvarpå vi stå, och hvad vi för en fram- 

tid hafva att antingen hoppas eller frukta". Äfven föreslog 

han för Walleen, att denne matte „ur minnet — — uppdraga 

för särskilda uppdrag, sekreteraren 1 patriotiska sällsk. ©. R. Rutström, 

C. Georgii m. fl. — En flitig korrespondent hade biskopen i doc. 

L. J. Prytz (trolofvad med hans dotter); denne, som uppehöll sig 

åren 1811—1813 för studier 1 Sverige, mest 1 Uppsala, redogjorde för 

akademiska förhållanden, ombesörjde uppköp för biskopens räkning, 

lämnade underrättelser om smörnoteringar 0. s. v. 

1) Regementslakaren Jak. Edgren, som efter finska kriget kvar- 

stannade i svensk tjänst. 

2) Till Aminoff 16 jan. 1813. 
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en tableau öfver sakernas gang“ under de tre ar han vistats 

1 Petersburg, honom, biskopen, till uppbyggelse och efter- 

världen till underrättelse om „värt märkvärdiga tidehvarf“. 

— „Det ar ej den allmänna politiken egentel. du behöfde 

vidröra — förklarade Tengström — därom du ej heller i 

din krets torde ägt eller vara 1 tillfälle att än äga nog 

påliteliga speciella underrättelser; utan fastmer Finlands 

förändrade och högst egna ställning till den stora monar- 

chie, vid hvilken vi nu äro fästade, ett problème, som i 

alla tider skall väcka uppmärksamhet och sal. förtjä- 

nar att af sakkunniga samtida sorgfällist upplysas. Det 

är blott under en Alexanders styrelse man kan tänka sig 

möjligheten däraf. Måtte den bli så långvarig och lycklig, 

att Finlands statsbyggnad hinner fullt konsolidera sig för 

att kunna vänta ett säkert framtida bestånd! Och måtte 

ej efterkommandena någon gång behöfva umgälla det 

öfverflöd af nad vi njuta, det vi kanske ej förstå att rätt 

värdera och använda.“!) 

Biskopens uppmaningar blefvo också efterkomna. 

Med sin stora stilistiska förmåga uttalade sig Walleen 

1 vidlyftiga relationer, och kortare meddelanden om 

Finlands politiska ställning, om den finska komiténs 

medlemmar och om politiska opinioner i Ryssland, med- 

delade uppgifter om krigshändelserna o. s. v. Dessa 

„teckningar af personer och händelser för dagen" till- 

vunno förf. erkännande af den gamle politikern, som i 

sina svar uttalade sig med mycket beröm om sin unge 

väns observationer. „Dina reflexioner 1 denna väg — skref 

Tengström såsom svar på en särskildt intressant redo- 

görelse från Walleen — äro så juste och så enliga med 

1) Tengström t. Walleen 27 febr., 23 mars 1812. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



461 

min particuliera öfvertygelse, som hade jag ur eget hjärta 

dikterat dig dem; jag ma ej nämna nagot om den vackra 

stil, i hvilken du uttrycker dem.“ Och en annan gang 

svarade han, att han äfven sjalf tänkt sig sakernas ställ- 

ning och de i händelserna deltagande personerna sa som 

Walleen porträtterat dem. , Ett och annat finare drag 

och särskildta partier af både ljus och skugga har du 

dock i anseende till din ställning på en högre och när- 

mare synpunkt varit 1 tillfälle att gifva dina taflor, som 

för mig på afstånd ej varit möjliga att uppfatta, men som 

så väl låta inpassa sig äfven i den teckning jag gjort mig 

af den politiska skådeplats, som nu fäster vår och Euro- 

pas uppmärksamhet, äfven som af den stora och maktpå- 

liggande drama dara nu uppföres. Gud låte sista akten 

däraf bli tillfredsställande. Kj blott vårt, utan hela Nor- 

dens lugn och själfbestånd stå på högt spel.“1) 

1) Till Walleen 27 febr., 17 juni 1812. — Walleen förbehöll sig 

uttryckligen, att de förtroliga underrättelser han meddelade från den 

politiska världen skulle förstöras, dock med rätt för Tengström att 

göra lämpliga utdrag. ,Jag är långt ifrån att frukta någon indiscré- 

tion à Oncles sida — skref han den !?/;: 1812 — och det har jag väl 

genom mitt öppna förtroende redan ådagalagt, men en händelse kan 

så lätt göra all försiktighet till intet, och då eftervärlden tvifvelsutan 

tror Oncles uppgifter lika mycket som mina bref, vet jag ej, hvarföre 

deras éphemera existence skall förlängas utöfver hvad jag önskade. 

Jag har här, just i dessa dagar, varit vittne till så många infama 

missbruk med bref, att det nästan är med en ovillkorlig räddhåga 

jag sätter pennan på pappret, då jag, i vissa saker, skrifver äfven till 

den, af hvilken jag vet att jag ej behöfver befara hvarken oförsik- 

tighet eller indiscrétion.“ Den !°/, s. å. skret Walleen, att han för- 

modligen icke mera skulle få något nämnvärdt att berätta om komi- 

téns affärer, då Tengström kände dem, hvilka hade med dem be- 

fattning, icke heller om de politiska notiserna, som han inhämtade 
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En alldeles osedvanlıg lycka ansåg Tengström, att 

under dessa hårda tider, då Rysslands och Europas väl- 

färd stod på spel, förunnades Finlands folk, som fick stå 

utanför den stora striden och därför borde egna sin höga 

herskare sin djupaste tacksamhet och sina bästa önsknin- 

gar om framgång. ,Med de varmaste välönskningar och 

välsignelser — skref han på våren 1812 till J. Fr. Ami- 

noff — följer äfv[en] den finska nationen enstämmigt sin 

goda och älskade kejsare, fullt och fast därom öfvertygad, 

att vi stå eller falla med honom. Allt som våra politiska 

relationer till Sverige taga en annan vändning, svalnar 

ock småningom det absurda politiska nitet och kannstö- 

periet, att än göra om hela systemet och önska ett nytt 

krig med Sverige, däraf idel ömsesides olyckor och för- 

luster vore att ånyo befara. — — Med den talrika pö- 

belhopen måste man än varsamt umgås och låta dem 

långsamt återkomma till sundt förnuft." — Omnämnande 

de rustningar, som samtidigt företogos i Sverige, utropade 

han till sist: „Under allt detta sitta vi finnar 1 lugn och 

ro och njuta vår goda kejsares öfverflödande välgärningar 

utan minsta olägenhet af de rundt om oss dånande kri- 

gen. Ingen fläck på jorden är så lycklig som denna; men 

huru få känna och erkänna det?“ Och en månad senare, 

i juni 1812, yttrade han pa tal om „den stora tragedin": 

från tidningarna, men han lofvade meddela allt det märkvärdiga han 

fick kännedom om. Den ?9/, 1812 skref han, att det förmodligen var 

sista gången han meddelade nyheter från arméen, „ty dels är detta 

ett delikat ämne att vidröra i bref och dels ljuger man här så 

ofantligt, att det icke är lätt att ta reda på rätta förhållandet". Efter 

kriget i Ryssland rörde sig diskussionen endast sällan kring politiken. 

— Walleens meddelanden behandlade Tengström till första början 

efter dennes önskan; det öfriga deponerades för framtiden tillsammans 

med Porthans saml. 
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„Finska folket, som ingen rôle dari spelar, utan njuter i 

lugnet frukten af öfrige medborgares mödor och uppoff- 

ringar, kan ej nog varmt och hjärtel. önska att allt må 

väl gå och att stormen aldrig må hinna oss.“ !) 

Tengströms medkänsla för den ryska själfherskarens 

och hans allierades strid emot ,världstyrannen“, , vild- 

djuret" — såsom den franska eröfraren plägade kallas, 

då icke ännu kraftigare epitet användes — delades till 

fullo af de högre finska ämbetsmännen, hvilka under 

denna tid i förtroliga meddelanden till hvarandra ut- 

tryckte sina lojala tänkesätt. Men, såsom Tengstrôms 

nyssnämnda ord gifva vid handen, fanns det ännu dem, 

hvilka beherskades af „det blinda politiska nitet*, hvilka 

ännu räknade med en återgång till det gamla och sär- 

skildt ställde sina förhoppningar på den nya svenska 

tronföljarens blifvande hållning 1 striden mellan hans 

förra herre och Finlands eröfrare. „Olycksfäglar spa allt 

ondt — skref biskopen till Walleen 1 september 1812, da 

uteblifvandet af underrättelser från krigsteatern ,inquiéte- 

rade“ allmänheten — och den lättsinniga hopen gäckas 

med faran eller, rättare sagdt, ser den ej och tänker ej på 

morgondagen. Den vise går lugn sitt öde till mötes, 

tröstar oförsagd till en god och allvis Försyn och ser 1 

hans vägar idel godhet och sanning. Gud bevare oss!“ 

Dock trodde Tengström, att äfven den fåvitska ,pöbel- 

hopen” skulle med tiden genom lämplig behandling brin- 

gas till förstånd. — I mars 1813, då allmänheten haft till- 

fälle att genom understöd till finska truppers uppställande 

gifva sina lojala tänkesätt till känna, men i det hela visat 

sig mindre frikostig, och då en ny allmän insamling för 

1) Till Aminoff 12 maj, 17 juni 1812. 
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ett annat lojalt ändamål forbereddas, förklarade han: , Vis- 

serl. är ej känslan för allmänt nyttiga saker här så all- 

män som på många andra ställen 1 världen, men det 

börjar dock småningom ge sig och folket få någon blygsel 

för det outrerade gnideriet. Att subskriptionen till na- 

tional beväringen ej bättre lyckades, härrörde till en stor 

del från de gamla politiska grillerna, som man måste för- 

låta ett nyligen underkufvadt folk. Efter några år hafva 

de väl förflugit och det nya uppväxande släktet skall 

ofelbart bättre känna förmånerna af sin ställning äfven- 

som sin plikt mot regent och fosterland." !) 

Då Tengström drog sig tillbaka från „affairerna“ för 

att såsom filosof och medborgare följa med världshän- 

delsernas förlopp, hängaf han sig med desto större inten- 

sitet åt hvad han kallade för sina „ämbetsgöromäl“, at 

vården af sitt stift och sin akademi. Sin uppgift såsom 

prokansler tog han med sådan energi och omtänksamhet, 

att han framstod s. a. s. som den medelpunkt, kring 

1) Till Walleen 14 sept. 1812, 1 mars 1813. — I fråga om den 

„finska hjälpstyrkan“ ställde sig Tengström något skeptisk. Väl an- 

såg han, att Finland borde deltaga i försvaret, men han fann det 

gjorda förslaget till ,national armering" otillräckligt. ,Skall däraf 

blifva något — yttrade han hösten 1812 till Walleen -— så borde väl 

mer göras till saken än nu synes vara i fråga; och det ju förr desto 

hellre. Men ämnet är för vidlyftigt och delikat att här diskuteras, 

och de som maktena hafva se väl saken i någon ljusare dag." Något 

senare, då trupperna uppgåfvos vara fulltaliga och färdiga att sam- 

las till exercis, yttrade han ironiskt: „Visserl. är det rätt att äfven 

vårt folk visar sig på den styfva linan, åtminstone för parads skull.” 

Tengström t. Walleen 14 sept. 1812, 20 mars 1813. 
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hvilken den akademiska administrationen rôrde sig. Den 

nya staten af ar 1811, for hvilken vi vidlyftigt redogjort, 

omhuldade han nära pa såsom sitt värk — den kunde ju 

också hänföras till det nåd. reskript han sommaren 1808 

fått mottaga af kejsaren. Han hade utarbetat ett projekt 

till utlåtande, som i allt väsentligt och till god del äfven 

till ordalagen lag till grund för konsistorii „underdäniga 

förslag" till kejsaren, och med sådan kraft förde han 

därpå akademins talan hos kanslern och landets general- 

guvernör, att Walleen kunde tillskrifva hans ,värksamma 

åtgärd" främsta förtjänsten af att saken lyckades. När 

det gynnsamma svaret aflåtits och de önskade tillöknin- 

garna medgifvits, arbetade Tengström med icke mindre 

energi för den s. k. „värkställigheten“ af den nya staten. 

Från honom utgingo vidare, såsom vi allaredan känna, 

förslagen om köp af frälsehemman, om inrättandet af ett 

consistorium oeconomicum, om fördelningen af student- 

stipendierna och professorsenkornas gratialspannmål m. m. 

I de talrika akademihemmanens förvaltning tog han fi- 

tigt del, vare sig det var fråga om hemmanens försäljning — 

under skatte och storskiftande eller om böndernas klago- 

mål öfver någon konsistorii åtgärd. Arbetena på det nya 

akademihuset och byggnadsfondens ställning voro föremål 

för hans ständiga omsorg. Vid tjänstetillsättningar var 

han en ingalunda ovärksam deltagare 1 konsistorii öfver- 

läggningar och till honom vände sig tjänsteaspiranter med 

anhållan om goda råd och gunstigt förord, såsom också 

högre ämbetsmän utbado sig hans faderliga beskydd för 

sina söner o. a., som de sände till akademin.!) Med icke 

1) M. J. Alopæus t. Tengström d. 18 okt. 1814, R. J. Böning 

t. d:o 15 sept. 1816, D. Alopeus t. d:o 35 febr. 1810. 
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mindre omtanke sökte han att befrämja den litterära värk- 

samheten vid akademin, uppmuntrande lärarne och påkal- 

lande kanslers jämte andra höga dignitärers välvilliga un- 

derstöd. Hågen att hjälpa och leda gick därhän, att något 

märkligare skrifvelser från konsistorium till öfverordnade 

myndigheter och mer framstående personer som oftast för- 

fattades af honom och att konsistorii protokoll ofta blefvo 

af honom genomgångna och omarbetade eller h. o. h. 

formulerade 1 de delar, som tycktes fordra någon större 

försiktighet. 

Ett synnerligen värksamt medel till upprätthållande 

af sin myndighet i akademiska frågor ägde Tengström i 

det förtroende han åtnjöt hos akademins högsta styres- 

män och det inflytande han till följd däraf kom att ut- 

öfva på ärendenas behandling 1 sista instans. Vid sidan 

af de skrifvelser, som afgingo 1 konsistorii namn, under- 

höll Tengström med kanslererne och deras sekreterare en 

flitig korrespondens, om hvilken väl ma sägas, att den 

var icke mindre värksam än konsistorii hemställningar. 

Det var en vana, som börjat under den svenska tiden och 

fortgick efter kriget. Redan såsom professor hade Teng- 

ström tillvunnit sig hos grefve C. A. Wachtmeister ett 

anseende, som tyckes ställt dav. prokanslern Jakob Gado- 

lin 1 skuggan, och efter sin upphöjelse till biskop, hvar- 

till Wachtmeister torde värksamt bidragit. blef han den 

mot akademin mycket välvilliga, men 1 akademiska för- 

hallanden icke fullt bevandrade kanslerns allradande ora- 

kel. ,Jag gifver aldrig löften at andra, utan endast oss 

emellan", skref Wachtmeister ar 1804 till Tengström med 

anledning af en befordringsfraga; och nagot ar efterat 

förklarade han 6ppenhjartigt, „att aldrig hos mig skall 

tryta god vilja att personellt kunna tjäna herr biskopen 
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och med all möjelig zèle och activité följa och bidraga, sa 

mycket pa mig ankommer, till akademins förkofran och 

heder, hvarvid jag lika säkert ar ôfvertygad att aldrig 

sakna herr biskopens lika så aktiva som kraftiga biträde, 

hvarpå jag allt hittills som framdeles grundat mitt hopp 

om framgång och fullbordan uti vara företag*.!) — Efter 

förändringen 1 landets politiska ställning kom Tengström 

visserligen aldrig 1 samma förtroliga förhållande till den 

nya kanslern som till hans företrädare, och den enskilda 

korrespondensen med den högtuppsatte och af ämbetsgöro- 

mål upptagne statsmannen blef nog så ceremoniös och 

tämligen sporadisk. Men äfven nu kunde han glädja sig 

at att 1 rikt mått åtnjuta kanslers „estime et conside- 

ration", som bl. a. framträdde 1 frågan om den akade- 

miska staten och i den tillitsfullhet, hvarmed Speransky 

anbefallde åt Tengström befrämjandet af de ryska språk- 

studierna — för att icke tala om den égard Speransky 

hyste för biskopens mening i politiska frågor. I de båda 

kanslerssekreterarne Walleen och v. Haartman, till hvil- 

kas karriär 1 Petersburg han medvärkat, ägde Tengström 

dessutom villiga språkrör, då han fann det försiktigast 

att icke själf molestera den surchargerade rikssekreteraren. 

Med dem underhöll han sig mycket flitigt i akademiska 

förvaltningsärenden, inhämtade genom dem underrättel- 

ser om utsikterna för sina egna och konsistorii fram- 

ställningar; meddelade sig med dem om tryckningen 

1) Wachtmeister t. Tengström 15 nov. 1802, 4 mars 1803, 6 

juli 1804, 17 dec. 1805, 24 apr. 1806. Om Tengströms myndighet un- 

der svenska tiden E. Lagus, Mikael Choræi valda dikter, Sv. litt. 

sällsk. skr. tom. 48 s. CLII följ.; Schybergson, Jakob Tengströms 

vittra skr., Sv. litt. sällsk. skr. tom. 41 s. CVIII. 
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af de ryska läroböckerna och präglingen af akademins 

medalj, hörde sig för om tryckeriernas taxor, om inköp 

af böcker till biblioteket och konstvärk till akademihuset 

m. m. — Äfven med högre ryska dignitärer, mecenater 

och lärde, inlät sig Tengström 1 relationer, hvilka bl. a. 

afsågo att åt akademin förvärfva nyttiga gynnare i kejsar- 

dömet och sålunda befrämja hennes litterära sträfvanden.!) 

En så nitisk värksamhet, som tycktes räcka till allt, 

hade visst icke alltid utöfvats af universitetets prokans- 

lerer, och det kunde med skäl ifrågasättas, huruvida den 

akademiska lagstiftningen egentligen afsett att åt pro- 

kansler lämna en så dominerande ställning som Teng- 

ström under flera år kom att intaga. Tengström medgaf 

äfven själf, att han afvikit från föregående praxis. Några 

år efteråt, då han hunnit tröttna vid de akademiska göro- 

1) Lill-Ojamo familje ark.; Tengströms och Stjernvall-Walleens 

samlingar. — Om brefvens befordran mellan Tengström och hans kor- 

respondenter i Petersburg torde det vara skäl att — om ock något 

sentida — nämna, att den för det mesta tyckes förmedlats dels på 

enskild väg — genom resande köpmän, officerare, formän o. a., som 

besökte Ryssland, äfvensom genom de i Petersburg stationerade finska 

ämbetsmännen under deras resor till och från hembygden — dels ge- 

nom de kurirer, som cirkulerade mellan den finska komitén och rege- 

ringskonseljen. Posten anlitades äfven, då annan resurs icke fanns, men 

var föremål för misstro. ,Med posten åter har jag alldeles icke velat 

skrifva i anseende till dess med skäl befarade osäkerhet", förklarade 

den försiktige Walleen någon tid efter sin bosättning i Petersburg 

för Tengström (!?/,1810), och två år senare (!°/, 1812) berättade han, 

att han märkt, hurusom de till Petersburg ankommande brefven upp- 

brötos, hvarför han varnade biskopen och andra. » Bast torde det 

vara, menade han, att alldeles icke skrifva med posten, utan endast 

med säkra resande. Vi aro här omgifne af fiender och spioner. De 

senare saknas ej heller i Finland.“ I början af ar 1814, da Walleen 
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malen och ünskade draga sig tillbaka fran dem, uppgaf 

han for frih. R. H. Rehbinder, att den omtanke, han egnat 

akademin, egentligen icke härledde sig „af hvad man kal- 

lar ämbetsplikt, ty enligt de akademiska konstitutionerna 

är procancelleren en blott figurant 1 den akademiska sty- 

relsen, hvarföre ej heller mina företrädare stort befattat 

sig med akademins affairer, utan af kärlek och tacksam- 

het mot ett lärovärk, det jag har, näst Gud, att tacka 

för min bildning och min lycka, och hvilka känslor mer 

än en gång förledt mig till åtgärder, som varit utöfver 

min höfva och utom min tjänstekrets, men dock alltid 

väl menta för de ändamål jag äsyftat.“1) 

Att prokansler tog sin uppgift så omfattande hade 

utan tvifvel sina stora fördelar, ty genom sin personliga 

begåfning och sin litterära bildning såväl som genom sin 

erfarenhet 1 administrativa frågor var Tengström obestrid- 

meddelade Tengström sina tankar om vissa förhållanden i Finland — 

„sanningar“, som han var redo att uttala för hvem som helst — upp- 

gaf han, att han anlitade posten, emedan en påräknad brefbärare 

hunnit afresa, men han tillade: ,Om det öppnas, bryr jag mig ej stort 

därom" (74/,). Den 7/,, nov. 1810 skref v. Haartman till Tengström, 

att ,den osäkra posten och det inpraktikable föret för resande" be- 

tagit honom hopp om underrättelser från Abo; en annan gang (!/, 

1812) meddelade han, att som kuriren afrest, måste han anlita posten, 

„hvars talanger att föra fram bref äro så väl kände". — Armfelt, som 

torde varit mindre försiktig i fråga om brefvens befordran, skref vid 

ett tillfälle till biskopen (%1/; 1813): „Det är obegripl. hvad nyfiken- 

heten kan söka i en brefväxling, som alltid rör ämnen, hvilka äro 

dem främmande, ej själfva postdirektion i Åbo undantagen." Det var 

icke alla som hade samma förmån som J.'Fr. Aminoff, hvilken en tid 

korresponderade med sin fru och kanske äfven med andra under 

själfva postchefen Ladaus kuvert. 

1) Till Rehbinder 26 febr. 1817. 
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ligen ett stöd för akademin under de kritiska år man 

upplefvat. Men det öfverlägsna inflytandet hade ock sina 

olägenheter, ty det värkade hämmande på konsistorii leda- 

möters initiativ och det anmärktes däremot, att det stun- 

dom utöfvades på ett sätt, som ingaf tvifvel om pro- 

kanslers oegennyttiga och öfver särskilda biafsikter upp- 

höjda tänkesätt. Det utbildade sig med tiden vid aka- 

demin en opposition, som väl var något svag under de 

år, vid hvilka vi härintills dröjt, men som snart nog ge- 

nom sin kritik till den grad förbittrade prokanslers sinne, 

att han beslöt sig för det redan nämnda steget att afgå 

från ämbetet. 

Hvad denna grupp, inom hvilken främst professo- 

rerne G. Gadolin och Joh. Bonsdorff blifvit omnämnda, 

närmast torde haft att anmärka mot Tengström, var väl, 

jämte den ohäjdade regeringslystnaden, detöfverdrifna 

underdåniga nitet för landets nya herrar, som framträdt 

särskildt under krigstiden, äfvensom en stark omtanke om 

biskopen nära stående personers, fränders och vänners, 

fortkomst vid och utom akademin.!) Utan grund voro 

1) Schybergson, J. Tengström s.132—133; G. Frosterus, 

En vandpunkt uti Alexander I:s regering, Sv. litt. sällsk. skrifter, tom. 

86 s. 99; W. Söderhjelm, J. L. Runeberg I: 79; I. A. Heikel, 

Filologins studium s. 277. Att Joh. Bonsdorff icke var nagon van 

till prokansler, ar säkert; tidigare ansåg han val sig — och visst icke 

utan grund — motarbetad af denne och han skildrade honom såsom 

en smidig, hal och hersklysten intrigör. Hans tvenne bröders, Gabriels 

och Jakobs, förhållande till biskopen känner jag icke, men om 

några konfikter talas icke förr än år 1817, då Gabr. B., med an- 

ledning af en befordringsfråga, hvarvid han och biskopen hade sin 

särskilda kandidat, besvärade sig hos R. H. Rehbinder öfver ,episco- 

pala cabaler“ och ,den heliga fadrens anhängare". Till Rehbinder 
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dessa forebraelser nog icke. Den välmenande, allt omfat- 

tande vard, som biskopen egnade akademin, maste lätt leda 

till stor ömtälighet om egen myndighet jämte pretension pa 

att 1 stort som smått dirigera förvaltningen efter sitt sinne. 

Om förebräelserna för partiskhet och nepotism är det 

svarare att bilda sig en bestémd uppfattning, men visst 

ar, att Tengström 1 en del befordringsfragor uppträdde 

pa ett sätt, som med allt skal väckte missnöje, och att han 

haft och fortfarande hade inom akademin gunstlingar, for 

hvilkas befordran han lade sig ut hos kansler, äfven om 

han därigenom kom att motarbeta konsistorii hemställan. I 

konsistorium kunde han också päräkna troget understöd 

af dessa sina gunstlingar och en del andra ledamöter, 

„konsonanterna“, såsom spräkmannen Joh. Bonsdorff iro- 

niskt kallade dem i motsats till de mer själfständiga, ,,vo- 

kalerna“. Såsom en förmildrande omständighet, om också 

icke såsom ett försvar, far dock framhållas, att protek- 

tionssystemet vid denna tid var mycket allmänt inom äm- 

betsvärlden och att det florerade äfven vid de svenska 

17/, 1817, Statsark., biographica. — G. Gadolins förhållande till Teng- 

ström är mig icke vidare kändt, men kan nog ha varit reserveradt, att 

döma af vissa antydningar och af Gadolins energiska natur. Själfstän- 

diga consistoriales, som icke sällan motsatte sig Tengström, voro äfven 

Calonius, J. Fr. Wallenius samt G. E. v. Haartman, hvars förhållande 

till prokansler tidigare torde varit rätt förtroligt. Af vissa yttranden 

af den i sina skriftliga omdömen om personer ytterst försiktige Teng- 

ström kunde möjligen den slutsats dragas, att T. såg 1 v. H. en med- 

täflare om inflytandet, hvars öfverflyttning till reg. kons. också ur 

denna synpunkt väckte hans belåtenhet. Tengström t. C. J. Walleen 

6/,, 78/,. 1811; härom s. 339—340. — Till Tengströms vänner och 

„medhällare* i konsistorium hörde väl främst Franzen, A. J. Lagus 

och Avellan, vanligen också Palander, Fattenborg, Snellman, Häll- 

ström och J. Gadolin. 
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akademierna. Och för visso kunna vi antaga, att kriti- 

ken mot Tengström påvärkades af den benägenhet för 

klander — „den svenskt-finska karaktären att tadla och 

afundas“, såsom L. G. v. Haartman betecknade den —, 

hvaröfver högre ställda ämbetsmän tidt och ofta klagade 

i sina förtroliga meddelanden — utan att därför själfva 

vara fria från samma lyte. | 

Bidrag t. känned. af Finl, 



Te 

Armfelt och Tengstrôm. 

Det var således i en mycket dominerande ställning 

Armfelt fann akademins prokansler, da han sommaren 

1812 öfvertog ledningen af landets högskola. I ett är- 

tionde hade Tengström vant sig vid att dirigera det aka- 

demiska samhället och vid att se de rad och ünskningar 

efterföljda, som han plägat afgifva till sin förman. Huru 

skulle förhållandet gestalta sig, da kanslers plats intagits 

af en landsman med Armfelts själfrädiga ledarnatur och 

otaliga varksamhetslust? 

Vi känna redan, hurusom Armfelt vid tiden für sin 

ôfverflyttning till Finland hyste en viss afvoghet mot 

Tengström, en personlig misstro, fran hvilken han i trots 

af all utvärtes artighet och beundran för biskopens snille 

aldrig riktigt kunde frigöra sig. På honom, den förnäma 

världsmannen och lätt uppbrusande känslomänniskan, om 

hvilken med skäl kunde sägas att han hade orden på spet- 

ren af sin tunga och sin penna, tyckes den visserligen 

högt bildade och affable, men smidige och försiktigt be- 

räknande prelaten till första början ha värkat mindre sym- 

patiskt dels genom sin personlighet, dels genom det stora 

och enligt Armfelts tanke mindre välgörande inflytande han 

utöfvade på sin omgifning. Såsom redan blifvit nämndt, 

kände sig Armfelt högeligen uppbragt på biskopen, emedan 
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han antog att denne, tvärt emot gifven uppmuntran, icke 

understödde, utan hellre motarbetade hans lifliga åstundan 

att utan vidare formaliteter genomdrifva Myréens ut- 

nämning till professor. Därtill kom ännu, att Tengström, 

enligt Armfelts mening, höll dålig uppsikt öfver sitt folk, 

„akademisterne“, var böjd för nepotism och till råga pa 

allt hörde till de gökar, som ,huttlade“ med de bonapar- 

tistiska „canaillerna“ 1 Sverige. „Med vår biskop — skref 

Armfelt i augusti 1811 till J. Fr. Aminoff — är jag högst 

missnöjd; dubbel, svensk 1 själen och egennyttig samt i 

relation med de största canaillerna i Uppsala och Stock- 

holm. Hur vill man då vara den första prästman i 

Finland och dirigera opinion en bien — sådant är ogör- 

ligt. Se opp min vän, och låt oss ej blifva dupe af den 

karlen me[da]n(!) ännu tid är att frälsa det hela." Nagra 

dagar efteråt upprepade han samma tal om Tengströms 

fjäsk med de svenska bonapartisterna och omnämnde som 

exempel på biskopens svenskvänlighet, att denne, efter 

hvad han låtit sig berätta, vore färdig att afstå från sin 

biskopsstol emot ett godt kaplansbol i Sverige. Ett ar 

därpå, då Armfelt mottagit sin utnämning till kansler och 

haft tillfälle att inhämta bättre underrättelser om bisko- 

pens politiska tänkesätt, yttrade han sig med icke mindre 

missnöje om dennes akademiska regim. , Biskopens en- | 

skilda vänskap för mig — förklarade han för Aminoff — kan 

jag ej hafva prétention på, men som procanceller blir mig 

angeläget att han ej gör akademin (öfverhopad af kejsarns 

välgärningar) till ett lathunds näste genom en satans 

tenacité till gamla bruk och författningar, till sin olyckl. 

népotisme, till ålder i tjänst m. m.“ Efter att ha berättat, 

hurusom han gifvit efter för Tengströms enträgna begäran 

med afseende å prof. Lagus utnämning, fortsatte han: 
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»Men sedan jag blifvit canceller, skall för gracer och be- 

fodringar snille och värkel. förtjänst ga främst och aka- 

demin tjäna till sitt primitiva ändamål, som är att bilda 

vår ungdom till hederl. och skickel. varelser 1 samhället. 

Préterar bispen sig de bonne grace, skall vi blifva de 

bästa vänner i världen; 1 annat fall bryter en af oss 

nacken utaf sig, ty mitt parti är oryggel. tagit och du vet, 

hur jag är, när jag tagit mig för en sak quelqonque."!) 

Då Armfelt skref detta, hade han redan modifierat 

sin uppfattning om Tengströms politiska tänkesätt och 

om arten af de förbindelser denne underhöll med gamla 

vänner i Sverige. Äfven hade Myréens sak fått en till- 

fredsställande lösning. Men 1 stället hade en ny anled- 

ning till missnöje tillkommit, som icke var utan sin invär- 

kan på Armfelts känslor mot biskopen. 

Såsom kändt är, var Armfelt mycket missbelåten med 

regeringskonseljens sammansättning, och han tyckte sig 

bland de dåvarande ledamöterna möta endast motstånd»: 

obenägenhet och intriger. Med sin vanlıga rörlighet och 

beslutsamhet umgicks han därför efter sin utnämning till 

den finska komiténs ledare med tankar på en omgestalt- 

ning af den inhemska regeringen. En plan 1 detta syfte 

utarbetades af hans goda vän J. A. Ehrenström och före- 

lades till särskilda högtstående personers, bl. a. Aminoffs, 

Mannerheims och Tengströms, utlåtande. Alla hade sina 

anmärkningar att göra emot planen — som också förföll 

— och särskildt afrådde Tengström 1 ett väl grundadt 

betänkande från att vidtaga några större förändringar. 

Redan straxt efter det han erhållit kännedom om förslaget 

och innan han ännu hunnit affatta sitt yttrande, förkla- 

1) "Pill Aminoff 12, 18, 28 aug. 1811, 5 aug. 1812. 
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rade han för Aminoff, att det „ı sakernas närvarande kri- 

tiska ställning" var bäst att ,lata conseillen än någon tid 

ga som den gar och spara de reformer nédiga kunna 

pröfvas till en lugnare tid“. I de mindre detaljerna af 

konseljens organisation medgaf han, att , åtskilliga for 

ärendernas jämnare gang nödiga förändringar" kunde vid- 

tagas, men, förklarade han som sitt slutomdöme, „en 

större eller total reform måste jag af fullaste öfvertygelse 

afstyrka“. 1) 

Biskopens motsträfvighet kunde icke vara Armfelt 

behaglig, men han lät sig icke däraf häjdas 1 sina afsik- 

ter. Med anledning af något pessimistiskt yttrande af 

Ehrenström rörande planens förvärkligande skref han 

tröstande till denne: ,Biskopens préponderance är 1 Era 

ögon en stor affaire och alla egoisters skrik en åska, som 

hotar. — — — Hela komitén här utom Aminoff är af Er 

avis och ej af biskopens och consorter relativt till reger. 

conseillens organisation, och efter denna öfvertygelse 

kommer saken att läggas under kejsarens ögon, fullkoml. 

utarbetad med calculer och allt af statsrådet Walleen.“ 2) 

Icke utan betydelse för relationerna till Tengström 

torde vidare den reserverade hållning varit, som denne in- 

tog till Armfelts planer på uppställandet af en inhemsk 

truppstyrka genom en allmän penningeinsamling 1 landet. 

I slutet af år 1811 uttalade Armfelt för landsh. G. Fr. 

Stjernvall sin förargelse öfver de ,illa tänkande varelser 

och trånghufvade bestar", hvilka i Finland motarbe- 

1) Till Aminoff 17 juni 1812. Frågan om ,reformen“ närmare 

omnämnd af R. Castrén, Skildr. s. 290—291, 362—363, Tegnér, 

III: 325—326, 351—353, Hartman s. 278—287, A. Hjelt, Ett för- 

slag t. finska regeringskons. omgestaltn. i Hist. Ark, XII: 124—146. 

2) Till Ehrenström 10 mars 1813. 
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tade hans ,mesure“, och han trodde sig ha skäl till den 

»Soupçon“, att motståndet utgick bl. a. fran , vår patriotiske 

biskop“.!) Under korrespondensen med biskopen tog han 

sig också anledning att beröra denna fråga och att fram- 

halla nyttan af en milis. Pa hvad sätt Tengström utta- 

lade sig om saken, känna vi icke till, men tydligt är, att 

den kritik, han egnade Armfelts tvenne favoritplaner, icke 

förbättrade dennes känslor för honom. De ar Armfelt 

tillbragte i finsk statstjänst utmärktes, såsom tidigare fram- 

gått, af ett nervöst, tidtals febrilt värksamhetsbegär, 

som illa fördrog motsägelser och dröjsmål. I början af 

ar 1812 skref Rehbinder härom till Aminoff: , Vi böra 

alla räkna gen. Armfelt såsom vår välgörare; vi känna 

alla hans goda intentioner, ehuru han ej alltid tager goda 

rådgifvare och mest alltid följer första impressionen samt 

är impatient vid minsta motsägelse“.?) Armfelt medgaf 

själf till en del, att hans tålamod icke alltid räckte till. 

Med anledning af ett uppträdande af Aminoff, som stötte 

honom, yttrade han till Ehrenström, att han hade en ka- 

raktär, ,som 1 stora affairer har köld och tålamod, men i 

sma ej tål att handteras på det viset“.3) Tidt och ofta 

tröt dock honom tålamodet. Med sin lifliga fantasi såg 

han endast målet för sina välmenande, patriotiska sträf- 

vanden, och de svårigheter, han ofta mötte hos högre och 

1) Tegnér Ill: 344—347. 

?) Rehbinder t. Aminoff ?/,, jan. 1812. Rehbinder, som i all- 

mänhet hyste stor vördnad för Armfelt och åtnjöt dennes förtroende, 

var till slut, såsom han uttryckte sig, „p& pointen att för alltid brouil- 

lera sig“ med sin chef och ämnade lämna sin syssla på båten, men 

lugnade sig. Rehbinder t. G. F. Stjernvall 1°/,, juli 1814. Stjernv.- 

Wall. saml. 

3) Till Ehrenström 25 sept. 1812. Ehrenstr. afskr. saml. 
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lägre i Finland, uppfattade han såsom uttryck för tröghet 

och fördom, framför allt såsom oförmåga att förstå hans 

afsikter och de kraf, som följde af Finlands nya poli- 

tiska ställning. 

Men om Armfelt hade sina skäl till misstro mot 

Tengström, så saknade icke heller den sistnämnde — sä- 

vidt vi af hans 1 allmänhet mycket försiktiga uttalanden 

om sina samtida kunna sluta — anledningar till kritik 

och ogillande. Särskildt kunna vi antaga, att just den 

ofvan nämnda obeständigheten med hänsyn till den högsta 

förvaltningen — böjelsen för innovationer och förändrin- 

gar, såsom Rehbinder kallade den!) — äfvensom den själf- 

rådighet, hvarmed Armfelt stundom satte sig öfver ad- 

ministrativa traditioner och former, ådrog honom Teng- 

ströms misshag. I fråga om valet af Armfelt till kansler 

för akademin hade ju Tengström varit rätt betänksam, 

och det var nog icke allenast fruktan för att Armfelt 

snart skulle „eloignera sig ur affairerna”, som gifvit 

därtill anledning. Vid samma tid som den finska ko- 

mitén börjat sin värksamhet uttalade han för Walleen 

sin förhoppning om att J. Fr. Aminoff genom sin ,rede- 

liga och varma fosterlandskänsla“ såväl som genom sin 

„nära liaison“ med Armfelt skulle blifva komitén till 

god nytta. Han önskade blott — nästan förespående den 

oenighet, som äfven uppkom — att ingen meningsolikhet 

„om sättet att föra affairer* skulle någonsin störa förhål- 

det mellan de gamla vännerna och olyckskamraterna. 

Och som för att närmare förklara sig, tillade han: ,Natio- 

nen är så attacherad uråldriga formaliteter, att man, för att 

äga dess bifall, ej nog kan observera dem. Allmänna om- 

2?) Castrén, Skildr. s. 290. 
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démet förlåter snarare en uppenbar orättvisa än en i dess 

tanka manquerad formalitet.“ Under den följande tiden, 

medan kriget emot fransmännen pågick och kejsaren 

uppehöll sig på krigsskådeplatsen, uttalade Tengström 

upprepade gånger för Walleen sin förvåning öfver att 

Armfelt, hvilken samtidigt skötte gen. guvernörens göro- 

mål, icke gjorde allvar af sin plan att lämna Petersburg 

för att 1 högkvarteret för kejsaren föredraga de finska 

ärendena och bland dem de akademiska, hvilka i månader 

och år fingo ligga oafgjorda. ,Onskeligt vore — skref han 

i mars 1813 om Armfelt — att han genom sin ditresa kunde 

sätta våra affairer i någon activitet! Kejsarns underskrift 

à vårt nya indelningsvärk vore oss academici af högsta 

nödvändighet, emedan vi eljest så borttrasslas 1 eviga 

liquider med statsvärket och dess förvaltare, att vi svår- 

ligen mer komme i rent vattn.“ Snart därefter förklarade 

han , både akademins och landets öfriga affairer fordra” 

Armfelts afresa, ty ,annars komma vi i förlägenhet med 

det stillestånd vi nu äro uti”, och i maj 1813, då Arm- 

felt lämnat generalguvernörsbefattningen, hoppades Teng- 

ström, att Armfelt snart skulle företaga hvad han själf 

kallade för sin pilgrimsfärd till lägret.!) Däraf blef dock 

intet. 

Men Tengström besatt för mycken klokhet och var 

en alltför patriotisk man för att låta sådana anledningar 

1) Till Walleen 27 febr., 17 juni 1812, 1, 20, 24 mars, 1 maj 

1813. — Svårigheten att under kejsarens frånvaro ute i kriget få 

finska ärenden afgjorda förmådde bl. a. Walleen att yrka på att Arm- 

felt skulle taga ,ett allvarsamt steg”, d. v. s. anhålla om sitt entle- 

digande. Walleen t. Ehrenström 1812—1813 (Stjernv.-Wall. saml.). Om 

komiténs ovärksamhet Tegnér III: 423—424, Hartman, De tre 

gustavianerna s. 295—296. 
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till missbelätenhet invärka pa sitt förhållande till Arm- 

felt, hvars stora betydelse for Finland och dess akademi 

han bättre an de flesta kunde uppfatta. Savidt pa honom 

ankom, sökte han också att upprätthålla ett godt för- 

hållande till sin förman och att betaga denne de anled- 

ningar till missnöje, han, efter hvad Tengström väl erfor, 

trodde sig äga. Det är mycket troligt, att Tengströms 

mening med de skrifvelser, 1 hvilka han för Aminoff och 

Walleen uttalade sig om dagens händelser och politiska 

spörsmål, också var att genom dessa sina vänner få sina 

tankar framförda till Armfelt; åtm. känna vi, att han räk- 

nade på att med deras hjälp kunna förklara sig i fråga 

om den passiva hållning han föresatte sig att intaga till 

„affärerna“.!) Men först och sist var det genom att träda 

1 direkt beröring med Armfelt, som Tengström sträfvade 

att ,justifiera“ sig själf, att bevara sitt inflytande i aka- 

demiska frågor och att till akademins fromma utnyttja 

det stora anseende Armfelt åtnjöt hos kejsaren och en 

del af kejsardömets högsta dignitärer. 

Huruvida före Armfelts öfverflyttning till Finland 

några beröringar de två statsmännen emellan ägt rum, är 

icke kändt; det troligaste är, att det icke kommit till mer 

än en ytlig personlig bekantskap. Efter Armfelts ankomst 

till Åbo våren 1811 tyckas sammanträffanden ägt rum, 

hvilka på intetdera hållet gjorde något synnerligt intryck, 

men hvilka blefvo inledningen till ett framtida när- 

mande. Får man tro en uppgift af J. J. Tengström, 

1) Bland Aminoffs brefkonc. till Armfelt har jag icke funnit 

mer än ett, hvari talas om Tengström; 1 ett konc., dat. juni 1812, 

framhåiler Aminoff, att biskopen icke var den enda, som hade påmin- 

nelser att göra mot Ehrenströms projekt till förändringar 1 Finlands 

förvaltning. 
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skulle Armfelt först vädjat till biskopens medvärkan für 

sin „uppkomst“, men erhållit ett undvikande svar.1) Icke 

lang tid därefter blef det Armfelt, som eftersöktes. Da den 

akademiska tacksägelsedeputationen varen 1811 passerade 

Åminne, aflade den ett artighetsbesök hos ägaren, och 

nagra manader direfter finna vi ater biskopen hos den 

uppgående storheten.2) Meningen med det senare besöket 

kan icke ha varit någon annan än att förvissa sig om 

Armfelts hjälp till uppnåendet af den förstärkning 1 

staten, hvarom konsistorium nyss petitionerat hos kejsa- 

ren. Då Armfelt kort därpå öfverflyttade till Petersburg, 

fortsatte Tengström bearbetningen 1 skriftliga meddelan- 

, dels ställda direkt till Armfelt, dels befordrade 

till honom genom kanslerssekreteraren Walleen. Från 

den 

frågan om statsregleringen, som sålunda gaf det första 

uppslaget till en' korrespondens, kom diskussionen snart 

nog in på andra områden och utvecklade sig småningom, 

efter det Armfelt öfvertagit kanslersämbetet, till ett fli- 

tigt meningsbyte rörande frågor af allmänt politisk, aka- 

*) Jakob Tengströms anteckn. om Tengströmska släkten i La- 

gus'ska saml., univ. bibl., medd. af prof. M. G. Schybergson. — Att 

det förelåg någon särskild anledning till Armfelts plötsliga ankomst 

till Finland, förstod den kloke biskopen genast. 1 det bref af d. 1°/, 

1811, som redan omnämnts s. 210, berättade han, att Armfelt dagen 

därförinnan afrest till Åminne och icke tänkte på petersburgska re- 

sam. ,Han var nu mycket munter och frisk och charmant som all- 

tid“ — tillade Tengström. ,Att han denna årstid och i detta väglag 

öfverkom, hade väl sina särskilda skal?“ 

*) Redan den *5/, 1811 inberättade Walleen till Tengström fran 

Petersburg, att det icke mera var någon hemlighet att Armfelt skulle 

ställas ,i têten för våra finska affairer“. Speransky hade själf annon- 

serat det. 
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demisk och enskild natur. Som Tengstréms skrifvelser 

icke vidare äro att tillgå, känna vi icke närmare, hvad 

den 1 sina uttalanden måttfulle och ceremoniöst förbehåll- 

samme biskopen hade att förmäla;1 en del stycken stanna 

vi t. 0. m. i ovisshet om hvad korrespondensen egent- 

ligen rörde sig om. Däremot erhålla vi af Armfelts till 

antalet fâtaligare, men i uttryckssätten så mycket frispra- 

kigare svar en liflig bild af den redan äldrige gustavia- 

nens temperament, såväl som af de tankar och omsorger, 

hvilka sysselsatte honom under hans lefnads afton. Med 

ledning af dem kunna vi, bättre an ur den officiella 

korrespondensen, bilda oss en föreställning om förhällan- 

det mellan de båda statsmännen — de främsta Finland 

vid denna tid ägde — såväl som af Armfelts tankar om 

de akademiska fädren och deras ämbetsvärksamhet. I 

lifliga, oftast väl improviserade, stundom drastiska ord, 

som utan vidare förberedelse nedkastades på pappret, 

yppade Armfelt för Tengström sitt hjärtas mening, och 

om uttalandena äfven modererades af uttryckens amikala 

och artigt docerande form, rörde de sig som oftast öfver 

en underström af kritik och satir, som nog icke undgick 

den skarpsinnige emottagaren. 

Armfelts uttalanden till prokansler 1 frågor, som 

hänförde sig till den akademiska förvaltningen och under- 

visningen, känna vi redan för det mesta, och 1 det föl- 

jande få vi ännu anledning att utförligare relatera dem 

som karakteriserade hans förhållande till konsistorium. Vi 

kunna därför på detta ställe åtnöja oss med en del ytt- 

randen, i hvilka Armfelt gaf uttryck fåt sin omvårdnad 

om akademins inre förkofran och yttre gloire, för att 

något vidlyftigare uppehålla oss vid de partier af korres- 

pondensen, i hvilka Armfelt uttalade sig om andra frågor 
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af dels allmän dels enskild art och 1 hvilka hans person- 

liga förhållande till prokansler tydligast framträdde. 

Redan da Armfelt 1 slutet af ar 1811 prevenerade 

Tengström pa statsfragans lyckliga lösning, tillät han sig 

några anmärkningar rörande behofvet af goda och skick- 

liga lärare för upprätthållandet af akademins „reputation 

och considération“, i det han undskyllde sin „uppriktighet“ 

med sin egenskap af ,, gammal soldat — — god finne och 

mån om akademins glans". I början af 1812 gjorde han 

åter erinringar om samma sak, för hvilken han räknade på 

biskopens ,goda urskillning 1 alla ämnen, som fodra en 

vidsträcktare blick", och han förklarade sig böjd för att, 

om hans mening inhämtades, tillstyrka upphäfvandet af 

„alla författningar, som kunna fjättra akademins gäng“.!) 

Nagon tid efter det han utnämnts till kansler skref han: 

„Att mitt nit för akademin af intet kan störas och är 

lifig ı alla skiften, härrör däraf att jag är en riktigt god 

finne och ager det hopp, att akademin skall bidraga huf- 

vudsakel. till Finlands val 1 följd af de principer och de 

kunskaper, som genom dess lärares flit och patriotisme 

kommer att bilda var. ungdom. Skulle detta hopp sla 

mig felt, vore jag sa mycket olyckel. som jag ar bade 

for hederl. karl och för samvetsgrann för att dölja for 

var välgörande monark, att hans frikostighet ar utan 

ändamål.” Och med anledning af något uttalande af 

Tengström rörande tjänsternas besättande och lärarkärens 

förstärkande med unga män yttrade han litet senare föl- 

') Armfelt förordade vidare till akademin en fäktmästare och 

framhöll det ridicula i att ha en dansmästare (Cedervaller), som tryckte 

böcker, men icke kunde lära att dansa med grace. Armfelt t. Teng- 

ström 30 nov. 1811, !f/,, jan., 22 mars 1812; härom vidare s. 208—209. 
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jande, som val torde karakteriserat hans uppfattning om 

universitetsmedlens användning: „Visserl. bör ej akade- 

min ligga som draken pa skatten el. söka trésorisera. — 

De basta institutioner, da de förfalla till penninge samlare, 

fa allt det smutsiga och opatriotiska af penninge vinglare 

och judar. — — — De föreslagne docenterne och alla 

ynel., som förtjäna oppmuntran, skola hos mig finna en 

stor lätthet att val begagna akademins förmögenhet. Jag 

känner ej annat värde af penningen än den man har ge- 

nom och vid dess hastiga omlopp.“!) 

Fordran pa ökad arbetsintensitet vid akademin var 

ett af de älsklingstemata, vid hvilka Armfelt uppehöll sig 

under korrespondensen med Tengstrém, och han aterkom 

desto oftare till detta ämne som enligt hans mening pro- 

kansler, till följd af sin efterlatenhet mot de forsumlige 

bland lärarne, särskildt mot dem som ätnjöto hans ynnest, 

hade sin runda del i att så mycket blef ogjordt. Pa sitt 

lifliga, frisprakiga sätt uppmanade han tid efter annan 

Tengström att sätta sig öfver, personliga hänsyn och att 

med större energi göra bruk af sin myndighet, såväl mot 

docentes som mot discentes. Än påmindes prokansler om 

att icke låta professorerne genom försumligt fullgörande af 

sina skyldigheter såsom lärare gifva lastarenom rum vid en 

tidpunkt, då akademins heder och intresse fordrade, att 

man genom nitisk pliktuppfyllelse framhöll nyttan af kej- 

sarens välgärningar mot Finland. Än åter uppmanades 

han att uppträda mot de herrar studerande, som skolkade 

1 sina ryska språkstudier, också de till men för akade- 

mins goda namn och rykte.?) Vidare gjorde Armfelt 

1) Till Tengström 2, ?/,, nov. 1812. 

2) S. 302—303, 402. 
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erinringar om nödvändigheten af att med kraft inskrida 

mot den trätlystnad, den „faktionsanda“, som utgjorde ett 

annat utmärkande drag hos de akademiska fädren. Under 

sitt sista ar, da han med anledning af den Calonius— 

Lagus’ska konflikten slutligen fann sig föranlåten att taga 

konsistorium i allvarlig upptuktelse, vände han sig tid 

efter annan till prokansler med enträgna, än vänligt öfver- 

talande, än sarkastiskt raljerande, förmaningar att afstå 

från sitt passiva upprädande. Under den korrespondens, 

som med anledning af nämnda konflikt pågick och hvartill 

vi 1 det följande återkomma, fick Tengström bl. a. mottaga 

förebråelser för att han af enskilda konsiderationer och 

på bekostnad af sina plikter uppträdt med passivitet och 

liknöjdhet, att han genom sitt förord hos kansler utvärkat 

odugliga personers utnämning till professorer och därpå 

af partiskhet och blindt nit tagit dessa i försvar, då de 

förgått sig, att han jämte en faktion inom konsistorium 

komprometterat akademin inför allmänheten o.s.v. Det 

var ett språk, Tengström aldrig fått höra af sina förmän, 

af hvilka grefve Wachtmeister icke kunnat taga ett af- 

görande steg utan att först ha inhämtat hans mening och 

rikssekreteraren Speransky helt indifferent låtit de aka- 

demiska ärendena gå sin af prokansler och konsistorium 

utstakade väg. Det lärde honom, att, huru villig Armfelt 

än var. att samarbeta med honom för akademins ära och 

förkofran, han dock ägde i denne en förman, som själf- 

ständigt pröfvade de akademiska frågorna och som icke 

drog sig för att med en ,krigsmans uppriktighet" utan 

hänsyn till personen uttala sina tankar af gillande och 

misshag. 

Dock vägrade Armfelt icke att tillmötesgå Teng- 

ströms speciella önskningar 1 befordringsfrågor äfven där 
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sådant kom 1 strid med hans principer om förkastlıg- 

heten af gracer och nepotism. Vi känna redan, hurusom 

prof. A. J. Lagus’ transport till den moralfilosofiska läro- 

stolen pävärkades af prokanslers föreställningar och huru- 

som Armfelt till en början gaf Tengström löfte om att 

befordra lic. W. G. Lagus till akademiesekreterare. Helt 

visst var det ock hänsyn till prokansler, som gjorde att 

Armfelt tilldelade dennes brorson J. J. Tengström en 

adjunkts förmåner, då han icke kunde befordra honom 

till en ordinarie adjunktur. Och då Tengström på för- 

hand vände sig till kansler för att förbereda sin sons, C. 

J. af Tengströms, befordran till orientalium adjunkturen, 

uttalade sig Armfelt med lifligt deltagande — hvari en 

portion ironi nog icke torde saknats — om biskopens fa- 

derliga känslor. „Den rekommendation Herr Biskopen 

ger sin son — skref han till svar — har jag fullkoml. af- 

seende pa. — Hvem är närmare om att tala för sina barn 

än en god far.” Och då han mottagit biskopens tack- 

sägelse för utnämningen, yttrade han: , Att Er sons ut- 

nämnande till adjunkt blifvit ansedt som ett bevis af min 

vänskapsfulla högaktning för dess herr far, gör mig ett 

lifligt nöje, ty detta är en onekel. sanning. Jag förmodar, 

det han genom sin flit och goda vilja gör sig värdig af 

det namn han bär och som 1 litteraire världen har en hel 

hop fodringar."!) 

i) Armfelt t. Tengström 2 nov. 1812, 27 mars 1813. — Då Teng- 

ström sökte vinna Armfelts hjälp till sin broders, finanskamreraren 

C. Fr. Tengströms utnämning till tullchef, gaf Armfelt honom vissa 

förhoppningar, ehuru han icke underlät att antyda, att denne broder, 

efter hvad han inhämtat, var oduglig på sin plats. Med mycken be- 

redvillighet meddelade Armfelt biskopen goda råd, då det gällde att 

hos kejsaren och de båda kejsarinnorna utvärka tillstånd till hoffrö- 
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För egen del vädjade dock äfven Armfelt till Teng- 

ströms tjänster, och det på ett sätt, som icke rätt öf- 

verensstämde med hans ofta uttalade motvilja mot den 

akademiska nepotismen. Vi känna af det föregående, 

huru ifrigt han bemödade sig om att vinna Tengströms 

understöd för Myréens inträde ı juridiska fakulteten. 

Redan före sin tvungna öfverflyttning till Finland hade 

han sökt att genom J. Fr. Aminoff intressera biskopen 

för saken och efter sin bosättning i Petersburg upphörde 

han icke att dels själf dels genom andra bearbeta bisko- 

pen till förmån för sin skyddsling.!) Ju större motståndet 

blef, desto mera antog utnämningen för honom karaktären 

af en ambitionsfråga, som han sade sig vara „deciderad 

att poussera — — a toute outrance“, men den hade ocksa 

sin praktiska betydelse.?) En anledning till den ifver, 

hvarmed han dref pa frågans lösning, var, att han hade 

for afsikt att lata sin nästäldste son Alexander, vid den 

tiden en 17—18: arig yngling, som i hemmet atnjutit My- 

réens undervisning och därpå fullföljt sina studier 1 Upp- 

sala och Edinburg, 

examen under Myréens erfarna ledning. Med oro motsag 

studera vid Abo akademi för juridisk 

Armfelt sonens vistelse 1 den glada akademistaden, och 

ken Carolina af T:s trolofning med adj. L. J. Prytz. Armfeltt. Teng- 

SOLOW ag so Ner LOLA.) Yay el, 208 21, 1814. 

1) Armfelt t. Aminoff ®/, 1811, t Tengström %/,, 1811, 1%/,,jan., 

22/5, Jo, 29/6, 19/1 1812. 
=} Sid. 285—289. Med anledning af ett annat utnämningsbräk, 

som förmått honom att frångå sina principer i befordringsvägen, ytt- 

rade Armfelt till Tengström (!°/, 1812): „Men jag ar människa och 

vanjer mig ej vid att man personellt visar ett slags forakt for mine 

rekommendationer, isynnerhet som det sällan el. aldrig hander mig 

att begära af någon dödel. faveurer.“ 
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utom att han räknade pa Myréens eftersyn for att kunna 

vara „tranquil“, uppmanade han tidt och ofta Tengström 

att halla faderlig uppsikt öfver den liflige studenten, som 

borde grundligt förberedas till att 1 en framtid bekläda höga 

ämbeten 1 sitt fosterland. Men Armfelt tillade, att den 

unge mannen icke finge behandlas med annan égard än 

den han gjorde sig förtjänt af på grund af sitt välför- 

hållande. Sommaren 1812 skref Armfelt från fältlägret i 

Vilna till biskopen: „Han gar in i civilen och skall sà- 

ledes stå sine nödige examina. Jag exigerar äfven af ho- 

nom att blifva ferme 1 ryska språket, hvilket han 1 sin 

barndom väl kunnat. Jag rekommenderar honom på det 

högsta hos Herr Doktorn och Biskopen, ej för att cajol- 

leras, men för att efterhållas som om han vore en bonde 

son.“ Sedan sonen hösten 1812 anländt till akademin, fick 

Armfelt gång efter annan mottaga rapporter, 1 hvilka bi- 

skopen 1 smickrande ord uttalade sig om sin greflige 

skyddslings uppförande och framsteg 1 studier. Armfelt 

gladde sig åt de goda underrättelserna och tackade bi- 

skopen för hans vänliga omvårdnad, men tog de smick- 

rande omdömena cum grano salis och förnyade varnin- 

garna för efterlatenhet. Öppenhjärtigt utlade han för 

Tengström sina planer med afseende å sonens studier och 

framtid, framhöll dennes svagheter och eldiga tempera- 

ment, men berömde också hans naturliga begåfning och 

mottaglighet för lärdom. !) Studierna afslutades vartermi- 

1) Armfelt t. Tengström 4/54 ex 1. 1 os nov Epil OD 

1813, 5/, 1814. Den ?/,, nov. 1812 tecknade Armfelt sonens ka- 31 / 
15 

raktär och framtidsplaner med följande ord, som i sin man också ka 

rakterisera brefskrifvaren sjalf. ,Snille fattas icke, ej heller finesse 

och all den pénétration, som fodras för att känna människor, men 

solidité, ihärdighet el. den slags application, som fodras 1 affairer, 
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nen 1814 med afläggande af auskultantexamen, hvarpa den 

unge grefven och Abo-bon valedicerade akademin. Ar 

1841 anförtroddes honom föredragningen af kanslers- 

ärendena, med hvilka han därpå hade befattning öfver tre 

årtionden. 

Utom ärenden rörande akademin, dess lärare och 

lärjungar, kommo understundom äfven andra undervis- 

ningsfrågor till tals 1 korrespondensen mellan Armfelt 

och Tengström. Var Armfelt missnöjd med den utbild- 

ning de juridiska tjänstemännen erhöllo vid akademin, 

så förargade han sig i ännu högre grad åt tillströmningen 

af finska ynglingar till militära och civila lärovärk i Pe- 

tersburg. ,Jag ser ogärna vår finska ungdom placerad i 

instituterne har“, skref han våren 1812 till Tengström. 

„Deras moralitet förlorar därpå och de begrepp de få om 

det sanna och rätta äro alldeles i motsats med hvad de 

tror jag ännu vara långt borta. — En omätelig men väl dold ambi- 

tion, en stor lätthet att fatta och exequera hjälpa mycket och pre- 

sentera en yta, som ofta förvillar, men om af denna ungdom skall 

blifva allt hvad man borde kunna vänta sig, fodras andra tider än 

dessa, i hvilka passioner och immoralité, blott med ombytte namn, 

äro säkrare om framgång än den stilla dygden och den désintéresse- 

rade patriotismen. — Jag är ej blind på mine barns sujet, ehuru 

jag är en öm far. Min plan med Alexander är visserl. att han skall 

börja sin carrière med diplomatin. Men som han ej kan blifva 1:er 

minister, i Ryssland, så ville jag, att han skulle hafva gjort så goda 

studier, så att han vid mognare år kunde värdigt bekläda högre äm- 

beten i sitt fosterland. Därtill fodras kännedom af lagar och författ- 

ningar samt klara begrepp om hvad till Finlands oppkomst och väl 

hörer.“ Den ?!/; 1813 skref Armfelt: „Om min son som medborgare 

och kristen värdigt visar sig i Herrans församl., så kan det ej annat 

än fägna dess föräldrar, då därigenom en af de första och heligaste 

plikter oppfyllas.“ 
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som finska ämbetsmän äro skyldige att göra — att för- 

tiga flere andra considerationer af mindre vikt för det 

allmänna, men kanske mer betydande i enskildt afseende.“ 

Och någon tid efteråt yttrade han: „I allmänhet ar vara 

finska gossars oppfostran 1 Petersburg ej sadan som 

jag det önskade, men de som rent af äro förlorade äro 

de som insättas 1 cadetcorpser, dir religion, moralité, 

allt utom exercera négligeras. Jag är alldeles desperat 

häröfver och har flere speculationer, för att gifva at detta 

en annan forme.“ Med glädje mottog han därför etti af 

Tengström framställdt och på hans uppmaning närmare 

utarbetadt projekt till upprättandet af en uppfostrings- 

anstalt för blifvande civila ämbetsmän. Han meddelade 

idén åt kejsaren, som fann den god, men förmodade, att 

konseljen skulle göra svårigheter med afseende å kostna- 

derna. Tengström uppmanades att utarbeta ett förslag 

till reskript till regeringen, som gjorde det för denna 

svårt att ,1 underdanighet afstyrka*, och da han beräk- 

nade, att 3,000 rub. s. [om året] skulle räcka till for än- 

damälet, ansag Armfelt att detta belopp lätt kunde astad- 

kommas efter indragning af tvenne extra ledamotsplat- 

ser 1 regeringskonseljen.!) Tanken pa den nya „civilsko- 

lan“ lämnades dock, förmodligen af hänsyn till utgifterna 

och till följd af de storpolitiska händelserna. ?) 

Afven andra allmänna vardande ärenden bragtes till 

tals. An var det fraga om befordringar till prästalägenheter, 

1) Armfelt t. Tengström 22 mars, 14 maj, 10 juli 1812. 

*) Hvarken Armfelts eller Tengströms „ideer“ i detta ämne aro 

vidare kända, men i hufvudsak kunna de ha gått i samma riktning 

som de beräkningar, hvilka lago till grund for inrättningen af civil- 

symnasierna i Tavastehus och Viborg ar 1856. Härom Th. Rein, 

J. V. Snellman II: 84—87. 
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an om förbättrandet af en del prästers klena lönevillkor, 

än om den nya finska bibelupplagan eller andra ecklesia- 

stika ärenden, som Tengström önskade befrämja. An 

ater berördes nöden 1 Finland, omdaningsarbetet 1 „gamla 

Finland“, som enligt Armfelts mening gick trögt, svarig- 

heten med statsfinanserna, för hviikas ordnande Armfelt 

ansåg en landtdags sammankallande nödvändigt o. s. v.!) 

Vidare uttalade de båda korrespondenterne sina tankar 

om de nya regeringsvärken, om gen. guvernören Stein- 

heil, på hvilken de satte stort värde, och om särskilda 

högre ämbetsmän. ?) 

Med förkärlek och med tydlig önskan att höra bisko- 

pens mening återkom Armfelt till de politiska spörsmålen, 

„affairerna“. Redan i de första skrifvelserna möta vi 

uttalanden, som gingo ut på att förmå Tengström att 

offentligt utlåta sig om den politiska situationen och att 

genom sitt tungt vägande ord bibringa allmänheten en 

riktig uppfattning därom. I slutet af ar 1811, då Armfelt 

just mottagit biskopens lyckönskan till sin höga ställning, 

berättade han, att han ifrigt intresserade sig för att på 

konstitutionell väg, genom ständernas medvärkan, få en 

milis uppställd för att sålunda befria landet såväl från 

*) Armfelt d. 30 nov. 1811, 10 juli, 28 nov., 13 dec. 1812, 8 o. 

31 maj 1813, 24 maj 1814. Sistn. dag uttalade sig Armfelt om stats- 

värkets gynnsamma ställning, men tillade: ,Men det oaktadt blir det 

ej att krusa med vid en landtdag, då man yttrar, med rättvisa, mo- 

narkens önskan vara den att Finlands inkomster åtminstone böra 

svara mot dess utgifter — — att ju man måtte lösa på pungen." (Om 

Armfelts landtdagsplaner vidare Castrén, Skildr. s. 358—363, Hart- 

man, De tre gustav. s. 273—277.) 

*) Armfelt t. Tengström 16 jan, 22 mars, 9 juni. 10 juli 1812, 

8 maj 1813, 5 jan., 20 o. 27 apr. 1814 m. m. 
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den ryska inkvarteringen som ifrån indelningsvärket, om 

hvilket han förmenade, att det såsom andra gammalmodiga 

„etablissementer“ haft stort värde vid tiden för dess upp- 

rättande, men numera utgjorde „kullerstenar, pa hvilka 

man ständigt faller och stöter sig, när man skall oà fram pà 

deras väg". — „Men — fortsatte Armfelt — jag vill att 

intet, som är constitutionellt, skall rubbas, utan pà ett sätt 

enligt med grundlagarna, och att således opplyste ständer 

skola andra det som nu mer ej är förenligt med statens 

interesse. — Det är äfven pa dessa grunder som jag ün- 

skat, att klokt folk insåg nyttan och möjel. af en milice, 

som under Alexanders regering kunde fa den forme, som 

för Finland vore lyckl. — men som längre fram torde 

môta svarigheter vid sin daning, som hora till mindre 

liberala och constitutionella idéer än dem var dyrkade 

monark har. — I alla fall blir det ej kejsarn, som yrkar 

pa var milice, han har nog troppar utom Finlands till- 

hjälp. Men skulle vi vilja slippa inkvarteringar och annan 

tunga af rysk militaire, star oss fritt att till en 6m far 

som beskedel. barn inkomma med projekter, som förena 

vara och regentens interessen och värdighet." Pa tal om 

denna sak framhöll Armfelt vidare, hurusom Sverige 

for närv. sökte Rysslands vänskap och äfven kunde räkna 

därpå. „Detta stora rike — förklarade han mycket opti- 

mistiskt — har inga inkräktningsplaner, det önskar fred 

och själfständighet på alla håll. Finland äger olyckl[igt]vis 

1 sitt sköte galningar, okloke el. korttänkte varelser, som 

ej inse, till hvad grad vi äro och kunna blifva lyckl. med 

en furste, som den vi äga. Det tillhörer de lärda och 

prästerskapet att arbeta på en rätt opplysning — och med 

en Tengströms snille, som är 1 spetsen för denna massa 

af ljus, kan man vänta sig att snart mörkret skall för- 
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svinna, blott han framträder med den sinnes styrka och 

förmåga han äger och proclamerar — fiat lux.“') 

Om också icke utan sin goda tillsats af satir, var 

uppmaningen till Tengström att träda fram för allt folket 

allvarligt menad och den upprepades kort därefter. I ett 

bref af den 16/,;, jan. 1812 återkom Armfelt till frågan om 

den finska milisen, hvars nödvändighet han ytterligare 

framhöll, ?) och den 22 mars yttrade han: „Om Herr Bi- 

skopen med sine vidsträckte kunskaper och med sitt för- 

stånd ville deltaga 1 affairerna, ville tänka och tala för 

att gifva en god riktning åt eftertankan el. enthousiasmen, 

så vore det visserl. ganska nyttigt; en viss tystnad el. in- 

activité i en moment, då Finlands sällhet skall grundas, 

är nästan ett brott mot nationen. Rena principer, tydel. 

1) D. 30 nov. 1811. 

2) „Om finska milicen har jag min opinion för mig — den ın- 

träffar ej med de flestes, och jag har visat prof pa att jag hvarken 

ar egenkär el. envis. — Men den dag skall komma, da de, som ej 

velat kasta ögonen pa en möjel. framtid, skola med tårar af blod 

begrata de misstag de gjorde, da de ej i all stillhet formerat en mili- 

taire, som oundvikel. med conscription el. pa annat vis kommer att 

utgå, da hotande faror befalla kraftiga matt och steg. Att sådant ej 

sker i Alexander d. I:s tid, därpå är jag säker, men hans odödlighet 

är, Gud nås, blott moralisk — — och hvad är då Finland utan na- 

tional anda, utan national troppar, utan något, som tillbaka håller våld, 

jalousi etc. ete. — — — Nog af i detta bedröfvel. ämne, som jag nu- 

mer lämnat och lämnar ovidrördt för evigt." I frågan om uppföran- 

det af kasernbyggnader, som då debatterades, yttrade Armfelt i 

samma fortsättning, att landet genom en egen milis skulle befrias 

från sådana byggnader Om den dåvarande inkvarteringen yttrade 

han, med anslutning till biskopens opinion i ämnet, att den i fall af 

disciplin och en riktig inkvarteringsordning blefve , måttligt obekväm 

— dock aldrig bidragande till hyfsning“. 
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uttryck och varm åtgärd är patriotisme. Ljumhet och 

en ställning, 1 hvilken man kan taga hvad parti som 

omständigheterne fodra, torde bevisa klokhet. Men sällan 

lyckas detta hvarken med samtiden[s] el. eftervärldens er- 

känsla. — Förlåt mitt enfaldige och brusqve yttrande som 

en gammal soldat. Jag skulle kunnat gifva en annan 

forme åt denna sanning, men Ert snille hade genast fun- 

nit den mening jag däraf ville framföra." 

Det var väl dessa ,brusqva“ uttalanden, som gafvo 

Tengström anledning att, såsom han för Walleen och Ami- 

noff något senare berättade, ,justifiera sig“ i fråga ora den 

lefnadsvishet han höll på att tillämpa. I svar, dateradt den 

14/. 1812, på tvenne biskopens skrifvelser förklarade Arm- 

felt, att han väl senterade de grundsatser Tengström 

uttalat, men att han dock såväl för landets som för sin 

egen skull önskade ett annat uppträdande. „De principer 

Herr Biskopen täckes anföra som skäl till den ovärksam- 

het, Ni iakttager och som jag vågat klandra, äro riktiga 

och kunna ej disputeras. Hade sakerne hunnit taga full- 

koml. den forme de borde och skall få med tiden, så sade 

jag äfven: ne sutor ultra crepidalm]. Men ännu äro ej 

opinionerna stadgade, ännu kräfver Finlands väl att en 

public spirit skall tillskapas, ännu fodrar kejsarns väl- 

gärningar, att vi, som begripa och erkänna dem, opplysa 

våra dels otänkande, dels förvillade landsmän. Hvem är 

närmare att göra detta än en biskop en chef för Finlands 

första lärosäte?" Armfelt berättade vidare, att Aminoff 

snart skulle tillsända Tengström ett projekt till den lo- 

kala regeringens omorganisation, hvaröfver Armfelt ön- 

skade höra den sistnämndes mening. „Säg af patriotisme 

Era tankar däröfver, gör därvid anmärkningar; skall 

detta hållas hemligt, så lofva vi tystnad. Men saken är af 
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vikt och fodrar klokt folks examen. Som var regerings 

conseille nu är organiserad, kan intet ga som sig bor; 

den har en oformlighet, som ej vore att ursäkta, om det 

intet varit ett hastvärk. Hvad hindrar Er till exempel att 

i saker af vikt gifva Aminoff el. mg Era tankar. Detta 

kan aldrig kompromettera, men väl gagna.” Sadana ut- 

talanden voro desto mer välkomna som Armfelt i de 

viktigaste saker , liksom fått tigga mig till notioner, efter 

enskildte considerationer så exigerat“. ,Ar detta rätt och 

billigt?“ — frågade han. „Visserl. icke. Men nog härom. 

Förstå vi hvarandra rätt, så komma} inga förebråelser el. 

explicationer mer att äga rum oss emellan, åtminstone 

1 detta ämne." !) 

Såsom 1 det tidigare nämnda brefvet återkom Arm- 

felt äfven 1 detta till nyttan af att bearbeta den allmänna 

opinionen 1 Finland. Berömmande något arbete, som 

biskopen hade för händer, yttrade han: ,, Men innan detta 

kan oppnå sitt rätta ändamål borde indirecte på flere 

facons allmänna opinion ledas på framtiden och på med- 

len att ej genom egna misstag förstöra en lycka, som så 

högeligen afundas, efter ingen enda stat i Europa nu mer 

njuter den. Att vara betänkt här uppå, beder jag på 

knä mina väl tänkande landsmän — och om jag stupar 

ı striden, blir detta ett testamente, vid hvilket Herr 

Biskopen är nämnd som executor.“ 

1) D. 17 juni 1812 uttalade Tengström för Walleen sin upp- 

fattning om Armfelts svar: ,Vi hafva haft en explication oss emel- 

lan öf[ver] min ovärksamhet i våra allmänna affairer, den han före- 

brått mig, men jag har så förklarat mig, att jag nu synes vara justi- 

fierad? TI alla fall blifva mina grundsatser desamma och mitt sym- 

bolum: ne sutor ultra crepidam.“ 
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Tengström var icke oemottaglig for Armfelts upp- 

maningar. Hvad han möjligen yttrade om den finska 

milisens uppställande, tramgar icke, men 1 fraga om rege- 

ringskonseljens omorganisation afgaf han ett uttalande, 

som tyckes gatt ut pa att tills vidare, pa nagra ar, afsta 

fran större förändringar äfvensom att uppskjuta den af 

Armfelt omhuldade planen pa regeringens förflyttning till 

Helsingfors, som han åtm. 1 princip icke ogillade. Yttran- 

det var visserligen icke Armfelt 1 lag, men han utta- 

lade sin tillfredsställelse öfver att biskopen inlåtit sig 

på en diskussion om allmänna ärenden. Den 10 juli 1812 

skref han: , Det goda löfte Herr Biskopen ger mig att 1 

betydande mål och de viktigare styrelseärenderne i för- 

troende och oss emellan gifva mig sine tankar, tackar 

jag uppriktigt före och skall efter Er önskan förhålla mig 

med Era noter, bref m. m. Jag har redan i Era reflexio- 

ner öfver Finlands lokala styrelse el. rättare sagdt pro- 

jektet till dess förändring igenfunnit Er klokhet. Ämnet 

tål moget öfvervägande och discussioner, också har man 

tid på sig, och då Aminoff får samla alla materialerne, 

så skall han få roa sig med att résumera och lägga hela 

detta opus under kejsarns ögon." Efter att ha omnämnt, 

att han mottagit prof. Haartmans ,idéer“ och motsag Man- 

nerheims utlåtande, framhöll han, hurusom man ı Borgå 

ordnat sakerna ,som man det kunde och efter då varande 

omständigheter". „Men — fortsatte han — nu då intet 

hindrar, då monarkens vilja och önskan är att gå nation 

till mötes, bör man närma sig till det bästa så långt mänsk- 

lige ofullkoml. det tillåter och slutel. vid ständers samman- 

komst gifva alltsammans en sanction, som än mer stärker 

den grundval, på hvilken hela vårt framtida väl bygges. De 

fel, som i nuvarande formation af conseillen existera, hafva 
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vi full visshet om. Äfven hafva flere af dess ledamöter 

hunnit att göra sig nogare kände. — Med palliativer 

kunde säledes nagot hjälpas. Men vore detta det basta? 

Att förlänga pa 3:ne ar status quo, finner jag mig allde- 

les ej uti — ett ars tålamod är tillrackel., och da borde 

ändå några ledamöter bort och en Schultén och en Win- 

ter insättas. Jag kan aldrig blifva personell el. influence- 

ras af några sma el. enskildte considerationer, da det rör 

det allmänna. Säledes ämnar jag 1 detta ännu säga mina 

tankar. Kejsarn ma sedermera göra hvad honom bast 

synes.“ !) 

I de samma skrifvelser, 1 hvilka Tengström uttalat 

sig om ofvanstäende ämne, hade han också yttrat sig om 

den allmänna opinionen i landet och därvid, tyckes det, 

upprepat de lugnande ord han vid samma tid riktade till 

Aminoff. ,Jag önskar af allt hjärta — yttrade Armfelt 

med anledning däraf — att det Herr Biskopen säger om 

finnarnes tankesätt för vår goda monark värkel. så för- 

hölle sig. Jag är öfvertygad om att mine landsmän ej 

äro otacksamme el. elake, ehuru bland dem rötägg finnas; 

men trögtänkte, ofta tanklöse, fodras att deras attention 

ledes på de föremål, som hos andre folkslag utgöra det 

hela af deras existence och som lika så lifligt sysslosätta 

förståndet som hjärtat. Men hvem skulle i Finland hafva 

nog mod och känsla för att ej inskränka sig inom kretsen 

af le cher soi-méme. Blott hvar individu får blifva 

orubbad i sine animale njutningar, så får statens fram- 

!) Redan den °/, 1812 skref Armfelt till Tengström: „Tre år 

är en för lång tid till lokale regeringens stable organiserande. Nu 

är visserl. ej momenten att tänka därpå. Men som det nu är, kan 

det omöjel. bära sig." 
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tida öden sta sitt kast, liksom medborgrarne i samhället 

kunde vara lyckl. en hvar för sig, då samhället opphör 

att vara. Men det är ej värdt att jag åter fäster mig vid 

detta ämne, som icke finner contradiction hos Herr Bisko- 

pen och personer af dess halt. — Skulle jag kunna bevisa, 

att från ôfvertygelsen till värksamheten vägen ej vore 

lang, så vore måhända problemet opplöst.“ !) 

Såsom man af Armfelts lifliga temperament och po- 

litiska intressen kunde vänta sig, följde han med den 

spändaste uppmärksamhet, med växlande känslor af oro, 

tvifvel och förhoppningar, utgången på kejsar Alexanders 

och hans allierades strid mot det franska öfverväldet. 

Tydligast framträda skiftningarna 1 hans känslor och tan- 

kar 1 korrespondensen med vännen J. A. Ehrenström 1 

Helsingfors, som ett par gånger 1 veckan fick mottaga hans 

förtroliga rapporter, och med hans grefvinna, som först 

senare flyttade till Petersburg. Men också 1 skrifvelserna 

till Tengström, den nya konnässansen, möta vi jämt och 

ständigt uttalanden, som visa, huru Armfelt bedémde hän- 

delsernas utveckling. Fran fältlägret 1 Polen, dit han 

före krigets början åtföljde kejsaren, meddelade han korta 

notiser om krigsförberedelserna, om de ryska trupperna, 

hvilkas ésprit och disciplin han ansåg vara oförlikneliga, 

om de första sammanstötningarna o. s. v. „Kriget är i full 

gång — berättade han den 19/, 1812 — sedan d. 23 om 

afton, då världstyrann gick öfver Niemen. — — — 

Innan kort kommer väl en större tragedia att förefalla; 

matte Försynen vara med oss!“ Då tragedin led mot sitt 

slut inom Ryssland, skref han: , Vara krigsaffairer gå braf. 

— Det skulle fodras mycket dumheter för att världsty- 

1) Till Tengstrém 10 juli 1812. 
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rann med en stor del af sin armée ej skulle ängra sitt 

lysande intåg 1 Moskau och det förakt, med hvilket han 

handterat Alexander d. I:e, samt det barbari, han mot 

dess nation utôfvat* — Armfelt underlät att tala om rys- 

sarnes barbari mot den retirerande fienden. Litet se- 

nare, den 28/,, 1812, kunde han utropa: „Nu, ara vare 

Gud, är medgängen säker." Och något efteråt hette det: 

„Gud ske lof, att man nu kan fritt andas och tala hjär- 

tats språk. I Tyskland ser det ut som om folket började 

begripa, att de ej äro skapade för att slagtas efter en 

korsikans nycker; med ett ord: stunden till världens be- 

frielse tyckes nalkas, och hvem kunde vara ett värdigare 

medel i Herrans hand än Alexander d. I:e?“1) 

> Vid de allierade truppernas operationer emot ,,varlds- 

tyrannen” fäste Armfelt i allmänhet goda förhoppningar, 

och tid efter annan kunde han förmäla, att kriget i Tysk- 

land gick , ganska braf“, men han trodde icke på någon 

pålitlig fred med Bonaparte, hvilken aldrig skulle afstå från 

sin supremati eller upphöra att hota Europas lugn. ,Kri- 

get är nu mer ej emellan furstar — skref han på högsom- 

maren 1813 — men emellan nationer el. rättare sagdt, det 

är nationerne, som kräfva blod till hämnd och befrielse 

från främmande ok.“ I början af 1814 uttalade han, på 

tal om de pågående fredsnegociationerna, såsom sin öfver- 

tygelse, ,att så länge Napoleon lefver, hvad fred man 

ock gör med honom, aldrig blir annat än ett stillestånd 

af några år", ty, förklarade han senare, när de minst 

300,000 stridsmän, „de bästa soldater i världen", som nu 

voro fångna, blefvo fria, skulle tyrannen ånyo få , medel 

att både hämnas och eröfra“. När slutligen fredsoliven 

*) Till Tengström 9 juni, 10 juli, ?/,, nov., 28 nov., 13 dec. 1812. 
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vinkade, kände sig Armfelt orolig för nya komplikationer. 

I febr. 1814 skref han: ,Sakerne se ut att närma sig till 

ett önskel. slut, hvad Frankrike angår, men då de höga 

vederbörande sedan skola förnöja hvarandres respectiva 

pretentioner samt indemnisera folk, som 1 Frankrike för- 

lora sin existence — — då få vi se på andre gräl, må 

hända svårare att terminera än den man med svärdet de- 

ciderar.“ 1) 

Såsom den centrala personligheten i de sig emellan 

oeniga allierade furstarnes krets framstod — helt natur- 

ligt för öfrigt och med all rätt — hans gode kejsare, 

hans „förträffel. monark, hvilken sa godt som ensamt sam- 

manhåller och förer (!) den machine, som skall ater opp- 

lyfta det förnedrade Europa". Det var dennes tålamod, 

ihärdighet och fermeté man hade att tacka både för se- 

gern öfver fienden och för att dumheten, de enskilda 

intressena och afunden mellan de allierade öfvervunnits. 

1) Till Tengström 8 o. 31 maj, !‘/,, juli, 23 nov., 4 dec. 1813, 

5 o. 19 jan., 23 febr., 27 apr. 1814. 

Med väl förklarlist intresse följde Armfelt svenskarnes delta- 

gande i den stora striden och den roll kronprinsen skötte. I allmän- 

het yttrade han sig mycket förmånligt om den sistnämnde, som en- 

ligt hans mening , visar sig som en karl och har inspirerat fullt för- 

troende”; han tycktes vidare „agera med uppriktighet" och endast 

eftersträfva Norge såsom ,indemnité för Finland“; andra rykten, som 

gingo om honom i Finland, voro „bara politiskt kannstöperi“. Mindre 

förmånligt utlät sig Armfelt om den svenska nationen och regeringen 

och den släta svenska krigföringen behagade honom icke. ,Svenskarne 

moja sig i Brabant", skref han i början af år 1814. „Den arméen synes 

ej utkommen för att slåss, utan blott för att stå fadder vid de andras 

segrar, amat [esse] victoriae testes.“ I frågan om Norges förening med 

Sverige höll Armfelt afgjordt med svenskarne; han väntade sig af 

denna förening fredens betryggande och ett skydd för Finlands när- 
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»Matte Försynen beskydda vår goda kejsare och gifva 

vår goda sak en sådan utgång som man billigtvis borde 

hoppas”, var den önskan, hvartill Armfelt gärna återkom. 

Och lika ofta önskade han att kejsaren snart måtte åter- 

vända frisk och sund till sina trogna, väntande under- 

såtar, ty bland det fördärfvade franska folket var han 

ständigt utsatt för faror, som gjorde Armfelts trogna 

hjärta beklämdt och hindrade honom från att rätt glädja 

sig åt alla de vunna succéserna. Då Tengström på våren 

1814 uttalat några reflexioner om kejsarens „värkel. 

storhet”, dem Armfelt fann , förträffliga", framhöll han 

såsom sens-moralen af allt det goda, som sagdts om 

hans herre: „Det ser ut som Försynen låtit honom 

födas exprès sådan för att vara ett värktyg, då dess 

obegripel. vishet och eviga rättvisa skulle gifva det fega 

människosläktet en lexa, som borde medföra ypperl. 

värkningar ... för religion, philosophien och mänskliga 

intets väl upplöste problème.“1) 

varande ställning. ,Sverges possession af Norge skall förändra i 

allt dess politiska existence — menade Armfelt bl. a. — och knyta till 

en gemensam fördel för bägge staterne ett fast band emellan Ryssland 

och Sverge.“ Norrmännens motstånd förklarade han för onödigt, ty 

kejsaren hade lofvat att Norge skulle tillfalla Sverige, ,cotite gui 

comes. Attmteltit. Tengströr: 2%,, 1811,22/,, 4/5; a la, a 1812, 

31/5 1813, 19/,, 79/4, 77/4, 74/; 1814. Efter Kielerfreden uttalade Armfelt 

(*?/, 1814) följande märkliga reflexion till J. A. Ehrenstrém: „Efter 

min fulla öfvertygelse blir Norge af mer embarras än nytta för 

Sverge. — — Selon moi la Russie a fait un trait de politique sublime 

en travaillant à cette indemnisation pour la Finlande.“ Ehrenstr. 

afskr. saml. — Vidare Tegnér III: 433—438. 

1) Till Tengström 9, 16 juni, 28 nov. 1812, '°/,, juli, 23 nov. 

4 dec. 1813, 20 o. 27 apr., 24 maj 1814. 

Nato Folk; VEN 69: 



Pa samma sätt som Tengstrôm ansag Armfelt, att 

Finlands innevånare befunno sig i en osedvanligt lycklig 

ställning under den stora striden, men alldeles belåten 

därmed var han icke. , Finland ger ej en soldat, ej en 

rubel 1 krigsgärd, då hela ryska riket får känna tyngden 

af kriget", skref han våren 1812 till Tengström. Sedan 

kriget 1 Tyskland tagit en lyckligare vändning, utlät han 

sig i samma tonart: , Finland kan visserl. framför alla 

land 1 världen skatta sig lyckel. Men känna vi rätt vår 

lycka och veta vi begagna den?“1) Observationen kunde 

nog vara så riktig, men ännu mindre än för andra var 

det för Armfelt okändt, hurusom hans ifriga önskan att 

få riksförsvaret ökadt med finska trupper icke endast 

rönte otillräckligt understöd i Finland, utan också väckte 

betänkligheter hos kejsaren och motarbetades 1 inflytelse- 

rika ryska kretsar. Såväl förebråelserna åt det ena hållet 

som élogerna at det andra voro således 6fverdrifna. ?) 

Med den syn Armfelt hade på förhållandena, ansåg 

han det högeligen önskligt, att Tengström vid affatt- 

ningen af böndagstexterna och urvalet af texterna till de 

tacksägelsegudstjänster, som firades med anledning af seg- 

rarna, nyttjade tillfället till att söka väcka hos sina med- 

borgare de riktiga känslorna och leda opinionen in på den 

rätta vägen. I början af 1812 uttalade Armfelt genom 

sin sekreterare den önskan, att böndagstexterna skulle 

„alludera på våre krigiske och kinkige conjuncturer“, un- 

der hvilka "man väl behöfver bedja, det oss må väl och 

1) Till Tengstrom 14 maj 1812, 4 dec. 1813. 

?) Om planerna på uppställandet af inhemska trupper. Tegnér 

III: 339—349, Castrén s. 357—862, Hartman s. 265—277 m. m. 
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icke illa ga“.1) Senare vände han sig tidt och ofta själf 

till biskopen med uppmaning att ställa sin penna i den 

goda sakens tjänst. På vårsommaren 1812, då man hvar 

stund motsåg krigets början, bad han biskopen författa 

och till kejsarens approbation sända en krigsbön, „lämpad 

efter de känslor vi finnar böra hafva för vår monark och 

som 1 farans stund skola fördubblas". Mot slutet af samma 

ar, då fienden var öfvervunnen, öfverlät han till bisko- 

pens ,snille samt känsla" att finna de rätta tacksägelse- 

texterna. „Vi hafva att tacka Herranom — yttrade Arm- 

felt — för stor nåd och viktigt biträde i nödens stund. 

Vi behöfva i de oss förestående faror ännu samma mäktiga 

hand; vi hafva att strida emot allt hvad som i fysiskt och 

moraliskt afseende är för altaret, tronen och sambhället 

farligast.“ Någon tid efteråt, då han fått mottaga en 

‘edan hållen tacksägelsebön, meddelade han, huru han 

tänkte sig att nästa bön skulle vara affattad. Denna 

borde innehålla ,,en rapprochement“, som bevisade, huru 

Guds rättvisa icke uteblef, om den än dröjde. Och som 

exempel härpå framhöll han Bonaparte, hvars lefnadslopp 

utmärktes af alla laster, grymheter och ,en calculerad 

immoralite“. „Under desse former — fortsatte Armfelt — 

har han varit världens tyrann, för att ej säga beherskare, 

i både fysiskt och moraliskt afseende. Latom oss nu 

fästa vår oppmärksamhet på stunden, då denna framgång 

vänder sig till ett det grufvel. fall — och hvem Försynen 

nyttjar för att utföra sin rättvisa? — Jo, då han anfaller 

en nation, hvars styrelse till och med med oppoffringar 

sökt undvika krig med honom, och hvem gifver Gud riset 

att slå honom med — den mest moraliske, den bäste, den 

1) L. G. v. Haartman t. Tengström 15 febr. 1812. 
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mänskligaste af alla furstar. — Denne kontrast skulle 

vara tillräckel. för att öppna ögonen pa den gudlösaste 

varelse och förtjänar, efter min üfvertygelse, att i en tack- 

säjelse till Gud framvisas som ett dubbelt motif für de 

känslor vi böra hysa." Och han slutade sitt rad med 

följande ursäkt: „Jag ber Herr Biskopen förlåta min dri- 

stighet att inför Er sätta fram några tankar, som lik en 

blixt fallit mig in. Aro de af intet värde, så är princi- 

pen, hvarpa de äro byggde, anda värdig en god finne.“1} 

— Armfelt var hänförd öfver segern och öfver sin herre, 

som han i de samma dagar 1 bref till Ehrenström beteck- 

nade såsom „un demi-dieu par sa belle et grande âme“.?) 

Armfelts önskningar blefvo också uppfyllda. De rö- 

rande vackra och undersatliga prestationer biskopen och 

domkapitlet levererade 3) tillvunno den förre nådigt erkän- 

nande af kejsaren och de mest smickrande uttalanden af 

Armfelt. I slutet af 1812 förklarade Armfelt, att böndags- 

texterna voro „braf och passande till tiden” samt att den 

vackra, af biskopen författade bön, som hållits vid tedeum 

i Åbo, blifvit i öfversättning lämnad till kejsaren, som 

befallt honom göra biskopen , dess kompliment häröfver". 

Om tacksägelsen öfver segern vid Lützen, som äfvenledes 

skulle meddelas kejsaren, utlät sig Armfelt, att den var 

„bält vacker; on y reconnait la main du maitre“; bön- 

dagsplakatet och texterna för 1814 förklarade han vara , så 

fullkoml. svarande mot ändamålet som de någonsin kunna 

det vara", och en våren 1814 erhållen tacksägelse fann 

1) Till Tengström 9 juni, 2 o. 28 nov. 1812. 

?) D. 14 nov. 1812, 

3) Meddelade i Abo domkapitels cirkulärbref, 3:dje o. 4:de flocken, 

1808—1818. 
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han så förträfflig, att det fordrades biskopens snille för att 

vid tedeum öfver freden säga något öfverträffande. Då 

han vid årsskiftet 1814 emottagit genom gen. guvernören 

en [af Tengström författad] berättelse om kriget, förkla- 

rade han den „törträffel. och precist som den borde vara"; 

till sin militäriska del var den värdig ,en general med 

sanna kunskaper". Med obeskrifligt nöje genomläste han 

i manuskript Tengströms poetiska alster „Prolog till 

Stora operan”, som han ansåg böra tryckas i Åbo tidning 

och sa att den kom ,pa en gång till publikens njut- 

ning". ,Cela ne sent — menade Armfelt om dikten — 

ni le prêtre, ni le vieillard, mais toute la fraîcheur du 

génie du jeune homme.“t) 

‚Beundran för kejsaren och begäret att göra honom 

till lags utgjorde, om vi få taga Armfelt på orden, en 

anledning, och det afgörande skälet, till att han kvarstod 

1 statstjänst under denna svåra tid i st. f. att draga sig 

tillbaka till privatlifvets lugn. Vi känna redan, hurusom 

han för konsistorium uppgaf, att endast kejsarens ut- 

tryckliga önskan förmått honom att mottaga kanslersäm- 

betet, som han helst önskade att snart blifva befriad 

ifrån. Och innan han emottog konsistorii kallelse, hade 

han för Tengström uttalat sin åstundan att h. o. h. kunna 

1). Armfelt t. Tengström 28 nov. 1812, 31 maj, 4 dec. 1813, 50. 

19 jan., 27 apr., 24 maj 1814. ,Prologen“ tryckt af Schybergson 

1 „Jakob Tengströms vittra skrifter" s. 130—137. — Den 22 nov. 

1813 skref L. G. v. Haartman till biskopen: ,Med mycket nöje hafva 

vi alle last böndagsplakatet och krigsbénen; man igenkänner Far- 

brors lyckliga penna! Wallenii verser äro rätt vackra, värda en Kell- 

gren och Leopold. Det är roligt att ännu nägon gäng fa höra Auras 

sanggudinna, sedan hennes äldre syster vid Mälaren längt för detta 

tystnat! Ack, om vi ännu hade Franzen ibland oss!* 
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éloignera sig från affärerna. ,Om jag varit lycklig nog — 

skref han den 22 mars 1812 till denne — att kunna ut- 

värka något godt för mitt fosterland, om denna min värk- 

samhet belönas af vältänkande och redliga finnars bifall, 

så har jag visserl. intet mer något mer att önska, så myc- 

ket mer som monarkens oinskränkte nåd och förtroende 

ger mig dagel. ett mod, som framfarne händelser, år och 

sjuklighet med all rätt fråntaga mig. Jag kan likväl 

omöjel. ej länge kvarblifva vid denne befattning, och om 

committén förvandlas till en simpel bureau, blir min här- 

varo onödig. Staten bär sig icke med så mycket rege- 

ringsskräp och en så fördubblad bureaucratie. och vår en- 

skildte förmögenhet svarar alldeles icke mot de utgifter, 

som vistandet i Petersburg fodrar. Nu för moment: nöd- 

gas jag följa kejsarn i campagnen, men skulle jag ej 

där stupa — blir min retraite ur affairerne den enda frukt 

jag här väntar mig af denne sista oppoffring.“ Två mä- 

nader efteråt upprepade han ånyo, att ,lusten att gå till 

ett efterlängtadt lugn är hos mig den högsta af passioner, 

så snart en dyrkad monarks tjänst ej befaller mig att opp- 

fylla heliga plikter, jag säger heliga, ty finnars erkänsla 

borde göra till en religionssats att för Alexander d. 1:stes 

existence våga allt. Återkommen på stridsfältet, insatt 

1 rikets conseille m. m., har min värkningskrets ökats i 

den mån värkningsförmågan aftager." „Men — fortsatte 

han undergifvet — det lär vara mitt öde att dö i mitt 

kall. Måtte det blott ske i en god stund och på ett nyt- 

tigt sätt för mitt fosterland." !) 

1!) Till Tengström 22 mars, 14 maj 1812. — För vännen J. A. 

Ehrenström uttalade sig Armfelt i kraftiga ord om de förtretligheter han 

bade af sin tjänst. ,Quand on trouve un åne patiente, on la charge 
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Under de följande händelserna hade Armfelt visser- 

ligen icke att berätta om några demissionsplaner, men han 

kom ofta till den ledsamma ställning, hvari han såsom 

kansler och ledare af den finska komitén befann sig med 

anledning af kejsarens frånvaro från hufvudstaden och 

riket. Han afsikt var visserligen att uppsöka kejsaren 

1 lägret för att föredraga de finska ärendena, och, såsom 

redan blifvit nämndt, var Tengström mycket intresserad 

af att kansler satte sig 1 rörelse för att få slut på stagna- 

tionen i den högsta förvaltningen. Troligt är, att han 

äfven 1 sina skrifvelser till Armfelt 1 väl valda ordalag 

erinrade om denna ömtåliga sak, ty i sina svar talade Arm- 

felt stundom om sina resplaner och om de svårigheter, 

som vållade uppskofven. Än var det sin , fatala" hälsa 

Armfelt åberopade såsom anledning till dröjsmålet med 

den besvärliga och kostsamma ,pèlerinagen“, än åter för- 

hoppningen att snart återfå kejsaren, än åter andra om- 

ständigheter. Tidtals grufvade han sig själf öfver de 

ärenden, som hopade sig och hotade att endera dagen 

göra honom ,rådlös i mångt och mycket“; men vid andra 

tillfällen tog han saken mer lugnt och sökte att trösta 

biskopen. , Finska affairerne — skref han våren 1813 —, 

ehuru af mycken intérét för oss individuellement, få väl 

de tout“, hette det vid ett tillfälle (*'/,, 1812), och en annan gång, då 

han hört dumt tal fran Finland, skref Armfelt (7/, 1813), att de perso- 

ner, som förargat honom, måhända skulle få hållas ,så länge jag har 

den olyckan att vara à la tête af affairerne för ett land, där så myc- 

ken egoism, dålighet och infamie är à l’ordre du jour“; ,men — till- 

lade han — då jag nedlägger denna för tunga börda, trött af otack- 

samhet — så skall jag låta trycka ett testamente med en spådom, — 

hvilken väl skall drabba några af vårt vals förstörare.” Ehrenstr. af- 

skr. saml. 
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lof att sta efter, da hela Europas val är 1 fråga. Gar allt 

annat val, sa är det en signal att äfven för oss lugn och 

lycka aro att hoppas." Dock lofvade han att akademins 

och landets affärer icke skulle försummas det första han 

sag sig 1 stand att förelägga dem kejsaren.!) Fran slutet 

af ar 1813 gjorde Armfelts sjukliga tillstånd — för att icke 

nämna andra orsaker — en resa omöjlig, och det var först 

sommaren 1814, nagon tid fore sin bortgang, Armfelt sat- 

tes 1 tillfälle att uppfylla sina löften, men da gick också 

föredragningen med fart. En lättnad för akademin var 

det da, att Armfelt särskildt bemyndigats att afgöra en 

del fragor, som noga betaget bort hemställas till kejsarens 

eget bepröfvande.?) 

Flitigt följde Armfelts skrifvelser pa hvarandra och 

ännu oftare kommo biskopens svarsbref. I brokig följd 

trädde allmänt europeiska spörsmål, akademiska och andra 

förvaltningsärenden samt enskilda omsorger fram; nyhe- 

1) Armfelt t. Tengström 27 mars, 8 o. 31 maj, 4 dec. 1813. — 

I samma anda uttalade sig L. G. v. Haartman för Tengström. Den 

5/,, 1813 skref han, att de akademiska affärerna ånyo kommit i gång 

efter Armfelts återkomst. ,De allmänna äro och förblifva in statu 

qvo intill dess kejsaren återkommer. Hans tid är nu upptagen af 

viktigare göromål, och med innerlig rörelse se vi hans stora uppoff- 

ringar och företag för mänsklighetens väl krönte af Försynen med 

framgång." — För Ehrenström uppgaf Armfelt såsom orsaker till 

dröjsmålet med resan: årstiden, ohälsa, pekuniära omständigheter, 

som ej voro couleur de rose, samt missnöjet i lägret med nykomlin- 

gar. ,Det värsta är — menade han — att affairerne dans l’intérieur 

lida; men dä de öfriga gå väl, må man ända ropa hurra!" (2/5, 3/3, 

lar a 1818.) 
2?) L. G. v. Haartman t. d:o 5 apr. 1813. 
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ter fran hem- och utlandet omväxlade med uttalanden om 

akademins höga uppgifter och reflexioner öfver landets 

nya ställning och tidens anda. Med den liflighet i fan- 

tasin och den intelligensens lättrörlighet, som utmärkte 

hans temperament, öfvergick Armfelt från det ena dis- 

kussionsämnet till det andra allt eftersom tankarna myll- 

rade fram eller, såsom han en gång uttryckte sig, som 

blixtar föllo honom in. Det var som en politisk konver- 

sation i den gustavianska tidens lätta, spirituella manér, 

där Armfelt med sitt impulsiva lynne och sin sedvanliga 

frispråkighet 1 allmänhet torde dirigerat samtalets rikt- 

ning och där prokansler — efter hvad vi kunna före- 

ställa oss — parerade frågorna och infallen 1 ett trögare 

tempo, men med nogare öfvertänkta och med hänsyn till 

deras värkan sirhet formade repliker. Och som ett lätt 

löpande, intressant samtal med en frånvarande statsman 

uppfattade Armfelt sin korrespondens. Då Tengström 

uttalade några farhågor för att med sina bref falla be- 

svärlig, genmälde Armfelt artigt: „Om Herr Biskopen 

hedrar mig med bref, så skola de ej blifva obesvarade, 

fast det ej måhända kan ske sa prompt 1 anseende till 

mängden af göromål. Men både allmänna och enskildte 

affairer, som bero af mig, skola ej söla.“ Och dä Teng- 

ström något senare komplimenterade honom für hans 

flitiga sysselsättning, svarade han fran „det förskansade 

lägret vid Dvinastrommen“: „Herr Biskopen gör mig 

mer heder än jag förtjänar. Af naturen actif, vore det 

för mig en pina att ej vara occuperad de stunder jag ej 

sofver el. äter; 5 timmars sömn och 3/, vid bordet gifva 

mig således 18 !/, timmar tid; om nu 10 af desse opp- 

tagas 1 dagens tjänst, så återstår mig en hel hop för 

mine enskildte affairer el. mine nuvarande nöjen. — — Min 
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correspondance, som måhända är en af de vidsträcktaste 

1 Europa, är för mig en conversation, där det framfarne 

och det närvarande bortblandar framtiden — som om 

en sådan vore möjel. och kunde blifva drägelig. Med 

ett ord, je fais des chateaux en Espagne, tout comme les 

enfants font des chateaux de cartes, qu'il ne faut, hélas! 

qu'un souffle pour détruire.“1), 

Sa godt som till Armfelts sista dagar fortgick den 

skriftliga konversationen mellan de två statsmännen, hvilka 

i fråga om politiska principer, begåfning och sträfvanden 

hade så mycket gemensamt, men också skilde sig från 

hvarandra med hänsyn till personlig läggning och sociala 

traditioner. Ehuru nedtyngd af sjuklighet och tidtals svårt 

ansatt af plågorna, upphörde Armfelt icke att med sin 

vanliga liffighet, som kanske mer stimulerades än matta- 

des af sjukdomen, diskutera med Tengström de äm- 

nen, som tidigare tagits till tals. Redan på våren 1813 

begynte han tala om sin , fatala" hälsa, som fördröjde 

hans svar, men, förklarade han, ,van att göra våld på 

mine fysiske känslor, komma dessa sällan 1 beräkning, då 

mine plikter så pafodra“. Från årets slut, da det onda 

begynte att taga öfverhand, inleddes brefven som oftast 

med omnämnande af just öfverståndna anfall med ty åt- 

följande mattighet och svårighet att för tillfället yttra 

sig utförligare. Sa begynte ett bref i början af år 1814 

med ursäkter för att ,en dödel. sjukdom” hindrat honom 

1) Till Tengström !*/,, 1°/, 1812. I det förstnämnda brefvet utta- 

lade Armfelt sin glädje öfver att T. ,aflagt titlar och ceremonialer“ 

i brefväxlingen, ty för sådant hade han med åren blifvit allt mer lik- 

giltig. Titlarna kommo sedermera nog åter fram. I adressen använde 

A. titeln ,monseigneur“, som Speransky regelrätt gifvit biskopen. 

Bidrag t. känned. af Finl: 
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fran att svara, och det slutade med orden: „Nu är det 

så alldeles förbi med all skrifförmåga, så jag blott orkar 

försäkra om den oföränderl. vänskap etc.“ I ett annat 

kort därpå följande berättade Armfelt, att han just haft 

feber och måste hålla en tyngd på sin darrande högra 

arm, för att hålla den stilla, men att han icke kunde lägga 

armarna 1 kors och göra intet, då han hade att göra.t) 

Det hvilade till en början en viss förbehållsamhet, en 

något satirisk högtidlighet öfver Armfelts uttalanden, väl 

förklarliga genom den misstro till biskopens lojalitet, hvar- 

om han samtidigt yttrade sig för andra. Och aldrig för- 

svunno satiren och den förnäma öfverlägsenheten h. o. h. 

Med reflexioner 1 allvarlig och förtroendefull ton blandade 

sig docerande förmaningar och ironiska insinuationer, med 

yttringar af vördnad och tillit förebråelser för slapphet 

och partiskhet, uttryck för hans hjärtas mening, stundom 

ursäktade med en vädjan till krigarens vana vid ett rätt- 

framt språk. Men 1 allmänhet får det sägas, att i den 

mån korrespondensen fortgick och Armfelt lärde sig känna 

sin förmodade antagonists tänkesätt och värdera hans 

stora begåfning, 1 samma mån blef ock förhållandet mer 

förtroligt och öppenhjärtigt; kansler och prokansler blefvo 

„de bästa vänner 1 världen". Icke endast att Armfelt 

gaf uttryck åt sin beundran för Tengströms snille och 

administrativa förmåga, han uttalade också sitt fulla för- 

troende för dennes grundsatser och patriotiska sinnelag. 

Äfven då han beklagade, att han icke kunde vara af 

samma mening med biskopen i akademiska frågor, som 

lifligt rörde och upprörde honom, underlät han icke att 

1) Till Tengström 27 mars, 8 o. 31 maj, 23 nov., 4 dec. 1813, 

5 o. 19 jan., 24 maj, 9 juli 1814. 
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1 de artigaste ord uttala sina känslor af ,oskrymtad vän- 

skap”, af , oföränderlig vänskap och den fullkomligaste 

högaktning“: någon gang kunde tonen t. o. m. blifva rätt 

innerlig och sentimental. Hôsten 1812, da Armfelt pa en 

tid icke hört något ifrån akademin, förklarade han, att 

detta var nog så bra, ty det visade, att hans åtgärd icke 

behöfdes, och för öfrigt litte han på prokanslers omsorg. 

„Öfvertygad om det nit — menade han — med hvilken 

akademins procanceller arbetar på att vi må förtjäna vår 

goda monarks nad, är jag fullkoml. tranquil pa allt hvad 

som rör detta lärosätes rykte och ara.“ I slutet af år 1813, 

då han just hämtat sig från en svår sjukdom, önskade 

han att biskopens hälsa måtte „continuera att vara god 

och akademin länge jouera af sin procancellers stora ta- 

langer samt jag af dess värksamma biträde”. 1) 

Kort därpå slöts den redan nämnda akademiska kon- 

troversen, hvarunder Armfelt i bittra ord uttalade sig om 

en del consistoriales och äfven gaf biskopen hans be- 

skärda del. Historien gjorde ett mycket obehagligt in- 

tryck på Armfelt, såsom också Tengström kände sig djupt 

berörd af de erhållna förmaningarna, djupare än menin- 

gen varit. Men äfven därefter fortsatte Armfelt att på sitt 

meddelsamma sätt, om också med minskad förtrolighet, 

att uttala sig om händelser och förhållanden hemma och 

ute. I sina sista bref talade han om ett eventuellt sam- 

manträffande i Åbo, och då biskopen på sommaren 1814 

ärnade sig till Petersburg såsom medlem af en tilltänkt 

deputation, uttalade han sin fägnad öfver att kunna „sprä- 

ka om hvarjehanda“ med biskopen, om nämligen hälsan 

1) Armfelt t. Tengström 22 mars, 14 maj, 10 juli, 16 okt. 1812, 

31 maj, 23 nov., 4 dec. 1813, 5 o. 19 jan. 1814. 
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tillät honom själf att ockupera sig med affärer.!) Till na- 

got sammanträffande kom det dock icke. Deputationen 

blef icke af, och då Tengström två år senare gjorde den be- 

svärliga färden till Petersburg, var det för att uppgöra 

aftal om en efterträdare åt Armfelt. 

Såsom redan blifvit nämndt, känna vi icke Teng- 

ströms svarsbref.2) Vi stanna därför 1 okunnighet om hans 

uttalanden och särskildt om det sätt, hvarpå han, vid 

sidan af konsistorii officiella, af honom uppsatta förkla- 

ringar, försvarade sig och sina vänner emot kanslers 

rättframma förebräelser och ironiska häntydningar. Att 

Tengström flitigt skötte korrespondensen, flitigare t. o. m. 

än Armfelt, framgår dock tydligt, och äfven kunna vi 

sluta till, att de flesta meddelanden voro Armfelt till lags. 

Det är nog så troligt, att Tengström fortfarande hade an- 

ledningar till missnöje med Armfelts själfrådighet och 

hans icke alltid klanderfria ordhållighet, äfvensom hans 

rörlighet i politiska frågor. Helt naturligt är ock, att den 

regeringsvane prokanslern med känslor af vemod jämförde 

Armfelts visserligen mot akademin välvilliga, men brå- 

kiga och, kunde man nästan säga, autokratiska regim med 

de föregående kanslerernas tid. Erhöll Tengström närmare 

underrättelser om Armfelts deltagande i intrigerna mot 

Speransky, för hvilken han icke upphörde att känna sym- 

patier, måste ju äfven detta invärka på de personliga 

känslorna. Men af allt att döma, ställde sig Tengström 

till det yttre med jämnmod under Armfelts öfverlägsna 

1) Armfelt t. Tengström 24 maj, 9 juli 1814. 

?) Det enda bref vi känna från Tengström till Armfelt är ett 

af den ?3/, 1812 i kanslersark., diverse oinreg. handl. 

Nat. o. Folk, H. 69. 
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ledning, som nog mera framträdde med afseende à formen 

än själfva saken, samt egnade honom såväl i sina skrif- 

velser som vid den personliga beröringen all den vürd- 

nadsfulla uppmärksamhet och den smickrande höflighet, 

han var van att lägga 1 dagen inför öfverordnade och 

hvarpa Armfelt genom sin höga ställning och sina stora 

förtjänster kunde göra anspråk. 

I kanske högre grad framträdde det amikala och för- 

troendefulla förhållandet vid de tillfällen, då det gällde 

för prokansler att såsom konsistorii representant fram- 

föra det akademiska samhällets underdåniga hyllning till 

dess högste chef. Då konsistorium vid årsskiftena till- 

sände kansler sedvanliga nyårshälsningar, författades dessa 

af prokansler, som därvid 1 smickrande, pompösa ord gaf 

uttryck åt konsistorii känslor af vördnad och beundran, 

Och då Armfelt under sina besök i Åbo hedrade konsi- 

storium med sin höga närvaro, talade Tengström vackra 

ord till hans ära. T. 0. m. hände det sig vid festliga lag, 

där kansler och academici möttes under mindre ceremo- 

niösa former än vid konsistorii bord, att den poetiskt 

begafvade prokanslern fattade till lyran för att lofsjunga 

akademins välgörare. Sa äga vi fran ar 1813 ett af 

Tengström författadt kväde med titel „skäl at exc. Arm- 

felt 1813“, möjligen afsjunget vid något festligt tillfälle i 

Armfelts närvaro. Däri hälsas Armfelt med tilltalsorden 

„Finlands älskling, Finlands ära, vår far, vår kärleks före- 

mal“. Och skalden-prokansler förklarar: 

Ma vördnaden vi för dig bära 

Fritt helga dig en tacksam skal. 

En dubbel lager ren dig kröner. 

Den var ditt mod, ditt snille värd! 

Bidrag t. kanned. af Fini. 
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Men eklôfskransen, Finlands söner, 

Den vara skall vär offergärd. 

Och Auras blyga sanggudinna 

Ren dina bragder tälja vet. 

Var henne huld, och hon skall hinna 

Med dig till din odédlighet. *) 

Sadant tal var nog licentia poetica. Men det upp- 

repades, i prosans mer anspråkslösa form, i den af Teng- 

ström komponerade vackra nyärshälsning, som vid föl- 

jande årsskifte afläts fran konsistorium till Armfelt. Inför 

den akademiska världen framstodo sälunda kansler och 

prokansler såsom „de basta vänner 1 världen", för att ännu 

anföra den förres redan citerade ord. Men redan vid 

denna tid hade det under årens lopp inträdda och genom 

den flitiga korrespondensen styrkta goda förhållandet 

begynt att grumlas. Några månader därpå kom ovädret, 

som förmörkade den akademiska horisonten, försvagade 

de akademiska fädrens beundran för sin kärleks föremål 

och pröfvade härdt , vänskapen” mellan prokansler och 

kansler. 

Därom 1 det följande. 

1) Publ. af M. G. Schybergson i Jakob Tengströms vittra 

skrifter s. 219. 
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Kansler och konsistorium. 

Da Armfelt nyarstiden 1814, i enlighet med kon- 

sistori uppdrag, tillställde kejsaren akademins minnes- 

medalj, lät han sin försändelse åtföljas af en underdanig 

skrifvelse, hvari han bl. a. yttrade: ,Je me flatte que 

cette académie, et par ses principes et par ses soins de 

former de fideles sujets et de bons citoyens, se rendra 

de jour en jour plus digne de cette munificence, peu 

commune, avec laquelle elle a été traitée dès le premier 

instant que la Finlande fut soumise au sceptre de V. M. 

I. L’académie, comme tout le reste de ce pays, pénétrés 

de cette reconnaissance qui ne dépend ni du temps ni 

des circonstances, n’existent que par l'espérance d’avoir 

conservé dans le souvenir de leur bon souverain la place 

qui leur fut accordée avant que leur fidélité et leur amour 

avaient på leur en acquérir le moindre droit.“1) 

Sa optimistiskt, som man af detta yttrande kunde 

sluta, bedömde Armfelt dock icke akademins varksamhet 

i det allmännas tjänst. Vi känna redan det missnöje med 

en del consistoriales, som framträdde i förmaningarna till 

Tengström att hålla reda på sitt folk, att bland detsamma 

upprätthålla den disciplin, som enligt Armfelts mening var 

1) Armfelts brefkonc. t. kejsaren 1814. Åminne saml. 
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nödvändig också bland de lärda.!) Hvad Armfelt hade att 

anmärka mot konsistorium och hvad han aldrig upp- 

hörde att förebrå detsamma för, var maklighet, trätlystnad 

och „nepotisme“. Vid slutet af år 1811 uttalade han för 

J. Fr. Aminoff, då ännu hans gode vän, den fromma 6n- 

skan, att de lärda herrarne måtte med , försakelse af eget 

intérêt och égoisme" svara mot kejsarens välgärningar. 

Till Tengström skref han 1 mars 1812, att om lärarne ,nu 

(sedan de det ej behöfva) mindre taxera sitt besvär för 

den fattiga ungdomen än hittills skett, så gifva de vis- 

serl. äfven häruti ett vackert efterdöme af moralité“. Och 

då han underrättade sin fru om sin utnämning till kans- 

ler, meddelade han henne protokollet vid konsistorii val, 

som han fann vara „curieust“, emedan enhälligheten var 

„alldeles fullkomlig".P) 

Vorden kansler, kom Armfelt icke på mycket bättre 

tankar om , Finlands första lärosäte” än dem man tidigare 

bibragt honom. Till J. A. Ehrenström skref han någon 

tid efter utnämningen, att akademin komme att gifva 

honom mycket besvär, ,om den skall blifva något af 

hvad den borde vara efter så många kejserl. bienfaits“. 

Och han tillade såsom förklaring: ,népotisme och själfs- 

våld äro nu det som mest herskar där." 3) Enligt hvad 

L. G. v. Haartman 1 sitt förslag till förbättringar i den 

akademiska undervisningen berättar, plägade Armfelt, 

hvars värksamma själ led af föreställningen att lämna 

något till hälften fullbordadt, ofta yttra, ,att akademin ej 

1) Armfelt t. Tengström 28 nov, 1812. S. 403. 

*) Armfelt t. Aminoff 29 nov. 1811, t. Tengström 22 mars 1812, 

t. grefvinnan Armfelt 6 juni 1812. Härom s. 221. 

3) Till Ehrenstrém 25 juli 1812. 
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ännu vore hvad hon borde vara, att hon ej uppfyllt än- 

damalet med dess utvidgning och förbättring". Och hvad 

Armfelt 1 öfrigt uttalat om consistoriales, framgår af v. 

Haartmans ord i nämnda betänkande om halflärdomen, 

partiandan och makligheten inom akademin, ty utan att 

känna sin förmans tankar 1 detta ämne, hade den unge 

sekreteraren icke kunnat framkomma med slika insinua- 

tioner.!) I ett ögonblick af stark förbittring lät Armfelt 

också undfalla sig talet om , väl betalte lathundar“, som 

„propagera odugliga medborgare". ?) 

Så öppenhjärtigt, som i sina enskilda yttranden, ut- 

lät sig nu Armfelt icke 1 sina skrifvelser till konsistorium. 

Tvärtom kännetecknades dessa af den upplyste chefens 

välvilja och hjälpsamhet, af världsmannens höfligt smick- 

rande språk. Men så ofta och med sådan patos uttalade 

sig Armfelt i sina skrifvelser om akademins höga upp- 

gifter och lärarnes såväl som lärjungarnes skyldighet att 

genom nitiskt arbete göra sig förtjänta af kejsarens väl- 

gärningar, att man med skäl kunde sluta till, att kans- 

ler icke var belåten med akademins prestationer 1 detta 

hänseende.3) Kändt blef det också inom konsistorium, 

att Armfelt uttalat sig oförmånligt om insikterna och för- 

mågan hos den ämbetsmannakår, som utgick från uni- 

versitetet.4) Och måhända förde det alltid beställsamma 

1) Åminne saml. — 8. 336—337. 

?) Tegnér III: 442. 

3) Att det också var meningen, framgår af Armfelts skrifvelse 

till J. A. Ehrenström d. !2/,, 1812: „Med akademin gar det haltande, 

ehuru jag skrubbar opp dem och hutar åt dem postdagel. Men ledsnar 

ag, så tager dem djäfvulen, cet oracle est plus sûr que celui de 

Calcas.“ Ehrenstr. afskr. saml. 

=) 1sG, 12, aks} leven, Weyl) iS ET 
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ryktet fram till akademin den frisprakige kanslerns om- 

démen om dem som med tiggerier om personliga fördelar 

nalkades den nya üfverheten — omdömen, som icke voro 

utan all tillämpning pa det akademiska standet, ty 1 kon- 

sistoril talrika hemställningar om understöd at akademin 

glömdes visst icke hänsynen till de enskilda ledamöternes 

framtida fortkomst. Vid ett par tillfällen, då Armfelt 

uppdrog åt konsistorium att genom särskilda anstalter 

befordra landets allmänna bästa, fann han ock för godt att 

mota en eventuell anhållan om understöd med erinran om 

de rikliga förmåner akademin fått åtnjuta.) 

Armfelt skar dock icke alla öfver en kam. Väl torde 

förebråelserna för tröghet och maklighet ha gällt lärar- 

kåren 1 gemen, men för öfrigt gjorde Armfelt nog åt- 

skillnad på personerna. Af någon anledning, som vi icke 

känna, tyckes han fattat en särskild misstro till prof. 

Lagus, hvars tjänstenit och oegennyttiga sträfvanden han 

ofta ifrågasatte, och äfven mot ett par af de yngsta pro- 

fessorerne, Avellan, Fattenborg och Ahlstedt, utlät han 

sig stundom på ett förklenande sätt. Att känslorna mot 

den gamle Calonius icke kunde vara så synnerligen gynn- 

samma, ha vi redan haft anledning omnämna.?) Men till 

1) S. 377, 421. 

2) S. 220. — Armfelt tyckes ägt i Abo nagra korrespondenter, 

hvilka lämnade honom underrättelser om akademiska förhållanden 

och därvid uttalade sig om dem på ett mindre förmånligt sätt. D.5 apr. 

1813 meddelade L. G. v. Haartman prokansler, att kansler fått kännedom 

om några anmärkningar, som gjorts med anledning af disputations- 

tillståndet för W. G. Lagus, och han uppgaf, att prof. G. Gadolin vore 

„a la tête för detta och annat skvaller". Senare berättade han, att 

Armfelt oroades genom upprepade rapporter om att vederbörande i 

Åbo sökte hindra och fördröja den ryska grammatiken. Till en bör- 

Nat. o. Folk, H. 69. 



några andra professorer var förhållandet tämligen godt 

och Armfelt uttalade sig om dem på ett vänligt och er- 

kännande sätt. Såvidt vi kunnat finna, hörde till dem 

G. E. v. Haartman, Wallenius, bröderna Gabriel och Johan 

Bonsdorff, Melartin, Snellman och Myréen. 

ss 

Prof. D. Myréen. 

Prof. v. Haartman blef, såsom tidigare nämndes, af 

Armfelt förordad till ledamot af regeringskonseljen, såsom 

jan kände v. H. icke, hvem som meddelade sådana ogrundade rap- 

porter ,,och andre af samma kvalitet"; han endast förargade sig öfver 

att man kunde narra en man af Armfelts anseende och karaktär med 

sådana oanständigheter, från hvilka , vår respublica litteraria“ borde 

vara befriad, om de också icke voro främmande för den politiska värl- 

den. Men senare sade han sig gissa till rapportören, som han gärna ön- 

skade knäcka. v. Haartman t. 'Tengström 17 dec. 1813, 28 febr. 1814. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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homme de tête et de talent“. Och någon tid efteråt för- 

klarade Armfelt om honom, att ,han tar 1 allt fullkoml. 

pli af en finance minister“.!) Att v. Haartman för sin 

del egnade Armfelt sin tillgifvenhet och stora vérdnad, 

kan man därför godt förstå. De några bref, vi känna af 

Prof. H. Snellman. 

honom till Armfelt, äro affattade 1 en pa samma gang 

smickrande och vördsam som frispråkig ton. Straxt efter 

sin utnämning uttalade han sin tacksamhet såväl mot kej- 

saren som mot Armfelt for den nad, som bevisats honom, 

och han öfverlämnade sig h. o. h. at den sistnämndes 

protektion, utan hvilken, menade han, ,mon état serait 

1) Armfelt t. Aminoff °/,, jan. 1812, till Tengström 8 maj 1813. 
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en verité le plus malheureux que j'ai pu m'attirer“. 

Utom att han placerats pa en plats, som han hade svart 

att fylla, hade generalguvernören — „ce respectable et 

vraiment aimable vieillard qui aime la Finlande comme 

un vrai patriote“ — visat misshumör mot honom för att 

utnämningen skett honom alldeles ovetande. v. Haartman 

bad därför Armfelt upplysa Steinheil om att han, v. 

Haartman, hvarken gjort något för saken eller ens pa für- 

hand kant till nadebevisningen; möjligen kunde Armfelt, 

om han fann sa for godt, tillägga, att den plötsliga ut- 

nämningen afsag att påskynda affären med myntväxlingen 

och undvika den inom regeringskonseljen mot honom rik- 

tade kabalen, som Steinheil icke skulle ägt kraft att mot- 

sta. Senare gjorde v. Haartman for Armfelt reda für sitt 

„fögderi“, berättade om sina åtgärder 1 konseljen, dar 

enligt hans mening öfverläggningarna voro diffusa, fram- 

ställde sina tankar rörande kursens beräknande vid 

skatteuppbörden, uttalade sig med ,sincérité“ och „fran- 

chise“ om planerna på en omorganisation af den högre för- 

valtningen och meddelade sina ,idéer“ om ändringar, som 

kunde vidtagas utan att rubba ,la constitution actuelle“. 

Efter underrättelsen om Speranskys fall framförde han 

sin och akademins önskan att få Armfelt utnämnd till 

kansler, och då kort därpå kriget hotade Ryssland, 

uttalade han sin oro. för kejsarens och Armfelts öde. 

„Ce sont — skref han 13/; 1812 — les périls terribles aux- 

quels je sens que le tuteur adoré de la Finlande, aussi 

bien que son aide, le chéri protecteur de ma patrie et le 

soutien de notre université, sont journellement exposés, 

qui me font frémir et abhorrer le désolateur du monde. 

— — — Bon Dieu! protégez néanmoins notre auguste 
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monarque et protegez son aide, le soutien de ma 

patrie!“!) 

Föremäl för Armfelts välvilja var vidare prof. Walle- 

nius, „var stäteliga Wallenius", hvars hjälp päkallades vid 

granskningen af den ryska grammatikan, utarbetandet af 

Finlands geografi och uppgörandet af förslag till ny exa- 

mensförordning för juridiska fakulteten. For Tengström 

berömde Armfelt den erfarenhet och patriotiska anda, „som 

i alla tider distinguerat Wallenius och befriat honom fran 

skugoan af all soupçon af égoisme el. népotisme“. Och 

vid ett annat tillfälle yttrade han om Wallenius: , Kall, 

klok, opartisk, utan laguske passioner, som intet annat 

än egoismen värka på, äger akademin i denne man en 

pelare, som gör honom lika mycken nytta som heder.“ 2) 

1) I ett bref till Armfelt, odat., men skrifvet i medlet af april 

1812, uttalade v. Haartman sin indignation emot Speransky, om hvilken 

han tre år tidigare haft så mycket godt att säga, men tillade: , Pour- 

tant je ne puis pas retenir une réflexion qui se présente spontané- 

ment. Rien de mal sans un bon effet. Cette fois l’infamie a pro- 

curé un moyen a l'académie d’Abo de se rapprocher a un ancien 

protecteur, sur lequel elle.a tant de droits. Permettez, V. Exc., que 

je me connais pénétré d'une satisfaction insurmontable de cet événe- 

ment, mais permettez aussi que je prie V. Exc. de procurer à l’aca- 

démie l’occasion désirée de prouver le dévouement qu’elle a pour V. 

Exc. le plutôt possible. Est ce que la trahison n’est pas encore si 

montrée que le consistoire en pourrait être informé et qu'il soit en 

même temps instruit de la permission très gracieuse de S. M. I. pour 

un nouveau choix? Ce mélange des plaisirs et des regrets se pré- 

sente partout.“ v. Haartmans bref till Armfelt i Rilax saml. n:o 12, 

bref t. J. Fr. Aminoff. 

*) Till Tengström !%,, juli 1813, 5 o. 19 jan. 1814. I bref af d. 

15/,. mars 1812 uttalade Armfelt for Wallenius, hvilket värde han 

satte pa dennes omdöme och snille, samt yttrade sig med förargelse 
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— Äfven Gabriel Bonsdorff tillvann sig Armfelts särskilda 

välbehag för den energi och omtänksamhet, hvarmed han 

dref pa det stora byggnadsföretaget. Vid särskilda tillfal- 

len berömde Armfelt infor prokansler den 1 byggnadstragor 

bevandrade medicine professorns „ovanlıga activité“ och 

förmåga att komma till rätta med folk.!) Melartin tillvann 

sig Armfelts sympatier genom sin pedagogiskt-administra- 

tiva värksamhet 1 det viborgska guvernementet, en värk- 

samhet som han ännu nägra är efter sin professors- 

utnämning förordnades att fortsätta, men tyckes icke ha 

ätnjutit samma anseende säsom teolog, hvarför Armfelt ock 

varnade prokansler för att framdraga honom pä scenen sä- 

som präst.?2) Snellman torde fäst kanslers uppmärksamhet 

vid sig genom sitt ståtliga tal vid akademifesten 1812, 

om hvars öfversättning till tyskan Armfelt påminde för 

att kunna framlägga det för kejsaren och hans höga fa- 

milj. 3) Efter förlusten af Franzén, förklarade Armfelt för 

Tengström, borde man , sätta Snellman en avant så ofta 

som möjel. ar“; men han uttalade också den förhoppning, 

att den nye professorn icke måtte få ,för mycken smak 

för åkerbruk, boskapsskötsel och landtlefnad, hvilket går 

svårligen tillsammans med de occupationer och den ihär- 

dighet, som studier och undervisning fodrar“.*) För My- 

réen tänkte sig Armfelt till en början möjligheten af en 

befordran till Calonii plats, och om ett ar 1813 i Åbo 

cirkulerande rykte om Myréens förestående utnämning 

om något klander, för hvilket W. varit föremål i „la grande cloaque 

VAbo*. Stjernv.— Wall. saml. 
1) Armfelt t. Tengström 31 maj 1813, 20 0. 27 apr. 1814. 

2) Armfelt t. Tengström 9 juni, 2 nov. 1812. 

3) Armfelt t. Tengström 9 juni, 10 juli 1812. 

*) Armfelt t. Tengstrém 2 nov. 1812, 5 jan. 1814. 
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till medlem af regeringen var grundadt, torde Armfelt 

icke varit främmande för planen. Det är „en klok karl“ 

skref Armfelt om sin protégé till Ehrenström. !) 

De svagheter Armfelt framhöll hos academici voro 1 

det hela intet annat än hvad han trodde sig finna inom 

ämbetsvärlden 1 allmänhet och särskildt inom de centrala 

värken i Abo.2) Enligt hans mening utöfvade också pla- 

ceringen af de centrala ämbetsvärken i Åbo ett mycket 

ogynnsamt inflytande på lärare såväl som lärjungar. Med 

skulle inträda efter det planerna på regeringens förflyttning 

till Helsingfors blifvit en värklighet. Idén till denna för- 

ändring hade visserligen utgått från annat håll, men den 

omfattades af Armfelt med sådan liflighet, att den gaf R. 

H. Rehbinder anledning till det yttrandet, att beslutet om 

förflyttningen tillkommit under Armfelts auspices och att 

„hans namn kommer alltid att lysa på samma blad af 

1) G. Ladau t. J. Fr. Aminoff !/,, aug. 1813, Armfelt t. Ehren- 

ström */, 1813. 

2) Den ?9/,, 1812 berättade Armfelt för landsh. ©. Stjernvall, 

att han öfverhopades med: pretentioner af folk utan allt slags för- 

tjänst och att dessa protegerades af andra, hvilka ansago det för en 

caprice af honom att icke tillmötesgå anspråken. „Rätta begrepp 

om skyldighet och förtjänst — menade Armfelt — borde en å part 

profession vid akademin i Åbo få befallning om att gifva 1 sine före- 

läsningar." (Åminne saml.) -- För Aminoff klagade Armfelt (5/, 1812) 

öfver den i landet rådande nepotismen och till Ehrenström skref han 

10/, 1813: „Frän Finland är inga andra revenants-bons än suppliquer 

af behöfvande el. som genom misshushållning äro det, pretentioner 

af lathundar och de utmärktaste dagdrifvare, gräl af ämbetsmän och 

missnöje af alla — således är den lyckan att finna sig à la tête 

af detta lands affairer säkerl. en af de agréablaste och indräktigaste 

af alla poster.” 
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historien, som förtäljer det nya Alexandrias grundläg- 

gande“.!) Da flyttningen pabjéds genom nad. reskript af 

den 27 mars 1812 g. st., var det nog politiska beräkningar, 

som till sist afgjorde beslutet, men att ocksa hänsynen 

till akademins basta hade sin del dari, atm. tjänade sä- 

som förevändning, framgick däraf, att det nad. reskriptet 

uttryckligen omnämnde, bland andra anledningar till för- 

flyttningen, äfven den omständigheten, att de centrala 

ämbetsvärkens placering 1 Abo haft till följd dels ett för- 

dyrande af lefnadskostnaderna i Abo dels en rörlighet 

inom sällskapskretsarna, som invärkade störande pa den 

för studierna nödiga stillheten och med tiden skulle be- 

reda akademin dess undergäng.?) 

Huruvida dessa uttalanden, af hvilka det rörande 

dyrheten i staden ägde sin fulla riktighet, tillkommit på 

Armfelts initiativ, känna vi icke. Men huru lifligt Arm- 

1) Rehbinder t G. Fr. Stjernvall ”/;, apr. 1813. 

*) G Rein, Helsingin uudestaan-rakentamisesta 1 Suomen uu- 

demmasta historiasta (utg. af J. R. Danielson) I: 190. Pa tal om 

lefnadsförhällandena i Abo klagade den store hushallaren J. Fr. Ami- 

noff öfver den rådande dyrheten i staden samt det stigande begäret 

efter lyx och förströelser. Ar 1816 skref han till Tengström: , Vid 

Abo akademi blir nästan alls intet bättre än hitintills, under denne 

senare époquen; om högsta domstolen med därtill hörande betjäning 

skall därstädes kvarstanna, kan mer ingen mindre bemedlad husfa- 

der där underhålla sine barn till akademiska studiers bibringande, 

utom de med mångdubblade löner och pensioner gynnade, och detta 

antal blir ändock ganska inskränkt 1 anseende till statens behof af 

ämnen till ämbetsmän.” Följande år uppgaf han för Rehbinder, att 

regeringens placering 1 staden ,förökat dyrheten till den höjd, att 

ganska få mer af de förmögnare i landet mäkta hålla sina barn vid 

denne akademin". På grund af sådana omständigheter beslöt Ami- 

noff att sända två af sina söner till Uppsala, och då äfven studen- 
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felt var öfvertygad om det hälsosamma inflytande för- 

ändringen komme att utöfva pa de akademiska studierna, 

framgar bl. a. af ett yttrande till landsh. G. Fr. Stjernvall, 

en af de främste initiativtagarne 1 flyttningsfragan. Efter 

regeringens förflyttning fran Abo, „källan af finska afun- 

den“, förhoppades han, det „lärdomens tempel skall äfven 

för sederne och moralen blifva en helgedom, da procan- 

cellern, professorer, adjunkter och docenter mer fa traffa 

och lefva med den studerande ungdomen än med en 

mängd af ämbetsmän, som mer el. mindre författnings- 

mässiot bedéma allmänt val, teckna sine namn, kortsynt 

vimla pa Abo elaka gator och oupphörl. öfvertyga ung- 

domen om att hvarken seder, förstånd el. kunskaper fodras 

för att bekläda ämbeten". , Detta är ej sagdt 1 allmänhet 

— tillade Armfelt — i allt existerar exceptioner, men det 

äro desse exceptioner, som ej lättast faller en obetänksam 

yngling 1 ögonen." !) 

ternes anspråk stigit, tog han en informator från Sverige. Till Teng- 

ström 20 apr. 1816, till Rehbinder 22 apr. 1817. — Äfven på andra 

håll inhämtar man uppgifter om de dyra lefnadsförhållandena, hvilka 

år 1812 förmådde consistoriales att tänka på inköp af stadsgårdar till 

billiga studentkvarter. S. 268. 

1) Armfeit t. Aminoff ??/, 1812, t. C. Sjernvall *°/,, 1813 och G. 

Fr. Stjernvall 74/,, ?7/,, 1813 (Aminne saml.). I samma anda yttrade sig 

Armfelt till Ehrenström °5/, 1813: „Abo akademi kan aldrig blifva 

nagot utaf, jag ma göra hvad jag vill, utan att conseillen kommer ifrän 

denna källa till allt ondt, som ej kan rensas med mindre än att den 

uttömmes. Med Guds hjälp skola vi komma till det goda ändamålet 

sa snart Helsingfors kommer sig före.” Det var bevisligt, hade Arm- 

felt tidigare skrifvit till Ehrenström, att Abo icke dugde till lokala 

regeringens residens, ty det var ett värkligt Sodom och Gomorra; 

l’esprit publiqve i staden var „förfärlig och källan till Finlands säkra 
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Säsom ‘man väl kunde fürmoda, väckte det kejserl. 

manifestet. mycket missnöje inom Äbo-samhälle, såväl 

inom ämbets- som inom borgerliga kretsar, och man 

gjorde sig under nagra ar forhoppningar om att det miss- 

haghga pabudet skulle återgå. Pa Armfelt, som ifrigt 

påskyndade förberedelserna för pabudets realiserande, 

värkade detta motstånd mycket irriterande och han utlät 

sig 1 sina förtroliga meddelanden till J. A. Ehrenström, 

G. Fr. Stjernvall o. a. med mycken bitterhet om ,the Åbo- 

iters“, „Abo-cabalens“ intriger och oförständ. Enligt hvad 

det beställsamma ryktet, som äfven nädde Armfelt, hade 

att förtälja, skulle också prokansler varit emot förändrin- 

gen, och det talades om att han var betänkt pä att ge- 

nom personlig framställning hos kejsaren befrämja Abo- 

boarnes önskningar. Dä den tidigare nämnda deputationen 

väntades till Petersburg sommaren 1814, skref Armfelt till 

Ehrenström: „Mais, qui croyait que l’évêque d’Äbo, aka- 

demins procanceller, hitkommer med en mémoire mot huf- 

vudstadens flyttning? Ceci est scandaleux, si effectivement 

on m'a dit la vérité à cet égard.“ Och nar deputationen 

inställdes, forklarade han, att om biskopen det oaktadt 

kom, skulle han dela samma öde som , tous les autres de- 

mandeurs, qui est de pas voir l’empereur, trop occupé 

pour donner des audiences particulières, à moins qu’elles 

ne sont pas enoncées ou déterminées till hvad ändamäl“. 

olycka“. „I Abo — hette det jultiden 1812 — skall man hafva assembléer 

och masquerader; det är en stad, i hvilken man kan fa öfvertygelsen 

que les extrémités se touchent. — Stora anstalter och daliga moyener 

och där den sämsta ésprit, som ges i världen, gjort, att bade l’ésprit 

d'ordre et l’ésprit de société äro bannlyste." Till Ehrenström ?°/,, 1*/,5 

1812, ?/, 1813 m. m. Härom s. 220; vidare Tegnér IIT: 352, 442. 
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Ryktena voro helt visst ogrundade; dock tyckes Tengström 

tidigare, till Armfelts missnöje, ha föreslagit några års upp- 

skof med regeringens förflyttning. För Aminoff uttalade 

han någon tid efter det nåd. manifestets utgifvande sin 

undran öfver, huru den nya hufvudstaden skulle kunna 

mottaga den stora tillökningen i folk, och han medgaf, att 

Åboboarne komme att lida på förändringen. Men ,för aka- 

demiska ungdomen — menade han — kan den medföra 

mycken lättnad och förmån". Och några år efteråt ytt- 

rade biskopen sig ånyo om de hinder, som fördröjde flytt- 

ningen, „sa gärna ock vi academici önskade den“.1) 

Efter denna utsaga af prokansler måste vi antaga, 

att konsistorium med åren försonade sig med tanken på 

den af Armfelt så ifrigt påyrkade degraderingen af Åbo 

stad och t. 0. m. väntade sig fördelar af den stundande 

förändringen. Men detta antagande utesluter icke möj- 

ligheten af att en del akademiska element åtminstone till 

en början — af hänsyn till det allmänna, af enskilda skäl 

och af lokal ambition — anslöto sig till den opposition, 

som så förtretade Armfelt och ännu efter hans tid åsam- 

kade flyttningsplanens vänner oro för frågans slutliga 

öde. 

Huru de akademiska fädren 1 öfrigt, 1 sina enskilda 

uttalanden, bedömde sin kansler, känna vi icke närmare 

1) Armfelt t. Tengström ??/;, °/, 1812, till Ehrenström */; 1812, 

api 1813, 2/0, s/s 1814. Tengstrom till’ Aminoff 2,» 11/5) 1816; 

Tegnér III: 447. Annu ar 1816, da Tengström i ett akademiskt ärende 

besökte Petersburg, gjorde sig, enligt hvad Ehrenstrém låtit sig be- 

ratta, flere personer i Abo förhoppningar om att resan skulle ha 

till följd en förändring i 1812 ars påbud. Ehrenström t. Walleen 

28 febr. 1816. 
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till. Rättvisligen maste de medgifva, att dei Armfelt ägde 

ett det palithgaste stöd invid tronen, hvartill de kunde 

trygga sig äfven da de rönte motstånd af landets in- 

hemska regering, och rimligtvis kunde de icke annat säga 

än att Armfelt i allmänhet tillmötesgick med största be- 

redvillighet akademins underdäniga önskningar. Men 

vanan att ständigt få sina önskningar uppfyllda ledde lätt 

till stor känslighet för motigheter, såsom då en anhållan 

afslogs eller då dess afgörande drog längre ut på tiden 

än professorerne ,1 sin vrå af världen" funno det nödigt. 

Så tyckes uppskofvet med adjunkturernas besättande ha 

alstrat oro inom en del kretsar och måhända ådrog dröjs- 

målet med resolutionen 1 fråga om hemmansköpen Arm- 

felt anmärkningar för bristande vilja att understödja aka- 

demins fördelar. Mest pröfvades dock tillgifvenheten för 

akademins ,älskade kansler och välgörare”, då en hem- 

ställan, såsom någon gång hände, gaf anledning till ,re- 

marquer“ mot enskilda konsistorii ledamöter för deras 

förhållande vid ärendets behandling. Och vi få icke undra 

på, om en och annan consistorialis kände sig inquiéterad 

af de täta erinringarna om vederbörande lärares åliggande 

att med all flit egna sig åt undervisningens tjänst och 

akademins litterära ära. 

Men om anledningar till missbelåtenhet också yppade 

sig än på det ena än på det andra hållet, voro dessa dock 

icke af den art, att de skulle invärkat störande på det åt- 

minstone till det yttre goda och hjärtliga förhållande, hvari 

akademin stod till sin kansler. När tillfälle därtill gafs, 

plägade konsistorium i de skrifvelser, som tidt och ofta 

aflätos till kansler, gifva uttryck åt sina känslor af be- 

undran och tacksamhet för sin , välgörare", ,sin första 

styresman och befordrare“ 0. s. v. Särskildt karakteri- 
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stiska ı detta hänseende voro de nyärshälsningar, dem kon- 

sistorium — följande en gammal, men under Speranskys 

tid inhiberad plägsed fran svenska tiden — tillsände Arm- 

felt vid de två arsskiften, som infüllo under hans kans- 

lerstid. I dem möta vi de mest oförbehällsamma yttringar 

af den vördnad konsistorium kände für sin högste ledare 

såväl som af de hängifna, undersåtliga känslor, man 

hyste för kejsarens person, och de välönskningar, man 

egnade hans stora politiska företag. 

Den första nyårshälsningen afsändes de sista da- 

garna af år 1812, vid en tidpunkt, då underrättelser er- 

hållits om fransmännens nederlag i Ryssland och 1 Fin- 

land tacksägelsegudstjänster firats — såsom det i rege- 

ringens påbud hette — med anledning af de ryska hä- 

rarnes fortfarande lysande segrar, rikets frälsning fran 

dess fiender och det lugn, som därigenom bereddes hela 

världen.!) Med anknytning till dessa för hela riket hug- 

nesamma tidender yttrade sig konsistorium 1 följande, 

förmodligen af prokansler formulerade éloge: 

»Dà sparen af det snart till ända skridande året i 

så många länders och folkslags annaler tecknats med blod 

och lämnat efter sig de sorgligaste minnen af idel olyckor 

och förstörelser, har Finlands lyckliga folk, under För- 

synens mäktiga hägn och sin milde kejsares hulda och 

välgörande styrelse, njutit det djupa lugn och den ostörda 

sällhet, som intet annat land i världen kunnat berömma 

sig af. 

I de brinnande lofoffer, 1 de tacksamma och hjär- 

teliga välönskningar, hvarmed finska medborgare af alla 

stånd och klasser vid det annalkande nya årsskiftet ned- 

1) Rees kons. t) konsist. °/5,, —/42 1812, K. pP. >, 1812) 8/7 1813. 
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kalla himlens välsignelse öfver den bästa och älskans- 

värdaste monarks kommande dagar, blandar akademin i 

Äbo med sä mycket mera skäl sina som hon, äfven under 

loppet af detta är, varit ett afundsvärdt föremäl för sın 

visa och nadiga kejsares faderliga vard; och hon vagar 

hos E. Exc., sasom sin hôgsta, aldrig nog vördade sty- 

resman, i djupaste ödmjukhet anhålla, det värdes E. 

Exc., med det allvar af stark och sann fosterlands känsla, 

som är E. Exc. sä egen, inför tronen tolka och nedlägga 

dessa akademins evigt tacksamma och vördnadsfulla un- 

dersäteliga tänkesätt. 

Men dä akademin sälunda ät den bästa bland furstar 

egnar en sa glad som skyldig gärd af den lifligaste med- 

borgerliga tacksamhet, kan hon ej glömma den ädla och 

upplysta landsman, sänggudinnornas älskling och beskyd- 

dare, E. Exc., sin canceller och välgörare, som sa nitiskt 

och outtrötteligen fortfar att vaka för fosterlandets, för 

akademins väl och att fästa monarkens nädiga blick och 

rika välgärningar vid detta Finlands första lärosäte. 

För alla dem denna akademi tillhöra är det en glad 

och stor tillfredsställelse att vid ingängen af ett nytt àr 

ej allenast fa försäkra E. Exc. om deras gränslösa, 1 alla 

skiften oföränderliga erkänsla för den hulda uppmärksam- 

het E. Exc., oaktadt sa mänga andra viktiga och rıksvär- 

dande omsorger, dock fortfar att oafbrutet skänka värt 

akademiska lärovärk, utan ock att tillika förnya redan 

gifna de heligaste löften att såsom rättskaffens finnar med 

ett ihärdigt och aldrig kallnande nit för ljus, för dygd 

och medborgerlighet, söka redeligen fullgöra sina plikter 

och således efter bästa vett och samvete svara emot re- 

gentens, fosterlandets och E. Exc:s rättmätiga kraf. 

Må det år, som nalkas, blifva högt uppsatt ibland 
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ryska monarkins lyckliga åratal! Ma det i vårt sköte 

återföra en säker och efterlängtad fred, kröna vår älskade 

kejsares regering med nya mått af ära och sällhet och 

öka och befästa E. Exc:s redan många och ojäfviga anspråk 

på medborgares oskrymtade kärlek och tacksamhet, på 

efterkommandes oförgängeliga vördnad och åminnelse!" 1) 

På denna vackra hyllning svarade Armfelt med en 

vidlyftig skrifvelse, hvari han 1 tirader, som icke gäfvo 

konsistorii uttalanden efter i undersåtlig hänförelse och 

vältalighet, uttalade sina tankar om kejsarens stora 

bevågenhet för akademin och sina förhoppningar om den 

mest lofvande framtid för akademin. Om det sätt, hvarpå 

kejsaren emottagit konsistorn undersåtliga vördnad, ytt- 

rade han: „Herr biskopens och consistorii academici uti 

skrifvelse till mig af den 24 december sistledit år yttrade 

önskan har varit för mig en lika lycklig som sann anled- 

ning till uppfyllande af en den heligaste och ljufvaste plikt, 

hvilken som canceller för kejs. akademin i Åbo mig åligger. 

Med känslor, dem jag förgäfves skulle söka beskrifva, 

har jag för den bäste bland monarker tolkat herr bisko- 

pens och consistorii academici, med mine egne så öfver- 

ensstämmande undersatliga tankesätt af evig tacksamhet 

för H. K. M:ts stora och oräkneliga välgärningar emot 

Finlands förnämsta lärosäte och detta lands inbyggare 1 

allmänhet. Då vid slutet af ett i häfderne med blod teck- 

nadt åraskifte och vid annalkande af ett nytt förhopp- 

ningsfullare år — millioner af det räddade fosterlandets 

barn höja sina lofsånger till prisande af den monarks 

ära, hvars lugna ståndaktighet besegrat alla svårigheter, 

alla faror, delas dessa förböner för vår dyrt älskade 

1) K. R. 24/,, 1812. 
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Alexanders välgång och lycksalighet af den stora och 

olyckliga delen af mänskligheten, hvilken, lika nedslagen 

som förtryckt, nu lifvas af gladare förhoppningar. Vid 

detta högtidliga tillfälle ar det for H. K. M. äfven en 

tillfredsställelse att ıbland de oräkneligas antal, som till 

honom hembära offer af sann och oförgängelig tacksamhet, 

finna de aktningsvärde män, ät hvilka beredande sä väl 

af samtidas som af det kommande släktets lycksalighet 

uti ett af honom sä högt älskadt land blifvit anförtrodt. 

H. K. M:t har med anledning däraf anbefallt mig försäkra 

herr biskopen och consistorium academium om dess fort- 

farande näd och därjämte betyga herr biskopen och con- 

sistorium academicum dess synnerliga välbehag för det 

hopp I, mine herrar, gifvit honom att med utmärkt nit 

svara emot H. M:ts för akademin i Äbo alltid hyste och 

ädagalagde tankesätt.“ 

För egen del kände sig Armfelt mycket liflist berörd af 

den sympatiyttring han änyo fätt röna af konsistorium och 

det deltagande detta hyste för hans väl. Det var ett sä- 

dant vänligt deltagande fran medborgarnes sida, som efter 

lifvets stormar beredde honom den största fröjd. „Under 

fullgörandet af de ansvarsfulla plikter — yttrade han 

bl. a. — hvilka älıgga mig emot fäderneslandet 1 allmän- 

het och emot akademin i synnerhet, har jag för mödor 

och bekymmer endast eftersträfvat den belöning att njuta 

mine landsmäns förtroende och se mine afsikter af dem 

fullkomligen rättvisade. Det blir således alltid for mig 

den största tillfredsställelse att genom mine ifrige bemö- 

danden för akademins val tillvinna mig dess medlemmars 

enhälliga, af herr biskopen och consistorium academicum 

tolkade erkänsla. Att detta nit för akademin alltid och 

sålänge hennes styrelse är mig anfüörtrodd med samma 
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värma hos mig skall fortfara, därtill torde mitt sätt att 

tänka, mine böjelser och min framfarne lefnad vara herr 

biskopen och consistorium academicum en säker borgen.“ 

Efter att därpå ha uttalat det omdöme om akade- 

mins uppgifter gentemot kejsare och fädernesland, som i 

det föregående (s. 328) redan citerats, yttrade Armfelt till 

sist om målet för det samarbete han tänkte sig för kon- 

sistorium och sig själf: 

,Den glada förhoppning jag hyser att ännu under 

den tid jag har lyckan vara akademins canceller se 

henne uppnå detta stora mål och åstadkomma denna lyck- 

liga värkan, torde icke synas någon djärf och förmäten, 

som lika med mig hyser den lyckliga öfvertygelse, att 

hennes upplyste lärare med beredvillighet skola gå mina 

afsikter till mötes och med oförtrutet nit söka medvärka 

till dessa afsikters uppfyllande. Och skulle — då en gång 

akademins styrelse kommer att i andra händer öfverläm- 

nas — detta hopp icke gått i fullbordan, så skola vi dock 

— mine herrar — gemensamt eftersträfva, äga den till- 

fredsställelse, att alle våra bemödanden syftat därhän, på 

det att våra samtida och eftervärlden måtte gifva oss 

denna rättvisa, under det de skola få en ny sorglig anled- 

ning att beklaga människosläktets allmänna öde, hvars 

sanna förädling, påbörjad af den lifligaste fosterlandskärlek 

och den renaste upplysning, icke når till fullkomlighet, 

dels genom de orsaker, hvilka höra till den trånga krets, 

som är alla mänskliga företag föreskrifven, och dels ge- 

nom den förstörelse anda, som en falsk upplysning fästat 

vid detta tidehvarfs politiska och litteraira företag. 

Att under loppet af detta år se herr biskopen och 

consistorium academicum njuta en ostörd sällhet som belö- 

ning för de mångfaldiga mödor och bekymmer, hvilka 
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alltid åtfölja uppfyllandet af herr biskopens och consistorii 

academici ansvarsdryga plikter, och erfara hvarje aka- 

demins medlems fortfarande välgång, skall hufvudsakligen 

bidraga till min egen." !) 

Ett år efteråt, då akademin ytterligare hunnit pröfva 

allvaret af sim högste ledares vänliga tänkesätt, hyllade 

konsistorium Armfelt med en skrifvelse, däri tacksamhe- 

ten och tillgifvenheten togo sig ännu starkare uttryck än 

1 tidigare uttalanden. Det sades däri: 

» Vid hvarje bortgäende år ökas E. Exc:s stora och 

lysande förtjänster om Åbo akademi. Med detsamma ökas 

ock hennes däremot svarande varma och vördnadsfullaste 

tacksamhet och det är för henne en sann tillfredsställelse 

att åter vid annalkandet af ett nytt årsskifte få försäkra 

E. Exc., sin första och älskade styresman, om hennes för 

E. Exc. evigt desamma och oföränderliga tänkesätt. 

Under det akademin, öfverhopad 1 det rikaste mått 

af sin store monarks faderliga välgärningar, delar ej mindre 

med fosterlandet än med hela det frälsta Europa glädjen 

öfver den vise och segersälle Alexanders nya skapelse af 

folkslagens frihet, ära och själfbestånd, kan hon ej dölja 

för sig utsikterna åt det nya och ljusare tidehvarf, som 

med detsamma skall skapas för vetenskaperna, för den 

sanna upplysningen och för denna lugna och lagbundna 

samhällsordning, som hägnar äfven snillets rätt, gynnar 

dess yrken, alstrar och fullkomnar dem. 

Måtte det kommande året intaga ett högt och min- 

nesvärdt rum i detta nya förhoppningsfulla tidsskifte! 

Måtte dess redan uppgående dag sprida ljus och värma 

äfven öfver vetenskapernas värld och Auras af E. Exc. 

?) Till konsist. 4 januari 1813, g. st. 
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med sä mycken huldhet värdade lärosäte däraf lifvas och 

hänföras att blifva allt mer och mer sin höga beskyddares 

nädebevisningar värdigt, värdigt E. Exc:s oskattbara ynnest 

och finska medborgares odelade aktning och förtroende.“ 

„Mätte en nadig Försyn — slutade konsistorium sin 

hälsning — länge skydda och uppehälla E. Exc:s för aka- 

 demin sa dyrbara dagar och än 1 manga framtida ar unna 

henne den hugnaden att se E. Exc:s sällsynta förtjänster 

belönte med allt nya mätt af ära och välgäng, med mo- 

narkens fortfarande nad, med kärlek och välsignelse af 

ett tacksamt fädernesland!“ !) 

I sitt svar uttalade Armfelt sin anslutning till kon- 

sistorii ljusa framtidsförhoppningar. „Visserligen — ytt- 

rade han — uppgär nu ett nytt tidehvarf, ljusare än det 

framfarne, för konster och vetenskaper! Vı kunna med 

skäl hoppas de lyckligaste följder af den skakning var 

världsdel under framfarne trenne decennier, sa väl uti 

sitt politiska som moraliska system, erfarit; och ofelbart 

skola de äfven värka pa vart fosterland. Det beror af 

Eder, mine herrar, att med det lugna nit, som karakteri- 

serar vetenskapsidkaren, och den odelade värksamhet, 

som skiljer den sanna patrioten ifran egoisten, begagna 

dessa värkningar till befrämjande af sann moralisk bild- 

ning och upplysning uti fosterlandet.“?) 

Det ma sa visst medgifvas, att dessa skrifvelser 1 hög 

grad voro pavarkade af den böjelse for öfverdrifna artig- 

heter och underdänigt smicker, som utmärkte tidens offi- 

ciella språk. Men fränsedt öfverdrifterna, ha vi icke rätt 

1) K R. 24 dec. 1813; Tengstréms konc. saml., Lill-Ojamo ark. 

*) Till konsist. 2 jan. 1814, g, st. 5 

Nat. o. Folk, H. 69. 



538 

att betvifla uppriktigheten af Armfelts välönskningar för 

akademin, och 1 själfva värket torde konsistorii känslor 

for kanslern icke varit sa alldeles främmande för den 

beundran och vördnad, som gratulationerna genoman- 

dades. 

Ett utmärkt tillfälle att personligen frambära uttryc- 

ken af sin lojalitet hade konsistorii ledamöter under de 

besök grefve Armfelt tid efter annan gjorde i Åbo 

stad och särskildt de fyra gånger han visade den aka- 

demiska senaten den stora hedern att deltaga i dess 

rädplägningar.!) Det artade sig dä till festdagar, under 

hvilka sänggudinnornas älsklıng och beskyddare blef fö- 

remäl för den största uppmärksamhet af konsistorii akt- 

ningsvärda män, vardarne af det kommande släktets lyck- 

salighet. När sig blott göra lät, uppvaktades han 1 sitt 

kvarter af konsistorium in corpore eller mottogs pa samma 

sätt vid ingängen till akademihuset, hälsades med tal af 

prokansler, firades med middagar och baler af de förnäm- 

ligaste professorerne o. s. v. Sa förmäler konsistorii pro- 

tokollet för den 29 augusti 1812, att sedan det blifvit 

kändt, att Armfelt, hvilken uppehöll sig 1 staden 1 kejsa- 

rens svit, uttalat sin önskan att kunna närvara, vid 

ett konsistorii sammanträde, kallade rektor de närva- 

rande professorerne tillhopa och afhämtade kansler från 

hans bostad till nya akademihuset, där prokansler 

och professorerne väntade den höga gästen vid östra 

ingången, „ät gatan". I sessionsrummet tolkade pro- 

kansler akademins glädje öfver att kansler, ehuru öfver- 

hopad af andra viktiga omsorger, egnat akademin sin 

ynnestfulla uppmärksamhet samt utlofvade åt honom alla 

1) D. 29 aug. 1812, 26, 29 jan., 2 febr. 1813. 
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medborgares 1 gemen, men isynnerhet akademins ,aldrig 

upphörande vördnadsfulla tacksamhet och erkänsla". 

Efter det kansler svarat på talet, intogo samtliga närva- 

rande sina säten och rektor föredrog till kanslers godkän- 

nande ett antal önskningsmål rörande professorernes löne- 

förmåner och akademins byggnadsplaner. Sedan kansler 

gifvit gynnsamma svar på alla hemställningar och mötet 

upplösts, behagade kansler beskåda akademibyggnaden och 

särskildt den ännu ofärdiga sollennitetssalen, hvarpå han 

beledsagades till sin vagn och konsistorium åtskildes. 

Till ett synnerligen vackert uttryck af vördnad och 

förtroende från konsistorii ledamöters sida kom det vid 

sammanträdet den 2 februari 1813, hvari Armfelt tog del 

efter att därförinnan ha öfvervarit sin skyddslings, prof. 

Myréens installering i ämbetet. 1!) Pa de närvarandes väg- 

1) Dagen efter det Armfelt anländt till staden beviljade han 

(d. ?3/,), på gjord anhållan, i sina rum j landshöfdingeresidenset före- 

träde åt consistoriales, hvilka kommit en corps med prokansler såsom 

ordförande för att uttala sin glädje öfver kanslers ankomst och sin 

förhoppning om att få mottaga besök af honom (K. P. 2° 1813). 

Enl. kone., dat. **/,; 1813, i Lill-Ojamo ark., utlät sig prokansler vid 

detta tillfälle i följande ordalag: ,Med den djupa och sanna vördnad, 

som snillet, talangerna och stora medborgerliga förtjänster hafva rätt 

att påkalla, och med den oskrymtade kärlek och tillgifvenhet, hvar- 

med man så gärna nalkas en far, en vän och välgörare, utbe sig aka- 

demins i Åbo medlemmar att i dag få den äran uppvakta E. Exc. 

och tillika betyga deras gemensamma hjärteliga fägnad öfver E. Exe:s, 

sin tillbedda och älskade cancellers lyckliga ankomst till en ort, där 

allas aktning och allas hjärtan tillhöra E. Exc. — Då akad. nogsamt 

känner, med hvilket allvar E. Exc. älskar sin fosterbygd, då veten- 

skaperna, smaken och upplysningen hafva sina egna heliga anspråk 

på E. Exc:s nådiga hägn och då i synnerhet akad. i Åbo redan varit 

lycklig att få emottaga så många ojäfaktiga bevis af E. Exc:s för detta 
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nar framförde prokansler den hos alla boende önskan att 

till de porträtt akademin ägde af några sina högt förtjänte 

kanslerer, såsom Brahe, Horn m. fl, få fogad bilden af 

deras närvarande kansler, ,hvars ynnest och välgärningar 

mot Åbo akademi berättigade H. Exc. till alla vetenskaps- 

idkares, till alla upplysta och redeliga finnars eviga och 

uppriktiga erkänsla”. Väl var konsistorimm därom för- 

vissadt, förmenade talaren, att minnet af grefven och hans 

stora förtjänster , skulle utan alla samtidens omsorger 

lefva 1 häfderna och hyllas alltid lika kärt och vördadt 

af en tacksam eftervärld“, men som konsistorium så sällan 

lyckhggjordes med grefvens besök, skulle det känna „en 

ljuf tillfredsställelse att beständigt hos sig äga åtminstone 

en trogen afbild af sin älskade canceller och välgörare". 

Till denna „välmenta begäran" täcktes också kansler „med 

lärosäte varma och välgörande tänkesätt, så återstår ej för akad:s 

sällhet och tillfredsställelse annat än att allerödmjukast anhålla om 

E. Exc:s allt framgent fortfarande lika hulda beskydd och att däremot 

försäkra E. Exc. om akad:s oaflåteliga och nitiska bemödande att vara 

värdig den ynnest, i hvilken hon önskar och utber sig den äran att 

alltid få vara innesluten — — —.‘ 

Armfelts besök i Åbo denna tid utmärktes af en rad af festlig- 

heter. Den °/, 1813 skref frih. A. Tandefelt till Aminoff: „Närmare 

fjorton dagar hafva vi varit hedrade af vår vikarierande herr general 

guvernörs närvaro, och om han dröjt här än längre, skulle ändock 

icke invitation till måltids kalas felats för hvarje dag. Med allt 

detta förundrar det mig, att folk gifves, som idkeligen fråga, när 

skall vår förra rätta general guvernör, grefve Steinheil komma till- 

baka?“ Rilax saml. — I sin dagbok antecknade J. P. Winter den 

?5/, 1813, att v. Haartman gaf middag för grefven och borgerskapet 

på kvällen bal; d. ?7/; att prof. Pippingsköld gaf middag med dans; 

den °%/, att Armfelt besökt rektor G. Gadolin; den ?/, att v. Haart- 

man gaf bal för Armfelt o. s. v. 
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vanlig godhet" lämna sitt bifall. Besvarande Armfelts 

afskedstal tillönskade prokansler grefven en lycklig resa, 

framhållande, att konsistorium helst önskat att ännu hedra 

grefven med besök en corps i hans bostad, men att då 

orefven uppgifvit, att han var upptagen af andra äm- 

betsgöromål och att han , dessutom nogsamt föreställde 

sig“ att professorerne behöfde använda tiden till sina 

litterära yrken, nödgades man åtnöja sig med att uttala 

sin vördnadsfulla erkänsla och innesluta sig 1 grefvens 

hulda ätanke.!) 

Det var Armfelts sista besök i konsistorium. Ännu 

ett par gånger efteråt reste han genom staden och be- 

sökte äfven akademihuset, men utan att gifva sig tid att 

närvara vid något sammanträde. ?) 

Såsom 1 korrespondensen med Tengström återkom 

Armfelt 1 sina skrifvelser till konsistorium med särskildt 

välbehag till kejsarens person, och konsistorium var icke 

sent att uttala sin hänförelse öfver de höga politiska upp- 

gifter, åt hvilka ,den bäste bland furstar" med sådant 

själfuppoffrande nit egnade sig.*) På våren 1814, då be- 

1) K. P. 2 febr. 1813. — Det porträtt efter Breda, som Armfelt 

lofvade förära, kom icke. Efter Armfelts död lofvade L. G. v. Haart- 

man, på Tengströms uppmaning, tala med enkegrefvinnan om saken 

(v. H. t. T. 4/, 1814). — Porträttet af Armfelt på universitetet maladt 

i senare tid. 

?) Tengström t. Walleen 3 juli, 23 okt. 1813. 

>?) Sina undersåtliga tänkesätt hade akademins medlemmar till- 

fälle att manifestera inför kejsaren, då denne 24—31 aug. 18]2 vista- 

des i Åbo i och för möte med den svenske kronprinsen. Staden var 

under mötesdagarna illuminerad och då kejsaren den 24 aug. anlände till 

staden efter att ännu en gång ha gästat en natt hos prof. v. Haartman 

på Raadelma, var akademistaten säkerligen bland de stater och kårer, 
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frielsevärket syntes färdigt och freden tycktes förestå, 

enade sig kansler och konsistorium om att genom en sär- 

skild hyllning från akademins sida tillkännagifva sin oänd- 

liga, undersåtliga fägnad öfver den goda sakens framgång. 

Någon tid efter det den akademiska staten, 1 början 

af maj, på öfligt sätt bivistat den tacksägelsegudstjänst, 

som pabjudits af regeringskonseljen med anledning af de 

allierade truppernas intåg 1 Paris,!) hemställde prokansler 

till konsistorii bepröfvande, ,buruvida icke, då den gla- 

daste anledning vore att förmoda, det vår allernådigste 

kejsare och dess höga allierade oförtöfvadt skulle sluta 

en ärofull fred med Frankrike, akademin borde vara 

beredd att på vanligt sätt medelst hållande af offenteliga 

tal fira sagde ej mindre för ryska kejsaredömet än hela 

Europa högst efterlängtade fred". Förslaget godkändes, 

och i enlighet med Armfelts till prokansler yttrade önskan 

uppdrogs åt prof. Wallenius att vid högtidligheten hålla 

det svenska fägnetalet, medan adj. F. W. Pipping utsågs att 

orera på latin och stud. Ehrström på ryska.?) Men dess- 

utom ansågs det önskligt att genom särskilda deputerade 

få frambära sina lyckönskningar till den beundrade fur- 

sten, då han efter afslutadt segertåg återvände till sitt 

rike. I skrifvelse af den 23 maj till Armfelt meddelade 

som mottogo herskaren på torget, utan att dock blifva för honom före- 

ställda. J. P. Winters dagbok. — Tengström klagade öfver att Arm- 

felts ,tid och själ" under detta kejsarbesök voro så upptagna, att 

han, T., icke fick tillräckligt tillfälle att för honom uttala sig om de 

närvarande kritiska förhållandena. Tengström till Walleen 74/, 1812. 

1) Reg. kons. t. konsist. 6 maj 1814 — Föreg. år hade tacksä- 

gelsegudstjänster påbjudits med anledning af segrarna vid Lützen 

och Leipzig. 

2) K. P. 23 maj 1814; v. Haartman t. Tengström 2 maj 1814. 
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konsistorium, hurusom den plan blifvit framställd, att Fin- 

lands folk, „hänfördt af den gladaste förtjusning öfver sin 

älskade kejsares storvärk och evigt minnesvärda välgär- 

ning ej blott mot fosterlandet, utan därjämte emot en 

hel världsdel, emot mänskligheten 1 gemen", skulle genom 

en „medborgerlig legation”, bestående af representanter 

för de fyra stånden och för regeringskonseljen, uttala för 

kejsaren landets undersätliga och vördnadsfullaste glädje 

öfver den lyckliga utgång, hvarmed Försynen krönt hans 

stora och ädla företag. Vid denna hyllning önskade också 

konsistorium, som gärna omfattade , hvarje sig erbju- 

dande tillfälle att offentel. få ådagalägga sina monarken 

tacksamt tillgifna tänkesätt", låta sig företräda. Men in- 

nan något beslut fattades, hade man velat inhämta kanslers 

mening, huruvida en sådan anslutning var lämplig eller 

om akademins gratulationer hellre borde framföras genom 

kansler ensam. !) 

I sitt svar förklarade Armfelt akademins deltagande 

mindre lämpligt, emedan deputationen egentligen komme 

att utgöras af representanter för de fyra stånden i landet, 

„men icke af deputerade ifrån särskilda värk och aukto- 

riteter“. Han ansåg därför ändamålet kunna bäst uppnås 

genom att han såsom kansler uttalade inför tronen kon- 

sistorii undersätliga och patriotiska tänkesätt. ?) 

Det är nog så troligt, att Armfelts afböjande svar 

icke var konsistorium 1 smaken och att detta helst önskat 

1) K. P. 23—24 maj 1814, K. R. 23 maj 1814. 

*) Kansl. t. konsist. 22 maj 1814 g. st. — Vid konsist. samman- 

trade den 14/, meddelade prokansler, att han ämnade sig till Peters- 

burg med anledning af kejsarens förväntade återkomst. Det var sa- 

som ombud for stiftet. 
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fa akademin företrädd pa samma sätt som 1 1808 ars 

finska deputation. I sådan händelse kunde konsistorium 

dock trösta sig med att icke heller „den medborgerliga 

legationen" blef af. Underrättad om den tilltänkta hyll- 

ningen, meddelade kejsaren uttryckligt förbud emot depu- 

terades afsändande, hvarom konseljen och landshöfdin- 

garne blefvo genom gen. guvernören underrättade.!) — 

Samma öde rönte ett annat förslag, hvilket utgick från de 

högsta myndigheterna 1 kejsardömet och afsåg att genom en 

allmän subskription — hvari också akademin uppmanades 

att deltaga — åstadkomma medel till präglandet af en 

medalj och uppresandet af en minnesvård 1 Petersburg 

till ära för kejsaren och hans storvärk.?) 

Men sina undersåtliga tänkesätt fingo medlemmarne 

af det akademiska samhället tillfälle att uttala på andra 

sätt. Efter det kejsaren 1 ett allernådigst manifest, utfär- 

dadt ı Paris !®/,, maj 1814, uppmanat sina undersåtar att 

uttala sin tacksamhet mot Försynen för det lyckliga slutet 

på kriget, som fört Ryssland till höjden af ära och 

grundlagt „folkslagens frihet”, skyndade sig regeringskon- 

seljen att påbjuda tacksägelsegudstjänster öfver hela lan- 

det. I Åbo hölls tacksägelsen den !%/, och bivistades på 

sedvanligt sätt af den akademiska staten.?) Att academici 

af pur lojalitet och en del af öfvertygelse värkligen gladde 

sig åt händelsernas förlopp, kunna vi icke betvifla. Sin 

1) Reg. kons. pl. pr. juli 1814, gen. guv. skr. t. reg. kons.; stats- 

sekr. handl. 1814 n:o 71 och utg. skrifv. s. & m. m. Tegnér III: 446 

—447. 

2) Reg. kons. pl. pr. °/, 1814; landsh. i Åbo t. konsist. 29/, 1814; 

K. R. 3°/, 1814 m. m. 

3) Reg. kons. pl. pr. 5/, 1814; reg. köns. t. konsist. s. d.; gen. 

guy. t. reg. kons. 23 juni/5 juli 1814. 
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héjdpunkt nadde dock glädjeyttringarna under de akade- 

miska högtidligheter, som firades påföljande höst, 1 en- 

lighet med den pa våren gjorda 6éfverenskommelsen. 

Ovationerna upptogo hela tre dagar, den 3—5 oktober, 

hvilka celebrerades med tal och musik i akademihuset pa 

förmiddagarna samt illumination pa kvallarna.!) Festen 

kom für sent für att lata Armfelt glädja sig däråt. 

1) K. P. 14 juli, 11 0. 30 aug., 3—5 okt. 1814. Huru atm. en 

del bland de unga bedömde fredens förnyande, torde man fa sluta till 

af ett uttalande af A. J. Sjögren. Den *4/, 1814 antecknade han i 

sin dagbok, att det den dagen var illumination i staden och aminnel- 

sefest 1 ryska kyrkan med anledning af ,var nädigste kejsares“ 

uppstigande pa tronen. „Kanske illuminerar man ock 1 Paris — 

tillade Sjögren — denna afton för honom. Gud gifve, att sa vore; 

da vore också morgondagens högtid i luterska församlingen, Marie 

bebådelse, en bebådelse till ett lugnare tidehvarf, bebadelsen till gry- 

ningen af ett sekel, som under en lycklig fred skulle godtgöra de 

revolutioner och stormar, under hvilka Europa redan snart ett halft 

sekel suckat." Yttrandet tidigare medd. af G. Heinricius i Skild- 

ringar från Åbo akademi 1808—1828 s. 17 (Sv. litt. sällsk. skr. 

tom CT). 
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Konflikter. 

Hade det goda förhållande mellan den akademiska 

senaten och dess högste styresman, som vid årsskiftet 

1814 pa ett så vackert sätt kommit till uttryck 1 konsi- 

storii ödmjuka lyckönskningsskrifvelse, fått ostördt fortgå 

ännu någon tid, skulle utan tvifvel Armfelts kansleriat 

kommit att 1 de akademiska fädrens minne kvarstå såsom 

en tid af lugn utveckling och godt samförstånd. Men till 

all olycka inträffade, några månader innan Armfelts lefnad 

lyktades, en händelse, som lämnade efter sig mycken bit- 

terhet 1 sinnena och som fördunklade den vackra bild 

prokansler och konsistorium 1 sina skrifvelser tecknat af 

sin ,aldrig nog vördade styresman", ,sånggudinnornas 

älskling” och akademins , välgörare”. Med anledning af 

en tvistefräga, som i det föregående ett par gånger blifvit 

berörd, fann sig nämligen Armfelt, efter enskilda uttalan- 

den af missnöje, föranlåten att tilldela det akademiska 

konsistoriet en officiell admonition, så allvarlig och resolut, 

att den — huru berättigad den i grunden än må ha varit 

— med allt skäl kunde, med ett tidens uttryckssätt, kallas 

,ovanlig och härtills ohürd“. 

De första åren af 1800:talet tyckas förhållandena 

inom konsistorium varit tämligen lugna. Naturligtvis hade 

det händt, att meningarna brötos tvärt mot hvarandra, 
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och 1 främsta rummet gäfvo befordringstragorna — enligt 

gammal, dalig sedvana — anledning till dissensus och 

intriger. Men oron var icke större än att den välme- 

nande grefve Carl Adam Wachtmeister kunde yttra, att 

den hedrande sysslan att vara akademins styresman kän- 

des „mycket lätt, da man är biträdd och vägledd af sa 

nitiska och kunniga lärare, att jag endast har att fore- 

draga och befodra till framgång de förslager, som de ut- 

arbetat och funnit tjänande till akademins förbättrande, 

vetenskapernas utvidgande och nytta för det allmänna“.!) 

Under krigstiden 1808—1809 torde till en början en 

icke så ringa meningsolikhet inträdt bland consistoriales 

mellan den ovillkorliga underkastelsens förespråkare och 

de något oppositionellt anlagde, som icke h. o. h. kunde 

befria sig fran „det politiska nitet". Därpå tyda Calonn 

kända program samt de knapphändiga uppgifterna om 

domkapitlets val af deputerad och om consistorii acade- 

mici svar på det kejserliga reskriptet till prokansler. Men 

efter hand som krigslyckan tycktes utan återvändo fästas 

vid de ryska vapnen och all tanke på en återgång till det 

gamla föreföll förmäten, utjämnades meningsolikheterna, 

och de närmast följande åren förflöto utan vidare störin- 

gar under prokanslers öfverlägsna ledning och under 

otålig förbidan på resultaten af konsistorii hemställningar 

till den nye herskaren. Men sedan önskningsmålen vunnit 

nådigt afseende, begynte åsikterna att gå åtskils 1 flera 

frågor och inom det till antalet så godt som fördubblade 

1) Wachtmeister t. J. Tengström 2 mars 1804. Om befordrings- 

trasslen vid denna tid bl. a. E. Lagus, Mikael Choræi valda 

dikter med en lefnadsteckning, Sv. litt. sällsk. skr. tom. 48 s. 

CLII följ. 
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consistorium academicum ett retligt forhallande att inträda. 

I någon man kan detta ha berott pa den redan nämnda 

opposition, som utbildade sig mot prokanslers allt domine- 

rande inflytande. Meni kanske ännu högre grad påvärkades 

tvistigheterna af en annan gruppering, som främst grun- 

dade sig på dissensus 1 en del akademiska tolknings- 

frågor och som (med skäl) kunde karakteriseras såsom en 

motsättning mellan den gamla och den nya uppsättningen 

af ledamöter. På det förra hållet förmärktes en väl förklar- 

lig benägenhet att fasthålla vid äldre tiders praxis och de 

lämplighetssynpunkter, som tidigare blifvit följda, medan 

hos nykomlingarne — hvilka vunno understöd af ett par 

bland de äldre — framträdde en böjelse för andra till- 

lämpningar, hvilka nog tyckas haft bättre stöd 1 för- 

fattningarna, men också vittnade om ett teoretiskt-pedan- 

tiskt vidhållande af deras ordalydelse. Såsom ofta vid 

frågor af sådan art kom det till rätt hfliga debatter, under 

hvilka personliga insinuationer icke voro ovanliga och da 

man fick höra hvarjehanda mer eller mindre subjektiva 

utläggningar — för att icke säga mera — af resp. ledamöters 
oO 

„oförgripliga tankar”. Det var väl med tanke pa sådana 

konflikter prokansler — hvilken själf varit med om de- 

batterna med en tydlig, om också icke alltid deciderad 

lutning åt de yngres mening — några år efteråt yttrade 

till frih. R. H. Rehbinder: , Våra patres äro lärda och 

skarpsinniga män, men de flesta sakna människokännedom 

och lefnadsvishet, och däraf härröra misstagen 1 deras 

åsikt af saken. De styras alla, åtminstone de fleste, af en 

god ésprit och nitälskan för akademins väl, men förvillas 

ofta af teoretiska spekulationer ifr. det praktiska lifvets 

rätta bana. Men detta är så vanligt 1 lärda samfund, att 

man föga kan vänta dem annorlunda bildade, helst då 
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de äro sa talrika som vårt och dar hvarje fakultet utgör 

liksom sitt eget skra med mycket précaira och obestämda 

relationer till det hela.“ 1) 

Särskildt upphetsades sinnena af en tvistefraga rö- 

rande de juridiska examina, hvilken pågick under större 

delen af Armfelts kanslerstid. Från en dissensus mellan 

tvenne professorer artade den sig till en allmän konsı- 

storiell konflikt, hvilken satte två fakulteter, den juridiska 

och den filosofiska, samt de redan nämnda meningsgrup- 

perna, de äldres och de yngres, upp mot hvarandra. 

Denna på sin tid uppseendeväckande tvist erbjuder sitt 

intresse icke så mycket för själfva sakens skull, ty med 

god vilja hade den lätt kunnat ordnas, som emedan den 

illustrerar de personliga förhållandena inom konsistorium 

och emedan en af landets vid denna tid mest framstående 

män innehade däri en af hufvudrollerna. Som den där- 

jämte kom att utöfva ett starkt inflytande på förhållandet 

mellan konsistormm och dess högste styresman, tillåta vi 

oss att något utförligare relatera densamma och att sär- 

skildt dröja såväl vid de 1 konflikten agerande personer- 

nas yttranden som vid de omdömen, till hvilka dessa 

gåfvo anledning från kanslers sida. 

Med denna historia förhåll det sig på följande sätt. 

Vid slutet af höstterminen 1812, ett halft år efter 

det Armfelt tillträdt kanslersämbetet, ärnade juridiska fa- 

kultetens dekanus, professorn och prokuratorn Calonius 

anställa sedvanlig auskultant- eller hofrättsexamen med 

nio studerande, hvilka efter föreskrifna preliminära förhör 

— 1 teologi, logik, ekonomi, aritmetik, geometri och latin- 

skrifning — förklarats af honom mogna att till nämnda 

1) Till Rehbinder 21 juni 1817. 
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examen sig installa. Enligt en förordning af !°/, 1749 

skulle de studerande offentligen förhöras af juris- och mo- 

rallum professorerne 1 lagfarenheten och dess grundve- 

tenskaper — naturrätten och sedeläran — och ägde de 

att därvid sig val och försvarligen förhålla för att där- 

efter kunna med akademiskt vittnesbörd vinna inträde i 

rättegångsvärk och befordran till vissa namngifna tjänster. 

Tillika stadgades, att på det professorerne icke måtte 

genom detta förhör hindras 1 sina öfriga ämbetssysslor, 

skulle konsistorium äga , frihet att utse en viss tid å hvarje 

termin, på hvilken, när så nödigt är, slike förhör hållas 

måga". En året därpå utgifven nåd. förordn. af den ?/, 

1750 hade, till närmare förtydligande af sättet för exa- 

mina, stadgat, att studerande, som ämnade söka inträde 1 

rättegängsvärken såväl som till „de andre regeringens 

civile grenar”, borde för vinnande af erforderligt akade- 

miskt vittnesbörd därförınnan , först vid öppna dörrar 1 

consistorio under behörigt protokolls hållande öfver frå- 

gor och svar af vederbörande professores förhöras i de 

vetenskaper, som lägga grunden till hans tillärnade gö- 

romål och därmed äga närmaste gemenskap, hvilka con- 

sistorium åligger att behörigen urskilja, och därest han 

därvid aflägger tillförliteliga prof af god insikt uti samma 

vetenskap, hvaröfver consistorium äger att döma, må det 

begärte vittnesbördet honom sedan af consistorio beviljas 

— — — kunnandes desse förhör anställas på samma tid 

som consistorierne till de uti ofvanberörde förordning [af 

10/, 1749] anbefallte förhör redan lära utsett". Om vitt- 

nesbörden föreskrefs, att de skulle 1 consistorio academico 

justeras och utfärdas af rektor på konsistorii vägnar med 

univ. sekreterarens kontrasignation. I praktiken hade 

emellertid den plägsed utbildat sig, att jurisprofessorn- 
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dekanus 1 fakultetens namn själf utsatte tiden för examina 

vid slutet af terminen och kallade till dem philosophiae 

practicae eller moralium professor (tidigare historiarum 

et philos. pract. professor), som då fullgjorde sitt uppdrag. 

Efter förrättadt förhör affattades utslaget af examinato- 

rerne kollegialt — eller kanske af juris professorn ensam 

— hvarvid, med stöd af kap. XXIII § 3 1 rätteg. 

balken, följden kunnat blifva, att jurisprofessorn sä- 

som ordförande i tvåmannakollegiet, i händelse af oenig- 

het med moralium professor, afgjort resultatet äfven 1 

dennes ämnen, till trots för hans anmärkningar. Det aka- 

demiska vittnesbördet hade därpå, utan vidare behandling 

1 konsistorium, utfärdats af rektor och sekreteraren. 

Denna med författningarna af 1749 och 1750 icke 

rätt öfverensstämmande plägsed hade pågått åtminstone 

under de senaste årtiondena — enligt Caloni påstående, 

som bestreds af andra, hade den t. o. m. fortbestått , af 

alder“. I enlighet med densamma admitterade nu Calo- 

nius de nämnda mio studenterne till examen och hänvi- 

sade dem till moralium professor Lagus, hvilken därjämte 

bespordes om lämpligaste tiden för det offentliga förhöret. 

Men Lagus, som nyss tillträdt den moralfilosofiska pro- 

fessuren, var missnöjd med de insikter, som plägat pre- 

steras 1 hans ämnen, och hyste sin egen uppfattning om 

den procedur, som borde vid förhöret tillämpas. Efter 

hvad han senare förmälde, hade hans företrädare, prof. 

Franzen, känt sig missbelåten med Calonii enrädighet 

vid det offentliga förhöret och själf hade han under tvenne 

föregående terminer, då han skött de ifrågav. förhören, 

sökt förmå Calonius att fästa afseende å hans omdömen om 

examinas resultat, men utan att lyckas i sin afsikt. Nu, 

då samma historie åter hotade att upprepas, tog han helt 
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resolut sitt parti. Af formella skäl refuserade han en af 

de nio ynglingarne och underkastade de öfriga ett om- 

ständligt enskildt förhör, som slutade med att samtliga 

examimandi blefvo underkända och uppmanades att för- 

kofra sig 1 ämnet för att åter pröfva sin lycka i slutet 

af följande termin. Därjämte vägrade han att inställa sig 

till det af Calonius planerade offentliga förhöret. 

Detta ovanliga steg försvarade Lagus 1 bref (13/,,) 

till Calonius med att han icke önskade prostituera exa- 

minanderne genom en offentlig improbation, som enligt 

hans mening borde vara afgérande för examen 1 de af 

honom företrädda ämnena. Endast med svårighet hade 

han ôfvervunnit „känslan af en blind vördnad för en af 

Finlands störste man“ för att våga ett steg, som plikten 

bjöd honom och som enligt sunda förnuftet var hans 

fulla rättighet. Äfven Calonius hade det händt, att han 

vägrat att till publikt förhör admittera ynglingar, som 

han tenterat, sa att Lagus icke kunnat välja något ,, mera 

utmärkt mönster" sig till efterföljd, då han gjorde på 

samma sätt, kanske på bekostnad af sitt lugn, säkert med 

uppoffrande af materiella fördelar. För öfrigt hade de 

repulserade studenterne gifvit honom rätt genom att icke 

öfverklaga hans ,faderliga rad“, och da ingen annan part 

fanns, kunde enligt Lagus mening saken anses utagerad. 

Vidare framhöll Lagus till sitt försvar, hurusom det för 

en akademisk lärare icke fanns någon högre plikt än den 

,att motarbeta den sig öfver allt inträngande okunnig- 

heten, motarbeta den ursinniga brådska, som herr stats- 

rådet och riddaren vid sitt sista afträde ifr. ak. rekto- 

ratet så sant och skönt framställde såsom ett känne- 

marke pa vår tids ungdom ; än att ga sin store monarks 

af oss klart insedda afsikt att sprida ljus till mötes”. 
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Äfven kansler hade uttalat sitt billiga missnöje öfver att 

omogna ynglingar vunnit inträde 1 rättegångsvärken, till 

skada för det allmänna. 

På grund af alla dessa omständigheter trodde Lagus 

sig kunna hysa den förhoppning, att herr statsrådet 

och riddaren, , rättvisans förste tolk i vårt land“, hos 

hvilken han vördade „älderdomen, de ovanliga själs- 

förmögenheterna och den beundransvärda lärdomen“, 

skulle bedöma hans „oryggeliga beslut“ att afhälla sig 

fran examen pa ett sätt, som öfverensstämde icke mindre 

med hans än med statsrädets „eget personliga och äm- 

betsmannavärde“. 

Men herr statsradet och riddaren Mathias Calonius, 

den „juridiske patriarken", såsom Rehbinder kallade 

honom, kände sig högeligen uppbragt öfver den nye mo- 

ralium professorns tilltagsenhet. I 35 år hade han inne- 

haft säte 1 konsistorimm och hela denna tid — frånräk- 

nadt de ar han satt 1 konungens högsta domstol — en- 

sam skött den juridiska fakulteten, tillämpande examens- 

förordningarna enligt sin uppfattning och behandlande, 

efter hvad åtm. Lagus påstod, sina medexaminatorer på 

ett tämligen öfverlägset sätt. Och nu dristade sig helt 

plötsligt en ung professor, i hvilken han icke såg annat 

än en adjungerad ledamot af juridiska fakulteten, ett 

biträde vid förhöret, att sätta sig upp emot hans kallelse 

och en kutym, som blifvit följd i årtionden. I stället för 

att låta sig öfvertygas af sin yngre kollegas höfliga, men 

bestämda förklaring, utsatte han ny dag för examen och 

vände sig (1%/,.) till konsistorium med en amper skrifvelse, 

hvari han hemställde om Lagus’ anmanande att oväger- 

ligen inställa sig till det offentliga förhöret. Såsom Calo- 

nius utlade saken, kunde nämligen Lagus icke på grund 
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af sitt enskilda omdöme om examinadernes omogenhet 

undandraga sig att hörsamma dekani kallelse och för- 

hindra jurid. fakulteten att anställa publik examen, vid 

hvilken han icke heller var berättigad att genom sitt sär- 

skilda omdöme , ensidigt upphäfva all den rätt och den 

åtgärd juris professoren härvid tillkommer". Ty sa länge 

juridiska fakulteten bestod af en enda närvarande person 

— Myréen hade ännu icke trädt 1 tjinsteutéfning — komme 

dennes röst att utgöra beslutet. Skulle moralium profes- 

sor äga rätt till veto emot den juridiska fakulteten, komme, 

resonnerade Calonius vidare, fakulteten att försättas 1 

inactivité i fråga om nämnda examina och blifva beroende 

af nämnde professor. Då kunde denne också ,,efter blott 

godtycke och välbehag stänga all ungdom, äfven den 

med de lyckligaste anlag och nöjaktigaste underbyggnad, 

från all möjlighet att komma ett steg fram på den civila 

tjänstevägen“. Statsrådet kunde svårligen föreställa sig 

»någon oväldug man till den grad beröfvad allt allmänt 

mänskoförstånd och med så liten kännedom af akade- 

mins inrättning och det allt sedan 1749 därvid ständigt 

under förtroligaste sämja och enighet iakttagne bruk, 

att han icke skulle finna det betänkeligt att ställa den 

juridiska fakulteten i en absolut afhängighet af moralium 

professoren och att understödja herr professoren Lagi dri- 

stiga och förmätna försök", hvarför en vidare demonstration 

af saken var onödig. Infann sig Lagus icke till förhöret, 

hotade Calonius att förrätta examen äfven i hans ämnen.!) 

Som terminen led mot sitt slut, företog konsistorium 

genast — utan att afbida Lagus’ förklaring — Calonii 

»angifvelse" till provisoriskt afgörande. Af den filoso- 

1) K. P. 18 dec. 1812; kansl.. ämb. brefakter 1813, n:o 63. 
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fiska fakultetens ledamöter funno de yngste, Ahlstedt och 

Avellan, det billigt eller „klart som dagen“, att Lagus 

ägde rätt att improbera och att han efter det redan an- 

ställda förhöret icke var skyldig att hörsamma kallelsen 

till publik examen. Fattenborg, med hvilken Palander och 

Hällström förenade sig, ansåg någon resolution icke kunna 

meddelas, innan Lagus satts i tillfälle att afgifva sin för- 

klaring, hvarför också frågan om dennes förpliktande att 

deltaga 1 det utsatta förhöret borde förfalla. Prof. J. Ga- 

dolin omfattade 1 princip Caloni uppfattning om mora- 

hum professors skyldighet att följa kallelsen och föreslog 

att konsistorium, ,till bibehållande af sämja och’ enighet” 

och af skyldig vördnad mot „sin äldsta och ı alla af- 

seenden vördnadsvärda medlem", ännu skulle göra ett 

försök att genom vänlig föreställning förmå Lagus att 

för denna gång gifva efter: men äfven han ansåg den 

sistnämnde icke kunna mot sin vilja och innan han fått 

tillfälle att afgifva sin förklaring af konsistorium tvingas 

att inställa sig till förhöret. Prof. Wallenius sökte 1 ett 

koncist, val motiveradt votum öfvertyga om att Lagus | 

var pliktig att såsom adjungerad medlem af juridiska fa- 

kulteten infinna sig till det ifrågavarande förhöret och 

förmodade förty, att Lagus komme att „göra en uppoff- 

ring af sin enskilda öfvertygelse om de till examen kal- 

lades mindre skicklighet". Om denna uppfattning före- 

nade sig i allt väsentligt prof. Hellenius, de tre medici- 

narne Pippingsköld, Gabr. Bonsdorff och v. Haartman, 

äfvensom teologerne Jakob Bonsdorff och rektor G. Ga- 

dolin. 

Vidlyftigast och kraftigast uttalade sig v. Haart- 

man, som icke betviflade prof. Lagus’ ,upplysta och rätt- 

visa grannlagenhet“, men afgjordt ogillade hans hand- 
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lingssätt och ansåg, att han genom sin vägran att hör- 

samma kallelsen sökte att upphäfva en såväl pa författ- 

ningarna som pa en flerarig praxis grundad och „förmän- 

ligen utöfvad“ grundsats. Hvilken betydelse moralkun- 

skapen än ägde, var det dock egentligen icke det ,scienti- 

fika och subtila af vetenskapen", som utbildat dugliga ju- 

rister och administratörer, och 1 alla händelser hade mo- 

ralium professor endast att såsom adjungerad medlem 

kollegialt med den 1 hans ämne nogsamt kunnige jurispro- 

fessorn förrätta juris examen. Därjämte framhöll v. Haart- 

man, hurusom den af Lagus väckta tvisten var ,lika obe- 

hagelig till sin anledning som vadelig till sina följder". 

Den borde enligt hans mening ,vara oväntad på en tid, 

då akademin ı allmänhet och jämväl bemälte moralıum 

professor enskildt af vår hulda monarks godhet njutit lika 

så afundsvärda som oväntade välgärningar, och på en 

tid, då den fridälskande Alexander, omgifven af bekym- 

mer ej blott för vårt, utan äfven för hela Europas be- 

stånd, borde vänta sig enighet och samdräkt, särdeles 

inom det värk, som bör föregå landets inbyggare med 

exempel af laglydnad och ett sammanstämmande bemö- 

dande att uppfylla sina åligganden". Professoren 6n- 

skade med desto större skäl, att tvisten blefve bilagd 

genom prokanslers kraftiga åtgärd, som det lugn, hvilket 

under de senaste årtiondena herskat vid akademin, , banat 

oss vägen ej mindre till den milda Alexanders kärlek än 

till anseende hos en upplyst allmänhet". 

Prokansler, mot hvilken v. Haartmans yttrande till 

en del var riktadt, förenade sig helt kort om den fri- 

kännande uppfattningen, hvadan konsistoru utslag blef, 

att Lagus för närvarande icke kunde åläggas att mot sin 

vägran 1 den beramade examen deltaga, hvarjämte honom 
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lämnades tillfälle att till konsistorium afgifva sin förkla- 

ring. !) 

Denna förklaring afgafs de första dagarna af var- 

terminen 1813. Den var affattad 1 patetiska ordalag och 

afsag 1 hufvudsak att bevisa, hurusom Lagus handlat 

i enlighet med sin plikt och författningens mening samt 

att hans afsikt endast varit att värka för den akademiska 

undervisningens höjande. „Öfvermättan älskare af den 

frid, det lugn, hvars njutning min känsla af plikt möj- 

ligtvis tillät mig att emottaga“, skulle han känt sig träffad 

af Caloni förebråelse att ha stört „den förtroliga sämja 

och enighet“, som rädt mellan juris- och moralıum pro- 

fessorerne, om han icke varit öfvertygad om att ha gjort 

allt, som stod „ı en redelig ämbetsmans makt till upprät- 

tande af just en sädan kollegialisk sämja, hvilken 1 se- 

nare tider ej synes hafva existerat och likväl ar sa nöd- 

vändig för att något godt skall kunna uträttas“. Efter 

att ha nämnt om sina tidigare misslyckade försök att 

vinna gehör hos Calonius för sina omdömen om de exa- 

minerade, uttalade han följande pessimistiska, 1 all dess 

patos mot Calonius rätt insinuanta påstående: , Emellertid 

hade jag ej kunnat undgå att märka, huru lättsmnigheten 

och lättjan samt dessas foster okunnigheten ibland den 

vid detta universitet studerande ungdomen reste sin för- 

färliga hjässa, huru de allt mer och mer glesnade, som 

hade mod och lust för grundeligare studier: huru ytterst 

svårt och bittert valet blef af de uslingar, hvilka nöden 

tvang att admittera till den viktigaste af alla mänskliga för- 

rättningar, den att predika försoningens heliga lära; huru 

examina rigorosa — denna vördnadsvärda lämning af 

') K. P. 18 dec. 1812. 
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fornalderns grundelighet — blefvo allt mer och mera säll- 

synta; huru medicinska auditorierna 1 samma man blefvo 

tomma som förteckningarna pa åhörare af föreläsningarna 

i lagfarenheten och dess grundvetenskaper presenterade 

en vixande massa af dilettanter, till hvilket allt orsaken 

lag for mig solklar 1 den allmänna opinion om lättheten 

att 1 all maklighet vandra fram pa den juridiska banan." 

Prof. Lagus berattade vidare, hurusom han vid ett 

närmare studium vunnit „en med hvar dag ljusnande 

insikt af andan 1 vara ypperliga författningar”, hvilka 

icke àtnôjde sig med endast praktisk 6fning hos de civila 

ämbetsmännen, utan också fordrade tillräckliga och be- 

pröfvade kunskaper 1 de juridiska ämnena. Denna omot- 

svarighet mellan författningarna och värkligheten hade 

förmått honom efter många och bekymmerfulla öfverlägg- 

ningar med sig själf och efter rådplägningar med , män, 

varme för allt sant, rätt och ädelt”, att taga det steg han 

tagit för att ,undgå något ännu vådeligare än försvaret 

emot en stor man: det att emot honom väcka — fråga". 

Slutligen framhöll Lagus, hurusom en t. o. m. moderat 

skärpning af de i allmänhet slappa examensfordringarna 

uppfattades såsom öfverdrift, hvarjämte han förebar några 

tämligen klena förhinder för deltagandet 1 den utsatta exa- 

men. Med fullkomligt lugn öfverlämnade han sin sak 

till konsistorii rättvisa granskning och han hoppades, att 

ı en kommande tid någon måtte inse hans afsikter: , att 

jag handlat pliktenligt, lagenligt, vill svara emot en stor 

monarks visa afsikter, en upplyst kanslers yttrade önskan, 

drifves af känsla för mitt fosterland, värma för upplys- 

ningen, såsom den enda grundval, hvarpå Finlands an- 

seende hos dess beherskare hvilar.“ 2) 

1) Förkl. dat. °*/, 1813 bland kansl. amb. brefakter 1813 n:o 63. 
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Men den, som icke insag detta, var Calonius. Se- 

dan han af konsistorium satts 1 tillfälle att utlata sig om 

sin motspänstige kollegas förklaring, afgaf han, efter en 

dryg, men pa grund af andra tjänstegöromål val förklar- 

lig betänketid, ett icke mindre vidlyftigt svar 1 form af 

ett dictamen till konsistorii sammanträde den !#/, 1813. 

Detta svar var ytterst personligt och üfvergick 1 insinuatio- 

ner mot Lagus hvad han tillåtit sig i den första skrifvelsen. 

Den aldrige och sjuklige mannen, som ytterligare retats 

af sitt nederlag 1 konsistorium, atnöjde sig icke med att 

endast lämna en saklig utredning af de omtvistade fra- 

gorna, utan fyllde en god del af sin replik med en 

bevisföring, som afsåg att ådagalägga, hurusom Lagus 

handlat under inflytelsen af egennyttiga afsikter. Af den 

framställning Lagus gifvit af frågorna, dem han , med en 

förvånande oredighet hoprört och sammantrasslat“, fram- 

gick, så menade Calonius, numera klarligen, att Lagus 

eftersträfvade , att, om möjligt blefve, bemäktiga sig sty- 

relsen af alla auskultantexamina“. Då Lagus beskyllt 

Calonius för att ha öfverskridit sina rättigheter, sa hade 

han yrkat en ny lära, som var ,dels sa orimelig dels sa 

emot sanning och värkeliga förhållandet stridande", att 

om Calonius inginge 1 en vidlyftigare vederläggning, 

han , därigenom endast skulle förråda en brottslig miss- 

tröstan till amplissimi consistoru egen urskillning". Exa- 

men var en den juridiska fakulteten egentligen tillhörig 

förrättning, 1 hvilken moralium professor ägde deltaga 

såsom ,en adjungerad person endast för att examinera i de 

stycken honom tillhöra, med rättighet att efter slutadt 

examen inför fakulteten, men icke ensidigt, yttra sig om 

de examinerades insikter 1 naturrätten”. Dessa moralium 
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professor tillkommande rättigheter hade Calonius aldrig 

sökt betaga honom. | 

Gentemot prof. Lagus’ loftal öfver de teoretiska 

studierna framhöll Calonius, utan att vilja underkänna 

deras betydelse, vikten af den praktiska tjänstgöringen 

och inhämtandet af stilus curiae, hvarpa det ofta ankom 

vida mer ,än att hafva lagt på minnet några grälaktiga, 

halfmystiska distinktioner, som af ingen människa kunna 

begripas“. För öfrigt hade Calonius utgifvit sina vitsord 

efter enhvars förtjänst; han hade icke haft för vana „hvar- 

ken att slösa med beröm eller att med ilskefull hårdhet 

vräka och lasta någon", som han ansett kunna med till- 

hjälp af praktisk öfning blifva ,ett nyttigt ämne, åtmin- 

stone för de ringare sysslorne“. — „Dä nu herr professoren 

— yttrade han vidare — icke vill foga sig tll dessa idéer, 

utan däremot söker att upphäfva all gammal inrättning 

och göra sig enrådig, så framlyser det klarligen, hurule- 

des han eftersträfvar att sätta sin vilja fram för lagen, 

just under det han likväl, såsom alla andra nyhetskrämare, 

berömmer sig af sin laglydnad, af sin känsla utaf sin med- 

borgerliga plikt och af sin varme för upplysning, hvaraf 

jag dock härintill hos honom icke förmärkt något prof." 

Såsom väl förklarligt var, kände sig Calonius särskildt 

indignerad at Lagus’ insinuation att tillväxten af juris stu- 

derande berodde på examinas lätthet. Han visste icke, om 

det mer var ilskan eller tanklösheten i sådant tal, som väckte 

förundran. Tillströmningen till fakulteten hade näml. sin 

naturliga förklaring 1 tillkomsten af nya ämbetsvärk 

och tjänster, först under Gustaf III och sedan efter sista 

kriget, 1 Viborgs läns förening med det nyss eröfrade 

Finland samt i den omständigheten, att upplösningen af 

den finska krigsmakten spärrade vägen för dem, som an- 
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nars sökt sig in pa den militära banan. Da näppeligen 

någon bonde fanns, som icke förstod ,dessa påtagliga or- 

saker", var det , högst eftertänkeligt“ att sådant kun- 

nat undgå prof. Lagus skarpsynta ögon. „Men till äf- 

ventyrs — förmodade Calonius spefullt — har han ej velat 

se dem, på det han så mycket dristigare kunde skjuta 

skulden till det från längre tid tillbaka hotande och nu 

med starka steg instörtande barbariet uppå den juridiska 

fakulteten, som däri likväl icke äger någon del.“ 

Calonius afslutade sin bäska replik med den förkla- 

ringen, att han icke ämnade yttra sig vidare i denna fråga 

som till hans stora förvåning gifvit anledning till en 

skriftväxling i st. f. att konsistorium genast skridit till 

aflägsnande af hindren för värkställigheten af en på för- 

fattningar och !/, århundrades praxis grundad examen. 

Och han undanbad sig att vidare inkommoderas med 

Lagus’ skrifvelser. „För den kloka och tänkande — yttrade 

han — torde detta göra tillfyllest. Den det icke är, ho- 

nom skulle jag förgäfves bemöda mig att öfvertyga.“ 

Men han anhöll icke mera om något domslut af konsi- 

storium, utan yrkade pa att hela saken matte allerödmju- 

kast refereras till kansler, hvilken säsom ,en hégtupplyst 

älskare och beskyddare af ordning och rättvisa" säkerli- 

gen skulle tillhalla moralium professor att förblifva inom 

gränsen af sin adjunktion. !) 

Annu en gang satte konsistorium prof. Lagus i till- 

falle att försvara sig mot vederpartens hårda och krän- 

kande tal. Det sätt, hvarpa Lagus nyttjade detta till- 

falle, är karakteristiskt för hans temperament och skrif- 

sätt. „Skall jag härvid — sa inledde han sitt ödmjukaste 

*) Kansl. amb. brefakter 1813 n:o 63. 
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memorial — vända mig emot min vederparts person, ve- 

dergälla ondt med ondo? Nej! Min afsikt ar, att utan 

något afseende pa vara af jord komna ephemeridiska in- 

dividuer fasta mig endast vid den sak, hvarom oss emel- 

lan fråga är väckt, liksom hörde hon till en för oss hvar- 

dera alldeles frammande tidepunkt: viss om att denna hör 

till de causae, hvilka enligt akademiske konstitutionernas 

7:de cap. 3 § fordra en prolixior processus, att dess af 

ampliss. consistorium beredda utgång skall, genom sitt 

inflytande på förnuftsodling, reell upplysning vid detta 

lärosäte, hafva en oberäknelig värkan på Finlands öden 1 1 

kommande tider.” 

Fortsättningen gick i den höga stilen. I pompösa, 

af välmening och öfvertygelse om sin åsikts ovederlägg- 

lighet genomandade satser, dem Calonius skulle kallat 

„grälaktiga, halfmystiska distinktioner“, sökte Lagus 1 

främsta rummet bevisa nödvändigheten af att mota 

»ogrundlighetens inbrytande ström", den rådande ytlighe- 

ten och begäret att synas vara hvad man icke var. Manne 

ej människan — frågade Lagus — ar hvad hon var: ehuru 

sasom naturprodukt lik den materie, hvaraf hon ar sam- 

mansatt, orklös och trög, dock, såsom ett fritt och férnuf- 

tigt väsende, mäktig och af sig själf uppfordrad att höja 

sig upp till fullkomlighet i ett eller annat afseende, oak- 

tadt de hinder, som uppkastas af den naturliga trögheten? 

Och manne ej, till vinnande af denna sköna seger, något 

yttre äfven alltid bidrog, en frammande hand, som göt 

olja 1 den ädla elden, väckte människan till igenkännande 

af sin egen kraft, sporrade henne till varksamhet?* Till 

dessa medel hörde examina, hvilka afsågo att vara en 

sporre för den kvicke ynglingen, men en anvisning för 

den trögare att vända sig från studierna. Den akademiska 
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läraren anstod det icke att, stillastående föra klagomål öfver 

den mänskliga ofullkomligheten utan att röra handen för 

att minska den, att med bortvänd blick ifrån våra närmaste 

förfäders grundlighet, allmännare bildning och duglighet, 

ofta för flera stånd, uppgifva hoppet att till samma, om 

ej 1 lika förhållande högre punkt lyfta vårt växande släkte, 

som vi på litterära resurser säkert äre rikare än de voro”. 

Utan han ägde att efter noggranna examina åtvarna för- 

sumliga och till studier obekväma studenter att begifva 

sig ifrån akademin till „nägon annan redelig handtering“. 

Ett sådant handlingssätt var icke hårdhet; tvärtom hand- 

lade den kärlekslöst, som uppträdde annorlunda; han 

glömde icke endast enskildas fördel, utan jämväl statens, 

hvars bestånd berodde på skickliga och dugliga ämbets- 

Inän O. 8.) V. | 

Utom af omtanken om den studerande ungdomens 

och statens bästa, forklarade Lagus sig drifven af ünskan 

att häfda moralium professors jämlikhet med juris pro- 

fessorn, en jämlikhet, som han ansåg lika nödvändig för 

rättvisa och skick vid examina och andra akademiska mål 

som obehaglig och oläglig för „den mer eller mindre 

smasinte despoten“. Det var för detta syftemål och för 

„reklamerande“ af moralium professorns 1 författningarna 

grundade, men kränkta rättigheter, förklarade Lagus, „som 

jag 1 hopp om samtidas, säker om eftervärldens rätt- 

visa dom vågat exponera mig för de vidrigheter, hvilka 

af mig anade, eller måhända oförutsedda, möjligtvis kunde 

blifva följder af mitt nödtvungna steg”. 

Summan af Lagus’ utläggningar var, att laglig praxis 

måtte sättas 1 den närvarande olagligas ställe. En hän- 

vändning till kansler förkastade han såsom stridande mot 

konstitutionerna. ,Jag påstår därföre — slöt Lagus sin 
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duphk — och anhaller, att detta mal af amplissimum 

consistorium academicum matte 1 första — och jag vill 

hoppas sista — instansen afoûras.“1) 

Som Calonius undanbedt sig vidare genmälen, af 

hvilkas bemötande han med skäl väntade sig en skrift- 

växling 1 det oändliga, fick Lagus behålla sista ordet och 

konsistorium tog frågan till slutlig préfning vid samman- 

träden den 29 juni och 13 juli 1813. Calonii förslag att 

hänskjuta tvistemalet såsom berörande en principfråga af 

betydelse för undervisningen till kanslers afgörande un- 

derstöddes af flere bland de äldre professorerne, men 

förkastades af pluraliteten, som 1 likhet med Lagus tol- 

kade konstitutionerna salunda, att fragan borde behandlas 

såsom en vanlig tvistefräga och att den först 1 besvärsväg 

kunde öfverlätas till kansler, om man ock samtyckte till 

att för framtiden anhålla om närmare förklaring rörande 

de omtvistade punkterna. *) 

1) Kansl. amb. brefakter 1813 n:o 63; K. P. 11 juni 1813. Den 

omstridda examen hade slutligen ägt rum på våren. 

*) Till klargörande af denna tvistefråga må nämnas följande. 

Enl. konstitutionernas cap. II $ 2 m. 5 skulle de tvister (dissidia) 

mellan akademins medlemmar, som icke kunde biläggas af rektor och 

konsistorium, undersökas, hämmas och till slut bringas af kansler. 

Cap. VII $ 6—7 stadgade, att om det behagat Hans Kongl. Maj:t att 

några vissa mål hänskjötos till akademins kansler, borde nämnda 

moment därvid iakttagas. Men det skulle icke ske i annat fall än att 

det akademiska värket råkade i fara eller att rektor blef af någon an- 

gripen ,eller att någon annan tvist af yttersta vikt, hvarigenom aka- 

demin kan våldsamt skakas, förehafves" (— — nisi status academiæ 

in discrimen vocetur, aut rector ab aliquo lesus fuerit, aut alia gra- 

vissima controversia tractetur, qva concuti possit academia). I cap. 

III $ 4 ater hette det, att om några vadliga skiljaktigheter i menin- 

gar (periculosæ dissentiones) uppkommo, skulle consist. majus ran- 
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I fraga om arten af de ifragav. examina och mo- 

ralium professors skyldighet delade sig meningarna pa 

samma sätt som vid ärendets första behandling. I vidlyf- 

tiga andraganden och med åberopande af äldre författningar 

och utslag, dem vi icke kunna vidare relatera, sökte Lagus” 

„medhällare“ — såsom de af Calonius kallades — numera 

ökade med prof. Snellman'), att gendrifva uppfattnin- 

gen om det ifrågavarande förhörets karaktär af en fakul- 

tetsexamen, hvilken bedömdes kollegialt och vid hvilken 

moralium professors godkännande vitsord icke var nöd- 

vändigt. I stället förklarades examen ljusligen och rätte- 

ligen böra såsom en konsistoriell examen stå under in- 

seende af konsistorium, hvartill medlemmarne af „exami- 

nationsutskottet* ägde att afge vitsord 1 sina resp. ämnen. 

Därjämte uttalades bittra omdömen om Calonii anspråk 

och stötande uttryck. I Avellans yttrande möta vi en 

passus, hvilken kunde tydas som en insinuation mot Ca- 

lonius för att ha tillkännagifvit .ett uppenbart förakt för 

lagarne och deras ändamål”. Ahlstedt protesterade mot 

saka och afdöma dem. Och i cap. IV, membr. 3§ 11 sades, att rektor 

skulle bilägga tvister och trätor (dissidia aut altercationes) emellan 

professorerne eller ock, om han icke kunde det, hänskjuta dem till 

consist. majus och prokansler. Enl. samma cap. $ 8 skulle till con- 

sist. majus hänskjutas saker af gröfsta beskaffenhet och som an- 

gingo akademistatens bestånd. Cap. VIL § 1—2, som berörde rättegangs- 

sättet, öfverensstämde med senast nämnda $$. Konstitutionerna kunde 

således gifva anledning till meningsolikhet rörande gränserna mellan 

de två kategorierna af ärenden. K. P. 1 febr. 1814; Uppsala uni- 

versitets årsskr. 1890, 1655 års konstitutioner. 

!) Myréen deltog icke i voteringen, förmodligen emedan han 

icke varit med från början. Af samma orsak stod Joh. Bonsdorff, 

hvilken såsom den yngste bland bröderne vanligen afhöll sig från 

voteringar, utanför affären. 
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Calonn försök att „Häcka“ professoren Lagus’ allmänt 

kända redlighet och ämbetsmannanit, men ville icke egna 

denna omständighet vidare uppmärksamhet, då Lagus icke 

tagit sig talan i saken. Vanvördigast uppträdde mot Calo- 

nius prof. Fattenborg, hvars uttalanden inom och utom 

konsistorium ofta utmärktes af en pompös retorik och 

tröttande vidlyftighet. Calonii kallelser till examen och 

hans ansprak pa lydnad af sin medexaminator, saledes 

ock den praxis han tillämpat, voro enligt Fattenborgs 

tanke lagstridiga. I Lagus’ handlingssätt däremot kunde 

han .icke finna annat än en till pricka adagalagd laglyd- 

nad och framför allt ett lika sa ädelt som ifrigt bemödande 

att mota okunnigheten och tillstänga alla kryphal for den- 

samma att genom akademins helgedom intränga uti fa- 

derneslandets viktigaste värk och där sluteligen tillskansa 

sig ett oförtjänt rum bland statens förnämsta ämbetsmän 

— icke annat än ett berömvärdt nit att genom värk- 

sam åtgärd åtminstone från landets högsta lärosäte för- 

jaga den falska öfvertygelse, att blotta öfning och vana, 

förvärfvad inom ämbetsmannavärken, kunna dana skic- 

kelige ämbetsmän”. I motsats till v. Haartmans tidigare 

uttalade mening framhöll han vidare, att han icke fruk- 

tade af den uppkomna meningsolikheten ,några för enig- 

heten och sämjan inom det akademiska värket menliga 

följder", än mindre kunde han för sin del anse tvisten „ı 

minsta måtto förmå störa den frid och det lugn, som 1 

våra krigiska dagar är så oundvikeligen nödvändigt med- 

borgare emellan"; i ett så stort kollegium som konsistorium 

kunde olika meningar icke undvikas, ,så framt icke en 

straffbar maklighet att öfvertänka de under öfverläggning 

förekommande ämnen eller en lika litet berömvärd efter- 

gifvenhet för några vissa värksammare ledamöters menin- 
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gar. skola diktera besluten”. Däremot kunde han icke un- 

derläta att framhålla den „obehagliga känsla” han fått af 

Calonu skrifter, som varit „författade till stil och uttryck 

a.ett spräk, som ej mindre anständighetens och hederns 

än borgerlig lag förbjuder hvarje tvistande att nyttja mot 

sin: vederpart“. Endast pa grund af sin höga älder kunde 

statsrädet och riddaren möjligen „vinna tillgift för. öfver- 

trädelse af en lag, den han ı sa mänga är för fosterlandets 

söner tolkat“. 

Pa motsatta hället fördes ordet af prof. Wallenius. 

Lagkunnig, passionsfri och klar 1 sma andraganden, med- 

gaf han först, 1 fraga om konsistorii kompetens att be- 

handla ärendet, att konstitutionerna väl öfverläto at kon- 

sistorium att bilägga ,dissidia et altercationes“ mellan pro- 

fessorer, men da den förevarande kontroversen kunde 

anses vara af den art, „qva concuti possit academia“, och 

saken i alla händelser komme: att befordras vidare, fann 

han det riktigast, att konsistorium, efter att ha ,med laga 

slut“ afhjälpt saken, refererade densamma till kanslers 

ytterligare prôfning. Huruvida examen var ett negotium 

facultatis juridicae eller ett negotium consistoriale, var en- 

ligt hans mening af underordnad betydelse, men han fram- 

höll, hurusom — 1 öfverensstämmelse med kap. XXIII 

$ 3 R. B. — inom särskilda andra af konsistorium till- 

satta utskott såväl som vid prästexamina 1 domkapitlet 

och 1 hufvudsak vid examina inom filosofiska fakulteten 

ärendena afgjordes kollegialt, utan veto-rätt för en mi- 

noritet eller enskild medlem. Finge icke pluralitas suffra- 

giorum njuta sin lagliga rätt, kunde intet beslut fattas, 

„utan allt stannar i samma ovärksamhet som vid Polens 

forna riksdagar". I ett kel. bref kallades examen för en 

vanlig juridisk examen; pröfningen af examinandernes 
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insikter tillkom enl. konsistorii tidigare uttryckligen utta- 

lade mening den juridiska fakulteten, hvars lärare måste 

förstå sig äfven på naturrätten. Den nåd. förordn. af 1750 

afsåg enligt Walleni mening endast examina för inträde i 

andra civila „tjänstegrenar“ än rättegängsvärken och de 

voro endast öfverlämnade till konsistori „urskiljande“, 

hvarjämte rörande deras föranstaltande efteråt särskilda 

föreskrifter gifvits, så att konsistorium därpå icke vidare 

haft och icke bort ha befattning med dem. Konsistori 

„frihet“ att utse tid för juridiska examina innebar icke 

en skyldighet och afsåg endast att hindra kollisioner mel- 

lan examina och andra ämbetsgöromäl o. s. v. Wallenius 

kom till det resultat, att han måste högeligen afstyrka 

antagandet af den af Lagus o. a. föreslagna nya och 

otjänliga praxis vid examina och i stället fasthålla vid den 

gamla proceduren, som följts öfver 60 år utan någon 

gensägelse under bevarande af den önskade enigheten och 

hvarunder så många skickliga ämnen dimitterats till äm- 

betsvärken. Lagus hade felat dari att han förhindrat all 

laglig värkan af den juridiska fakultetens beslut och så- 

lunda värkligen utöfvat ett veto. Men Wallenius ville icke 

anse detta , misstag" annorlunda än såsom en följd af „obe- 

kantskap med författningarnes rätta esprit“, hvarför det: 

kunde för denna gång eftergifvas. 

Med Wallenius förenade sig Hellenius, medicinarne 

samt teologerne Jak. Bonsdorff och G. Gadolin, på äldre 

kollegiemedlemmars sätt, utan närmare motivering eller 1 

korta yttranden. 

Prokansler vidhöll sin förra ståndpunkt, förenande 

sig i allo med Lagus’ „medhällare“. Äfven han framhöll 

vikten af att sorgfälligt upprätthålla nödiga examensford- 

ringar, ,och det särdeles på en tid, då det mer än na- 
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gonsin förr blifvit en passion hos var studerande ungdom 

att med dålig underbyggnad och ytliga kunskaper söka i 

otid tränga sig in pa tjänstevägen, fosterlandet och med- 

borgerligheten till fördärf och den forna solida ämbets- 

mannaskickligheten till han och uppenbar afsaknad“. Han 

motsatte sig icke en anhållan till kansler om förklaring 

rörande de närmare detaljerna af författningarnas tillämp- 

ning för framtiden, men om den med konsistori utslag 

missnöjde än kunde besvära sig hos kansler, önskade han 

helst att saken måtte stanna inom konsistorium. Man 

borde, menade han diplomatiskt medlande, savidt möjligt 

förskona kansler, ,hvars dyrbara tid bör sparas åt mång- 

faldiga viktigare omsorger för akademins och det all- 

manna bästa", från ett tvistemål af så föga uppbygelig 

art; och därtill ännu var det önskligt, att „vı själfve sökte 

sorgfälligt kasta slöjan öfver svagheter och misstag, dem 

vi ogillat, men ej mäktat förebygga, åsidosätta sålunda 

alla obehagliga minnen af det framfarna och se med lugna 

blickar at en framtid af ljusare hopp”. 

Resultatet af de hetsiga och vidlyftiga öfverläggnin- 

ningarna blef, att konsistorium i utslag, afgifvet den !*/.. 

men slutligen justeradt och dateradt den !/;, 1813, med 

8 r. mot 7 förklarade sig böra afgifva utlåtande om tviste- 

målet och därpå resolverade — med framhållande af 

kongl. förordn. af 10/, 1749, °/, 1750 och ett k. br. %, 

1788 — att den omtvistade examen ovedersägligen borde 

anses vara af konsistoriell natur och ställas under kon- 

sistorii handhafvande och tillsyn samt att juris professor 

icke ägde mer än moralium professor ,nagon uteslutande 

rättighet att ensidigt bedöma" examina for inträde 1 rätte- 

eangsvarken. Prof. Lagus förklarades forty „för allt åtal 

och ansvar härutinnan af konsist. så mycket hellre frikal- 
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lad som han befinnes hafva handlat i fullkomlig enlighet 

med sin ämbetsmanna plikt, i ofvan åberopade kongl. 

författningar föreskrefven“. Åt motparten medgafs rätt 

att inom 90 dagars besvärstid på vanligt sätt söka änd- 

ring hos kansler. — Vid höstterminens början, samma 

dag utslaget gafs, uppsattes en skrifvelse (d. 1/,, 1813) 

till kansler, hvari konsistorium, efter en redogörelse för 

de två olika uppfattningarna rörande , metoden" vid de 

omtvistade examina, anhöll om kanslers åtgärd till för- 

hindrande af nya konflikter. Författningarna 1 ämnet 

förklarades tydliga och bestämda nog, men man tillät 

sig dock att öfverlämna till kanslers högtupplysta godt- 

finnande, huruvida han fann det nödigt och lämpeligt att 

till förekommande at missförstånd utvärka någon ytter- 

ligare nödig förklaring 1 ämnet eller ock meddela några 

speciellare föreskrifter rörande författningarnas värkstäl- 

lighet.!) Någon tid därefter följde det af prokansler 

författade betänkandet rörande en ny examensförordning, 

för hvilket ı det föregående redan blifvit redogjordt. ?) 

Såsom man kunde antaga, satte sig Calonius öfver 

prokanslers fromma önskan att tvisten måtte anses utage- 

rad. I en inom den utsatta tiden, i slutet af år 1813, 

till kansler ingifven besvärsskrift klagade han dels öfver 

1) K. P. 26 jan., 14 maj, 29 juni, 13 juli, 12 aug., 1 okt. 1813; 

K. R. 1 okt. 1813; kanslersämb. brefakter 1813 n:o 63. Kone. t. kon- 

sistorii utslag af 1%/, 1813 till en del omarbetadt af prokansler; skrifv. 

af 1/,, 1813 uppsatt af rektor Hällström. 

2) S. 356—359. Myréen inlade sin protest mot att sistnämnda 

skrifvelse icke tidigare remitterats till juridiska fakultetens utlatande. 

DM 50 Lol. 
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en del oegentligheter af formell art, till hvilka konsisto- 

rium gjort sig skyldig, dels öfver den gjorda rättstolk- 

ningen, som stred mot författningarna och en uråldrig 

praxis. Sasom den till konsistorium ett ar tidigare ställda 

skrifvelsen, var ock denna hallen i en retlig ton och kryd- 

dad:af bittra insinuationer mot vederparten och hans med- 

hållare. Calonius klagade först öfver att han, som under 

50 ars tjänstgöring vid akademin såsom sekreterare, do- 

cens och professor aldrig kommit 1 delo med någon män- 

niska eller behöft med en klagan falla akademins kansle- 

rer till last, funnit sig, pa sin lefnads afton, nödsakad 

att. anmila en kollega för gensträfvighet att uppfylla sin 

skyldighet. , Med den fullkomligaste förtröstan" hade han 

väntat sig, att konsistorium genast skulle aflagsnat det 

hinder prof. Lagus ,sa ganska obehörigen och emot all 

vanlighet" rest för den påtänkta examen. Men i stället 

hade konsistorium genom , onödig libellering“ dragit ut 

på afgörandet, förkastat besvärandens anhållan om att 

målet, hvarmed prof. Lagus eftersträfvat att , försätta den 

Juridiska fakulteten antingen i en total inactivité eller åt- 

minstone uti en ovillkorlig afhängighet af moralium pro- 

fessorens ensidiga välbehag", måtte hänskjutas till kanslers 

högrättvisa afgörande och slutligen befriat Lagus från 

att hörsamma dekani kallelse. Konsistorium hade bland 

andra ,besynnerligheter i preliminairerne och hufvudmå- 

let“ sökt gifva hela frågan, som rörde den akademiska 

ämbetsutöfningen, karaktären af en enskild tvist och visat 

»fintlighet att uppsöka” allt, som kunnat lända besväran- 

den till någon olägenhet. Efter att ha gifvit en snärt åt 

Lagus’ och hans medhällares „tanklösa och synbarligen 

vranga raisonnementer“, dem minoriteten nogsamt bemött, 

insinuerade Calonius vidare, att Lagus och konsistorium 
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„med sa mycken sorgfällighet bemödat sig att undandraga 

detta dem sa högt pa hjärtat liggande mål" kanslers kän- 

nedom och nådiga pröfning, men man hade icke vågat, 

huru gärna man det ock velat betaga honom förmånen af 

rätt till besvär. Förr hade man aldrig dristat sig att utan 

föregången hemställan till kansler afgöra tvister om lö- 

ningsförmåner, tur och befordringrätt m. m. ,Nu däre- 

mot, då frågan på det allra närmaste rörer undervisnings- 

värkets drift, då frågan icke angår privata personers rätt, 

ehuru ock konsistorium sökt att gifva den anseende där- 

af, och da den fastmera ögonskenligen endast därpå an- 

kommer, hvilka äro vid de juridiska examina moralium 

professorens och den juridiska fakultetens reciproque rät- 

tigheter: då upphäfver sig consistorium academicum, emot 

allt gammalt bruk, till en afgörande domsrätt däröfver, så 

som skulle någon canceller vid akademin icke existerat." 

Efter dessa anmärkningar mot konsistorn uppträ- 

dande 1 formellt afseende polemiserade Calonius mot kon- 

sistorii obegripliga lagtolkning, hvarigenom konsistorium 

„emot en evärdelig praxis" och på grund af prof. Lagus’ 

» underliga infall" drog de s. k. auskultantexamina under 

sin omedelbara disposition. Gentemot sådana , vridna och 

onaturliga tydningar“ häfdade Calonius jurid. fakultetens 

gamla, ostridiga rätt att sköta om de juridiska examina, 

utan att vilja betaga konsistorium dess rätt till en allmän 

tillsyn öfver fakulteterna. Vidare framhöll Calonius de 

eftertänkliga följderna af att öfverlåta åt moralium pro- 

fessor, isynnerhet åt en man med prof. Lagus’ „capricer“, 

en oinskränkt, okontrollerad myndighet att på grund af 

ett enskildt förhör hindra alla auskultant-examina , eller 

med ett ord ett så kalladt liberum veto emot den juri- 

diska fakulteten". Det var en sådan „enrädighet“ Lagus 
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fran första tillträdet till sin nuvarande tjänst „förmätet 

eftersträfvat“. „Till vinnande däraf hafva alla hans steg 

varit riktade och 1 dem har han haft den lyckan att af 

consistorii academici nuvarande pluralitet nitiskt under- 

stödjas." Och Calonius slutade med att anhålla om att 

kansler matte, „högrättvisligen“ upphäfvande konsistorii 

utslag, „försätta saken 1 det skick, hvarı den 1 stöd af 

forfattningarne och en vedertagen uråldrig praxis sig be- 

funnit“, sa att framtida stridigheter undvekos och hindren 

for den studerande ungdomens „fortkomst och välfärd“ 

aflägsnades. Det var af denna anledning Calonius för- 

väntade sig „nadgunstig bönhörelse“, men det var tydligt, 

att en gynnsam resolution mäste pä det högsta beröra 

honom personligen. Och särskildt ur denna synpunkt 

måste det te sig såsom en undersam ödets skickelse, att 

samme man, som tjugu är tidigare varit med om att döma 

Armfelt för landsförräderi, nu anhöll hos honom om en 

atgärd, som skulle upprätta hans anseende säsom lagtol- 

kare och akademisk lärare.!) 

Fran kansler sändes Calonn besvär 1 slutet af året 

till konsistorium, som uppfordrades att afgifva eget utlå- 

tande och inhämta Lagus’ förklaring.?) Denna förklaring, 

som afgafs efter en kort betänketid, var oändligt vidlyftig 

och åtföljdes af ett stort antal bilagor, som afsågo att 

styrka de i skrifvelsen gjorda påståendena.) I ett patetiskt, 

än undergifvet filosoferande, än dialektiskt polemiserande, 

1) K. P. 1 febr. 1814 (renskr. o. konc.). 

2K. P. 10 jan. 1814 § 11—12: 

3) Inalles med utdr. fran konstitutionerna (isvensk öfversättn.) 

samt kgl. och andra förordn. m. m. inemot 11/, hundratal sidor i 

K. P. 1 febr. 1814 (renskr.). 
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af vidlyftiga deduktioner uppfylldt, men till formen allt- 

igenom städadt och höfligt språk bemötte Lagus punkt 

för punkt sin motparts pästäenden, i det han sökte 

framhålla riktigheten af sin egen uppfattning och sitt 

uppträdande. Säsom naturligt var, rörde sig försvaret 

mestadels kring den fräga, som först gifvit anledning 

till tvisten; men därjämte tog sig Lagus flitigt anledning 

att orda om sina goda afsikter och sin pliktuppfyllelse, 

om sedelärans grundläggande betydelse för lagfarenheten 

samt om nödvändigheten af tillbörliga fordringar pa den 

studerande ungdomens insikter i sagda ämne. Mot pästäen- 

det att han vore endast ett adjungeradt examensbiträde, „en 

underlydande biperson“, framhöll han att 1 konstitutionerna 

alla professorer, dekanus och andra, icke framställdes annor- 

lunda än „säsom lemmar uti en kropp, lifvade af samma ädla 

anda, sasom medlemmar af samma samhälle, hka utöfvande 

examina, detta tvängsmedel, hvars bruk oss, nationens 

lärare, ar älagdt att till de studerandes fördel begagna". 

Om examina hette det, att om det ı allmänhet stred emot 

medborgerlig anda att genom deras nedsättande till tom- 

ma formaliteter „lägga hyende under lättjan eller väcka 

de sa lätt emot fadersandan i våra akademiska grundla- 

gar till strids rasande pretensionerna hos en obetänksam 

yngling", så var „ett sådant oädelt bemödande" särskildt 

farligt inom discipliner, hvilkas mål icke ,inskränktes 

inom detta vanskeliga tillstånds råmärken, men bortom 

dessa försvann, utan hvilket flyttade med oss öfver tidens 

gräns, sig själf likt, evigt och oföränderligt“. Känslan att 

ha följt sin uppfattning, att ha sökt mota „ungdomens 

begär att söka genvägar till titlar, sysslor och inkom- 

sters åtnjutande utan all förtjänst", skulle vara honom 

en belöning ,1 förföljelsens stund" o.s. v. Som de stude- 
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randes medellöshet ofta framhållits såsom skal till lindring 

i examina, erinrade Lagus om de vördnadsvärda män fran 

föregående och närvarande tid, som genom armod arbetat 

sig fram „till odödlighet, såsom lärare vid detta univer- 

sitet, där, om nägorstädes i Finland, kunskaper ofelbart 

fordras". „Och hvad! — fortsatte han — skulle val lan- 

dets fader hafva slösat sin frikostighet pa denna akademi 

medelst inrättande af nya läraresysslor och rika under- 

stöd for skicklige och medellése ynglingar 1 annan afsikt 

an att gifva dessa och deras lärare en ny uppmuntran 

att genom kunskaper och sinnesstyrka allt mer och mer 

göra sig värdige sin höge beherskares sublima påminnelse: 

N’oubliez que vous êtes fennois?“ 

Efter att ha försvarat sig mot Caloni beskyllning 

att han skulle fruktat för att det förevarande tvistemalet, 

hvarunder intet försök till förlikning gjorts, skulle hän- 

skjutas till kansler, framhöll Lagus till sist, hurusom „en 

ryktbar mans angifvelser äro alltid farliga för den mindre 

kände". „De antagas — menade han — vanligen utan alla 

bevis, och den oskyldige faller lätt ett offer för publikens 

omilda dom.“ 

På samma sätt som Calonius ötverlämnade äfven Lagus 

med lugn och förtroende sin sak 1 kanslers händer. Han 

gjorde det ,med undergifvenhet för det af en mild och 

upplyst regering inrättade akademie kanslersämbetet, hvil- 

ket vara akademiska grundlagar framställa såsom en bor- 

gen för det akademiska värkets bestånd”, vidare med 

djup vördnad för kanslers lysande egenskaper, som upp- 

höjt honom till hans viktiga och ärofulla kall, och i för- 

vissning om att kansler, som var „upphöjd öfver anseende 

till personer och andra dylika sma interessen sa väl genom 

sitt höga rum 1 staten som genom sin för Finland och 
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detta lärosäte lagande värma”, skulle veta att efter för- 

tjänst bedöma de obehöriga och obevisade tillmälen, med 

hvilka Calonius börjat och slutat sin skriftväxling. Men 

han flydde icke till kanslers nåd, ty, menade han, ,jag 

förgrep mig emot akademins högsta styresman, om jag 

som medborgare och ämbetsman i detta mål ej väntade 

allt, hvad det allmänna har rätt att fordra af E. Exc:s 

rättvisa”. 

Först en tid efteråt, 1 medlet af mars, blef kon- 

sistorii majoritet färdig med sin egen förklaring.!) 

Punkt för punkt bemötte konsistorium 1 denna af pro- 

kansler uppsatta förklaring — som vi känna efter förfat- 

tarens koncept — de invändningar Calonius gjort. En- 

dast 1 ett par obetydliga punkter medgafs, att fel skett 

eller att tvifvelsmål kunde råda; 1 allt väsentligt var 

konsistorii uppfattning fast grundad på höga öfverhetliga 

författningar, hvilka ännu kvarstodo „oäterkallade, oin- 

stiftaren gifvit dem, och således till sin bokstafveliga ly- 

-delse i samma fulla och förbindande kraft, som de den- 

samma af H. Kejs. M:ts nåd för Finlands folk och i en- 

lighet med thy allernådigst förlänta konstitution i lycklig 

stund erhållit". Mot dessa författningar hade Calonius 

icke kunnat stöda sig på något enda konunga- eller kans- 

lersbref och hans ,godfinnande eller yttrade önskan att 

_ med i fråga varande examina annorlunda tillgå och för- 

hållas borde än höga öfverhetliga stadgar det päbjuda“, 

kunde icke sättas 1 stället för klar lag. 

Till en början försvarade sig konsistorium mot an- 

märkningen, att sakens afdömande bort genast öfverlåtas 

1) K. P. 16 mars 1814. 
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till kansler. Tvister mellan professorerne såväl som vadliga 

skiljaktigheter 1 meningar skulle, dar rektor icke kunde 

bilägga dem, utredas och afdémas i konsistorium; till 

kansler skulle enligt konstitutionerna mal hänskjutas en- 

dast da det akademiska varket rakade 1 fara eller da 

tvister förehades af sådan vikt, att akademin genom dem 

kunde våldsamt skakas; och ägde kansler ı sådan hän- 

delse rätt att fastställa eller jämka de af rektor och kon- 

sistorium fattade besluten. Konsistorium medgaf riktig- 

heten af Calonii påstående, att hvarjehanda frågor hade 

af konsistorium utan formlig rättegång hänskjutits till 

kanslers immediate afgörande, men dessa mål hade varit 

af civil och ekonomisk art och icke, såsom det nu ifråga- 

varande tvistemalet, berört en angifvelse för tjänstefel, 

hvilken konsistorium icke kunde emot klar lag afvisa 

oransakad och oafdömd. Da klaganden bland andra 

„uttryck af ovilja och otålighet" dristat sig att beskylla 

konsistorium för att ha handlat som om ingen kansler 

existerade, förklarades denna ,insimulation“ sårande och 

sanningslös. ,Med glädje och den innerligaste tacksam- 

het“ hade konsistorium under de tidsskiften kansler 

handhaft högsta ledningen af akademin erkänt hans 

„upplysta och outtrötteliga bemödanden om detta läro- 

värks stigande flor och fürkofran“. „Dessa af den djupaste 

vördnad, den varmaste kärlek for KE. Exc. lika mäktigt 

lifvade tänkesätt har ock consist. alltid sökt att inför E. 

Exc. så när- som frånvarande, så munteligen som skrif- 

teligen ådagalägga, och E. Exc. har till allas vår hjärte- 

liga fägnad ej underlåtit att oafbrutit hugna akademin 

och dess ämbetsmän med allt nya bevis och nya für- 

säkringar om E. Exc:s för akademin fortfarande oskatt- 

bara ynnest. Och då E. Exc. redan oftare än någon af 
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akademins förra herrar cancellerer täckts hedra henne med 

dess personliga besök samt dymedelst kommit i tillfälle 

att känna och omfatta äfven de minsta détailler af hvad 

till det akademiska värkets vård och styrelse hörer, har 

ock E. Exc. af slik anledning blifvit så idkeligen af con- 

sistorio anlitad, ja öfverhopad och besvärad med andragan- 

den, ömsom af större, ömsom af mindre vikt, att E. Exc. 

däraf bäst själf och mer än någon af akademins förra 

herrar styresmän nogsamt lärer förnummit, huru litet 

consistorium hvarken velat eller kunnat glömma, att en 

canceller, en canceller af E. Exc:s vördnadsvärda förtjän- 

ster vid akademin existerar." 

Efter sådana loftal åt kansler öfvergick konsistorium 

till en utredning af frågan, huruvida de omtvistade auskul- 

tantexamina voro att anse för konsistoriella eller fakul- 

tetsexamina. Och ansåg konsistorium de k. förordn. af 1}, 

1749 och */, 1750 m. m. klarligen afgöra frågan till förmån 

för majoritetens uppfattning. I enlighet med dessa för- 

ordningar och äldre konsistorii beslut, hvilka lämnade 

afgörandet vid auskultantexamina åt consistorium in pleno, 

icke åt någon fakultet, hade examineringen fortgått inpå 

1770:talet (d. v. s. inemot den tid då Calonius blef profes- 

sor), men därefter hade på okändt sätt, emot klar lag och 

praxis, den oriktiga kutym utbildat sig, som Calonius nu 

förklarade vara ,evärdlig” och „af alder“ och som ledt 

till den „enrädiga dispositionsrätt“ juridiska fakulteten 

tillegnat sig 1 senare tider. — Att konsistorium, som hade 

domsrätt 1 många juridiska och ekonomiska mål och inom 

sig ägde tvenne jurister, icke skulle kunna bedöma abi- 

turienternes elementära kunskaper 1 naturrätt och bor- 

gerlig lagfarenhet, hade lagstiftaren icke föreställt sig, då 

han lämnat pröfningsrätten åt konsistorium. 
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Vidlyftigt ordades i konsistori förklaring vidare om 

moralium professors förhållande till juridiska fakulteten 

och hans myndighet 1 afseende a förhöret. Med anslut- 

ning till hvad som i konsistorium under üfverlägeningarna 

yttrats vidhöll konsistorium den uppfattningen, att mora- 

lium professor borde, pa samma sätt som tentatorerne 1 de 

öfriga förhören, äga rätt till veto 1 sina ämnen, hvilkas 

betydelse lagstiftaren framhållit genom att benämna dem 

grundvetenskaper för all borgerlig lagfarenhet. Konsi- 

storium framhöll, hurusom de kunskapsstycken, lagstifta- 

ren fordrade af inträdessökande till landets rättegångs- 

värk, voro ,alla af den nytta, den oumbärlighet och det 

inbördes samband med hvarandra, att ej någon länk ur 

denna så väl sammanfogade ked kan brytas eller uteslu- 

tas utan att det hela däraf nödvändigt skall lida och sam- 

manfalla och lagstiftarns stora ändamål med dessa exa- 

mina sålunda alldeles förfelas och till intet göras”. 

På samma sätt som prof. Lagus, fäste konsistorium 

stor vikt vid att examinanderne, d. v. s. sakägandene, 

icke anmält missnöje, utan rättat sig efter prof. Lagus” 

välgrundade råd. Hade de klagat hos konsistorium, 

skulle detta icke underlåtit att taga nödiga mått och 

steg till prof. Lagi förpliktande att anställa förhöret. Att 

till fromma för examinandernes studier ett uppskof med 

det offentliga förhöret timat, var intet att klaga öfver, 

ty om ,uppehåll i ynglingarnes vanligen brådskande fart 

åt ämbetsmannavägen“ stundom måste följa, så var detta 

en välgärning både mot studenterne och det fädernesland, 

som skulle bruka sig af deras tjänster. , Emot all slags 

både moralisk och litteraire oduglighet bör nämligen vid 

hvarje väl organiseradt universitet finnas ett veto till hin- 
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ders för lättsinnigheten och oskickligheten att intränga 

sig 1 statens tjänst. Onyttigt och sin bestämmelse ovär- 

digt vore således det lärovärk, dar denna grundsats ej 

funnes eller ej följdes! Men detta i nämnde afseende så 

nödiga veto, af hvem kan och bör det väl med mer skäl 

utöfvas än af hvarje professor 1 den vetenskapsgren, som 

till hans vård och handhafvande blifvit anförtrodd, och 

som blir regent och medborgare ansvarig, om genom nå- 

gon hans efterlåtenhet staten belastas med ämbetsmän, 

som ej äro vuxne de kall, de ila till, eller de plikter, fo- 

sterlandet en gang af dem med skäl skall äska.“ 

Gentemot Caloni farhågor för att juridiska fakulte- 

ten skulle genom moralium professors oberoende af henne 

försättas 1 fullkomlig inaktivitet och icke mera kunna förse 

ämbetsvärken med tjänstemän, invände konsistorium, att en 

sådan oro saknade all grund. Följden af en skärpt pröfning 

skulle endast blifva ökad flit ock skicklighet hos studen- 

terne. Missbrukade mot all förmodan en examinator 

sin pröfningsrätt, så ägde studenterne möjlighet att söka 

rättelse hos konsistorium, som visst icke skulle underlåta 

att förhjälpa dem till deras rätt. Enligt konsistorn me- 

ning var det också mycket visligt, att denna rättelse icke 

var öfverlämnad åt en fåtalig fakultet eller något exa- 

mensutskott, utan åt „ett helt och talrikt kollegium, hvars - 

medlemmar vanligtvis icke stå till de examensökande 

1 den närmare relation, som deras bestämdt tillförord- 

nade examinatorer". Och konsistorium förmodade, att 

lagstiftaren tänkt just härpå, då han ställt .hela denna 

examinationsanstalt — — under consistorii acad. sam- 

fäldta värd och üfverinseende, pa det densamma skulle 

bade med sa mycket större opartiskhet och tillika med 
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säkrare blick pa det allmänna bästa 1 gemen blifva allt 

framgent bevakad och handhafd“. 

Sin uppfattning rörande det riktiga tillvägagåendet 

vid de ifrågavarande examina formulerade konsistorium 

till slut därhän, att sedan konsistorium på gjord anmälan 

utsatt tid för examen och samtliga examinatorer gifvit 

sina utlåtanden öfver de examinerades framsteg, skulle 

utdrag af examensutskottets protokoll sändas till konsistorii 

slutliga pröfning och bedömande, hvarpå testimonium aca- 

demicum skulle i enlighet med konsistorii däröfver yttrade 

omdöme af rektor pa konsistorn vägnar till de från 

akademin afgående examinati utfärdas. Det var sålunda 

konsistorium fattat éspriten i de höga öfverhetliga för- 

fattningarna, och konsistorium kunde därför helt tryggt 

med herr statsrådet och riddaren Calonius allerödmjukast 

anhålla, att kansler täcktes ,nådgunstigt bibehålla eller 

försätta saken 1 det skick, hvari den 1 stöd af författ- 

ningarna och en vedertagen uråldrig praxis sig befunnit". 

Det var, hvad konsistorium hade att förmäla 1 sak. 

I fråga om det språk, som Calonius tillåtit sig 1 sin 

besvärsskrift, framhölls, hurusom detta öfverflödade af 

„uttryck af ovilja och otålighet" mot konsistorium. Men 

konsistorium trodde sig ha ljusligen ådalagt, huru oväldigt 

det uttalat sig om en ämbetsbroders andraganden, „hvilken, 

ehuru nu ledsen åt konsistorii åtgärd och öfvertygelse i 

en sak, som honom motgått, dock i anseende till sina 

mångåriga och utmärkta ej mindre litteraira än medbor- 

gerliga förtjänster har de giltigaste anspråk så väl à med- 

bröders aktning som à deras fürdragsamhet med det 

sätt, hvarå han berörde sina missnöjen till E. Exc:s högt- 

upplysta pröfning och bedömande framburit“. Och kon- 

sistorium anhöll allerödmjukast, att äfven kansler täck- 
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tes „glömma och nadgunstigt üfverse“ de olämpliga ut- 

tryckssatten. !) 

Konsistorii yttrande var mycket skickligt affattadt. 

Med skäl kunde därpå tillämpas Armfelts omdöme om ett 

annat samtida alster af prokanslers penna, att det var , de 

main de maître“. Om också en stark benägenhet för teo- 

retiserande förelåg och äfven vissa motsägelser kunde 

anmärkas, framgick det dock tämligen klart, att den af 

Calonius tillämpade och af hans medhällare försvarade 

kutymen icke fullt öfverensstämde med författningarna 1 

ämnet, men vare sig att denna kutym uppstått först un- 

der 1770:talet eller att den följts ,,af alder“, såsom Calo- 

nius förmenade, hade det nogsamt varit skäl för konsi- 

storium att efter lämpligt yttrande öfverlåta afgörandet i 

tvistefragan åt kansler. Därigenom hade åtminstone vun- 

nits, att striden icke fått den hetsiga natur, som nu kom 

att utmärka densamma. Om också konstitutionerna jäm- 

väl i denna punkt kunde af majoriteten formellt åberopas, 

hade man nogsamt, såsom också medgafs, så ofta 1 frågor 

af obetydligare art vädjat till kansler, att man nu om 

någonsin haft full anledning att göra detsamma. Att 

man, såsom det 1 förklaringen hette, icke gjorde detta af 

fruktan för att molestera kansler, väcker ringa tilltro. 

Och då prokansler, som redan under voteringen kom fram 

med denna mening, gaf Calonius en vink om att icke 

föra frågan vidare till kansler, känner man sig ytterligare 

böjd för den misstanken, att författaren till betänkandet 

misströstade om en god utgång och att det icke torde varit 

endast af öfvertygelse eller af teoretiskt rätthafveri pro- 

') J. Tengströms kone. saml. Lill-Ojamo ark. 
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kansler och en del consistoriales sa ifrigt höllo med prof. 

Lagus — om vi ock fa medgifva, att jämväl inom mino- 

riteten personliga synpunkter invärkat pa partigruppe- 

ringen. 

Det plötsligt pakomna fasthällandet af författnin- 

garnas ordalydelse gentemot de senaste tidernas examens- 

kutym måste med desto större skäl väcka förvåning som 

vid tiden för tvistens uppkomst de samma consistoriales, 

hvilka i denna fråga förhöllo sig så reglementsenligt, de- 

lade en mycket friare uppfattning vid besättandet af den 

juridiska adjunkturen. Till denna förordades, såsom vi 

erinra oss, af pluraliteten — bestående af Ahlstedt, Avel- 

lan, Palander, Fattenborg, Hällström, Joh. Gadolin, Snell- 

man och prokansler — jurislicentiaten W. G. Lagus, prof. 

Lagus” broder, ehuru han icke utgifvit något sådant akade- 

miskt specimen, som enligt författningarna fordrades för 

lärartjänst. Under ärendets behandling riktades också in- 

sinuationer mot Calonius för hans oförmåga att sköta sitt 

akademiska kall till följd af ålderdomssvaghet och andra 

göromål. De „remarquer“ consistoriales med anledning här- 

af fingo mottaga för afvikelse från författningarnas fö- 

reskrift kunde ju ha invärkat på resp. professorers håll- 

ning vid utslaget 1 det Calonius—Lagus’ska tvistemalet, 

men partigrupperingen var nog fullt klar redan vid årets 

början, och spänningen var från början så stark, att hvar- 

ken prokansler eller konsistorium lystrade till Joh. Gado- 

lins och v. Haartmans antydningar om ett sammanjämk- 

ningsförsök. Åtminstone talas därom intet. 

Inom en del akademiska kretsar och äfven inom all- 

mänheten, som med uppmärksamhet följde konflikten inom 

konsistorium, tyckes den opinion framträdt, att Lagus’ 

opposition emot en så förtjänt man som Calonius hade 
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sin grund i sensationslystnad och hégmod; t. o. m. füre- 

braddes han för att! ha låtit sig pävärkas af egennytta. 

Det var således med fullt skäl Lagus kunde för kansler 

framhålla, hurusom en ryktbar mans angifvelser mot en 

obetydligare utan vidare godkändes af allmänheten. Hvad 

grund dessa oförmånliga omdömen ägde, känna vi icke, 

och vi kunna lämna dem utan afseende. Halla vi oss till 

Lagus’ egna uttalanden, härflöt hans opposition emot Ca- 

lonius dels af öfvertygelse om oriktigheten af den pro- 

cedur, som därintills följts inom juridiska fakulteten, dels 

af omtanke om studiernas befrämjande och den juridiska 

bildningens höjande. Att så var förhållandet, äga vi 

icke rätt att betvifla. Och vi må icke förtänka Lagus, om 

äfven personligt missnöje med Caloni despotism jämte 

en hög ambition på den af honom nyss vunna tjänstens 

vägnar hade sin del i den bestämdhet, hvarmed han på 

sitt håll höll på sina påståenden. !) Men hvad man med 

skäl måste mot honom anmärka, var det tvära, man 

kunde säga oefterrättliga sätt, hvarpå han uppträdde emot 

en sedan flere årtionden fortgående examensprocedur. 

Äfven om Lagus kunde göra anspråk på full respekt för 

sina examensvitsord, måste det ifrågasättas, huruvida hans 

1) Ett försök att värka till förmån för Lagus gjordes af Avel- 

lan. Vid tiden för tvistens uppkomst protesterade han inför Walleen 

emot de förklenliga omdömen, Lagus ådragit sig genom sitt upptra- 

dande mot Calonius, samt förklarade, att oppositionen h. 0. h. berodde 

på L:s sträfvan att hindra okunniga och odugliga ynglingars be- 

fordran till statens tjänster. I motsats härtill framhöll Avellan Calonii 

despotiska sätt och hans efterlåtenhet vid examina, ehuru han nog utta- 

lade sig ogynnsamt om studenterne. Kom saken till kansler, bad 

han Walleen värka till förmån för Lagus. Samma framhöll A. för 

L. G. v. Haartman. Avellan till Walleen 16 dec. 1812. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



Or 85 

vägran att hörsamma dekani traditionell vordna, om också 

ur författningssynpunkt icke oomtvisteliga kallelse till 

publik examen ursäktades af talet om det motbjudande 1 

att prostituera examinanderne genom en förestående 

offentlig improbation, äfven om desse läto forma sig att 

icke öfverklaga hans ,faderliga rad“. Och ännu mindre 

betydelse ägde de tillfälliga förhinder han därjämte abe- 

ropade, innan han ännu utvecklat sin ,nya lära” om de 

juridiska examinas konsistoriella natur. En föregående 

vädjan till konsistorium, event. till kansler, hade för visso 

varit på sin plats, innan oppositionen sattes i scen, äfven 

om det steg Lagus tog var väl öfvertänkt och tillstyrktes 

af män, „varme för allt sant, rätt och ädelt". Med viss 

undran fäster man sig ock vid den tydliga obenägenhet 

Lagus, 1 trots af öfvertygelsen om sin saks rättvisa, utta- 

lade för eventualiteten af tvistemälets öfverlåtande till 

kanslers pröfning.!) 

Men också Calonius hade sin runda del i att konflik- 

ten erhöll en så hetsig och allvarlig karaktär. Att han i sina 

skrifvelser lät sig komma till last oanständiga och nedsät- 

tande uttryck om sin vederpart och dennes „medhällare“ 

inom konsistorium, är uppenbart, och helt visst var han 

ännu mindre än Lagus böjd för att frångå sin uppfattning, 

som han under en mer än trettioårig lärarvärksamhet 

tillämpat. Af en del uttalanden från denna tid kunna vi 

ock sluta till, att Calonius, 1 trots af den vördnad han 

1) Högst tvifvelaktig var också Lagus’ åtgärd att förvägra en 

af examinanderne tillträde till tentamen, emedan hans intyg i mate- 

matik var otillfredsställande. Den frågan hade tillkommit fakulteten 

1. konsistorium. Att Lagus’ ,faderliga råd” till de improberade att 

finna sig i uppskofvet icke var utan sin tillsats af pondus, framgick 

af hans första förklaringar. 
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åtnjöt pa grund af sin alder och sin stora duglighet, var 

känd för själfrädighet, häftighet och obenägenhet att rätta 

sig efter andras meningar. I ett par skrifvelser af ar 

1803 till Tengstrém, nyss blifven prokansler, forargade 

sig kansler, grefve Wachtmeister öfver att Calonius i en 

befordringsfraga uppträdt „groft, ensidigt och ohyfsadt“. 

„Oaktadt den rättvisa jag är honom skyldig för sin känne- 

dom och förtjänst uti sin vetenskap — yttrade kansler — 

är han advokat och chicaneur samt allmänt känd för sina 

capricer och sina grofva plumpheter.“ Saken kunde för 

denna gång hvila för att icke gifva Calonius tillfälle till vi- 

dare ovettigheter, men förgick han sig åter mot prokansler 

och konsistorium, lofvade kansler tilldela honom behörig 

näpst.!) Då under tiden för Borgå landtdag Calonii utlå- 

tande inhämtades rörande den blifvande regeringen, ytt- 

rade rektor G. E. Haartman, som ju var af en helt annan 

natur, 1 bref till Tengström om Calonius: , Att hans styl 

ibland är för sträf, det känna vi af gammalt." Enligt Haart- 

mans mening borde till justitiekansler utnämnas gubben 

Calonius, ,som 1 regeringen vore kanske allt för oförlik- 

lig, men då han 1 nämnde egenskap finge bullra ut, oftast 

ganska nyttig". 2) — Med tanke på det allt omfattande nit 

Calonius därefter såsom prokurator utvecklade, yttrade 

frih. Rehbinder, som en tid tjänt under honom, att 1 

prokuratorsexpeditionen ingen annan kunde utöfva någon 

nämnvärd värksamhet så länge värket styrdes af ,den ju- 

ridiske patriarken".3) 

1) Wachtmeister t. J. Tengström 11 nov. 30 dec. 1803. Kansler 

tyckes dock funnit, att det äfven ur motpartens synpunkt var bast 

att icke réra vid saken. 

2) Till Tengström 3/, 1809. 

3) Castrén, Skildr. s. 350. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



987 

Med skäl kunde således om den pågående tvistefra- 

gan sagas, att felet lag pa flera hall. I ett voro dock alla 

parter ense: med större eller mindre tillförsikt väntade de 

sig att hos kansler vinna seger för sin uppfattning, att 

författningsenlig och uråldrig praxis vid de juridiska exa- 

mina skulle åter komma till heders. 

Med stigande harm och lifligt ogillande följde Arm- 

felt osämjan vid akademin, om hvars förlopp han under- 

rättades genom enskilda meddelanden, innan de digra 

handlingarna 1 ,tvistemälet* kommo honom till handa. 

Några särskilda sympatier för Calonius hyste han icke 

och om riktigheten af dennes sak var han icke fullt öf- 

vertygad, men från första början riktades hans förtrytelse 

mot Lagus och de yngste professorerne, om hvilka han, 

såsom vi känna, redan tidigare erhållit och uttalat en 

mindre förmånlig uppfattning. Till landshöfding OC. Stjern- 

vall i Viborg yttrade han kort efter det tvisten tagit sin 

början, att han fann ,uppträdet vid akademin” högst oan- 

ständigt och att Lagus var förtjänt af näpst, „ty det gar 

ej an — menade han — att så glömma alla former och 

all anständighet i samhället“.1) På sommaren, då kon- 

sistorium afgifvit sin resolution, förklarade han för pro- 

kansler, att ,det var tid på att det ledsamma gräl, som 

occuperat publiquen och hvilket aldrig bort existera inom 

akademin, fått ett slags formel. slut i konsistorium". Han 

kunde aldrig komma ,från den öfvertygelsen att profes- 

sor Lagus har tort åtminstone i procedén, och som han 

1) D. 5 jan. 1813. Aminne saml. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



585 

allmännel. ej är ansedd som en man, pa hvilken icke 

interesset och penningen värkar hufvudsakel., hade han 

bort für sin och akademins ära mindre provoquera opi- 

nionens skrik”. I själfva principfragan var Armfelt ense 

med prof. Wallenius. ,,Visserl. önskar jag — fortsatte 

Armfelt — att en grundel. och val bildad ungdom skall 

fran akademins examina vara val beredde att inga 1 affai- 

rerne, men aldrig att examens beviset el. lattheten att 

framträda pa scenen skall determineras efter den erkänsla, 

som flyter till examinatorn utur den studerandes pung. 

— Vore känslor, som borde öfvergå en lag vinnings lyst- 

nad, möjel. att framkalla, sa vore för Abo akademin momen- 

ten inne, da kejsarns munificence satt herrar professorer 

öfver behofvet utaf all prejning, ty Finlands fattige stu- 

derande kunna ej gifva utan pa magens el. klädselns be- 

kostnad. — Men jag vet, att detta ämnet är farligt att 

röra vid, och nämner det blott en passant för en man, 

som förenar med ett högre sätt att se en fullkoml. känne- 

dom af de sma moyens, som vare ynglingar hafva att 

draga sig fram pa den bana de skole ga, om de öfver- 

eifva plogen.“!) 

Efter detta yttrande, som tydde pa en skef upp- 

fattning af tvistefrägan och innehöll obevisade tillvi- 

telser, äterkom Armfelt till samma sak mot slutet af 

året, da han fått tillfälle att taga kännedom af båda par- 

ternas uttalanden. ,Jag håller nu på — skref han den 

4 dec. 1813 till Tengström — med att genomgå de acta, 

som grälet emellan st. rådet Calonius och professor Lagus 

producerat. Jag vill tills vidare suspendera mitt omdöme 

om fonden af saken, som värkel. har flere betänkel. sidor, 

1) D. 10/,, juli. 1813. 
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men hvad formen angar, sa är den fran bérjan till slut 

oanständig och ovärdig ett samfunds medlemmar, som 1 

seder, höflighet och vett borde gifva efterdömen. De unga 

professorer, till hvilkas befodran jag haft den olyckan bi- 

draga, hafva visat en kitslighet i sätt och ord(?), som knappt 

hos en glopaktig student vore férlatel. — och professoren 

Fattenborg och Avellan, som ha den oförskämdheten att 

tala om Calonn älderdoms svaghet, ha gifvit mig ett sä- 

kert matt pa hvad man af dem som lärare och medlem- 

mar af samhället har att vänta sig. — Om desse herrar 

tro, att jag som canceller anser sådant likgiltigt, sa be- 

draga de sig.“ 

Ju mera Armfelt efter ett svårt sjukdomsskof, som 

gjorde hans lynne ännu retligare, fick tid att sätta sig 1 

frågan, 1 desto högre grad ondgjordes han öfver ,upp- 

trädet". Han var öfvertygad om att Lagus’ sträfvan en- 

dast gick ut pa att fa styra; Calonu skrifsätt ater var „ı 

alla afseenden oanständigt". „För att fa vara ovettig — 

menade Armfelt — har han uppoffrat alla de fördelar han 

sa lätt kunnat begagna. Men hans ar och den réputa- 

tion, af hvilken han jouerar, göra att man ej kan bedö- 

ma honom med samma stränghet, som dem hvilka ej 

äga det samma för sig som gubben." !) 

Det var dock icke endast utöfver de tvistande profes- 

sorerne Armfelts förbittring gick. Den vändes jämväl emot 

prokansler, som under den på vanligt sätt fortsatta kor- 

respondensen 1 visserligen artiga, men ironiskt förebrående 

ord gjordes ansvarig för att ha tagit Lagus’ och hans med- 

hällares parti i st. f. att nyttja sin myndighet till deras 

1) Till Tengström 23 febr. 1814. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



590 

näpsande. Som Tengstrém 1 bôrjan af ar 1814 tyckes 1 

enskildt meddelande ha parlerat för sina skyddslingars 

basta, tog sig Armfelt häraf anledning att 1 samma skrif- 

velse, hvari nyssnämnda omdémen om Lagus och Calo- 

nius gafvos, äfven tilldela biskopen följande sarkastiska 

admonition : 

„Den pompeusa éloge Herr Biskopen ger en del af 

de nya professorerne, som akademin fatt genom var gode 

kejsares munificence, borde pa mig göra samma effekt 

som den rekommendation, hvilken determinerade mig att 

hos H. K. M. anhalla om deras befodran; men erfaren- 

heten har afven 1 akademiska mal, oaktadt all min okun- 

noghet, lärt mig, att tron, som, ju blindare den är, for 

oss till den eviga lycksaligheten, likväl 1 timmelig måtto 

har en motsatt värkan och mer skadar än gagnar oss 1 

denna tunga värld. — Folk, lärde, estimerade af Er själf 

som varelser af ära och djupa insikter, hafva försäkrat 

mig, att bland desse herrar funnes sådane, hvilka i Upp- 

sala näppel. kunde vara docenter. — Hvad deras sed- 

lighet — — och principer anga, äro mine notioner sa- 

dana, så att de säkerl. ej häruti kunde vara professorer. 

— Likväl högaktar jag hos T. det starka caracters drag, 

som af intet ej allenast vill göra något, utan äfven myc- 

ket; det är på det viset som de heliga fäderne Pius d. 

II och Sixtus d. V erhållit sin största rätt till odöd- 

eher) 

Två månader efteråt, da Armfelt mottagit Lagus’ och 

konsistoriimajoritetens vidlyftiga förklaringar, berättade 

han för prokansler, att han ,, med ledsnad och bekymmer" 

flere gånger genomläst akterna 1 den obehagliga tviste- 

1) Den 23 febr. 1814. 
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frågan och att han snart skulle afgifva sitt utlåtande, „sä 

litet möjel. ar förledd af de advokats vrängningar och den 

snillefulla sty], som ornerar konsistorii utslag". „Min första 

omsorg skall bli — tillade han — att med all enfald och utan 

all ord- el. lagvrängning fora saken till det den är primitivt 

och sedan lägga omständigheterne 1 rättvisans viktskal. Med 

en moralium professor af annan caractère och mer mora- 

litet än Lagus kunde man måhända våga att examinera 

1 sällskap med sine kolleger 1 den filosofiske fakulteten, 

men nu skulle detta föra till en status in statu, en des- 

potisme och ett mannamån utan exempel och gifva Lagus 

med sine får han förer en sådan fart och suprématie, så 

hela akademins lugn och réputation däraf blefve rubbad. 

Procancellern med allt sitt snille, med alla sine stora 

kunskaper och förtjänster blifver däraf det första offer 

— efter det är 1 hans principe att aldrig nyttja sin makt, 

där hans adresse förfelar. — Förlåt min okonstlade opp- 

riktighet — ty hvarför skulle jag dölja min opinion oss 

emellan? Om en stor del af de nybakade professorerne 

blifva vi aldrig d'accord. Skälen därtill har jag redan 

utredt. — Måtte publiken, äfven på min egenkärleks be- 

kostnad, blifva af Herr Biskopens avis — ingen skall där- 

öfver vara mer och sannare förnöjd än jag." !) 

Armfelt var icke den enda, som gaf prokansler sitt 

höga missnöje tillkänna. Med icke mindre förbittring 

uttalade sig hans sekreterare L. G. v. Haartman om sa- 

ken i den förtroliga och flitiga korrespondens han under- 

höll med sin nådige onkel. ,, Ehuru ung och oerfaren — 

skref han den 22 nov. 1813, fortsättande sina af oss tidi- 

gare ( s. 315) relaterade reflektioner om Armfelts rättvisa 

1) Till Tengström 20 april. 1814. 
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vid adjunkturernas besättande — skall jag dock aldrig ga 

ifrån den 6fvertygelsen, att akademin skulle bättre gå, 

om dess yngre medlemmar, misstroende sina af tidens anda 

besmittade tankesätt, med resignation ville följa det ef- 

terdöme de hafva uti sina äldre kolleger, hvilka, under 

ett fjerdedels- sekel, varit akademins fra och upplysnin- 

gens sanna befrämjare inom vårt fosterland! Jag stärks 

i denna min öfvertygelse, da jag laser handlingarne uti 

målet emellan Calonius och Lagus. Tills vidare suspen- 

derar jag mitt omdüme om saken, men aldrig skall jag 

kunna anse de yttranden, nagre af de yngre professo- 

rerne uti denna sak afoifvit, enlige med deras egen och 

den domstols värdighet, till hvilken akademins äldsta lä- 

rare, som njöt allmänhetens odelade aktning såväl inom 

som utom lands, hade vädjat uti en sak, som under för- 

fattningarnes ofta missbrukade skydd angrep dess fram- 

farne och närvarande tjänstemanna befattning. Men — 

jag lämnar detta oangenäma ämne, olyckligtvis ej för 

sista gången, ty nog lär jag ännu få befatta mig med 

denna scandaleusa sak. Önskeligt hade det varit, om 

man, som Farbror så sant och skönt yttrat sig, hade 

kunnat kasta en slöja öfver dessa svagheter och misstag 

samt, åsidosättande minnet af framfarne händelser, med 

en lugn blick skåda in [i en] ljusare framtid!” 

Kände sig Tengström pinsamt berörd af Armfelts 

„okonstlade uppriktighet", så måste han haft ännu sva- 

rare att fördraga ett så myndigt uttalande af den „unge 

och oerfarne“ kanslerssekreteraren. I sitt svar till denne 

tyckes han också gifvit sin unge vän det goda rådet att 

uttala sig med större måttfullhet, ty en månad efteråt 

svarade v. Haartman, att han ansåg sin nådiga farbrors 

yttrande „om den moderation man 1 allmänna affairer bör 
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iakttaga“ som ett nytt bevis pa dennes förtroende och 

ynnest. Ehuru „af ett mera sangviniskt temperament‘, 

hade han sökt följa denna grundsats, och han var 

glad öfver att endast „passive“ behöfva deltaga 1 målets 

slutliga afgörande mellan Calonius och Lagus. Men om 

sin mening 1 förevarande ämne yttrade han frimodigt: 

»Af hjärta och själ föraktar jag denne senare och hans 

yngre kamrater, som pa ett sa ovärdigt och oanständigt 

sätt angripit Caloni heder och ämbetsmanna befattning; 

jag medgifver, att moderation bör grundlägga alla beslut 

rörande ärender af större vikt, men jag tror att denna 

regel, liksom allt annat, tål undantag. Det gifves tillfäl- 

len, då öfverheten bör nyttja all den makt, hon äger; jag 

tror förhållandet vara sådant uti ifrågavarande sak. En- 

dast genom Lagi afsättande kan det onda utrotas. Det 

är min tanke; excellensens känner jag ej ännu: han torde 

afvakta konsistorii förklaring. Jag hoppas Farbror ej illa 

upptager den uppriktighet, med hvilken jag yttrat mig: 

den ingår uti den djupa vördnad och sanna tillgifvenhet, 

med hvilken jag städse har äran framhärda etc."!) 

Ännu mindre än det föregående uttalandet kunde 

detta tillfredsställa prokansler, som därtill ännu intogs af 

farhåga för att det af v. Haartman så raskt förordade 

botemedlet mot oron värkligen påtänktes. Ty i ett föl- 

jande bref fann sig v. Haartman föranlåten att lugna sin 

nådige farbror med den förklaringen, att någon fråga icke 

förevarit om Lagus’ afskedande. Men för egen del för- 

svarade han en sådan åtgärd med ord, som bebådade den 

blifvande byråkraten. 

„Jag tviflar pa — skref v. Haartman den 2, 1814 

Nema dees 1813: 
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— att det nagonsin varit frâga om att afsätta Lagus; 

uppå hvad skäl sådant skulle ske, kan jag icke inse. 

Emellertid nekar jag icke, det jag önskade, att det hade 

kunnat värkställas. Jag anser det för ganska olyckligt, 

icke allenast för akademin speciellt, utan för hela sam- 

hället, att någon anledning icke finnes uti författningarne 

att afsätta eller åtminstone för någon tid suspendera en 

ämbetsman, som, stödjande sig på sitt medhåll, uppenbar- 

ligen leker med öfverhetliga författningar. Jag erkänner 

visserligen förträffligheten af den grundsats, att vi icke 

själfve skola gifva anledning till att kullkasta eller att 

göra intrång uti vår af kejsaren stadfästade konstitution. 

Men är icke det ett fel uti denna konstitution, att lagbry- 

taren skall stadna utan ansvar, att någon enskilt utan 

näpst skall våga förklara eller rättare sagdt vränga en af 

öfverheten utfärdad förordning. Sådant är Lagi förhäl- 

lande; af denna öfvertygelse blir jag alltid. Att den för 

öfrigt icke kan hafva någon influence på saken, torde jag 

icke behöfva säga. Excellensen är icke, som Farbror 

nogsamt vet, en man, som låter sina underhafvande göra 

intrång på hans öfvertygelse. Och skulle han äfven vara 

det, så försäkrar jag, att det icke är mitt sätt att uti 

någon sak göra honom propositioner. Olyckligtvis vet 

jag alltför väl, att man tror motsatsen; men det är icke 

första gången man misskänner des hommes en place. La- 

gus kan således vara trygg, att det yttrande jag haft för 

Farbror om dess afsättande icke skall hafva några suiter!“ 

ale + 

Alla tecken tydde sälunda pa att en storm var 1 

antågande. Och den uteblef icke. Den 5 maj 1814 g. st. 

var Armfelt slutligen, efter mycket begrundande, färdig 
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med sitt utslag 1 det celebra tvistemälet, hvars utgång 

motsågs med spänning vid den kejserliga akademin. Ut- 

slaget blef ett nederlag för konsistorii pluralitet, utan att 

därför utgöra mer än en half „bönhörelse“ at Calonius. 

Efter en inledande anmärkning mot den af konsistorium 

åt klaganden gifna besvärsanvisningen, förklarade kansler, 

att konsistorium, såsom Calonius velat göra gällande, icke 

varit befogadt att slutligen afgöra målet, utan bort hän- 

skjuta det till kansler. Enligt dennes mening hade näm- 

ligen konstitutionernas stadganden om enskilda tvister 

m. m., som hörde under konsistorium (IV cap. 3 membr. 

11 § och III cap. 4 § 5 mom.), icke här sin tillämpning. 

Utan då Lagus bestridt lagligheten af juridiska fakulte- 

tens 1 flera år utöfvade examensrättigheter, , hvarigenom 

de akademiska ärendernas oafbrutna och jämna gång så- 

som ovillkorligen hörande till det akademiska värkets 

lugn och bestånd 1 detta hänseende rubbades“, så fö- 

relag har ett fall, som hemföll under de i VII cap. 7 8 

omtalade tvister och mal, genom hvilka det akademiska 

värket försattes 1 fara och våldsam skakning. Och für- 

klarade kansler forty, att han funnit godt att, med upp- 

häfvande af konsistorii utslag till alla delar, taga målet 

till sin omedelbara pröfning. Men da han därjämte funnit 

författningarna otydligai med afseende a beviljandet och 

anställandet af de juridiska examina, hvarför man ock 

under olika tider tillämpat dem pa olika sätt, sa hade 

han icke ansett det tillständigt att själf förklara författnin- 

garnas mening, utan hade han anhållit hos H. K. M:t 

om en nådig förklaring, efter hvars inhämtande han 

ämnade närmare utlåta sig i hufvudsaken. 

Hade Armfelt följt föregående kanslerers sedvana, 

skulle han stannat vid detta utslag, som uppsköt afgörandet 
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i de egentliga tvistefragorna och som naturligen hade till 

följd, att tidigare praxis skulle tills vidare blifva bestan- 

dande. Men Armfelt åtnöjde sig icke därmed. Irriterad 

som han vid denna tid var af sin sjukdom och förbittrad 

öfver ,uppträdet" 1 konsistorium, lät han sitt utslag ät- 

följas af kommentarier, hvilka gåfvo must och lif åt reso- 

lutionens juridiskt torra satsbyggnad. I en särskild skrif- 

velse — ställd till prokansler, rektor och amplissimum con- 

sistorium och daterad, äfven den, den 5 ma] — under- 

kastade Armfelt såväl de egentliga tvistefrågorna som de 

båda „faktionernas“ uppträdande en allvarsam kritik. Pa 

ett mycket eftertryckligt sätt förebrådde han prokansler 

och konsistorium särskilda, äfven af Calonius framhållna 

oriktigheter 1 rättegångssättet — fel som svårligen gåfvo 

»fördelaktiga begrepp om måls och ärenders handte- 

rande 1 consistorio* — jämte det han förehöll dem 

att icke hafva bemödat sig om konfliktens fredliga ut- 

jämnande. Vidare anmodades konsistorium att så fort 

sig göra lät uppgöra och till honom insända ett förslag 

till allmän författning rörande sådana examinas beviljande 

och anställande, som fordrades af inträdessökande icke 

blott till rättegångsvärken, utan ock till andra grenar af 

civila styrelsen. Men intills den nya författning, kansler 

beslutit anhålla om hos kejsaren, emanerat, skulle de om- 

tvistade examina fortsättas på sätt som under senare 

tider varit brukligt, således 1 enlighet med den uppfatt- 

ning Calonius och minoriteten füreträdt. *) 

1) K. K. B. Den förändring vidtogs dock fr. o. m. höstt. 1813, 

att konsistorium utsatte tiderna för de publika förhören efter fram- 

ställning af jurid. fakult., som tilläts att med hänsyn till examinan- 

dernes antal använda för ändamålet 1 à 2 dagar. K. P. 5°/,,, /,, 1813; 
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Armfelt uttalade den förhoppningen, att hans erin- 

ringar skulle af prokansler och consistorium academicum 

uppfattas sasom ett nytt bevis pa hans bemüdande att 

jämte den tillgifvenhet han hyste för dem söka uppfylla 

sina plikter sasom kansler. Och sasom für att ytterligare 

framhålla denna sträfvan slöt han sin förmaningsskrifvelse 

med följande ampra sens moral: 

„Da jag nu, pa sådant sätt, meddelat Herr Biskopen 

och Consistorium academicum de omständigheter, à hvilka 

jag uti ifrågavarande mal trott meg böra fasta Herr Bi- 

skopens och Consistorii academici närmare uppmärksam- 

het, har jag icke bort lämna ovidrérdt det skrifsätt, hvil- 

ket sa val à statsrådet Caloni sida som af nagre ibland 

consistoru ledamöter, hvilke professoren Lagi oftanämnde 

åtgärd godkänt, nyttjadt blifvit. Jag hade af statsrådet 

Calonius väntat mera skonsamhet emot sin vederpart och 

den domstol, där han själf är ledamot; men — äfven af 

allmänna sammanlefnaden hade jag anledning att förmoda 

ett mindre förolämpande förhållande emot statsrådet, än 

honom nu vederfarits. Den upplysta allmänheten ogillar 

med skäl hvarje anfall emot en förtjänt man, vid aftonen 

af hans nyttiga och värksamma lefnad, — isynnerhet da 

G. G. Hällströms mem. pr. 1 fråga om de akad. vittnesbörden för 

jurisstuderandene, hvilka utfärdats af rektor och univ. sekreteraren, 

beslöts den 19/, 1814, att de, i enlighet med förf. af 1750 och ett 

bruk, som enligt rektor Hällströms undersökningar rådt intill år 1773, 

först skulle justeras i konsistorium. Beslutet fattades efter en het 

omröstning, hvarvid Lagus och de samma professorer, som tidigare 

understödt honom, förordade förändringen, medan de öfriga ville 

öfverlåta frågan till rektors egen pröfning och med Pippingsköld an- 

sågo, att man hellre borde följa gammal praxis än gamla otjänliga för- 

ordningar. Det tillämpades de följ. åren. K.P. 1°/,, 5/,, ?/,, 1814 m. m. 
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när den ej ännu sett värkningarne af det nit, angriparen 

söker adagalagga. Consistorium academicum har igenom 

det sätt, pa hvilket ifragavarande mal blifvit behandladt, 

ådragit sig samtidens mindre fördelaktiga uppmärksamhet; 

eftervärldens omdöme därom lär icke vara tvetydigt! Som 

canceller har jag icke kunnat undgå att förehålla veder- 

börande obehörigheten häraf, men — 1 det jag uppfyller 

detta för mig högst oangenäma åliggande, äger jag det hopp 

att aldrig behöfva förnya det — så kärt samtelige af con- 

sistorii academic! medlemmar annors är att bibehålla min 

tillgifvenhet och allmänhetens aktning samt att undvika 

lagarnes tillbörliga näpst. 

Detta är hvad jag uti ifrågavarande mål nu bort för 

Herr Biskopen och Consistorium academicum omnämna. 

Lika med hvarje vältänkande af akademins medlemmar, 

hade jag önskat, att denna tvist aldrig blifvit väckt; men 

då den en gång uppkom, hade jag gärna sett något å 

procancellerens och consistorii sida användt bemödande 

att bilägga densamma. Om framgången af ett sådant, 

med fadersandan i de akademiska konstitutionerne så en- 

ligt bemödande, kunde jag ej tvifla, då professoren Lagi 

ofta yttrade varma nit för akademins anseende och fo- 

sterlandets väl gaf mig anledning att hoppas, det han ge- 

nom sättet att ådagalägga detsamma icke ville störa säm- 

jan och enigheten vid akademin. Hvem af consistoru 

academici ledamöter är icke ense med mig därom, att 

ändamålet med akademins inrättning aldrig uppfylles, om 

ej hennes lärare i samdräkt arbeta därpå? Och har icke 

sednare tiders erfarenhet visat oss, att icke det helas för- 

störing caractériserar det sanna, från alla individuella af- 

sikter skilda nitet? Det är onekligen hvarje akademisk 

lärares plikt att outtrötteligen och så vidt på honom an- 
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kommer söka bilda den studerande ungdomen till upp- 

lyste och nyttige medborgare, till redlige och kunnige 

ämbetsmän; men, mine herrar! latom oss göra det — ty 

jag hoppas att icke behöfva försäkra Eder om mitt värk- 

samma biträde härutinnan — pa ett sätt, som är fören- 

het med det helas bestånd och öfverensstämmande med 

var monarks nadiga afsikter, hvarje enskilds och samhäl- 

lets billiga fordringar och kommande släkters välgång." !) 

Det må för visso medgifvas, att en del consistoriales 

genom sin oefterrättlighet och trätlystnad gifvit kansler 

fullgod anledning att tilldela den akademiska senaten en 

lektion om kollegialitetens fordringar. Och det råder intet 

tvifvel därom, att hans tuktande ord framsprungo ur be- 

gäret att upprätthålla akademins reputation och att åstad- 

komma en förbättring i den kollegiala samlefnaden. Åt 

hans admonition må därtill ännu det erkännande gifvas, att 

den var affattad i den bildade världsmannens beherskade, 

urbana språk, där ordalagens soignerade form väl lika 

mycket får räknas den diplomatiskt varsamme sekreteraren 

som hans temperamentfulle förman till förtjänst. Men 

man har svårt att värja sig för den föreställningen, att om 

Armfelt också, såsom han för prokansler uttryckte sig, 

sträfvade att ,med all enfald och utan all ord- el. lag- 

vrängning“ afgöra tvistefragan, han dock lät sig pavarkas 

af tidigare mottagna préjugéer mot en del konsistorie- 

ledamöter, omdömen, som måhända underhöllos genom 

enskilda rapporter fran Abo. Och med ännu större viss- 

het torde det kunna sagas, att de i skrifvelsen till kon- 

1) K. K. B. 1814—1815. 
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sistorium uttalade bäska förmaningarna rönt invärkan af 

den sjuklighet, som sedan föregående ar tärt pa Armfelts 

hälsa och som vid denna tid ingaf hans omgifning den 

största oro. Förmaningarna till konsistorium utgjorde 

sålunda ett under en tid af större retlighet i lynnet till- 

kommet uttryck af det missnöje Armfelt alltid och i grun- 

den hyst med anledning af vissa svagheter hos det aka- 

demiska kollegiet, dess preses och ledaméter. ') 

Om de intryck föredragningen af kanslers medde- 

landen gjorde på konsistorii medlemmar inhämta vi intet 

annat än att sedan skrifvelsen med dess „ätskillige erin- 

ringar" blifvit uppläst, tillsades examinationsutskotten att 

skyndsammast afgifva sina betänkanden rörande de blif- 

vande examensfordringarna.?) Men vi kunna nogsamt sluta 

till, att de konsistorii ledamöter, som närmast åsyftades med 

admonitionen, om de ock officiellt med tystnad böjde sig 

under ,remarquerna“, de i sitt inre måste känt sig djupt 

berörda och att den , gränslösa, 1 alla skiften oföränder- 

liga erkänsla", de tidigare uttalat för sin högste styresman, 

sin älskade kansler och välgörare, undergick en föränd- 

ring, som icke var till fördel för Armfelt och hans minne 

vid akademin. Några enskilda uttalanden af consistoria- 

les känna vi icke till, men då kanslerssekreteraren L. G. 

v. Haartman — som fått nedskrifva och troligen stilisera 

admonitionen, så väl som tidigare de vackra tacksägel- 

serna — någon tid efteråt talade om Armfelt såsom aka- 

1) Eget är, att Armfelt vid slutet af sin första kanslerstid, i 

skrifvelse af den !*/, 1772, tilldelade konsistorium en admonition, om 

ock af lindrigare art än den nu ifrågavarande, med anledning af 

trögheten vid akademiska ärendens behandling. K. o. K. B. 

2) K. P. %/, 1814. 
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demins ,misskände kansler”, kunna vi godt förstå, hvad 

som föranledde detta yttrande.!) 

Särskildt matte admonitionen värkat bittra känslor 

hos den regeringsvane biskop Tengström. Under ett halft 

ars tid före den slutliga resolutionen hade han tid efter 

annan fått mottaga Armfelts förberedande uttalanden af 

misshag och därunder 1 ord, som han icke var van vid, 

fått veta, att han själf på grund af efterlatenhet och par- 

tiskhet hade sin goda del i oskicket inom konsistorium. 

Och ett par veckor efter resolutionens mottagande fick 

han ånyo skäppan full. På anonym väg hade det redan 

före resolutionen kommit till Armfelts kännedom, att La- 

ous och Ahlstedt skulle begått orättvisa 1 en kameralexa- 

men, d. v. s. upprätthållit större fordringar än sagesman- 

nen godkände, och Armfelt hade varit nog oförsiktig att 

med anledning häraf genast gifva uttryck åt sin förbitt- 

ring öfver de nämnde herrarnes grällystnad och sträfvan 

att ,med elake procedéer forcera sig till considération 

och influence", jämte det han förklarade, att om ock pro- 

kansler lät 1 nåder allt passera, så ägde han, om han blef 

„pousserad a bout — — — moyens öfrige att stäcka fac- 

tionens mod“.?) Därpå hade nya, palitligare meddelanden 

ingått, hvilka förmådde Armfelt att återkomma till den 

ledsamma frågan. ,Hur Lagus och Ahlstedt i en kame- 

ralexamen kunna komma att spela så péremptoire röler 

— skref han i slutet af maj till prokansler — är värkel. 

ett bevis på den olidel. confusion 1 principerne vid exa- 

mina, som nu vid Åbo lärosäte tjänar faction till täcke- 

mantel. Men äfven denna mantel skall nu af kejsarn få 

1) v. Haartman t. Tengström °/,, aug. 1814. 

?) Till Tengström 27 apr. 1814. 
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sin forme, och unnar Gud mig hälsa och lif, skall val alla 

dominations försök minskas i sin nuvarande tilltagsenhet.“ 

Och för prokanslers räkning tillade han följande om hög 

irritation vittnande passus: ,Jag vill ej här yttra mig öfver 

den passive ton, den liknöjdhet, (med) hvilken procancellern 

af flere enskilte considérationer antagit som basis för 

sin conduite. — Ma hända att den fullkoml. säkerhet, som 

de orolige hufvuden därigenom fått, aro förste orsaken 

till de utbrott vi sett och som skola göra akademin en 

evig tort, ty hvad hade varit för oss förmänl. än atti en 

moment, da vi af alla jalouseras, icke adraga oss publi- 

kens attention — och det som värkel. kältringar. Men 

olyckel. vis ser Herr Biskopen och jag olika 1 allt detta. 

— Min önskan blir således uppriktigt, att jag ser skeft 

och far orätt. — Med den aktning, som är allmän för 

Ert snille, med den considération Era ämbeten gifva — 

behöfdes likväl icke att hos några ynglingar, Ni fram- 

dragit, söka vänskap och tillgifvenhet, där vördnaden 

varit nog utaf och nyttigast. — Vilja hafva alla till vän, 

är ej görligt, utan på bekostnad af plikter el. känslor, 

avec lesquels on ne saurait composer. — Med den oför- 

änderligaste vänskap och den fullkomligaste hégaktning 

har jag äran framhärda“ etc.) 

Vi känna inga uttalanden af Tengstrôm, hvilka skulle 

direkt hänfört sig till de bittra admonitioner! han fick 

uppbära. Men sa djupt tyckes han tagit dem, att han 1 

första stunden var betänkt pa det ovanliga steget att 

söka befrielse atm. fran prokansleriatet, som numera blifvit 

för honom en källa till förödmjukelser. I början af ar _ 

1814, da han redan haft kinningar af Armfelts onad, be- 

klagade han sig for denne üfver arbetstrôtthet och gjorde 

1) Den °*/, 1814. : 
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måhända antydningar om sin önskan att draga sig till- 

baka från en del ämbetsgöromål. Men Armfelt slog 

bort dessa funderingar med beröm öfver biskopens sti- 

listiska förmåga, som vittnade om full arbetsvigör. Utta- 

lande sig på sätt, som vi redan känna, om Tengströms 

litterära produkt , Prolog till stora operan”, tillade han 

tröstande: ,Kom nu ej mer och tala mig om Era år, om 

Er utmattning af arbete; när man är så moraliskt rik på 

arbetsförmåga och hufvud, så är man aldrig gammal, och 

oförmögenhet är svår att imaginera, till och med en per- 

spective.“ En månad senare, då Tengström åter tyckes 

talat om behof af hvila för litterära arbeten, svarade Arm- 

felt: ,Som kosmopolit och isynnerhet som finne önskade 

jag, att Herr Biskopen finge fullfölja sin plan att åt ef- 

tervärlden lämna de interessante minnes- och snillefoster, 

som redan flutit och än kunna flyta ur Er penna, och står 

det i min makt att till någon del lätta bördan af de trå- 

kiga mekaniske befattningar, som borttager Er tid, så 

anser jag det som en plikt. Intet mattar och dödar ar- 

betsförmågan och snillet så fullkoml. som likformige 

och inom en viss krets inskränkte détailler. Nästa som- 

mar passerad på landet i lugn, brunnsdrickning och god 

régime skola ater föra T. till en slags ungdom. “!) 

Efter detta tyckes Tengström fått nog af sina för- 

känningar hos kansler, men 1 stället diskuterade han ab- 

dikationsfragan med dennes sekreterare, förmodligen 1 af- 

sikt att fa sina uttalanden befordrade vidare. Midsommar- 

tiden 1814 skref v. Haartman till sin nädige farbror: 

»l dessa dagar har jag haft äran emottaga min nadige 

Farbrors senaste af den 21 dennes. Det har gifvit mig 

1) Den 19 jan, 23 febr. 1814. 
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anledning till si manga betraktelser, att jag ej kan neka 

mig det nöjet att nu redan besvara det. Jag gör det 

utan all annan pretention än för att kanske bevisa, huru 

uppriktigt jag önskar, att alltid få vara 1 den nära rela- 

tion med min Farbror, som hittills Det kan väl ingen 

vara mera berättigad än Farbror att få tillbringa sina 

återstående dagar uti lugn och skild fran alla publiqva 

befattningar. Ingen kan uppriktigare än jag önska Far- 

bror detta lugn, ehuru jag lika uppriktigt tillstår, huru 

mycket icke allenast landet, utan äfven akademin därige- 

nom förlorar. Min egen förlust i detta fall må jag icke 

nämna om: den är oersättlig för en ung man, som, med 

alla andra fel, icke delar tidehvarfvets och sina jämnåri- 

gas förakt för den 1 samhällets tjänst granade alderdo- 

mens erfarna råd. Jag hyser dock det hopp, att alltid få 

nalkas min Farbror med min vanliga uppriktighet. Och 

om jag äfven ej ägde detta hopp, är jag ej nog egoist att 

för min skull önska Farbrors kvarblifvande uti affärerna. 

Men annat är förhållandet, då fråga blir om akademin och 

det allmänna. Sinnena vid akademin äro icke lugna, 

icke enige. Det behöfs en fredlig man, som njuter allas 

förtroende, för att kunna samınanhälla det hela. Hon 

ägde det uti min Farbror, hon kommer att äga motsatsen 

uti den, som utan tvifvel blir Farbrors efterträdare. Jag 

vill ej fråntaga någon, ej mindre honom, hans värkliga 

förtjänster, men framtiden skall utvisa, om han som pro- 

canceller gagnat eller skadat akademin." 

v. Haartman antydde icke närmare, hvem han me- 

nade, och vi måste afstå från visshet i detta ämne.!) Men 

1) Möjligen kunna vi gissa på professor primarius, domprosten 

G. Gadolin, som åtm. en gång under korrespondensen med Tengström 

omnämndes af v. H. med misshag. 2 
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han framhöll lika hemligsfullt, hurusom , allt tyckes båda 

en förändring uti det allmänna”, ,allt önskar en omstöp- 

ning af styrelsen", och han lämnade osagdt, om denna 

förändring låg „uti själfva sakens natur, såsom nödvändig, 

eller om vi ej snarare själfva, att jag så må säga, provocerat 

den“. De voro icke så få till antalet, som trodde ,sig 

vuxne den befattning att omskapa styrelsen". Haartman, 

som själf hyste ,föga kärlek för förändringar och pro- 

jekter“, ansåg det därför för en stor lycka, om man finge 

begagna sig af Tengströms vidsträckta erfarenhet. „Men 

— tillade han — jag afbryter detta ämne för att icke 

gifva anledning till någon misstydning af mina tänkesätt, 

hvilka alltid äro och blifva välsinnade, om de äfven nå- 

gon gång, eller kanske i de festa fall, skilja sig ifrån 

andras. Vare detta endast sagdt för att ådagalägga, huru 

önskeligt det vore för det allmänna, om Farbror ej retire- 

rade sig. 01) 

Tanken pa reträtt sysselsatte ännu en tid framåt 

Tengström, och den tyckes t. o. m. ha kretsat kring möj- 

ligheten af ett afstående från själfva biskopsämbetet. En 

månad senare, den !5/, g. st., skref näml. v. Haartman 

ånyo: ,Svårligen torde den retraite, Farbror önskar er- 

hålla, kunna afslås. Det torde dock ej gifvas något exem- 

pel hos oss, att en biskop tagit afsked! Då man passerat 

60 år, är man visserligen berättigad att få lämna alla 

publiqva affärer. De flesta människor önska dock redan 

att vid de åren, då man äger full kraft och virksamhet, 

få retirera sig! Jag tror mig ej hafva orätt, då jag på- 

står, att det är ett allmänt drag uti vårt national lynne. 

1) Den 20 juni 1814. 
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Det är kanske en följd af den, att jag så ma uttrycka 

mig, melankoliska svarmodighet, som man tillägger fin- 

narne 1 allmänhet. Manne ej de flesta af oss sträfvat och 

sträfva for atti lugn fa njuta af lifvet? Sadan är atmin- 

stone min egen büjelse.“1) 

Det är vanskligt att söka afgöra, huru pass allvar- 

samma prokanslers och biskopens abdikationsplaner voro. 

Men mycket troligt är, att Tengströms mening var att 

taga den ömtåliga frågan till tals under den färd han 

vid samma tid planerade till Petersburg såsom stiftets 

representant 1 den tidigare omtalade lyckönskningsdepu- 

tationen. Den '4/, anmälde Tengström i konsistorium, 

att han ämnade sig till Petersburg med anledning af kej- 

sarens förväntade återkomst, och samma dag annonserade 

han om sin ankomst för Walleen, som uppmanades att 

upphyra rum fran den !4/,. Anledningen till resan bort- 

föll i och med förbudet mot deputationen. Men efter 

hvad Walleen uppgifver, hade Tengström redan innan 

frågan om deputationen uppstått, för honom yppat sin 

afsikt att under hösten företaga en resa till Petersburg; 

han antog därför, att denna möjligen skulle ske under alla 

Den 15/, 1814. v. Haartman hade kort därförinnan blifvit 

utnämnd till assessor i Vasa hofrätt med bibehållande af sin exped. 

sekreterarebefattning. Med anledning häraf nämnde han för 'Teng- 

ström, att han önskade inskränka sig till förvaltningen af denna 

syssla, men att hans omständigheter icke tilläto det. ,Då jag här 

depenserat hälften af min förmögenhet — skref han -- skulle jag 

knappt kunna lefva i Vasa för min lön och hvad af denna förmö- 

genhet återstår. Jag får således lof att hålla ut — och ehuru det 

ej instämmer med min böjelse, vördar jag det som en Försyns skic- 

kelse för mig! Torde dock hända — att jag snart nog får följa 

denna böjelse!" 
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omständigheter, och önskade veta, huruvida Tengström 

ämnade infinna sig på utsatt tid eller senare.!) 

Färden till rikshufvudstaden blef för denna gång 

icke af och tvennne dagar efter det Walleen begärt när- 

made instruktioner inträffade en händelse, som för en 

tid omöjliggjorde hvarje hopp om befrielse från den aka- 

demiska bördan. Glömd blef planen dock icke och tre 

år senare blef den värkligen realiserad, af andra skäl. 

Under tiden hade Tengström fått tillfälle att med större 

lugn öfverväga den Calonius—Lagus’ska tvistefragan, och 

han fann då, att Lagus och hans ,medhallare“ icke varit 

så alldeles utan fel, som han tidigare velat göra troligt. 

I ett bref af 11/, 1816 till frih. Rehbinder, vid denna tid 

kanslers medhjälpare, medgaf han på tal om Lagus’ 

„missöde att råka 1 fält med gubben Calonius“, att Lagus 

„kanske hade orätt i formen och sättet och ej nog be- 

tänkte, 1 hvad tidepunkt han ville åstadkomma en nödig 

förbättring i vår ungdoms akademiska uppfostran och 

handledning”. Men han hade för detta felsteg blifvit be- 

dömd strängare än han förtjänt, och i hufvudsaken, det 

vidhöll biskopen, hade han , ofelbart rätt”, hvarjämte den 

af honom väckta , motionen” hade gifvit anledning till det 

förslag till juridisk examensförordning, som konsistorium 

enligt kanslers befallning nyss afgifvit och hvaraf Teng- 

ström förväntade sig ,ett ovärderligt gagn för fosterlan- 

dets framtida administration“. 2) 

4) K. P. 4/, 1814; Walleen +t. Tengström ?”/,, !/, 1814; L. G. 

v. Haartman till d:o 15/, 1814. Äfven för v. Haartman tyckes Teng- 

ström nämnt om sina resplaner. v. H. t. T. °°/, 1814. 

?) Meningen var att utvärka at Lagus WI O. IV, som gafs 

först 1819. Om sin van yttrade biskopen för öfrigt: ,Med ett huf- 

vud af de basta (kanske det bästa?) vid akademin förenar han en 
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För egen del torde prokansler icke förglömt den svåra 

behandling han efter en tioårig, tämligen obestridd rege- 

ring fått utstå under Armfelts sista tid. Vi torde knappt 

fara vilse, om vi antaga, att hans tankar gingo tillbaka 

till den tidens vedervärdigheter, då han några år senare 

i en skrifvelse till Rehbinder yttrade: ,Jag har varit 1 

tillfälle att både gifva och mottaga så kallade skrapor, 

och jag försäkrar Herr Baron af mångårig erfarenhet, att 

de sällan medfört det gagn man därmed åsyftat, väl för- 

bittrat, men sällan förbättrat, mer förlamat än stärkt 

känslan för en rättskaffens utöfning af ämbete och plikt." +) 

solid akademisk érudition och en värma för ljus, för tankefrihet och 

akademins bästa, som har min hela högaktning." Tyvärr hände sig 

något senare under året, att Lagus angafs hos Rehbinder för att ha 

uppträdt med opassande myndighet såsom opponent mot mag. C. G. 

Ottelin. Rehbinder uttalade i skrifvelse till Tengstrém sitt stora 

misshag öfver uppträdet och särskildt öfver Lagus’ andel dari; han 

framhöll, huru litet sådana personliga tvister hedrade acteurerne sjalfva 

och den krets de tillhörde. Det lät nästan som i Armfelts dagar. 

Tengström svarade lugnande, att konversationen vid disputationstill- 

fället varit ,varm“, men att intet anstötligt eller ovettigt ord yttrats. 

Rehbinder t. Tengström 4 dec. 1816, Tengström t. Rehbinder 18 dec. 

1816. 

1) D. 12 febr. 1819. 
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Armfelts eftermäle. 

Resolutionen i den Calonius—Lagus’ska tvistefragan 

och den däraf föranledda admonitionen till det akade- 

miska konsistoriet hörde till de sista meddelanden, som 

aflätos af Armfelt till Abo akademi. Tre månader senare 

slöt han sin skiftande och ofta äfventyrliga, men alltid 

värksamma och under de sista aren mer än nagonsin be- 

tydelsefulla, af eftervärldens tacksamma hagkomst för- 

tjänta lefnad. 

Redan pà vären 1813 hade Armfelt begynt att ı sina 

skrifvelser till Tengström och andra tala om sin fatala 

hälsa och därefter äterkom han tidt och ofta till sina ned- 

satta arbetskrafter. Mot slutet af nämnda är träffades han 

af häftiga sjukdomsanfall, som han visserligen genomeick, 

men efter hvilka han icke vidare repade sig. „En dödelig 

sjukdom — skref han den 5 jan. 1814 till Tengström — 

som nära trenne veckor hölt mig vid sängen, har hindrat 

mig att förr besvara Herr Biskopens ärade bref.“ För J. 

A. Ehrenström, sin , gamla goda vin och olyckel. com- 

pagnon i Helsingfors", som han plägade ihagkomma 

med skrifvelser ett par gånger i veckan, förklarade han, 

att han förutsåg slutet och att han for egen del gjorde 

det med tillfredsställelse, ty han var trött vid lifvet och 

tyckte, att han gjorde den bästa figur invid Aminne kyrka, 
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3 famnar under jorden. Och litet senare yttrade han: ,Ma 

position me paraît de jour en jour [plus] infortunée, que 

je ne puis comprendre, pourquoi la Providence s’est plût à 

prolonger mes maux gratuitement. Mais chaque mortel a 

assez de sa propre douleur, la sienne lui suffit.“ 1) 

Året 1814 blef för Armfelt ett år af fortsatt svårt 

lidande, afbrutet endast af korta hvilotider. I korrespon- 

densen med Ehrenström kunna vi så godt som dag 

för dag följa med sjukdomens förlopp och med skift- 

ningarna af tröstlöshet och hopp 1 patientens spän- 

stiga sinne. ,Ma faiblesse est extrême“, ,toujours la 

même faiblesse“, „rätt nu mistar jag hopp och täla- 

mod“, sjuk ,sa att jag stundtals haller pa att mista for- 

ståndet", , det ser ut som om jag vore confisquerad för 

alltid och utan hopp till rétablissement“, — sadana och 

liknande uttryck återkomma jämt och ständigt. Stun- 

dom måste Armfelt af trötthet afbryta brefven, som han 

tidtals skref halflıggande, och öfverlåta åt sin grefvinna 

att komplettera builetinerna. Tillståndet förvärrades ge- 

nom Petersburgs råa klimat samt till följd af oron för 

det stora krigets slutliga utgång, för kejsarens öde och de 

finska „affairerna“. Till dessa ,chagriner“ kommo ännu 

förargelser öfver tråkiga nyheter från hemlandet, som 

satte Armfelts känslor 1 svallning, och icke minst rän- 

kerna af de mot Finland afvogt sinnade intrigörer, hvilka 

från första början motarbetat hans inflytande. Men den 

„constitution de fer“ han ägt, den ovanliga viljestyrkan 

och det stora intresset für världshändelsernas gång hôllo 

modet uppe och gåfvo kraft att bära lidandena och omsor- 

gerna. Sedan planen att låta transportera sig till Åminne 

1) Den 30 nov. 1813, 5 jan. 1814. 
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mast öfvergifvas, flyttade Armfelt högsommartiden ut 

till Tsarkoe-Selo, dar tillståndet något förbättrades, men 

utan att gifva egentliga förhoppningar om tillfrisknande. 

Armfelt gladde sig som ett barn åt flyttningen, berättade 

han åt Ehrenström, och tyckte att hälsan förbättrades, 

men, tillade han med samma, „il y a des moments ou je 

suis accablé de lassitude“.1) 

Med stigande oro följdes Armfelts hälsotillstånd af 

hans närmaste omgifning och af dem, som ı den sjuke 

statsmannen vördade ett af de främsta stöden för Finlands 

statsskick. Bland dem var det mähända ingen, som 1 

högre grad än Walleen kände sig oroad af tanken pa 

ett ombyte 1 Armfelts héga ämbete. Han hade, sasom vi 

känna, dragit sig tillbaka fran befattningen med de aka- 

demiska ärendena redan under Speranskys sista tid, men 

sasom ledamot af den finska komitén hade han kommit 1 

flitig beröring med Armfelt och därunder lärt känna 

dennes svagheter och styrka. Till en början ansåg han 

sig bemött med bristande förtroende och égard; han kla- 

gade för Tengström öfver att hans och Rehbinders menin- 

gar ofta ignorerades, och senare berättade han om obe- 

hag, han haft af Armfelts oförsiktigheter. Men han drog 

sig icke för att gifva sitt stora erkännande åt dennes stats- 

mannaförmåga, patriotism och inflytande hos kejsaren, 

och vi veta, att han hälsade med tillfredställelse Arm- 

felts utnämning till kansler. BL a. framhöll han såsom 

!) Ehrenstr. afskr. saml. Till Tengström skref Armfelt den °/, 

1814, att han återigen varit för döden, „men Försynen har ej täckts 

tillåta slutet på mitt långa elände, utan förmodel. beslutit, att jag 

med en usel kropp och ett nedslagit humeur skall existera onyttig 

för alla och mig själf samt andra till last“. 
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särskilda förtjänster hos Armfelt, att denne aldrig lat sina 

handlingar pavarkas af enskildt hat och missnöje, att han 

var benägen att hjälpa alla, men att han till följd af 

sin oförmåga att säga ne] at supplikanter kunde göra 

andra orättvisa. Mycket, som lades Armfelt till last, 

berodde enligt Walleens mening därpå, att han följde 

„ögonblickets ingifvelse och sin naturliga karaktär, hvars 

lättsinnighet hindrar honom att noga undersöka och 

lugnt öfverväga, innan han värkställer hvad han hastigt 

fattar". 1) Smart nog kom ock Armfelt underfund med, 

hvilken vänligt sinnad person och hvilken dugande för- 

måga han ägde 1 Walleen, ty dennes klagomål öfver åsido- 

sättande upphörde och i stället finna vi Armfelt under 

sitt sista år uttala sig med synnerligt beröm om Walleen. 

Då denne sensommaren 1813 ämnade sig till Helsing- 

fors, där han skulle besöka Ehrenström, skref Armfelt 

till vännen: . Det är statsrådet Walleen, en man af största 

förtjänst och i mina ögon en af våra ädlaste finnar, som 

framlämnar detta. Han har begärt min rekommendation 

till T., och den ger jag af hjärta och själ.” Och ett år 

senare yttrade Armfelt pa tal om Walleen: „Det är en 

man af ett ovanl. godt hufvud och utom hvilken komitén 

i Petersburg aldrig komme fram med ära.“?) 

Walleens besök i Helsingfors blef inledningen till 

en liflig korrespondens med Ehrenström, hvarunder talet 

helt naturligt föll på Armfelt och hans sjukdom. Jul- 

dagen 1813 skref Walleen om anledningarna till Arm- 

1) Till Tengström 25 juni 1811, 2 april, 10 juni 1812, 6 maj 

1814. 

*) Till Ehrenström 25 aug. 1813, 6 juli 1814; liknande uttalan- 

den !!/, 1813, ®/, 1814. 
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felts svaghetstillstand: ,Jag fruktar, att det obehagliga 

läge, hvari vi här sedan längre tid tillbaka befinna oss, 

värkat äfven pa hans själskrafter och minskat den lifliga 

värksamhet, som förr utmärkte honom." Efter nyåret, 

då faran var öfver, yttrade han sig: ,Det allra värsta, 

som kunnat hända, hade väl varit att nu, under närva- 

rande omständigheter, förlora honom. Vår Herre har nå- 

deligen bevarat oss för denna olycka och det ger mig 

hopp, att framtiden ännu en gång skall godtgöra allt det 

förflutna.” „Gud låte oss icke förlora honom", skref Wal- 

leen på våren, och midsommartiden förklarade han pessi- 

mistiskt: „Grefve Armfelt har — — åter varit ganska sjuk, 

men är nu lyckligtvis på bättringen och utom all fara. 

Jag fruktar dock, att hans hälsa aldrig mer kommer att 

rätt stadga sig, hvilket äfven i afseende a våra finska 

affairer vore högst bedröfligt.“!) 

Walleens farhågor delades af hans efterträdare 1 

kanslerssekreterareämbetet. Med den reservation 1 lynnet 

och sättet att uttrycka sig, som utmärkte v. Haartman, 

talade denne 1 sina bref till Tengström om eventualiteten 

*) Den *5/,. 1813, !5/,, 21/;, *5/, 1814 Stjernv.-Wall. saml, — 

I samma anda uttryckte sig R. H. Rehbinder. Fran sin egendom 

Viksberg skref han den */, 1814 till Ehrenström: „La maladie ac- 

croissante du comte d’Armfelt m’alarme et me cause des soucis incroy- 

ables. — — — Sa mort sera peut-être toujours un malheur pour la 

Finlande, mais surtout si elle aura lieu avant l’arrivée de l'empereur. 

Quel vaste champ ne serait pas ouvert à nos petits intriguants, tou- 

Jours prêts à saisir la première occasion pour se faire valoir et pour 

faire valoir leurs petits intérêts au préjudice de l'intérêt général. 

Notre position est déjà critique, et un tel malheur acheverait de la 

rendre incalculable.“ Ehrenstr. saml. 
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af Armfelts bortgång. I början af sommaren skref han: 

»Denna olycka — jag menar att canceller skulle lamna 

oss — var 1 förra veckan nara att inträffa. Han var sa 

godt som ôfvergifven af läkarene, men är nu — Gudi 

lof! — åter pa bättringen.“ Efter Armfelts flyttning fran 

Petersburg berättade han: „Han var mycket glad och 

munter, men ingalunda sa retablerad som jag hade önskat. 

Gud vet, om han kan fa tillfälle att tala med kejsaren. 

Denna ovisshet matte ofelbart ganska mycket chagrinera 

gubben!“1) 

Gubben! Armfelt hade nyss fyllt 57 ar. Men han 

hade lefvat intensivt och den svåra sjukdomen hade sma- 

ningom ôfvervunnit den forna motståndskraften. Den 

sista stimulationen af krafterna ägde rum, då den sjuke 

i slutet af juli hade den outsäglioa glädjen att erfara 

om kejsarens återkomst till Petersburg och att kort 

därpå få på sitt landtställe mottaga upprepade besök af 

den afgudade monarken. Den */, 1814 skref han till 

Ehrenström, att kejsaren varit hos honom, visat samma 

1) Den 3/,, 15/, 1814. Äfven genom Walleen hölls Tengström 

au courant med Armfelts hälsotillstånd. Den ?7/, 1814 skref han till 

ärkeb. J. A. Lindblom, att en del akademiska ärenden, som legat 

oafgjorda, nu skulle föredragas, om Armfelt, som flera gånger varit 

nära slutet, orkade till hofs (medd. af G. Nikander). — Med stor oro 

uttalade sig frih. C. Mannerheim för J. A. Ehrenström om Armfelts 

sjuklighet. ,Måtte han icke — skref M. "/,, 1813 — taga det parti 

att lämna de finska affairerna; det vore för oss, efter min tanka, 

högst skadeligt och skulle påskynda vår undergång. Jag är öfver- 

tygad, att '/, timmes samtal med monarken skulle tillintetgöra ett års 

med ospard möda hopspunna intriguer.“ Ehrenstr. saml. 

Om Armfelts sista tider Tegnér III: 443—449 och Hartman 

s. 297—299. 
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vänliga känslor som förr mot Finland — till trots for alla 

intriger och calomnier — samt öfverenskommit med honom 

om att resa två gånger 1 veckan ut till sin sjuka tjänare 

for att samarbeta med honom. En vecka senare (!°/,) skref 

han ånyo: „Mycket goda, trösterika och balsamiska saker 

hafva ägt rum sedan mitt sednaste af 30 juli. — — I forr- 

gar började H. K. M. sitt vanliga arbete med Rehbinder 

och mig — och det här och hemma hos mig 1 min salon. 

— Allt detta ar ej allenast oändel. nadigt, men ock com- 

mode.“ Under dessa fôredragningar i Armfelts salong 

godkändes slutligen, */,, aug., det förslag till nytt indel- 

ningsvärk för akademin, som ı halftannat ar väntat pa 

afgérande. ') 

Men förbättringen var endast skenbar och öfver- 

gaende. Den 17 aug. 1814 daterade Armfelt det sista bref 

vi känna af honom; det var ställdt till Ehrenström och 

hållet i hans vanliga lfliga stil. Han berättade, att han 

just arbetat med sin herre och att om hans sjuka ben 

hindrade honom att ga, hämmade de åtminstone icke de 

finska affairernas gang. Och han fortsatte: ,Mon Dieu, 

cher et digne ami, si, selon votre bonne lettre du 11, on 

1) Den !?/, skref Armfelt till Ehrenstrém, att det gjorde „bul- 

ler har att jag ar den enda, som fått foredraga, en grace, hvilken 

tills dato ej blifvit en enda af ministrarne förunnad“. Med anledning 

af dessa föredragningar skref Walleen 17/, 1814 till Tengström: „Längre 

lar val en regent icke gärna kunna gå i complaisance, Det basta är 

dock, att, utan afseende 4 gr. Armfelts enskilta person, kejsarens 

tänkesätt for Finland äro alldeles oförändrade och att ej en gang de 

dumma kabaler, man där tillställt och pa ett högst oklokt sätt ut- 

fört, minskat hans tillgifvenhet for landet och folket i allmänhet. 

Kejsarens férsta sysselsättning efter hans hemkomst var med finska 

affairerna, och han har nu lofvat skänka dem tvenne dagar i veckan.” 
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n'avait besoin que d’une stark vilja, certes je ne céderais 

à personne dans ce genre de capacité.“ Under fortsätt- 

ningen föll pennan ur handen och grefvinnan Armfelt 

tillade: ,, Armfelt orkar ej sluta sitt bref; han är nu pa 

ungef. 8 dagar rätt dålig, och det ifrån att synas bättras 

rätt märkeligen. — — — Doktorerne, ehuru de hålla god 

mine, äro alldeles rådlöse, ty de kunna ej taga rätt på, 

hvari sjukdomen består. Allt detta är désespérant, och 

jag vet ej, om intet det är mindre svårt att vara sjuk än 

att se alla dessa lidelser och ej kunna hjälpa den lidande. 

Oaktadt allt detta elände [har] han 1 dag arbetat med H. M. 

kejsaren nära 3 timmar." !) 

Det var väl Armfelts sista samarbete med kejsaren. 

— Två dagar senare, den 19 augusti, gick han ur tiden. 

Det var vid en tidpunkt, då en af hans lifs käraste för- 

hoppningar, upprättandet af det legitima franska konun- 

gadömet gått 1 fullbordan och då hans fosterlands framtid 

tycktes tryggad mot alla faror genom kejsarens välvilja. 

.Grefve Armfelts frånfälle — skref Walleen en månad 

senare (1*/,) till Tengström — inträffade nog oförmodadt. 

Ehuru hans sjukdom lämnade föga hopp öfrigt om hans 

restitution, trodde dock ingen, och allraminst han själf, 

att hans slut var så nära. Ännu några minuter före sin 

död var han sysselsatt vid sitt skrifbord.‘ | 

Bland Armfelts vänner och beundrare väckte un- 

derrättelsen om hans fränfälle stort deltagande. Hans 

1) Ehrenstr. afskr. saml. — Brefvet tydligen skrifvet '%/, =4/, 

g. st. dä ett antal reskript och stater äro af kejsaren egenhändigt 

undertecknade och stadfästa i Tsarskoe-Selo (kejs. bref o. reskr. t. gen. 

guy. 1813—1816). Akademins indelningsvärk skulle da gillats vid 

Armfelts sista föredragning. För 17—19 aug. föreligga inga reskript. 
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forne „medkonspiratör“ J. A. Ehrenström yttrade, att 

hans nit för fäderneslandet var höjdt öfver allt tvifvel och 

hans ställning sadan, att ingen bland hans landsmän, in- 

gen generalguvernör, ehuru försedd men den bästa vilja, 

kunde hoppas på att någonsin erhålla samma möjlighet 

som han att gagna sitt land. En af hans vänner från de 

senaste åren, landsh. G. F. Stjernvall, tröstade sig öfver 

förlusten med att Armfelt aldrig varit större, mer trium- 

ferande öfver sina afundsmän och 1 högre grad omfattad 

med kejsarens nad än vid sitt slut, som nådde honom „i 

segerns och ärans armar“.!) Med saknad och vördnad 

uttalade sig om den aflidne jämväl R. H. Rehbinder, som 

fann förlusten oersättlig, samt frih. C. Mannerheim, hvil- 

ken sörjde Armfelt såsom vän och statsman.?) Äfven 

Tengström medgaf, att Finland ägde en nyttig tjänare 

mindre. „I sakernas nuvarande ställning — skref han 

vid årets slut till ärkeb. J. A. Lindblom i Uppsala — var 

grefve Armfelts bortgång en värklig förlust för Finland.“ 

Men han tillade på sitt reserverade sätt: ,1 en framtid 

I vackra ord, om också icke utan reservation, uttalade 

sig om den aflidnes lifsgärning och personlighet C. J. Wal- 

leen. I det redan nämnda brefvet af den !*/, 1814 till Teng- 

1) Hartman, De tre gustav. s. 300. 

*) Castrén, Skildringar s. 304—305. — I bref till Ehrenström 

kallade Armfelt Rehbinder ,cet excellent R.“ och berömde honom 

såsom „en man af ära, men med ett olyckel. humeur“ (!5/,, 1813, 3°/, 

1814). Till Ehrenström skref Mannerheim ?7/,, 1814: „Att succedera 

en man med så stora förtjänster emot fäderneslandet och så stor 

kännedom af sättet att behandla affairer vid hof som den aflidne 

grefven, blir efter min tanka mer än vanligt svårt.” Ehrenstr. saml. 

#) Till Lindblom d. 31 dec. 1814 enl. medd. af mag. G. Nikander. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



618 

ström yttrade han om Armfelt: , Hans bortgång är ostridigt 

att beklaga. Med alla sina fel som ämbetsman och statsman, 

ägde han dock en varm fosterlandskänsla och en outtröttlig 

värksamhet, som aldrig leddes af små enskilta afsikter och 

personella considerationer. Han ville uppriktigt det goda, 

och om han ofta misstog sig om medlen och sättet där- 

till, så voro hans afsikter åtminstone alltid rena, och detta 

vill redan säga mycket. Han ägde dessutom, genom sin 

individuella ställning, vidsträcktare tillfälle och förmåga 

att gagna än någon annan af hans landsmän både nu 

och troligen äfven 1 framtiden." — , Det var kanske en 

olycka för Finland — fortsatte Walleen med en högst 

öfverraskande vändning i sin éloge — att han kom 1 té- 

ten för dess affairer, men det är säkert en ännu större 

att hafva förlorat honom, sedan han en gång kom dit. 

Framtiden skall utvisa, om han, på den plats han var, 

någonsin kan fullkomligt ersättas. Jag önskar ingenting 

högre, än att sa’ måtte ske; men hoppas det kan jag 

icke." 1) 

Med intresse, om också icke utan en viss undran, 

läser man vidare de uttalanden, som afoäfvos af Armfelts 

medhjälpare 1 akademiska ärender under hela hans kans- 

lerstid, L. G. v. Haartman. I det hela torde Armfelt känt 

sig belåten med sin sekreterares nit, om han också stun- 

dom lät sin satir riktas! mot den rätt själftillräcklige 

unge mannen. ,Unga Haartman har mycket goda egen- 

skaper — skref han 2/, 1813 till Ehrenström —, men han 

är misanthrope, alltid af en avis contraire, brouillant, 

noir.“ Haartmans ungdom och underordnade ställning 

gjorde emellertid att Armfelt icke torde egnat hans per- 

1) Den 14 sept. 1814. 
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son och omdömen stor uppmärksamhet, åtminstone icke 

så stor, som v. Haartman själf åstundade. I allmänhet 

kan man om de uttalanden v. Haartman för egen del 

afgaf 1; akademiska frågor och dem vi känna ur hans 

korrespondens med Tengström, säga, att de voro ett åter- 

ljud af hans höge förmans meningar, men v. Haartman 

kände på sig, att han var både mogen och pliktig att 

bilda sig egna tänkesätt, och han ansåg väl sig åsidosatt, 

då kansler icke tog tillbörlig kännedom om dessa tänkesätt 

och t. o. m. nagoni gång lämnade honom 1 okunnighet 

om en del detaljer af den akademiska regeringen.!) Men 

dessa anledningar till missnöje fördunklade icke den vörd- 

nad och respekt, hvarmed han såg upp till Armfelt så- 

som sin höge förman och beskyddare samt en framstå- 

1) I skrifvelse af den 18 febr. 1814 till Tengström framhöll 

v. Haartman, att det hörde till hans principer, ,att en ung människa 

uti saker, där han endast passivt agerar, bör följa sin egen öfverty- 

gelse, förutsatt att han icke légért grundat den, utan med största 

möjliga köld ock nogaste eftertanke". Om äfven denna öfvertygelse 

vore oriktig, så upplystes han själf om sina misstag och vande sig „smä- 

ningom till den själfständighet, som för hvarje högre ämbetsman är 

lika nödvändig som den politiska för en stat, om han ej annors skall 

falla uti de mäktigares händer, som omgifva honom”. Detta ansåg 

v. H. sig böra uppriktigt framhålla för sin farbror ,för att ådaga- 

lägga, det jag, icke utan skäl, uti flere akademiska saker följer min 

üfvertygelse“. „Sädant har — menade han vidare — ju icke någon 

menlig värkan så länge vi hafva en canceller, som själf deciderar. Och 

får akademin med tiden någon annan, så torde äfven min befattning 

upphöra." Ett par dagar senare (*'/,) yttrade v. H. med anledning 

af en enskild ansökan hos kansler: ,Dessa privata saker komma dock 

sällan till min kunskap. Excellensen har den godhet att icke därmed 

besvära mig; jag hoppas, att det skett af den öfvertygelse, det jag 

dessutom nog är sysselsatt med reellare saker!” 
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ende statsman. Efter att tidigare vid flera tillfällen ha 

uttalat förmånliga omdömen om sin chef, skref han da- 

gen efter dennes frånfälle till sin faderlige vän biskop 

Tengström: 

.Jag har haft äran emottaga min Farbrors förbind- 

liga skrifvelse af den 8 dennes. Dess besvarande skulle 

gifva mig anledning till flere betraktelser; men mitt sinne 

är 1 dag endast stämdt för sorgen. Anledningen, hvar- 

före jag fattar till pennan, är bedröflig: förlusten af min 

enda värklige välgörare, af Finlands skyddsengel och 

akademins misskände canceller. I går om aftonen läm- 

nade grefve Armfelt den skådeplats, där han visat sig 

under så många olika skiften, men alltid med rena 

afsikter och ädla tänkesätt. Hans fel, hans svagheter 

voro många, men hvar finnes den, som, uppfostrad 1 ett 

fördärfvadt hof och bortskämd af lyckan, är utan dem? 

Emedlertid lär det bli svårt att ersätta hans bortgång, 

icke vid akademin, ty hans efterträdare är där gifven, 

utan i Finlands administration. Tiden skall utvisa, hvem 

som där far hans partes.“1) 

Äfven efteråt, under sina ifriga bemödanden att 

värka för universitetets lyckliggörande med en rysk man 

— rikskanslern grefve N. Rumjanzow — som kansler, 

återkom v. Haartman till Armfelts eftermäle. På hösten 

yttrade han sig med vördnad om Armfelts nit för foster- 

landets väl, hans sällsynta begåfning och outtröttliga värk- 

samhet, samt berättade vidare om den förtviflan, hvari han 

och andra befunnit sig intills kejsaren gifvit ett nytt ve- 

dermäle af sina välvilliga tänkesätt genom att till Arm- 

1) D. ®/,, aug. 1814. 
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felts efterträdare utse en landsman.!) Men litet senare 

famn han sig af en särskild anledning föranlåten att till 

eget försvar afgifva en förklaring, där tonen mot Arm- 

felts minne var förändrad. Ehuru v. Haartman tidigare 

uttryckligt framhållit for Tengström, huru själfständigt 

Armfelt alltid handlade 1 akademiska frågor och huru litet 

han låtit sig influeras af sin sekreterare, hade en del aca- 

demici, efter hvad han ınhämtat, „haft den godheten" att 

tillskrifva honom, den passive och underordnade tjänste- 

mannen, alla de obehagligheter, som vederfarits dem under 

Armfelts kanslerstid. Mot en så orättvis förebråelse vände 

han sig med indignation. ,Kände de då ej sin cancel- 

ler?“ frågade han prokansler. ,Hvarföre beskyllde de hans 

sekreterare för de inconséquencer, som voro en naturlig, 

en oundviklig följd af chefens légèra caractère? Hade 

jag någon del uti hans enskilta correspondance? Förde 

jag den penna, för hvilkens sarkasmer ingen skonades? 

Tror man, att jag ägde hans fulla förtroende? Nej. Jag 

skulle kunna bevisa motsatsen, men jag skulle då kanske 

komma att berömma mig själf: det är ej min sak. Jag 

var honom af hjärta och själ tillgifven, det medger jag. 

Men var det ett fel af den, som var honom allting 

skyldig?” 

Efter dessa ord till själfförsvar kom v. Haartman 

att beröra sin chefs ostadighet 1 fråga om löftens upp- 

fyllande. Tengström tyckes nämnt för honom om något 

1) Den 4 sept. 1814. ,Genom hans död blefvo våra allmänna 

affärer liksom paralytiserade. Vi förtviflade redan, ty alla våra fien- 

der rustade sig till hämnd; vi trodde oss redan se vårt lilla skepp, 

utan styrman, äntras, — och huru orättvise voro vi icke? Vi glömde 

— att Alexanders tankesätt emot Finland äro ofôränderlige.“ (Jmfr 

Oma maa V: 327.) 
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löfte om befordran — det gällde J. J. Tengströms ome- 

delbara utnämning till v. bibliotekarie efter Pipping — 

som Armfelt afoifvit tvärt emot uppgift till sin sekre- 

terare och lämnat oinfriadt, hvarför tjänsten nu skulle 

besättas enligt författningarna. ,Sadan var han“, me- 

nade v. Haartman med anledning häraf och omnämnde ett 

par exempel på samma opälitlighet, som förklarades af’ 

benägenheten att lofva, innan han rätt kände en sak.!) Och 

v. Haartman utropade till sist: ,Ack! hvad det hade varit 

for en stor man, om han uti sitt sinne, sitt hufvud, hade 

haft mera stadga! Oaktadt alla ledsamheter jag haft af 

denna ostadighet, glömmer jag aldrig hans förträffliga sätt 

att umgas med sine underhatvande, hans vänliga, hans 

söta (sit venia verbis) väsende.“ 2) 

Harmen öfver det oförtjänta klandret och miss- 

nöjet med Armfelts bristande uppriktighet fördunklade 

således icke hos v. Haartman känslorna af vördnad 

och tacksamhet för den bortgångne. Tyvärr saknades 

1) „Sa förhöll han sig — berättade v. Haartman — i adjunkten 

Lagi samt uti professorn Lagi sak. Han yttrade sig öfver den i för- 

hand, han lofvade, innan han kände sakens beskaffenhet. När den 

skulle decideras, var han alltid af sin sekreterares tanke (välförståen- 

des att densamma var rättvis) och tillstod först långt efteråt, att 

han munteligen och skrifteligen hade varit af en helt annan.” 

2) Till Tengström 10 okt. 1814. — Redan i ett föregående bref 

till prokansler hade v. Haartman omnämnt det missnöje en del per- 

soner vid akademin hyste mot honom med anledning af hans påstådda 

del i den Calonius—Lagus’ska tvistens afgörande, och da han in- 

hämtat att man icke enhälligt önskade Rumjanzow till kansler, tänkte 

han sig att i denna motsträfvighet möjligen förelåg en demonstration 

mot honom själf. „Vore jag ej en så obetydlig varelse som jag är 

— skref han den °%/, till Tengström — så skulle jag falla pa den 

Bidrag t. känned. af Finl. 



det icke andra, hvilka af personligt missnöje med 

Armfelt förglömde dennes stora förtjänster, hvilka mot- 

togo underrättelsen om hans bortgång utan saknad, 

t. o. m. med känslor af lättnad och tillfredsställelse. Till 

denna grupp måste vi hänföra J. Fr. Aminoff, som Arm- 

felt för icke så många år tillbaka kallat sin gamla, ömt 

älskade vän, ,mon digne et unique frère“, men hvars sinne 

de senaste tiderna varit vändt från honom — af anlednin- 

gar, om hvilka vi här icke behöfva nämna annat än att 

de lågo på båda hållen. Efter att 1 meddelanden till sin 

fru ha framhållit, hurusom Armfelts bortgång underlät- 

tade hans „högsta önskan", som ju var att återgå till ,lug- 

net och plogen”, uttalade Aminoff såsom sitt omdöme om 

Armfelts värksamhet under de sista åren följande ord, 

i hvilka den naturliga aktningen för en framstående be- 

gäfning stridde med senaste tiders personliga hagkomster 

och tankarna på egen framtid: ,,Det är visst en stor för- 

lust — skref Aminoff — H. M. kejsaren gjort i saliga Arm- 

felt; jag vill tro det äfven för vår fosterbygd, åtminstone 

idéen, att man endast för min skull vill hafva en canceller utom huf- 

vudstaden. Jag vet alltför väl, att mitt väsende icke behagar manga; 

decisionen i Lagi sak skaffade mig många nya vänner! Men man 

känner mig icke; jag är hvarken så elak ej heller snål som mine fien- 

der och afundsmän själfve äro. Jag är färdig att lämna min tjänst 

som cancellers sekreterare, om jag därigenom kan förmå vederbörande 

att enhälligt välja Roumänzow.“ Och framhällande, huru väl han i 

alla händelser var upptagen hos den sistnämnde, yttrade han: , Mina 

fiender kunna därföre vara försäkrade, att de alldeles icke göra mig, 

utan — töt ou tard — sig själfve och akademin ett spratt, om de välja 

någon annan än Roumänzow till canceller.“ v. Haartman förnekade 

saledes icke bestämdt att han skulle influerat pa det nämnda utslaget, 

om han ock ville framhalla kanslers själfständighet. 
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äro de vara här därom nu sa ôfvertygade, att de anse 

det öfverljudt oersättligt, hans bortgång evigt saknad och 

menlig für fäderneslandets väl. Jag beklagar således den 

som honom skall efterträda i ämbetet, N. B. om den 

skulle tagas utom den ligan, som konstituerat sig själf 

att vara kärnan af den finska nationen, de visaste och 

erfarnaste. — — — Om några dagar, bara begrafningen 

ar förbi, anhåller jag i underdänighet om mitt afsked. 

Matte den ädelmodigaste af regenter därtill lämna sitt 

nadiga bifall pa ett sätt, som endast tillfredsstaller ett 

bröst utan förebräelser.“!) 

Aminoffs högsta önskan blef också uppfylld. Till stor 

bedröfvelse för den ,liga“, som 1 honom såg sin man, 

tilläts han återgå till lugnet och plogen, en månad efter 

Armfelts bortgång, sedan han såsom den finska komiténs 

t. f. chef bl. a. underrättat myndigheterna i Åbo om stad- 

fästelsen å akademins nya indelningsvärk. Då han sju 

år senare åter inträdde 1 statstjänst, var det såsom aka- 

demins främste ledare i Åbo. 

sk > 

1) Till friherrinnan Aminoff 17, 20, 23 aug. 1814. Till sin systerson 

lagman G. v. Kothen skref Aminoff d. **/,: „Utom den stora och 

oersätteliga förlusten för H. M. kejsaren och var fosterbygd, ar det - 

an kännbarare for den aflidnes vänner. — — Du kan ej föreställa 

Dig mina vänners bekymmer i denna stunden, herrar och fruar. 

Mitt parti ar bestiimdt fattadt; jag kvitterar for att lamna dem ett 

öppet fält att sluta det värk, som principalen hade sa visligen bör- 

jat.“ (Kothenska saml.) — Vid öfverflyttningen af Armfelts stoft till 

Petersburg voro gen. guv. Steinheil och komiténs ledamöter med, 

utom Aminoff, som hindrades bl. a. af hälsoskäl, enligt egen uppgift. 

I Åbo berättades, att Aminoff råkat i kejsarens onåd, emedan han 

trots kallelse icke bivistat Armfelts jordfästning (i Petersburg). J. P. 

Winters dagb. 7/, 1814. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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Armfelts jordfästning, som skedde 13/,; aug., försig- 

gick, på kejsarens befallning, med stor militärisk stat 1 

finska kyrkan i Petersburg. Fran denna stad fördes den 

aflidnes stoft pa ett krigsfartyg till Abo, dar militära och 

civila myndigheter därförinnan tillsagts att med all möj- 

lig heder celebrera processionens tag genom staden. Detta 

företogs den 9 september, fran landningsbryggan invid 

landshöfdingehuset utmed Slottsgatan öfver bron och 

Stortorget till Nylandstull. Tvenne bataljoner voro utkom- 

menderade att bilda haj pa gatorna; 1 processionen del- 

togo, utom militären, stater och karer, bland dem aka- 

demins prokansler, lärare och studenter; gatorna och 

fönstren voro fyllda af åskådare, berättar en närvarande. 

Vid Nylandstull stannade processionen; trupperna, som 

följt tåget med flygande fanor, klingande spel och för- 

stämda trummor, formerade parad och gåfvo afskedssalut, 

hvarpå sorgetåget fortsattes af de närmaste anhöriga under 

ringning i de kyrkor, som passerades, till Åminne och 

Haliko kyrka, där den aflidne erhöll sitt sista hvilorum. 

Sedan Ehrensvärds jordafärd till Sveaborg år 1773 hade 

en stätligare begrafningsprocession icke rört sig 1 staden. ') 

Sålunda hyllade kejsaren och befolkningen i Åbo 

stad med dess omnäjd den aflidne statsmannen och fo- 

sterlandsvännen. Huru förhöll sig akademin? 

Enligt gammal god plägsed tillkom det nu konsisto- 

rium att föranstalta om en akademisk minnesfest efter den 

!) Gen. guvern. t. reg. kons. '*/,, aug. 1814; J. P. Winters dagb.; 

Åbo allm. tidn. 5 nov. 1814, där första underrättelsen om Armfelts 

död meddelades och sorgehögtidligheterna framställdes såsom ett 

uttryck för kejsarens faderliga ömhet om sina finska undersåtar och 

omsorg om en finsk ämbetsmans minne. 
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af. kanslern, hvars dygder och förtjänster om akademin 

man därförinnan 1 så hänförda ord hade lofsjungit. Frå- 

gan togs till tals i konsistorium först 1 medlet af oktober, 

då man genom frih. R. H. Rehbinder fick mottaga en 

uppmaning från kejsaren att föreslå efterträdaren. Vid 

detta tillfälle meddelade prokansler, att man icke tidigare 

kunnat upptaga frågan om en parentation, emedan den 

nu föredragna skrifvelsen var det första officiella medde- 

landet om Armfelts bortgång. Då nu detta hinder icke 

mera förefanns, beslöt konsistorium uppdraga åt profes- 

sor D. Myréen att i ett akademiskt tal gifva uttryck åt 

akademins saknad af en styresman, som har så många 

anspråk på akademins erkänsla” — såsom det nu helt 

beherskadt hette.!) 

Prokanslers förklaring later tämligen officiell. Men 

äfven om den var fullt riktig, förvånas man öfver att 

parentationen därpa uppsköts fran mänad till manad och 

är till är, innan den slutligen blef en värklighet. Förhöll 

det sig så som en kännare af akademiska förhållanden 

förmodat, att man först önskade fa en ny kansler ut- 

nämnd, innan man firade företrädaren?) — eller var dröjs- 

mälet en opinionsyttring, ett uttryck af det misshumör 

Armfelts admonition, förklarligt nog, väckt inom en del 

akademiska kretsar? 

Med denna sak må det nu ha förhållit sig huru som 

helst. Den 18 juni 1816 firades slutligen den beramade 

minnesfesten på sedvanligt sätt efter det man användt 

de närmast föregående dagarna till att gifva uttryck åt 

sin undersätliga glädje öfver den andra freden 1 Paris. 

1) KP. 18-okt. 1814. 

2) V. Lagus, Ur finska högskolans kansl. bok. s. 20. 
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I den inbjudningsskrift, som utfärdades af rektor, prof. 

J. Fr. Wallenius, gafs först en allman ôfversikt af Arm- 

felts skiftande lefnad, hans framgångar och motigheter i 

lifvet, omnämndes det förtroende han atnjutit hos Sve- 

riges och Rysslands regenter, framhöllos hans politiska 

tänkesätt och hans sinnesart, hans stora begafning, hag 

för litteratur och konster samt skicklighet såsom talare och 

stilist. Vidare berördes i korthet hans tvenne kanslerstider 

och omnämndes antalet ämbetsutnämningar, som under 

hans tid ägt rum vid akademin. Allt detta 1 stora drag, 

kort och karakteristiskt samt med tillbörlig vördnad, men 

med en för tidens akademiska vältalighet icke alldeles 

vanlig beherskning 1 uttryckssätten. Till sist utlofvades i 

inbjudningsskriften, att Armfelts medborgerliga, militära 

och litterära beröm skulle vidlyftigare framställas af den 

utsedda festtalaren, hvilken under flerårig vistelse i grefve 

Armfelts hus såsom lärare för hans söner 1 högre grad 

än sina kolleger lärt sig att känna den aflidnes person- 

lighet. 1) 

Om festen till Armfelts minne känna vi endast, att 

den hölls på utsatt dag och att vid densamma närvoro, 

utom konsistorii ledamöter, ett par söner och anförvand- 

') Om Armfelts personlighet afgaf Wallenius bl. a. följande täm- 

ligen riktiga, om också något cirklade omdöme: 

„Valuisse eum ingenio, et quidem vivido, amceno, venusto, 

presente, horis omnibus apto, acuminis pleno, jam ex eo intelligi po- 

test, quod tantam apud superiores, inferiores, pares, nec eos pa ucos 

sed multos, sed plurimos consecutus est gratiam, quod petendo, sva- 

dendo, jubendo tantum polluit, quod fuit ipse multis occasionibus 

exquisitarum elegantiarum et inventor et arbiter. Inerat præterea 

multum salis, haud quidem amari, sed urbani, lepidi, liberalis, innocui, 

nec carentis tamen aculeo, quoties in inepti quidpiam aut ridiculi 
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ter till Armfelt, hvilka särskildt inbjudits att taga plats i 

akademistaten.1) Hvad festtalaren hade att säga, förmäler 

historien icke. Men till enkegrefvinnan Armfelt aflät 

konsistorium straxt efter festen följande af prokansler, 

rektor och tio professorer undertecknade meddelande :?) 

„Tvenne år äro snart förledne, sedan Åbo akademi 

emottog den sorgliga tidningen om sin vördade kanslers, 

hans excellence generalen, herr grefve Gust. Maur. Arm- 

felts dödliga frånfälle; och van att af honom hägnas med 

en huld och faderlig vård, delade hon därvid smärtan 

med dem, som närmast kände tyngden af hans bortgång. 

Hon hade under tvenne särskilta tidelopp — olika genom 

inträffade viktiga och oförmodade förändringar, men lik- 

nande hvarandra genom den huldhet och tillgifvenhet, 

hvarmed akademin omfattades — ägt den lyckan att 1 fram- 

ledne hans excellence vörda sin högsta värdare och sty- 

resman, och hon rönte under dem begge sa mycket flere 

incurreret; inerat facilis rerum vel implicatissimarum apprehensio; 

magna mentis perspicacia; judicium celere et rectum; rarae bonitatis 

memoria; atque in magno oblectamentorum et laetitiarum amore 

magna tamen laboris patientia et assiduitas. Egregias hasce natu- 

rae dotes audiendo, legendo, videndo, meditando, conferendo cum 

doctis atque ingeniosis viris sermones, explicare, excolere, perficere 

mature satis incepit idem.“ 

1) K. P.13 juni 1816; G. G. Hällströms memor. prot. — Sjögren 

berättar i sina „Ephemerider“ !?/, 1816, att Myréen parenterade öfver 

„den redan för längre tid sedan afledne kanslern", grefve Armfelt, 

hvars byst var upprest på en marmorpiedestal med påskrift: Arm- 

feltii manibus. — Festen hölls i större museisalen. 

=) K. R. 13 juni 1816. Skrifvelsen undertecknades af J. Teng- 

ström, J. Fr. Wallenius, Jakob, Gabriel och Johan Bonsdorff, Snell- 

man, Melartin, Hällström, Fattenborg, Avellan, Ahlstedt och Pipping. 

Den var uppsatt af Snellman. 

Bidrag t. känned. af Finl. 



629 

och gladare vedermälen af hans upplysta kärlek till 

vetenskaperne och fosterbygden, som hans excellence 

genom lysande och sällsynta förtjänster hade tillvunnit 

sig ett utmärkt rum i de monarkers aktning och för- 

troende, af hvilka han var satt att vårda akademins 

fördelar; men detta hägn för andra gången beröfvad, 

kände hon så mycket djupare sin förlust och vågade näp- 

peligen hoppas att för framtiden vinna ett stöd, svarande 

emot det hon förlorat. 

Dessa känslor, länge inneslutne inom den tysta sak- 

naden, har akademin sökt att offenteligen ådagalägga ge- 

nom ett den 13 i denna månad, enligt consistorii acade- 

mici anmodan, af juris oeconomici et commerciorum pro- 

fessoren, doktor Daniel Myréen hållit latinskt åminnelse- 

och sorgetal; och då akademin härmedelst får äran att 

till tit. öfversända det till denna sorgliga högtidlighet 

utfärdade program, känner hon med tillfredsställelse sig 

icke behöfva tillägga, att detta offer åt en bortgången 

allmänt vördad och älskad välgörares minne var icke 

plägsedens, utan tacksamhetens och erkänslans. De stora 

och mångfaldiga välgärningar, dem detta Finlands högsta 

lärosäte erfarit under den tid hans excellence däröfver 

förde styrelsen samti sådan egenskap inför tronen föredrog 

och med sitt gällande förord understödde dess underdåniga 

önskningar, dess behof och angelägenheter, göra hans 

rum kärt och upphöjdt i akademins häfder; de många 

och oförgätliga fördelar, dem han utvärkade för foster- 

landet i gemen, omgifva hans namn med en glans, som 

tryggar dess odödlighet, och bägge göra hans kvarblefne 

anhörige och hans senaste efterkommande till dyrbara 

föremål för akademins och den finska nationens kärlek 

och välsignelser." 
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Om dröjsmålet med minnesfesten väcker förundran 

och gifver anledning till hvarjehanda slutsatser, sa kan 

om denna skrifvelse rättvisligen intet annat sägas än att 

den på ett värdigt sätt gaf uttryck åt den vördnad och 

erkänsla akademin hade all anledning att hysa för den 

hädangångne statsmannen — bland akademins kanslerer 

under svenska tiden den tredje, som utgått från en 1 landet 

inhemsk ätt, samt 1 raden af ämbetets ordinarie innehaf- 

vare efter 1809 den förste och härintills den siste, som 

tillhört finska medborgares krets. 



V. 

GAMLA FORBINDELSER OCH NYA. 



FN 



M: 

Gamla förbindelser och nya. 

15 

Relationer till Sverige. 

Med Armfelts bortgång kunna vi afsluta det första 

skedet i kejserliga Åbo akademis historia. Det inleddes 

med de krigiska händelser, som förde Finland från för- 

eningen med Sverige till politisk gemenskap med den 

gamla motståndaren, och det utmärktes därför till en bör- 

jan af stor oro för framtidens blifvande gestaltning. Men 

i den mån segrarens ädelmodiga politik gentemot landet i 

dess helhet såväl som hans åstundan att pacifiera det aka- 

demiska samhället genom den lärda institutionens utvid- 

gande och förfullkommande med all önskvärd tydlighet 

trädde i dagen, i samma mån förbyttes också oron till 

en väl förklarlig glädje öfver tidsfrågornas gynnsamma 

lösning. På troheten mot den gamla öfverheten följde, 

såsom det på officiellt språk hette, en „odödlig tacksamhet 

och vördnad" för akademins , högste jordiska välgörare", 

hennes gode och älskade kejsare, ,den vise och segersälle 

Alexander“, ,den bästa och älskansvärdaste monarken", 

som genom sin lysande frikostighet åstadkommit en 
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„Iycklig förändring" 1 akademins ställning och öppnat 

nya ,vidgade utsikter för akademins trefnad och värk- 

samhet till upplysningens och de allmänna sedernas för- 

kofran“. I stället för att, såsom man vältill en början 

befarat, det akademiska värket skulle hämmas och rubbas 

genom krigets följder, lämnades allt vid det gamla; lä- 

rarne behöllo sina platser, den akademiska förvaltningen 

tilläts fortgå 1 enlighet med konstitutionerna och de 

ekonomiska grundvalarna för akademins bestånd icke 

endast bevarades, utan blefvo för framtiden ytterligare 

befästa. Inträdet i „det nya tidehvarfvet" försiggick 

sålunda med ett lugn och en passivitet, som kunde 

gifva oss anledning att därpå tillämpa en litteratur- 

historikers kända ord om Franzéns af oss omnämnda 

öfverflyttning till Sverige, att den skedde med en kom- 

prometterande lätthet.!) Hvilka de allmänna grundorsa- 

ker voro, som förklara detta märkliga förhållande, har i 

detta arbetes början redan anförts, och hvilka de spe- 

eiella medel voro, genom hvilka den nya öfverheten un- 

derlättade ackommodationen, allt detta har under arbetets 

fortgång nog omständligt framhållits för att vidare be- 

höfva upprepas. I hvad mån ett annat bemötande från 

den nya öfverhetens sida invärkat på den akademiska 

statens hållning, är en fråga, som väl kan uppställas, men | 

som, lyckligtvis, icke behöfver — och för öfrigt icke kan 

— besvaras. 

Efter Armfelts frånfälle följde ett nära tvåårigt pro- 

visorium, en kanslerslös tid, hvarunder — vid sidan af 

sedvanliga ärenden och de nya bekymren för kanslersämbe- 

tets besättande — undervisningsfrågor 1 högre grad än 

1) V. Vedel, Svensk romantik s. 122. 
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tidigare sysselsatte det akademiska konsistoriet. Och när 

kanslerskrisen ilyckligen ändats med spirans öfverlätande 

at en medlem af det kejserliga huset såsom akademins 

högste styresman, följde nya frågor och omsorger, hvilka 

under de föregående åren icke tyckas ådragit sig särskild 

uppmärksamhet. Bl. a. togs första initiativet till ett lagstift- 

ningsarbete, som slutligen på 1820:talet resulterade i en 

partiell omgestaltning af akademins därintills af händel- 

sernas förlopp oberörda organisation och dess undervis- 

ningsväsende. 

Vi kunna idärför afbryta framställningen vid denna 

tidpunkt. Men innan vi göra det, torde det vara lämp- 

ligt att, till en afslutning, ännu beröra det härförinnan 

endast 1 förbigående omnämnda förhållande, hvari aka- 

demin under de närmaste åren efter kriget trädde till 

_ den lärda världen, „respublica litteraria“, utanför landets 

gränser: dels till gamla vänner 1 det förra broderlandet, 

dels till nya , välgörare" och lärda institutioner i det 

vidsträckta kejsardömet. 

Efter det ryssarne i mars 1808 ockuperat Åbo stad 

och gjort sig till herrar öfver kusterna afbrötos helt na- 

turligt förbindelserna med de myndigheter och institutio- 

ner 1 Sverige, med hvilka akademin och dess män där- 

förinnan stått 1 den lifligaste beröring. Korrespondensen 

med akademins kansler afstannade, relationerna med hög- 

skolorna i Uppsala och Lund fingo hvila och meddelan- 

dena till enskilda personer torde väl tämligen upphört. 

Annu i medlet af april 1808 blefvo ett par resolutioner 

af grefve Wachtmeister föredragna i konsistorium, men 

de föranledde intet svar, och då något senare öfver- 
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enskommelse gjordes om rektoratets besättande för in- 

stundande läseär, ansags den sedvanliga underrättelsen 

härom till kansler icke kunna aflätas, „under sakernas 

nuvarande ställning". 1!) Ännu mindre kom det i fråga 

att sända notifikationer om andra händelser vid akade- 

min, såsom edgangen till eröfraren o. a. s. Dock egnade 

Calonius i sitt till rektorsombytet 1 juni 1808 utfärdade 

program några ord af tacksamhet åt den allmänt afhållne 

kanslern, hvars därförinnan ofta lofordade omvårdnad 

man icke förglömt.?) 

Men såsnart freden blifvit sluten fann consistorium 

academicum tiden inne att göra sig påmindt hos sina 

gamla beskyddare och vänner 1 Sverige. Och allraförst 

skyndade det sig att hedra sin siste svenske kansler, som 

på ett så oväntadt sätt, genom kriget och politiken, dis- 

tanserats från akademin. En månad efter fredsslutet hade 

man en skrifvelse till grefve Wachtmeister färdig, däri 

akademins känslor af tillgifvenhet och vördnad uttalades 

!) K. P. 12, 29 apr. 1808. — Sommaren 1809 fick konsistorium 

emottaga särskilda kanslersskrifvelser från Wachtmeister, daterade i 

mars och april 1808; de upplästes vid möte d. ®/, 1809. På något 

sätt fick man också mottaga afskr. af hertig Carls cirkulär af 1/, 

1809 till Åbo akademis kansler, grefve Wachtmeister, med underrät- 

telse om regentskiftet. K. K. B. | 

1) Genom enskilda medlemmar af akademin kunna närmare un- 

derrättelser om de akademiska förhällandena ha framkommit till 

Wachtmeister. Bland Joh. Gadolins efterlämnade saml. finnes ett till 

Wachtmeister ställdt färdigt „öppet bref“, dateradt den 3/, 1808, sa- 

ledes atta dagar efter det kejsarens reskript till prokansler meddelats 

konsistorium, i hvilket bref Gadolin uttalar saval sin egen som 

alla ledamöters af Abo akademi vördnad for grefven, , vår store väl- 

görare*, och hoppas att grefven skulle med nöje mottaga berättelser 

om akademins valgang. „Äbo stad har varit — hette det dari — 
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i vackra och viltaliga, om ock af hänsynen till tidernas 

och relationernas förändrade skick tydligt pavarkade ord. 

„Ibland de lysande namn — sa började konsistorium 

sin skrifvelse — Abo akademis kanslers längd till efter- 

världens minne bevarar, fanns ett, som, i fulla 15 år och 

därutöfver med akademin införlifvadt och genom ümhe- 

tens hela tillgifvenhet fästadt vid dess öden, syntes lofva 

att ännu länge göra hennes gagn och hennes ära och ej 

förr än vid sitt försvinnande från jorden blifva osynligt 

1 hennes häfder eller låta henne pröfva förlusten af en 

tacksamt njuten sällhet. Tidehvarfvets händelser, så rika 

på stora förändringar, hafva äfven gjort detta hopp till intet, 

upplöst banden, icke mellan döde, utan mellan lefvande 

och skiljt akademin vid en styresman, af hvars grann- 

synta urskillning, varma nit och outtrötteliga värksamhet 

hon under sednast öfverståndna tidskifte hämtat anseende, 

förkofran och båtnad. 

lycklig att hittills njuta skydd och ro, men akademin och dess med- 

lemmar kunna i synnerhet gratulera sig af den oskattbara förmån att 

midt under krigsbullret hafva ostörde fått idka sina öfningar, blifva 

bibehållna vid sina gamla privilegier och äfven fortfara med den ny- 

byggnad, denna lärosätets prydnad, som i evärdeliga tider skall på- 

minna eftervärlden om vår lycka att hafva haft E. Exc. till vår 

skyddsherre.“ I trots af ,detta stora vedermäle af H. Kejserl. 

Tyska majestäts och dess herrar generalers upplysta nit och ömma 

omvårdnad om vetenskaperna” hyste dock akademin ,den innerli- 

gaste längtan; att ännu få röna E. Exc:s deltagande uti vår välgång 

och att ännu såsom barn för vår huldaste fader få öppenhjärtigt 

framte våra känslor af odödlig vördnad”. Huruvida ett bref af detta 

innehåll, som nogsamt kunde genomgå den ryska censuren, värkligen 

afsändes, kunna vi emellertid betvifla. (Brefvet meddeladt mig af 

senator E. Hjelt.) 
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En son, som lämnar sin fars hus, en yngling, som 

utgår ur en älskad fostrares händer, beträda bägge en 

bana af nya öden. Bägge kunna de blifva lycklige, ty 

öfver allt eller ingenstädes låter sällheten finna sig; 

men om deras hjärtan någonsin varit öppna för dygdiga 

; intryck, skola de aldrig upphöra att i troget och tack- 

samt minne förvara den vård de rönt, de välgärningar 

de njutit och den ömhet, som ej blott hörde, utan ock 

förekom deras tystaste önskningar. 

I denna belägenhet finner sig jämväl Åbo akademi, 

som nu går att bjuda Ed. Exc. sitt sista farväl. Allt 

hvad vördnaden, erkänslan och tillgifvenheten hafva mest 

. heligt, känner hon i denna stund med fördubblad hflig- 

het. Dessa tänkesätt och ett aldrig slocknande minne af 

Ed. Exc:s förtjänster mot akademin skola consistorii aca- 

demici ledamöter själfva oafbrutet hysa, hos litteraturens 

uppväxande idkare med sorgfällighet underhålla och som 

ett dyrbart arf till kommande åldrar öfverlämna. Att där- 

om gifva Ed. Exe. ännu denna försäkran, var för akademin 

en plikt, men tillika ett oumbärligt villkor för hennes 

tillfredsställelse“. 

„Rörelsen 1 akademins känslor — hette det därpä 

vidare — skulle, sa rättmätige de än äro, kan hända 

vid detta tillfälle vara, fast lika sann, likväl en grad 

mindre fig, om icke akademin med säkerhet visste, 

att samma rörelse af Ed. Exc. delas. En canceller, som 

ej blott med värma, utan med värklig passion omfattade 

alla tillfällen att befordra och öka akademins fördelar — 

hvars känsla för dess väl och förkofran liknade en faders, 

hvars välvilja ej glömt eller uteslutit någon enda af con- 

sistorii academici ledamöter och som vid blotta namnet 

af någon eller något, som på närmare eller fjärmare håll 

Bidrag t. känned. af Finl. 



639 

stod i gemenskap med Abo akademi, genast sig i perso- 

nen en bekant, 1 saken ett föremål för sin uppmärksam- 

het, i bägge ett för deltagande och tjänster: en sådan 

kansler kan icke, vill icke 1 skilsmässans stund lägoa ett 

band pa sin känsla eller förneka den rörelse, som förut 

varit vid alla skiften af vikt och blifvande inflytelse lika 

så synbar som uppriktig. Om därföre i detta ögnablick 

saknaden — akademin älskar att tro det — icke är främ- 

mande ens för Ed. Exc:s hjärta, blir den ett nytt bevis 

pa E. Exc:s oföränderliga varma tillgifvenhet och ett nytt 

anspråk på akademins lika oföränderliga tacksamhet och 

vördnad.” 

» Näst öfvertygelsen att hafva varit och än vara så 

älskad som Ed. Exe. det förtjänar — slöt konsistorium 

sin skrifvelse — skall vissheten om Alexander den för- 

stes utmärkta nåd mot ett lärosäte, hvars flor och upp- 

komst Ed. Exe. af alla krafter befordrat, bidraga att för- 

sona Ed. Exc. med ödet och utplåna den första känslans 

obehagligare intryck." 1) 

På dessa vemodigt cirklade ord, som på en gång 

skulle utgöra en vördnadsfull afskedshälsning och bringa 

den åldrige f. d. kanslern tröst, svarade grefve Wachtmei- 

ster med vackra och försonliga ord. „Med upprördt hjärta 

och de mest smärtande minnen af det förflutna" hade han 

mottagit prokanslers och konsistorii skrifvelse. Denna 

skrifvelse, den sista han hade att vänta sig , efter sex- 

tonårig den närmaste förening, det mest stadgade förtro- 

ende och en må hända sällsynt ömsesidig tillgifvenhet*, 

hade förvissat honom om fortvaron af akademins aktning 

och vänskap. ,Det band, som oss förenat, ar da upp- 

1) K. R. 24 okt. 1809. 
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löst", utropade grefven sorgmodigt. ,Det gemensamma i 

våra arbeten och våra bemödanden är då brutit! Den po- 

litiska nödvändigheten har bjudit denna sorgeliga föränd- 

ring. Men — hvad intet i världen kan bryta, inga omstän- 

digheter eller öden förmå ändra, är min kärlek till Åbo 

akademi och min aktning för dess värdige fäder och lä- 

rare. Så outtröttligt mitt bemödande varit att gagna denna 

akademi under den tid dess styrelse varit mig anförtrodd, 

så många och utmärkta skäl jag under denna befattning 

ägt till nöje och belöning därför, så varm är äfven min 

vänskap för dess lärare och medlemmar, så liflig och upp- 

riktig mitt fulla hjärtas önskan för dess framtida oaf- 

brutna förkofran och välgång, äfven då jag ej mera 

därtill kan medvärka och då det ämbete jag beklädt af 

mig lämnas." Ännu en gång, den sista, ,uti denna af- 

skedets sorgeliga stund", önskade Wachtmeister begagna 

sig af sina förra rättigheter i det han uppdrog åt pro- 

kansler att till lärare, tjänstemän och medlemmar af f. d. 

kongl. Åbo akademi frambära uttrycken af hans tacksamhet 

för åtnjuten kärlek och tillgifvenhet, af hans erkänsla för 

de mödor de egnat akademin och det hedrande upp- 

förande de under hans styrelsetid adagalagt. ') 

Pa båda hållen uppfattades skrifvelserna såsom ,af- 

skedsbref“. Men de blefvo icke de sista, som växlades 

mellan den kejserliga akademin och dess siste svenske 

kansler. På hösten 1810 hemställde prokansler till kon- 

sistorii bepröfvande, huruvida det icke vore anledning 

att hos grefven anhålla om hans porträtt „för att bibe- 

hålla och äfven till kommande släkter bevara minnet af 

denna vårt lärosätes oförgätlige välgörare och vän". För- 

1) Wachtmeister t. konsist. 29 dec. 1809. K. K. B. — Brefvet 

tryckt hos W. Lagus, Ur finska högskolans kanslersbok s. 8-9. 
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slaget godkändes enhälligt och prof. Franzén erhôll i upp- 

drag att uppsätta skrifvelsen till grefven. I denna nämn- 

des, hurusom akademin ,med saknadens och erkänslans 

tårar" lagt grefvens „sista rörande hälsning — — — till 

de handlingar, dem hon efter Kd. Exe:s oförgätliga sty- 

Grefve Carl Adam Wachtmeister. 

relse, under ett nytt lysande beskydd, under nya lyckliga 

utsikter är stolt att kunna framte“. Grefvens ädla tänke- 

sätt och välgörande lefnad skulle nog framstå för efter- 

världen, men konsistorii ledamöter, ,1 hvilkas hjärtan 

hennes välgörares bild är lefvande intryckt", önskade att 

kunna meddela efterkommande äfven det yttre af gref- 

vens person. Och anhöll konsistorium förty om att få mot- 
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taga grefvens porträtt, ,som uppsatt vid sidan af Brahe 

och Tessin skulle i dess nya sessionssal utgöra en sa kär 

som lysande prydnad“.!) 

Konsistorii anhållan besvarades efter önskan. Den 

uppfattades af Wachtmeister säsom en heder, hvilken 

ökade den tacksamma erkänsla han pa flerfaldigt sätt var 

akademin skyldig. „Att fa en plats uti akademins audi- 

torium jämte sa förtjänta män som en Brahe och Tessin 

— skref grefven — är en heder långt öfver mina för- 

tjänster och den jag önskat med tiden kunnat göra mig 

förtjänt utaf, om — omständigheterna tillåtit mig att 

med utöfningen af mitt kanslersämbete fa fortfara.“ Då 

nu ödet skilt och aflägsnat grefven från deltagande i 

konsistorii arbeten, skulle emellertid „hvarken tid ej hel- 

ler aflägsenhet någonsin kunna värka till förändring uti 

de känslor af vänskap, aktning och tillgifvenhet“, som 

han hyste för dess medlemmar. ?) 

Porträttet anlände sommaren 1811 och gaf helt na- 

turligt anledning till ett nytt utflöde af den akademiska 

retoriken. 3) I tacksägelsebrefvet, som författades af Fran- 

zén och tyckes varit den sista af honom undertecknade 

konsistoriella skrifvelse, berättades, att porträttets inbä- 

rande 1 konsistorurummet under pågående session gjort 

på de närvarande ,ett så rörande som öfverraskande in- 

tryck". Man trodde sig för ett ögonblick se sin forna 

1) KS Poke, 120 sept. S10: 

?) Wachtmeister t. konsist. 24 nov. 1810. 

3) K. P. 17 juli, 1 aug. 1811. Porträttet (enl. F. A. Wilhelms- 

sons uppgift t. Tengström ?/, 1811 „en fidel copie“ efter Breda) 

skulle fà sin plats i consistorii majoris sessionsrum, nar detta blef 

färdigt. 
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älskade styresman närvarande och man kände sig hänförd 

af samma vördnadsfulla glädje som/dä grefven åtta ar 

tidigare besökte akademin och genom den ädelt upphöjda 

godhet, som genomsträlade hans person, intog såväl ung- 

domens som lärarnes hjärtan. ,Men saknadens tårar 

blandade sig snart med glädjens: blott en bild återstod 

att trösta det tacksamma minnet." 

, Hvem är denna ädla vördnadsman? skall 1 sednaste 

tider främlingen fråga. Och en aldrig döende röst skall 

svara: den man, utan hvars omsorg dessa murar icke 

stode, genom hvars nit för upplysning och vetenskaper 

Sverge gaf Finland den sista välgärningen och liksom 

reste en minnesvård af deras långvariga förbindelse och 

af den uppfostran, som Försynen unnade den finska na- 

tionen, innan hon kom under samma välde som de andra 

mindre lyckliga grenarna af en gemensam folkstam." !) 

Tvenne år senare fick konsistorium ånyo tillfälle 

att uttala sin sedvanliga vördnad för grefve Wachtmei- 

ster, då det till honom öfversände ett ex. i guld af sin 

medalj. I den skrifvelse, hvari grefven underrättades 

om konsistorii uppmärksamhet, berördes ånyo minnet af 

de tider, då grefven , med den huldaste vård" omfattade 

det åt honom anförtrodda lärovärket, samt om den varma 

tacksamhet, hvari akademin därför stod till honom. Sa- 

som ett vedermäle af akademins ,1 alla skiften oföränder- 

liga tänkesätt" utbad sig konsistorium äran och till- 

fredsställelsen att få till honom öfverlämna den medalj, 

,som akademin nyligen låtit slå till tacksam åminnelse 

af sin nuvarande höga beskyddares, den vise och milde 

Dk IR ae 1811 
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Alexanders rika välgärningar emot detta Finlands första 

lärosäte”. 1) 

Att konsistorium fortfarande ihagkom sin förre „väl- 

görare“ och egnade honom den uppmärksamhet, som nu- 

mera kunde komma i fråga, var nogsamt på sin plats, 

och vi få väl antaga, att hälsningarna från den forna 

kungliga akademin beredde stunder af tillfredsställelse åt 

den åldrige herren. Men ifrågasättas må, huru finkänsligt 

det var af konsistorium att jämt och ständigt framhålla 

akademins belåtenhet med sin nya ställning och att med 

yttringarna af tillgifvenhet för grefven alltjämt förena en 

— visserligen väl förtjänt — hyllning åt den nya mo- 

narken. Måhända var det något sådant Wachtmeister 

önskade antyda, då han i sin tacksägelseskrifvelse h. o. h. 

förbigick medaljens karaktär af en den undersåtligaste 

hyllning åt akademins nya välgörare och uppfattade 

1) K. RB. 22 okt. 1813. Skrifvelsen var uppsatt af prokansler, hvil- 

ken, såsom vi känna, tidigare stått i liflig korrespondens med grefve 

W. Under kriget upphörde brefväxlingen, återupptogs med anledning 

af konsistorii „afskedsbref“ till grefven och anhållan om hans por- 

trätt, men stannade därvid. I svar af den ?9/,, 1809 på Tengströms 

bref uttalade Wachtmeister sin glädje öfver att ,efter en ömse sidor 

obehagelig och lång tystnad" horisonten syntes ljusna och mörkret. 

skingras, som hindrat aflägsne vänner att kommunicera sina tankar 

med hvarandra. Med de gladaste känslor hade han mottagit T:s bref; 

han glömde för en moment „den framfarne olyckeliga perioden”, nju- 

tande af den ljufva känslan af en gammal god väns hågkomst. Men 

biskopens afskedsord utgjorde en smärtefull påminnelse om att han 

nödgades för alltid skiljas från biskopen och andra vänner vid aka- 

demin. Efter dessa rörande uttryck af saknad tackade grefven T. 

för att denne med sina ,upplysta och vänskapsfulla rad“ vägledt hans 

företag och sålunda medvärkat till framgången af hans önskningar 

for akademins väl och lustre. 
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densamma endast sasom tillkommen ,med afseende pa 

den snart fulländade nya akademiebyggnaden“, som ju 

också prydde medaljens ena sida. Och med tanke pa den 

andel, han själf i tiden ägt 1 denna byggnads tillkomst, 

yttrade han: „Dä jag för Åbo akademis bästa och fort- 

komst under den lyckliga tid oss förenade haft allt be- 

mödande ospardt och därtill medvärkat i hvad jag kunnat, 

är det mig på det högsta tillfredsställande att nu, då min 

åtgärd inskränker sig till blott de ömmaste och upprikti- 

gaste önskningar, se dessa uppfyllda och det stora mal 

jag åsyftat nalkas sin fullbordan." Intill sin lefnadsafton 

skulle han egna akademin känslor af tillgifvenhet och det 

ömmaste deltagande. !) 

Ännu en gång efter detta fick konsistorium anled- 

ningatt adressera sig till grefve Wachtmeister. Sedan pa 

hösten år 1817 invigningen af akademins nya hus före- 

gått, beslöt man näml. att till honom — såsom ock till 

hans närmaste efterträdare Speransky — sända underrät- 

telse om inaugurationsfesten.?) — Då Wachtmeister ar 

1520 gick ur tiden vid hög ålder, förenade sig konsisto- 

rium om att hedra hans minne med sedvanlig parentation, 

men af orsaker, som vi här kunna förbigå, kom denna 

aldrig till stand. ?) 

1) Wachtmeister t. konsist. 10 dec. 1813. 

*) K. P. 30 okt. 1817. Enligt Hällströms mem. prot. skulle 

äfven programmet till festen medfölja, men brefven skulle atgå först 

sedan prokanslers festtal blifvit tryckt, hvilket skedde 1819. Huru- 

vida tryckalstren äfven afgingo, framgår icke ur registr. 

?) W. Söderhjelm, J. L. Runeberg I: 61. Wachtmeister var 

född *7/; 1740, + ?9/, 1820. Han blef år 1799 upphöjd i grefligt stånd, 

men uttog aldrig introduktion. Af konsist. titulerades han alltid 
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Nast sin förre kansler ihagkom konsistorium de båda 

svenska högskolorna, med hvilka det önskade fortsätta 

de gamla vänliga relationerna i den mån de förändrade 

förhållandena medgåfvo det utan att väcka anstöt hos 

den nya öfverheten. I skrifvelse af den 14 dec. 1809 till 

akademierna 1 Uppsala och Lund hemställde konsistorium 

om förnyande af det commercium litterarium, som bestått 

från akademins första inrättning allt intill kriget. „Om 

kärleken till vetenskaperne — förmenade konsistorium — 

och ett gemensamt nit för utrönandet af det sanna och nyt- 

tiga alltid närmat äfven de aflägsnaste litteraira samfund 

till hvarandra, af huru många andra skäl har icke Åbo 

akademi varit lycklig nog att med herr doktoren, ärke- 

biskopen — — — och amplissimum consistorium acade- 

micum på det närmaste vara förenad? Gemensamt fäder- 

nesland, samme höge beskyddare, samme författningar 

hafva fastare knutit dessa band än att de på en gång 

plötsligen kunde upplösas." 1) 

Från båda akademierna kommo tillfredsställande svar. 

I Uppsala konsistorii skrifvelse hette det: „Consistorium 

academicum har — — med sann tillfredsställelse erinrat 

sig de förbindelser, som i mer än halftannat ärhundrade 

oafbrutit förent bäda dessa lärovärken till inbördes fördel 

och tillika erfarit den aldrig upphörande känslan af upp- 

riktig högaktning och tillgifvenhet, som Tit:i förtjänster 

emot ett hittills gemensamt fädernesland samt benägenhet 

emot detta lärosäte alltid väckt och underhällit. Under 

grefve. — Porträttet af honom förstördes ar 1827. Ett nytt an- 

skaffades till universitetet pa 1870:talet pa förslag af rektor prof. 

W. Lagus. Medd. af univ. sekr. frih. T. Carpelan. 

1) K. R. 14 dec. 1809. 
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dessa tänkesätt har consistorium academicum icke kunnat 

undgå att lifligen föreställa sig den saknad akademin 

skulle tillskyndas, om förändringen 1 det politiska för- 

hallandet äfven skulle medföra förändring 1 det litteraira, 

som allt hittills emellan bada akademierne varit, och af 

sådan anledning uti hvad. Tit. begärt med utmärkt nöje 

funnit sin egen önskan förekommen." !) 

Beröringarna med de svenska högskolorna inskränkte 

sig dock icke till det commercium litterarium, hvarom 

konsistorium talat 1 sin hemställan. Såsom vi känna, gjorde 

biskop Tengström genom ärkebiskop Lindblom, doc. Prytz 

o. a. förfrågningar hos de svenska academici om deras 

benägenhet att täfla om de lärarbefattningar, som tillkom- 

mit eller blifvit lediga genom kejsarens frikostighet mot 

akademin. Hagen att lystra till kallelserna var icke stor; 

endast kemiadjunkten Lindblad vanns på denna väg och 

Myréen förvärfvades genom Armfelts energi. Den sveo- 

gotiska nationen vid Åbo akademi smälte också ihop, så 

att den icke omfattade flere än ett par medlemmar. ?) Där- 

emot hände det oftare att studerande och yngre lärare vid 

Åbo akademi, följande äldre tiders traditioner, begåfvo 

sig till Sverige, närmast till Uppsala, för att där fortsätta 

sina studier. Sa ätnjöto under aren 1811—1813 docen- 

terne J. M. af Tengström och L. J. Prytz ledighet för 

att 1 Sverige utbilda sig i sina lärogrenar. Den förre vista- 

des i Uppsala och Lund,*) den senare mesta tiden 1 Upp- 

1) K. P. 11 maj 1810; Upps. konsist. 17 febr. 1810, K. K. B. 

2) Åren 1808-1814 inskrefvos i sveo-gotiska nationens i Abo 

matrikel 10 medlemmar, aren 1815—1818 — 7. Aren 1800 - 1807 hade 

dari inskrifvits 89 medlemmar. Vid inskriptionen **/,, 1813 närvar 

endast 1 af svenska nationen, '/, 1814—2. 

2) K. P. 14 sept. 1812; Prytz t. Tengström 19 febr. 1813. 
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sala, där han njöt af ,ett vetenskapligt klimat" och fann 

allt uppmuntra till arbete. Enligt hvad Prytz vid slutet 

af år 1811 meddelade biskop Tengström, var antalet af 

den finska nationen 1 Uppsala vid den tiden ovanligt 

stort, 15 à 16, af hvilka en del dock ämnade kvarstanna 

i Sverige. ,Det är just uppmuntrande — skref han — 

att förnimma, huru väl finnarne äro ansedde både i Stock- 

holm och här. I kollegierne skola de med stor begärlig- 

het mottagas, ty ehuru alla värk svärma af auskultanter 

och andre inskrifna, så hafva de största brist på arbetare, 

och härtill anse de finnarne så passlige. Nu finnas här 

också flere, som anses för utmärkta, hvar 1 sin sak, såsom 

Forselles, Lagus, Meinander, Toppelius, och denna rå- 

dande opinion tvingar hvar och en till ambition, som ej 

annars skulle äga den.“!) 

Var antalet „fennones“, medlemmar af den finska 

studentnationen 1 Uppsala, värkligen så stort som Prytz 

förmälde, gick det under de närmast följande åren nedåt. 

Enligt hvad uppgifter 1 de knappa nationsprotokollen ut- 

visa, utgjorde under läseåren 1813—1815 antalet närva- 

rande medlemmar icke mer än 5, hvarför sedvanliga kon- 

vent och disputandi exercitia icke kunde hållas. En ,aetas 

1) Till Tengström 6 nov. 1811. Med de tre sistnämnde åsyftas 

W. G. Lagus, sedermera exp. sekr. Kurt Fredr. Meinander (7 1878 i 

Sverige) och läkaren Gustaf Toppelius (+ 1864), med den förstnämnde 

brukspatronen Jak. Henr. af F., som stannade i Sverige. — Vid 

samma tid uppehöll sig med vederbörligt tillstånd och med inne- 

hafvande af sitt akad. stipendium stud. F. A. Hällström vid kanal- 

arbetena i Västergötland för att utbilda sig ,i det praktiska ar 

mekaniken" och framdeles göra nytta vid de planerade kanalarbe- 

tena’i Finland. K. P. o. K. R. 4/; 1813, 1814: MKkansl it konsise 

1 1813: 
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ferrea“ tycktes, såsom en nationskurator yttrade sig, ,1 

detta hänseende hvila tungt öfver fennones“. Först h. t. 

1815 begynte antalet att stiga och uppgick året därefter 

till 11/, tiotal, då man kunde besluta att ånyo upplifva 

de under fera år bortglömda nationskonventen. „Ändte- 

ligen — skref med anledning däraf nationens pro-curator 

Joh. Gabr. Bonsdorff h. t. 1816 — och efter det alla lär- 

domsöfningar inom nationen under en läng tid alldeles 

afstannat, tycktes nu ater ett mildare tidehvarf uppgå och 

den för politiska hvälfningar flyktade Auras sanggudinna, 

van att systerligen anse detta lärosäte, kunde ej af eröf- 

rarens makt längre förmås att kväfva sitt hjärtas röst 

och att som främmande anse denna akademi.” — Något 

senare antogos och stadfästes särskilda ,lagar“ eller statu- 

ter för den finska nationen 1 Uppsala.!) 

Såsom ett uttryck för akademins önskan att bevara 

gemensamma minnen och upprätthålla förra relationer 

med den lärda världen 1 Sverige må till slut erinras om 

att vid utdelningen af akademins medalj af 1811 icke endast 

de båda högskolorna ihagkommos, utan jämväl vitterhets- 

akademin samt halftannat tiotal af akademins gynnare och 

vänner i riket — bland dem Uppsala universitets pro- 

1) Vol. ,Acta angående finska studenter i Upsala" i univ. bibl. 

i H:fors, inneh. utdrag och afskrifter ur Uppsala universitets album 

och finska nationens protokoll m. m. Utdragen ur albumet omnämna 

aren 1800—1807 inalles 26 inskrifne fennones, af hvilka en del tidi- 

gare studerat i Åbo, aren 1808—1814 — 24 och 1815—1830 — 50. 

Sasom nationens kuratorer nämnas H. W. Romanson (1803—06), Jak. 

Henr. af Forselles (1806, 1812), W. G. Lagus (c. 1809), G. Toppelius 

(t. f. 1809—10), Joh. Er. Sabelli (1812—17), J. G. Bonsdorft (t. f. 

1816), C. W. Fontell (1817), G. Fr. Aminoff (1822). 
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kansler ärkeb. J. A. Lindblom, F. M. Franzén, fôrre bota- 

nices demonstrator i Abo C. B. Rutström och förre kans- 

lerssekreteraren Frans Adolf Wilhelmsson.!) I sitt tacksä- 

gelsebref förklarade den förstnämnde, att den erhållna 

gäfvan, ,hvartill H. M. kejsarens ogemena frikostighet 

gifvit dess akademi den värdigaste anledning", underrät- 

tat honom om ,akademins afundsvärda lycka" pa samma 

gang det utgjorde ett vedermäle af gifvarnes ,gynnande 

hugkomst“. „Om Uppsala akademi — fortsatte ärkebisko- 

pen — utan en känsla af saknad icke kan återkalla 

minnet af den tid, da den genom närmare förbindel- 

ser var förenad med universitetet i Abo, så skall dock 

ingen tid utplåna åtankan däraf och inga händelser för- 

svaga känslan af dess systerliga tänkesätt för detta lä- 

rovärk. Lärda samfund, ehuru spridde på olika orter, 

hafva dock ett samband, som af borgerliga omväxlingar 

ej kan slitas.“?) 

1) K. R. 29 okt. 1813. Utdelningen förmedlades af Wilhelmsson, 

som tidigare hugnats af akademin med en gulddosa (à 1,100 rub. 

b. a.) som minne. W. till konsist. 7/,, 1813, d:o t Tengström *#/, 

1811, Rutström t. Tengström 1*/, 1814, K. P. 1%/, 1811. — Grefve 

Wachtmeister hade i bref till Tengström ??/,, 1809 uttalat den önskan 

att Wilhelmsson måtte hugnas med någon ersättning för den förlust 

han lidit till följd af den timade ,olyckshändelsen“, d. v. s. kriget, 

ity att han förlorat sin kanslerssekr. tjänst, för hvilken han betalat 

2,000 rdr b:co i ackord åt sin företrädare. 

2) Lindblom t. konsist. 24 dec. 1813. K. K. B. 
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Närmanden till Ryssland. 

Sträfvade konsistorium, såsom naturligt var, att åter- 

knyta de genom kriget störda förbindelserna med Sveri- 

ges litterära kretsar, kunde man å andra sidan motse, att 

de förändrade politiska förhållandena skulle föranleda ett 

närmande till kejsardömets ,respublica litteraria“, främst 

till de institutioner och „litteratenrer“, som 1 Ryssland 

företrädde den vetenskapliga forskningen, kanske ock till 

de magnater, som hade namn om sig att vara lärdomens 

gynnare och vänner. Redan tidigare hade det någon 

gång kommit till flyktiga beröringar;!) numera, då man 

på båda hållen skådade upp till samme furste såsom sin 

högste beskyddare, måste dessa blifva desto flere som de 

ju i sin man befordrade kejsarens önskningar om ett 

fredligt utjämnande af de gamla motsatserna folken emel- 

lan. Det dröjde heller icke många år, innan fraterniserin- 

gen var 1 full fart, om den också — af väl förklarliga 

skäl — blef och förblef tvungen och konventionell. 

Någon tid efter det kriget ändats tyckes konsisto- 

rium beredt sig på ett utbyte af publikationer, ett ,com- 

mercium litterarium" med Rysslands akademier, närmast 

1) O.E. A. Hjelt, Naturalhistoriens studium vid Åbo universi- 

tet s. 336 —337. 
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med det tyska universitetet 1 Dorpat, bland hvars lärare en 

del måhända voro kända i Abo, och med k. vetenskapsaka- 

demin i Petersburg. Såsom vi känna, hade den tacksägelse- 

deputation, som afgick varen 1811, bl. a. fatt 1 uppdrag 

att inleda konnässanser och liaisoner med rikshufvud- 

stadens lärde, hvilka i en framtid kunde lända akade- 

min till nytta. Resultatet hade också blifvit en korres- 

pondens mellan prokansler och ett par ryska ,littera- 

teurer“.!) Men första steget till ett officiellt närmande till 

de lärda institutionerna ansåg konsistorium sig icke kunna 

taga, utan föredrog att öfverlåta initiativet åt dessa. För- 

väntningarna blefvo snart nog uppfyllda, men oväntadt 

torde väl varit, att första inbjudningen till en korrespon- 

dens kom från universitetet 1 det aflägsna Kasan, som 

hösten 1811 sände till akademin sin prelektionskatalog. 

Konsistorium skyndade att med uttalande af sin fägnad 

öfver det inledda ,commercium litterarium“ besvara ar- 

tigheten pa samma sätt, men da initiativtagarne begagnat 

sig af ryskan, uttalades den önskan, att korrespondensen 

matte fortgå pa latin, franska eller tyska.2) I början af 

ar 1812 anlände fran universitetet 1 Dorpat en bokförsänd- 

ning — innehållande bl. a. lektionskatalogerna för ett par 

ar — jämte en latinsk skrifvelse, hvari universitetet utta- 

lade sin önskan att underhålla ett commercium litterarium, 

och mot slutet af samma år emottog man genom kejs. 

1) S. 125, 316. 

*) K. P. och K. R. 17 okt. 1811. Äfven följande skrifv. (2°/, 

1813) fran Kasan var pa ryska, men åtföljdes af en svensk öfversätt- 

ning, vittnande mera om god mening 4n sprakskicklighet. K. K. B. — 

Ar 1815 anlände de vid universitetets 1 Kasan hégtidliga invigning 

15% 1814; hållna talen och oderna, senare akademiska program, bland 

dem ett pastatarıska. K. PR. 2/02) 3/;, 1812. 
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vetenskapsakademins sekreterare statsr. N. Fuss en tom 

af akademins publikationer. I sina svar förklarade kon- 

sistorium, att det straxt efter det landet kommit under 

den milde Alexanders spira astundat trada 1 commercium 

litterarium med nämnda lärda och celebra institutioner 

och därför varit betänkt pa att sända sina disputationer, 

program m. m., men att man dröjt därmed, af fruktan, 

hette det i skrifvelsen till vetenskapsakademin, för att 

möjligen falla akademin till besvär med sina anspråkslösa 

gåfvor — ,hae dona mixta prorsus et non raro admodum 

mediocris ingenu fetuum“. Med glädje sände konsistorium 

nu särskilda akademiska tryckalster och lofvade mera. 

Ett år senare följde såsom gåfva akademins medalj, hvil- 

ken blef ett flitigt användt medel till inledande af nya 

och befästande af gamla förbindelser. Dess mottagande 

gaf helt naturligt anledning till nya uttryck af akademisk 

retorik och fortsättning pa det påbörjade „commercium“.!) 

— Vid samma tid anlände den första försändningen fran 

universitetet i Charkow, akademiskt tryck på ryska och 

latin, som gengäldades kort därefter.?) 

I motsats till de nämnda lärdomssätena lät Rysslands 

äldsta universitet, det i Moskva, sig uppsökas af kon- 

sistoriet i Åbo. Första närmandet skedde, då de ryska 

stipendiaterne Ehrström och Ottelin våren 1812 begåfvo 

sig till kejsardömet för att där förkofra sig 1 ryska språ- 

ket. I en särskild rekommendationsskrifvelse på latin an- 

befallde konsistorium de unga männen åt de moskovitiska 

1) K. P. 7 febr. 1812, K. R. [7] febr., 18 dec. 1812, 4 okt. 1813; 

44/, 1815 akad. i Dorpat t. konsist. 6 nov. 1813, Nik. Fuss t.. d:o 28 

okt. 1813. 

2) K. P. 8 nov. 1813. 

Nat. o Folk, H. 69, 



654 

professorernes ynnest, hvarjämte det i retoriskt formade 

ord uttalade sig om kejsarens önskan att närma sina nya 

undersåtar till de gamla. , Bland de nästan otaliga teck- 

nen — skref konsistorium — på ett högsinnadt tänkesätt, 

dem alla ryssars och finnars nådigste herskare upprepade 

gånger tillbjuder oss, som nyss till vår förnöjelse blifvit 

hans, och sålunda öfverlämnar sitt lysande namn åt odöd- 

ligheten, framstår det för Eder helt visst bekanta utmärkta: 

H. M:ts faderliga önskningsmål, att de, hvilkas personer 

hans makt lagt under en enda spira, må i sina hjärtan 

förenas med kärlekens innerliga band, att en ömsesidig be- 

röring må uppstå mellan de gamla folk, som skilja sig 1 

seder och tala olika tungomål, och att de nationer må 1 

vänskap växa till ett, som varit olyckliga i fiendskap och 

täflat med hvarandra 1 tapperhetsprof, de där fordom åt- 

skiljt dem.“ !) 

Svaret, som gafs på akademins anhållan, utmärktes 

af beskyddande vänlighet. Professorerne i Moskva gladde 

sig högeligen åt att det var icke endast kejsarens, utan 

ock Åbo akademis egen önskan att mellan de två korpo- 

rationerna skulle råda ett förhållande af ömsesidig vän- 

skap, och de förklarade det inledda närmandet både he- 

drande och efterlängtadt. Med akademier såväl som med 

andra mänskliga samfund var det näml. så beskaffadt, 

att de frodades genom kärlek och enighet, tillväxte genom 

ömsesidiga förbindelser och beröringar. En särskild an- 

ledning till glädje öfver den erbjudna vänskapen låg däri 

att professorerne vid de båda akademierna, hvilka tidi- 

gare varit främmande för hvarandra, nu genom försy- 

nens skickelse blifvit medborgare i samma rike. At de 

1) K. R. !/,, mars 1812. Brefvet illa afskrifvet i registr. 
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två stipendiaterne utlofvades all möjlig hjälp, sa att de- 

ras vistelse 1 Moskva matte linda säväl dem själfva som 

akademin i Abo till största nytta. 1) 

Var det konsistorium i Abo som först fick vända 

sig till professorerne 1 Rysslands gamla hufvudstad med 

anhållan om deras benägna understöd, sa dröjde det icke 

länge, innan rollerna blefvo förändrade. Under den olycka, 

som hösten 1812 öfvergick Moskva, led också universitetet 

ofantliga förluster i det att såväl universitetets som flere 

professorers enskilda bibliotek hemföllo åt den allmänna 

förstörelsen. För att få förlusterna ersatta vädjade profes- 

sorerne till allmänhetens offervillighet och till rikets öfriga 

universitet, hvilka tillsades af undervisningsministern att 

räcka en hjälpsam hand. I enlighet härmed vände sig 

rektor J. Heym till konsistorium 1 Åbo med vördsam an- 

hållan — precibus observantissimis — om att konsisto- 

rium täcktes öfverlåta såsom gåfva åt de moskovitiska 

muserna sådana arbeten, särskildt från den klassiska lit- 

teraturens område, som akademin kunde afstå. Att be- 

gära en sådan allmosa ansåg rektor icke vara nedsättande, 

ty då de bland Moskvas innebyggare, hvilka förlorat med- 

len till sin utkomst, begärde hjälp af dem, som fått be- 

vara sin förmögenhet, till hvilka skulle väl de lärde, som 

blottats på alla litterära hjälpmedel, fly i sin nöd, om icke 

till dem som voro s. a. s. medlemmar af samma samhälle 

och kollegium och hvilka rönt ett blidare öde. Hvilka 

gafvor Abo akademi än komme att gifva, skulle profes- 

sorerne 1 Moskva mottaga dem med tillbörlig vördnad 

1) Rektor o. profess. i Moskva t. d:o i Abo den 9 maj 1812. 

eek; 
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och lämna ett tacksamt minne af hjälpen at sina senaste 

efterträdare. 1) 

Huruvida förväntningarna med afseende à arbeten rö- 

rande den klassiska litteraturen uppfylldes, känna vi icke. 

Men 1 början af året 1814 meddelade rektor, att konsi- 

storium beslutit tillsända universitetet i Moskva allt aka- 

demiskt tryck, dissertationer m. m., som utkom vid aka- 

demin. En kollektion sändes med samma och därjämte 

1811 års medalj såsom ett uttryck för den vänskap och 

tillgifvenhet „musa auraica“ hyste för sin moskovitiska 

syster -— „soror sua amantissima“. Skrifvelser och försän- 

delser af enahanda art afgingo samtidigt till universiteten 

i Charkow, Wilna och Kasan.2) Året därpå samtyckte 

konsistorium till att begynna commercium litterarium med 

den nyss stiftade vetenskapssocieteten i Charkow.°) 

y 
a 

1) Rektor J. Heym t. konsist. 13 aug. 1813. — ,Neque stipem 

hanc cogere pudet*, skref rektor. ,Nam quum ceteri cives mosquen- 

ses, qui moestissimis his temporibus aut officinas aut merces aut 

alias facultates perdiderint, ab iis potissimum auxilia expetant, qui- 

bus et domus et officinae et merces et reliqua fortuna incolumis 

mansit: nos, homines docti, omni re literaria exuti, ad quem confu- 

giemus, aut cujus præcipue opem implorabimus, nisi nostrorum, ut 

ita dicam, tribulium, ejusdemqve collegii sodalium, qui fatis longe 

propitioribus usi sunt?“ — Skrifvelsen föredrogs /, 1813, da kon- 

sist. beslét att forst inhimta yttrande af bibliotekarien. 

2) K. R. 5 mars 1814. Rektor Hällström meddelade därjämte, 

att han mottog subskription à en af prof. M. Norberg i Lund förberedd 

edition af mandäernas religionsurkund Codex Nazaræus (tr. i Lund 

1815—16). — De första akademiska tryckalstren fran Moskva an- 

lände ar 1814, fran Vilna, tyckes det, samma ar. K. P. ®/,, 39/5 1814. 

3) K. R. 20 juni 1814. — Ar 1813 anlände en boksändning fran 

medicokirurgiska akademin i Petersburg (K. P. /, 1813, K.K. B.), år 1815 

fran sällsk. Vänner af fäderneslandets litteratur i Kasan (K. P. !?/, 1815). 
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Utom med Rysslands högskolor och andra lärda 

samfund trädde akademin under den närmaste tiden efter 

kriget 1 beröring med enskilda personer i Ryssland, dels 

lärde och „litterateurer“, dels höga dignitärer och magna- 

ter, hvilka ansagos för idkare och gynnare af lärda 

idrotter och hvilka funno en med politisk beräkning 

blandad tillfredställelse i att efter kejsarens höga föredö- 

me ihågkomma nykomlingen bland rikets högskolor med 

vedermälen af sin bevågenhet. 

Allraförst framträdde bland desse Sveaborgs er- 

öfrare general J. P. van Suchtelen, om hvilken en förf. 

mycket träffande yttrat, att han öppnade raden af artig- 

heter, ,man ville nästan säga en ny belägring, hvars huf- 

vudföremål var högskolan“.!) Efter ett besök på uni- 

versitetet erbjöd Suchtelen 1 juni 1808, medan kriget i 

Finland ännu var 1 full fart, åt akademin såsom gåfva ett 

40:tal romerska och grekiska mynt, till hvilka litet senare 

fogades icke mindre än 300 mynt och medaljer ur den 

i både teoretisk och tillämpad numismatik kunnige gene- 

ralens myntkabinett. Konsistorium mottog tacksamt gåf- 

vorna, öfverlåtande 1 gengäld dels ett tjugutal dupletter ur 

biblioteket, dem generalen var nog generös att icke vilja 

mottaga gratis, dels den medalj akademin ett antal år ti- 

digare låtit prägla med anledning af grundens läggande 

till det nya akademihuset. Därjämte uttalades först munt- 

ligen genom prokansler och därpå i en latinsk skrifvelse 

till generalen konsistorii erkänsla för liberaliteten.?) När 

sedan utdelningen af 1811 års medalj begynte, ihågkom 

1) W. Lagus, Numismatiska anteckn. I s. 45. 

2) K. P. 10, 28 juni, 25 juli, 1 o. 12 sept. 1808; Lagus a. a. s. 

46—47. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



658 

man Suchtelen med ett exemplar och dartill ännu i guld 

for att framhalla det värde man satte pa de tjänster han 

gjort akademin.!) Sedan näml. generalen ar 1810 tillträdt 

sin värksamhet sasom ryskt sändebud 1 Stockholm, hade 

konsistorium begagnat sig af hans hjälp vid förvärfvan- 

det af en myntsamling, och äfven senare vädjade man 

till hans förmedling för att befrämja ett litterärt företag, 

som straxt skall omtalas. Suchtelen tillmötesgick med 

största beredvillighet konsistorii önskningar, uttalande sin 

glädje öfver att kunna vara akademin till tjänst. „Je vous 

prie, Messieurs — skref den habile diplomaten efter ett 

uppdrag han ombesörjt för akademins räkning — de re- 

cevoir bien mes remerciments du plaisir que vous m'avez 

fait éprouver, en me donnant l’occasion de vous être de 

quelque utilite.“?) Annu två årtionden därefter, da aka- 

1) Konsist. t. Suchtelen !/,, dec. 1813. Skrifvelsen till genera- 

len, som vid denna tid vistades ute i kriget, slutade med följande 

vackra hälsning: ,Vale, vir exc:me, incolumis inter tela hostium mane, 

nobisque, ut coepisti, favere perge.“ I sitt svar, dat. Fredrikshall den 

22 aug.—3 sept. 1814, yttrade Suchtelen om gafvan: „Il est si beau, 

le sentiment qui a motivé cette détermination de votre part, mes- 

sieurs, que toutes les expressions pour en faire l'éloge ne pourraient 

qu'en ternir l'éclat et la pureté.“ K. K. B. 

2) K. RB. 18 dec. 1812, 4 okt. 1814; Suchtelen t. konsist. ‘/;; 

jan. 1813, 29 dec. 1814—10 jan. 1815, K. K. B. — I Sverige kom Such- 

telen i beréring bl. a. med ärkebiskop Lindblom, hvars korrespon- 

dens med Tengström han understundom befordrade. För den sist- 

nämnde berättade Lindblom, att Suchtelen under besök i Uppsala 

satt stadens litteratörer i bestörtning öfver hans lärdom, men uttalade 

för egen del intet omdöme om mannen, som svenske öfverceremoni- 

mästaren v. Hauswolff vid första sammanträffandet år 1810 fann myc- 

ket höflig, men i hvars „regard“ han tyckte sig se något, som var- 
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demin fatt vandra till Helsingfors, ihagkom Suchtelen 

hennes af 1827 ars stora olycka hemsökta bibliotek.!) 

Efter Suchtelen uppträdde sasom akademins gynnare 

tvenne af Rysslands andliga magnater, den katolske ärke- 

biskopen af Mohilew Stanislaus [Bogusch-] Sestrenciewicz 

och den ortodoxe metropoliten 1 Petersburg Ambrosius. 

I början af ar 1809 meddelade rektor Haartman fran Pe- 

tersburg, att han haft förmånen att göra den förstnämndes 

konnässans och att han mottagit af honom sasom gafva 

till akademin ett af honom själf författadt arbete „His- 

toire de la Tauride“ jämte rysk öfversättning. Nagra 

ar senare, da metropoliten tilldelats af Armfelt akademins 

medalj, tillkännagaf han sin erkänsla genom att ytterli- 

gare förära akademin några exemplar af samma arbete 

och dessutom ett annat historiskt opus, behandlande fra- 

gan om sarmaternas ursprung. Konsistorium gengäldade 

nu gafvan med att sända hans eminens ,munuscula qve- 

dam“, bl. a. de vid akademifesten 1811 hållna talen.?) — 

Den grekiska metropoliten visade sig icke simre än den 

romersk-katolska; äfven han kunde leverera till akademin 

egna produktioner, tre tomer , undervisande tal“, hållna 

vid särskilda tillfällen, bl. a. med anledning af freden i 

nade för all intimité. Lindblom t. Tengström !*/, 1811, ?/,, 1812, !2/; 

1816, 5/, 1816; S. Clason och C. af Petersens, För hundra år 

sedan s. 191. Suchtelens presentation skedde redan 1810; 1812 ut- 

nämndes han till utomordentligt sändebud i Stockholm. 

1) K. P. 17 sept. 1832. 

?) G. E. Haartman t. J. Tengström 21 jan. 1809 (jmfr. s. 50); 

K. P. 8 nov. 1813, K. R. 8 nov. (t. kansler), 30 nov. 1813; ärkebi- 

skopen t. Armfelt 7/,, 1813, kansl. ark., oinreg. handl. — Histoire de 

la Tauride, 2 tomer, tr. 1800, rysk öfvers. tr. 1806; Recherches histo- 

riques sur l’origine des Sarmates, des Esclavons et des Slaves tr. 1812, 

4 tomer. 
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Fredrikshamn.!) — De öfverlämnades ar 1811 at den aka- 

demiska deputationen, hvars ordförande val gjort metro- 

politens bekantskap. 

Bland andra personer, som ihagkommo akademin 

med gafvor, ma ännu nämnas professorn vid universite- 

tet 1 Moskva och presidenten 1 fysisk-medicinska societe- 

ten W. M. Richter, den namnkunnige varldsomseglaren 

och akademikern A. J. Krusenstern samt statsradet Fredr. 

Adelung, hvilka alla levererade egna produktioner. Artig- 

heterna besvarades dels med vackra tacksägelser, dels med 

„munuscula qvædam“, akademiskt tryck och den alltid 

användbara medaljen.?) 

I vänlig beröring med akademin trädde vidare, såsom 

vi af det föregående känna, folkupplysningsministern 

Alexej Razumowsky, Zavadowskys efterträdare. Väl und- 

gick universitetet det öde, som oroat rektor Haartman under 

hans vistelse i Petersburg, nämligen att blifva ställdt un- 

der den ryske ministerns öfveruppsikt, men anledningar 

till beröring framträdde nu och då och såsom en veten- 

skapernas beskyddare fann Razumowsky nöje 1 att upp- 

1) K. P. 13/, 1811. Ur nämnda fredstal till kejsaren meddelade 

Abo allm. tidning %/,s. & — dock med polemiskt tillägg — ett 

stycke, där det sades, att Finland förvärfvats af den helige Alexan- 

der Newsky, därpå bortslitits med valdsmakt, men atertagits först af 

Peter I och nu af kejsaren, hvilken aflägsnat den sista faran af fient- 

liga försök och slutit freden till en den största välgärning för fäder- 

neslandet och därigenom förvärfvat rätt att herska öfver hela den 

varägiska ryska arfjorden, som tillhört hans urfader Rurik. 

23 Richter t. konsist. 3/, 1814, kansler t. d:o ?2/, 1814; K. R. 

21 1SI4 REP. 0/5, LE sel MOTS: Ar 1814 anmäldes i kon- 

sist., att det pa sin tid ryktbara statsradet Basilius Karazin ünskade 

träda i „lärd korrespondens" med akademin, „som tills vidare an- 

tecknades". K. P. 16/, 1814. 
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märksamma jämväl Finlands första lärosäte, om hvilket 

han täcktes uttala sig 1 smickrande ordalag. Såsom svar 

på något meddelande från Armfelt, hvilken räknade ho- 

nom för sin vän, skref grefven hösten 1812 till den nya 

akademikanslern: ,Depuis longtemps l’université d’Abo 

s’est acquise une considération bien méritée dans l’empire 

des sciences, mais je fais surtout grand cas de l'esprit 

qui y règne, le considérant comme la base immuable des 

véritables lumières, et qui, en lui assignant un rang di- 

stingué parmi ses contemporaines, lui acquérera(!) bien des 

titres a la reconnaissance de la postérité.“ 1) 

Om den uppmärksamhet Razumowsky egnade aka- 

demin i Abo har det tidigare varit tal. Det var han, som 

bland skaran af lardomsadepter 1 Petersburg utkorade de 

första ryska spräkmästarne i Abo, och det var han, som 

genom sina order till kurator för Moskvas universitet 

jamnade vägen for akademins första ryska stipendiater, 

för hvilkas vistelse i Ryssland han äfven efteråt uttalade 

sitt intresse. ?) Han meddelade vidare intendenten Sahlberg 

tillträde till Petersburgs naturhistoriska sevärdheter och 

erbjöd på samma gång, för att — såsom han för Arm- 

felt uttryckte sig — framhålla sin uppriktiga önskan att 

vara akademin i Åbo till nytta och kansler till behag, åt 

konsistorium tillstånd att utvälja sällsynta växter och örter 

från hans egendom invid Moskva efter en medföljande kata- 

log. Efter dessa tjänster var det icke att undra på, om 

Razumowsky gjorde sig förhoppningar om att bland de 

akademiska lärarne finna medarbetare vid utgifvandet af 

1) Razumowsky t. Armfelt 9 sept. 1812, kansl. ark., oinregistr. 

handl. 

2) S. 385, 391; Razumowsky t. Armfelt ?/,, 26/, 1812. 1°/,, >, 

1815, kansl. ark., oinregs. handl. 
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det geografiska värk öfver ryska riket, som han, enligt 

hvad Armfelt förmodade, önskade presentera för kejsaren 

vid dennes återkomst från kriget. Förväntningarna i detta 

afseende gingo visserligen om intet. Men grefvens 

löfte att rikta den botaniska trädgården gaf konsistorium 

tillfälle att i en af eloqventie professorn, förre botanices 

Grefve Alexej Kirillowitsch Razumowski. 

demonstratorn Wallenius uppsatt skrifvelse på konstmässig 

latin uttala sin tacksamhet för det generösa anbudet, som 

man framdeles, vid ett gynnsammare tillfälle, ämnade till- 

godogöra sig, efter det Sahlbergs tillärnade resa till Go- 

renki inhiberats, och att på samma gång erbjuda åt gref- 

ven ett exemplar 1 guld af den medalj, som skulle till 

eftervärlden bära minnet af , fäderneslandets fader". Och 
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Razumowsky fick häraf anledning att uttala, huru högt 

han estimerade konsistorii medlemmars vänlighet och det 

patriotiska sinnelag, som låg till grund för det åt kejsaren 

förfärdigade ,pium monumentum“. Han skulle häri skåda 

ett uttryck af konsistorii sträfvan att göra sig förtjänt af 

det gemensamma fäderneslandet och han lofvade att efter 

General J. P. v. Suchtelen. 

förmåga befrämja konsistorii sträfvanden for den blom- 

strande akademin, om blott utvägar och tillfällen därtill 

blefvo för honom anvisade. !) 

1) Razumowsky till Armfelt '°/, 1813 (kansl. ark., oinreg. handl.), 

till konsistorium ?5/, 1814 (K. K. B.); konsist. t. Razumowski !/,, dec. 

1813; K. P. °*/, 1814. Redan tidigare hade prof. Hellenius fått sig 
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Af större betydelse och intensivare art än förhål- 

landet till den ryske undervisningsministern blefvo de be- 

röringar, som vid samma tid anknötos med utrikesmi- 

nistern, rikskanslern och mecenaten grefve Nikolai Rum- 

janzow. Med honom trädde konsistorium 1 synnerligen 

amikala relationer, hvilka dels underhöllos genom en 

direkt korrespondens dels förmedlades af akademins om- 

tänksamme och för hennes litterära förbindelser med andra 

länder nitiske prokansler. 

Under krigstiden hade grefve Rumjanzow kommit 

tillsända ,rätt artiga" frön från föreståndaren för den grefliga träd- 

gården, prof. F. v. Fischer. År 1815 sände denne till akademin ett 

antal rara växter, förmodligen från nämnda trädgård (hvarmed upp- 

giften s. 366 korrigeras). O. E. A. Hjelt, Naturalhistoriens studium 

s. 357, 381, 403. 

För kuriositetens må här ännu nämnas ett försök att stärka 

akademins förbindelser i Ryssland, som gjordes af den tidigare 

nämnde professorn vid Alexander Newskys andliga akademi J. v. 

Horn, hvars planer på en professur i Åbo vi känna. I skr. af /, 

1812 till J. Tengström föreslog denne, att biskopen skulle använda sin 

stora auktoritet till att bereda inträde i Svenska vetenskapsakademin 

åt tvenne af hans chefer, näml. ärkebiskopen af Rjäsan och ledamoten 

af den hel. synoden Theophylactos samt öfverprokuratorn i samma 

synod, furst Alexander Nikolajewitsch Galitzin, hvilka på förfrågan -: 

låtit veta att de skulle känna sig smickrade af hedern. Som båda 

voro medlemmar af den andliga kommissionen öfver skolorna och det 

förljöds, att Åbo akademi med tiden komme att ställas under denna 

myndighet som sista instans, vore det så godt att i tid förvärfva 

sig nyttiga liaisoner. De båda seigneurerna skulle näml. genom 

Horn få veta, att de hade Tengström att tacka för kallelsen. — Det 

behöfver knappt nämnas, att bondförsöket misslyckades. Tengström 

afböjde all inblandning, framhållande bl. a. — och väl icke utan 

grund — att han förmodligen icke kunde disponera öfver sina gamla 

relationer såsom förr. Kone. br. t. Horn ?/, 1813, Lill-Ojamo ark. 
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att taga särskild befattning med de finska ärendena och 

såsom kejsarens följeslagare under dennes resa 1 Finland i 

början af år 1809 hade han blifvit personligen känd i landet. 

Men det kan knappt sägas, att den värksamhet han utöfvat 

och de tänkesätt han lagt 1 dagen skulle gjort honom sär- 

skildt förtjänt af sympatier och tillgifvenhet. Såsom ut- 

rikesminister hade han haft sin runda del i det hemlig- 

hetsfullt planlagda anfallet på Finland, och när eröfringen 

ansågs för ett fait accompli, företrädde han i fråga om 

storfurstendömets framtida politiska ställning en uppfatt- 

ning, som tillvunnit honom nåd inför senare tiders rysk- 

nationalistiska historieskrifning.!) Rehbinder berättar 1 

sina memoarer, att Rumjanzow ifrigt tillrådt kejsaren 

att begynna kriget mot Sverige, och då eröfringen af 

Finland däraf blef en följd, ansåg han detta land såsom 

ett särskildt föremål för sitt beskydd. „Ce seigneur — 

skref Rehbinder — considéra la nouvelle province dont 

l'empire venait de faire l’acquisition comme son enfant 

et voulut l’honorer d’un patronage dont nous étions, à la 

vérité, plus flattés que contents.“ Tvungen att följa kej- 

saren till Erfurt 1 slutet af 1808 och därefter upptagen 

af en beskickning till Frankrike, hade han för en tid för- 

lorat ledningen af de finska ärendena och efter sin hem- 

komst uttalat sitt missnöje med beslutet om landtdagens 

sammankallande och stadfästelsen af storfurstendömets 

konstitution. Under ett samtal med Rehbinder — berättar 

denne vidare — utvecklade han sin oratoriska charme för 

att öfvertyga sin åhörare om att ,notre suprême bonheur 

!) Svenska generalstaben, Sveriges krig aren 1808 och 1809, 

I, inledn.; Danielson, Finlands förening med ryska riket s. 62, 

86, 170. 

Nat. o. Folk, H. 69. 



666 

serait, comme il s’exprima, de nous russifier entièrement 

et d’abdiquer nos soi-disant droits constitutionels“. För 

öfrigt berömde Rehbinder den ryske ministern, ,notre 

très cher père et patron“, såsom filantrop, beskyddare af 

vetenskaper och konst samt beundrare af det 18:de ar- 

hundradets filosofi.!) 

Möjligt kan ju vara, att rikskanslern med aren mo- 

difierade sin uppfattning om Finlands politiska ställning 

och nationella egenart. I alla händelser blef han fran 

akademins sida föremål for en synnerlig uppmärksamhet, 

som väl hade sin grund i önskan att 1 den rike och af ve- 

tenskapliga studier intresserade ministern vinna ett stöd 

inom kejsardömets högsta ämbetsvärld och som med åren 

antog karaktären af en tacksam hyllning, då artigheterna 

möttes af en tydlig benägenhet hos den högtställde mag- 

naten att med ädelmodig liberalitet omfatta akademins 

sträfvanden. Såsom vi känna, omnämnde redan rektor 

Haartman, då han under sin vistelse i Petersburg vintern 

1808 --1809 meddelade sig med Tengström om kanslers- 

valet, grefve Rumjanzow såsom en bland dem, hvilka 

främst kunde komma i fråga. Och då Speransky några 

år senare skilts fran kansleriatet, tog sig J. Fr. Aminoft 

friheten att för prokansler framhålla grefven såsom den 

lämpligaste efterträdaren. Äfven Armfelt, som visst icke 

var någon vän af Rumjanzows utrikespolitik, tyckes under 

sina sista dagar ha räknat på honom såsom ett framtida 

stöd för akademin och i honom sett den lämpligaste ef- 

terträdaren, då han själf gick ur tiden. 

Att det under landtdagen i Borgå, om icke tidi- 

gare, kommit till beröring mellan grefve Rumjanzow och 

1) Souvenirs de ma vie; Castrén, Skildr. s. 279—280. 
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Tengström, ar nog sa antagligt. Men något närmande fran 

akademins sida känna vi icke före våren 1811, da den 

akademiska tacksägelsedeputationen nyttjade vistelsen 

1 Petersburg till att uppvakta den hôge herren. Under 

audiensen meddelade grefven, enligt Tengstréms berät- 

telse till konsistorium, ,under yttrande af de benägnaste 

tänkesätt for akademin", att han önskade såsom uttryck 

för sina sympatier öfverlåta till den kejserliga akademin 

en bronsbyst af Carl v. Linné, hvilken byst nyss anländt 

från Sverige och nu var färdig att öfversändas till Abo.) 

En förnyad underrättelse om gåfvan lämnades konsisto- 

rium af Speransky, som mottagit densamma och lofvade 

att befordra den vidare. Speransky framhöll det lika så 

utmärkta som för akademin smickrande sätt, hvarpå gif- 

varen ådagalagt sin kärlek till vetenskaperna och sin 

aktning för deras idkare genom att till akademin förära 

den omtalade bysten , af framledne arkiatern och ridda- 

ren af Linné, hvars minne, odödligt i hans skrifter, tvif- 

velsutan förtjänt att äfven offentligen förvaras vid ett 

lärosäte, där det ljus han spridt öfver en förut ofullkom- 

nad vetenskap dagligen begagnas och utvidgas". Speransky 

var vidare öfvertygad om att prokansler och konsistorium 

delade med honom såväl fägnaden öfver gåfvan som 

„känslan af den förbindelse, hvari akademin därigenom 

stadnat hos gifvaren, som dessutom i flera afseenden gjort 

sig förtjänt ej mindre af kejserl. akademins än finska na- 

tionens tacksamhet genom den aktning och välvilja han 

för bägge hyser och vid hvarje tillfälle ädalagt“.) 

DER. Pe 13 juni 1SHT, 

2) Kansl. t. konsist. 20 juni—2 juli 1811 (K. K. B.) — By- 

sten anlände kort därefter och uppställdes i konsistorii sessionsrum, 
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Var det Speranskys mening med dessa smickrande 

loford att erinra konsistorium om höflighetens fordringar, 

sa hade han blifvit förekommen. Redan därförinnan hade 

konsistorium vändt sig till grefve Rumjanzow med en 

ytterst artig skrifvelse, hvari det 1 sirhga ord uttryckte 

sin vördsammaste erkänsla. „Cette image d’un savant 

suédois — framhöll konsistorium — placée par un sei- 

gneur russe dans le temple des muses finnoises, sera un 

signe éclatant non seulement des changements des temps, 

mais de l'esprit liberal et éclairé qui les a dirigés. La 

postérité, en la regardant, sera surprise et charmée d'y 

voir joints deux noms immortels, l’un dans l’histoire des 

empires des peuples, l’autre dans celle des règnes de la 

nature.“ Konsistorium slutade med att uttala sma kanslor 

af vördnad för grefvens politiska tänkesätt och kärlek 

till vetenskaperna — ,les sentiments qui sont dûs à la 

politique sage et bienfaisante qui a ajouté un nouvel éclat 

K. P. 17 juli 1811. — Enl. hvad Wilhelmsson d. !?/,, 1810 meddelade 

Tengström, hade v. Suchtelen af skulptören prof. Forslunds sterbhus 

i Stockholm tillhandlat sig en byst i brons af Linné, man visste icke, 

i hvilket ändamäl. Redan tidigare hade konsistorium vidtagit anstalt 

for erhallande af nämnda prydnad. Ar 1807, da hundraarsdagen efter 

Linnés födelse inföll, beställde konsistorium, följande de svenska hög- 

skolornas exempel och konungens särskildt uttalade önskan. hos redan 

nämnde konstnär en byst af den berömde naturforskaren. I början 

af år 1810 meddelades att bysten nu var färdig, hvarför man beslöt 

att draga försorg om dess öfversändande till Åbo vid första sjölä- 

genhet. Men det tyckes som om bysten aldrig kommit fram — om 

icke i form af gåfva från Rumjanzow. K. P. 2 apr. 1807, 22 jan. 

1810; K. M:t till kansler 10 febr. 1807, K. K. B. — Âr 1816 beslôt 

konsistorium att tillsända Rumjanzow, enligt hans önskan, en kopia i 

gips af Linnébysten och därtill ännu en kopia af Porthans byst i 

akademin. Arbetet öfverläts åt en stuccatör Saloff. K. P. 18 juli 1816. 
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au nom victorieux de Romanzow, à l’amour des lettres 

et à la bienveillance vers la Finlande que Votre Excel- 

lence partage avec son grand souverain“.!) 

Rumjanzow tackade vackert for dessa vältaliga ord, 

uttalande sin glädje öfver att hans beundran för den be- 

römde svensken delades af konsistorium. Hans känslor 

för akademin voro oföränderliga, „inalterables“.?) 

Efter detta första närmande kom det tvenne år se- 

nare till nya beröringar. I skrifvelse af den 1 nov. 1813 

meddelade L. G. v. Haartman rektor att grefve Rumjan- 

zow uttalat för Armfelt sin önskan att förvärfva sig 

Porthans opera omnia och att Armfelt 1 denna ,, vördnad 

för kanslirådet och riddaren Porthans odödlige förtjänster 

1 afseende à vetenskaperne i allmänhet och finska littera- 

turen isynnerhet“ erkände , ett nytt prof af bemälte gref- 

ves tillgifvenhet och välvilja för Finlands förnämsta lä- 

rosäte“, hvarför han tillsade konsistorium att med använ- 

dande af akademins duplettexemplar och genom uppköp 

hos enskilda personer söka åstadkomma och till honom 

öfversända en fullständig samling af nämnda arbeten. 

Konsistorium uppdrog också genast åt prof. Wallenius 

att vidtaga anstalter för tillmötesgående af denna önskan. à) 

Och då vid samma tid utportioneringen af medaljförrådet 

begynte, var det naturligt, att den höge herren skulle 

ihågkommas bland de främste. Men därjämte begagnade 

sig konsistorium af gåfvans öfversändande till att uttala 

1) K. R. 17 juni 1811. — Brefvet framlämnades af ©. J. Walleen. 

1 12, 1811 

?) Rumjanzow t. konsist. 25 juli 1811 (K. K. B.); K. P. 74/, 1811. 

MIG Be Da NING DE. (Ch Ve Haartman trektons MSlSI(RCERS 

B.) och rektor t. v. Haartman 24 nov. 1813 (K. R.). 
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sina vordnadsfulla känslor 1 en skrifvelse, där visserligen 

den sedvanliga hänförelsen för kejsaren trädde 1 främsta 

rummet, men dar också Rumjanzows personlighet och 

förtjänster egnades en retorisk hyllning af stätligaste art. 

Skrifvelsen lydde: 

„Monseigneur! — Vénérable en elle-même, non 

moins que glorieuse, est la place que Votre Excellence 

tient aupres du tröne d’un empereur qui, pere adore de 

ses peuples, va devenir aussi l’objet principal des bene- 

dictions de tout un monde, sauvé de l’esclavage. Mais 

quel que soit le respect, dû au rang et à la place élevée 

qu’occupe Votre Excellence; de grace, monseigneur, dai- 

gnez nous en croire, ce ne sont pas ces titres seuls qui 

obligent à présent l’université d’Abo à s’approcher de 

Votre Excellence en lui rendant ses hommages. 

Ce sont plutôt et les grandes qualités personnelles 

de Votre Excellence, reconnues de tout un empire im- 

mense, et les épreuves éclatantes d’une bienveillance libé- 

ralement témoignée envers les sciences en général, mais 

particulièrement envers cette université, qui nous per- 

suadent de faire voir combien il est de nos plus grandes 

jouissances de nous trouver dans le cas de signifier à 

Votre Excellence le respect profond et la sincère re- 

connaissance dont Votre Excellence a rempli tous les 

membres de notre université. 

C’est donc, monseigneur, avec la plus grande satis- 

faction que l’université a I'honneur de remettre entre les 

mains de Votre Excellence un exemplaire de la médaille 

d’or, frappée pour transmettre a la postérité les sentiments 

de l’université envers son grand protecteur, l’auguste 

souverain, qui ne semble né que pour ces grands bien- 

faits, ces illustres exploits par lesquels il tour à tour 
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enchantera et étonnera non moins ses contemporains que 

les générations des siècles à venir.“1) 

Ett sa vackert tal till en bottenrik magnat, en ,mu- 

sagetes“, hvars frikostighet mot ,auraica musa“ tillsvidare 

inskränkte sig till en prydnad af brons i hennes „tempel“, 

kräfde sin beléning. Det var icke nog med att grefve 

Rumjanzow 1 sin tacksägelseskrifvelse komplimenterade 

akademin för dess utmärkta lärarkär — „si illustre par 

le nombre des savants très distingués qui le composent“ 

— och att han förklarade sig hysa „beaucoup d’attache- 

ment au Grand duché de Finlande et une vénération 

particulière pour votre célèbre université“. Samtidigt 

med det obligata tacksägelsebrefvet aflät grefven till 

akademin ett mera konkret bevis pä sin välvilja, en pà 

hans bekostnad just utgifven omfattande urkundssamling, 

innehållande källor till Rysslands äldre historia.?) Och 

då konsistorium 1 pompösa ord uttalade sig om vär- 

det af gåfvan, detta ,,cedro dignissimum opus", samt om 

akademins tacksamhet, som skulle bevaras till en sen ef- 

tervärld, förklarade Rumjanzow någon tid efteråt, att han 

skulle göra sig all möda för att hopbringa en komplett 

samling af tryckta arbeten rörande , vårt fäderneslands“ 

historia, dem han på samma gång utbad sig att få öfver- 

låta såsom gafva till akademin. „Visst icke — tillade 

grefven smickrande — uti den förmodan att deras inne- 

1) K. R. november 1813. 

?) Rumjanzow till konsist. 4 febr. 1814 (2 br.), K. P. 24 febr. 

1814. Arbetet utgjordes af första tomen af Codpanie rocyaapcTBeH- 

HHXb TPAMOTE M JOTOBOPOBE, XPAHAIUXCA BB TOCYIAPCTBEHHOÏN KOJMICTIN 

HHOCTPAHHHXE Ibis. 643 sidor folio. Moskva 1813. — År 1820 tillsände 

Rumjanzow genom gen. guy. Steinheil andra delen af arbetet. Stein- 

heil t. rektor °®/, 1820, K. K. B. 
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hall kunde vara Eder obekant, utan sasom ett bevis af 

det varma nit jag hyser för det utmärkta och berömda 

vetenskapliga samhälle, hvilket utgöres af Eder“.1) 

Konsistorii försändelser till rikskanslern, såsom ock 

dennes svar, förmedlades genom kanslerssekreteraren L. 

G. v. Haartman.?) Denne hade under sin tjänstgöring i 

ryska utrikesministeriet icke haft skäl att berömma sin 

höge chef, men då han på akademins vägnar kom 1 be- 

röring med den numera från politiken distanserade stats- 

mannen, intogs han af beundran och värma för denne, 

synnerligen som han nu bemöttes med påfallande vänlig- 

het, mottog inbjudningar till det grefliga huset o. s. v. 

Och ur vördnaden uppväxte en ungdomligt ifrig åstundan 

att kunna vara akademin till nytta genom att värka för 

en tilltagande intimitet mellan henne och den höge her- 

ren, hvars känslor och afsikter för lärosätet han trodde 

vara af välvilligaste och pålitligaste art. I hänryckta ord 

skref han 1 början af år 1814 till sin nådige farbror 

biskopen: ,Rumänzow förvärfvar sig med hvarje dag nya 

rättigheter till akademins vördnad och erkänsla. Att han 

1) Konsist. t. Rumjanzow 15 apr. 1814, Rumjanzow t. konsist, 

30 apr. 1814 g. st.; Lill-Ojamo ark. Konsistorium använde i denna af 

prokansler uppsatta skrifvelse latinet, uttalande den förmodan att det 

icke skulle väcka undran hos grefven, att man nalkades en vetenska- 

pernas idkare och gynnare på de lärdes pråk. Konsistorium återgick 

dock till franskan, sedan v. Haartman upplyst prokansler om att 

Rumjanzow, ehuru en man med värklig vetenskaplig bildning, icke 

var mäktig de gamla språken, som försummades i Ryssland. Haart- 

man t. Tengström 25 apr. 1814. — Rumjanzows svar var på ryska. 

2) Äfven till Razumowsky framlämnades akademins medalj och 

skrifvelse af v. Haartman, som också mottog tacksägelsebrefvet. v. 

Haartman till Tengström 3, 24 jan, 18 febr. 1814. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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för densamma nitälskar, icke af fåfänga, utan af värklig 

böjelse, synes nu tydeligt. Han har nedlagt sitt ämbete, 

ehuru kejsarens bifall ännu icke därtill skall blifvit med- 

deladt, och courtiserar således icke akademin, som kanske 

mången annan, i hopp om canc[eller]s ämb[etet]s vacance.“!) 

Och då han i början af maj (g. st.) tillsände konsistorium 

Grefve Nikolai Petrowitsch Rumjanzow. 

Rumjanzows senaste skrifvelse, skref han till biskopen: 

„Roumänzows värma och tillgifvenhet för akademin är 

1) v. Haartman t. Tengström 21 febr. 1814. Haartman nämnde 

i samma bref, att han hos Rumjanzow sett en af Martos förfärdigad 

hvit marmorbyst af kejsaren, som R. skulle förärat till akademin. Gåfvan 

omnämnes icke annorstädes, hvarför den måtte blifvit uppskjuten; 

Nat. o. Folk, H. 69. 

43 



674 

obeskriflig. Han lofvar göra allt sitt till for att skaffa 

akademin en fullständig samling af annaler rörande ryska 

historien. Det är endast med sådant nit och sådan res- 

source, som han äger, som ett sådant löfte kan uppfyllas." 

Litet senare kunde v. Haartman meddela, att Rumjanzow 

gjorde hvad han kunde för att få annalsamlingen kom- 

plett, men att det icke gick så fort. ') 

Enligt v. Haartmans mening borde tjänster och 

gentjänster stärka vänskapen. Som Rumjanzow tillbragte 

sin lediga tid med litterära sysselsättningar, bl. a. med 

förarbeten till en publikation af äldre ryska krönikor, var 

v. Haartman mycket mån om att konsistorium befordrade 

dessa arbeten genom att till grefvens förfogande ställa 

akademins samlingar af ryska manuskript, öfver hvilka 

konsistorium till en början meddelade Rumjanzow en för- 

teckning. Underrättad om förefintligheten af dessa hand- 

lingar, rörande hvilka v. Haartman enskildt inhämtade 

ytterligare - upplysningar, visade sig näml. Rumjanzow 

helt ,enchanterad*, och då han uttalade sin önskan att 

få en del bland dem sig tillställda, uppmanade v. Haart- 

man ifrigt prokansler att skynda på dessa önskningars 

uppfyllande. Dessutom sökte v. Haartman stå der litterärt 

intresserade rikskanslern till tjänst med i Sverige utkom- 

men historisk litteratur, rörande hvilken han förskaffade 

sig uppgifter af sin nådige farbror. .Jag anser — skref 

han en gång till Tengström — för min plikt, så länge jag 

har att göra med akademin, att uti allt, som af mig 

troligt är att här är fråga om den marmorbyst af Alexander I, som 

Rumjanzow skänkte till akademin sommaren 1815 samtidigt med 

bysten af drottning Kristina, som förfärdigades i Stockholm. 

1) v. Haartman t. Tengström 2 maj, 3 juni 1814. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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beror, obligera gubben, hvars välvilja for akademin 4r 

gränslös." 1) 

Grefve Rumjanzows önskningar rönte päräknadt till- 

Kanslerssekreteraren L. G. v. Haartman. 

mötesgäende och v. Haartman kunde upprepade gånger 

framhålla den goda värkan konsistorii „attention“ hade. 

| 1) v. Haartman t. Tengström 4 mars, 6 o. 25 apr., 2 o. 16 maj, 

| 3 juni, 15 juli 1814, t. akad. sekr. d. 15 juli 1814; K. P. *3/, 1814. 
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Pa varen 1814 rapporterade han till Tengstrôm, att han 

intagit middag hos grefven, da samtalet helt naturligt 

fallit pa akademin. „Gubben är mycket smickrad af kon- 

sistori attention für honom" — skref v. Haartman; „den 

kontrasterar 1 sa hög grad med den conduite man här 

iakttager vis-a-vis gubben, att han ej annat kan än anse 

den uppriktig. — — — Om gubben dog, skulle akademin 

och vårt land i allmänhet göra en oersättlig förlust. Hans 

nit och välvilja äro öfver all beskrifning. Jag har haft 

tillfälle att öfvertyga mig därom. Äfven allmänheten skall 

snart få erfara det.“ — ,Jag anser det för en värkelig lycka 

— tillade v. Haartman for egen del — da jag renouvel- 

lerade hans bekantskap, och jag hoppas någon gång kunna 

bevisa, att jag ej härutinnan handlar som egoist.“ Ett 

par veckor efteråt kände sig v. Haartman ånyo manad att 

loforda grefvens „attention“. „Som Farbror själf varit i 

tillfälle att erfara — skref han till Tengström — är grefve 

Roumänzow den allra artigaste och agréablaste sällskaps- 

människa. Man kunde således ej vänta annat än att hans bref 

till konsistorium skulle vara obligeant, då därtill kommer, 

att han hyser höga begrepp om Åbo akademi och dess 

lärares förtjänster. Dessa sednare kommer han snart att 

sätta på prof; måtte han då komma att erfara att aka- 

demins lysande epok ej ännu är alldeles förbi." !) 

Fann den unge kanslerssekreteraren, hvilken numera 

fungerade såsom en förmedlare mellan konsistorium och 

grefve Rumjanzow, den sistnämndes tillgifvenhet för aka- 

demin ovedersäglig, så voro hans egna känslor för den 

ädle grefven icke mindre obeskrifliga. Till sin glädje kunde 

han också meddela, att hans uppfattning om nyttan för 

1) v. Haartman till Tengström 16 maj, 3 juni, 15 juli 1814. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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akademin af att sta väl med rikskanslern delades af hans 

chef, grefve Armfelt. Under sin svara sjuklighet utta- 

lade nämligen denne sin uttryckliga önskan att akademin 

pa allt möjligt sätt matte obligera Rumjanzow, och mot- 

seende slutet yttrade han vid ett tillfälle: , Ack, hvad 

jag önskar, att han må kunna bli min efterträdare, när 

jag en gång dör.“!) Efter hvad v. Haartman senare, mot 

slutet af året, förtäljde, hade en nära relation till grefve 

Rumjanzow den framfarna tiden varit ,ganska kritisk", men 

som grefven hade visat honom så mycken artighet, kunde 

han icke negligera denne, och för öfrigt ansåg han sig 

stå på egen botten, så att han kunde följa sin böjelse. 

Äfven Armfelt, som varit en politisk motståndare till 

Rumjanzow, hade till slut gifvit honom rätt däri. , Jag 

måste äfven göra salig excellensen den rättvisa — skref v. 

Haartman — att han sluteligen gillade detta. Hans tan- 

kesätt emot Roumänzoff hade i sednare tider mycket 

förändrats, och hvad var naturligare? Han bedömde ho- 

nom först endast efter sitt hat till Napoleon — liksom 

ingen kunde vara bra karl för det att den icke gillade 

ett nytt krig? Dessutom delade den sal. mannen med 

alla hofmän ett gemensamt bemödande att ensam njuta 

monarkens förtroende." 2) 

Det var tvenne hemligheter biskopen kunde sluta 

till af v. Haartmans dunkla antydningar; den ena var att 

1) v. Haartman t. Tengström 3 juni 1814. 

2) v. Haartman t. Tengström 11 nov. 1814. v. Haartmans upp- 

fattning om Armfelt tyckes med tiden blifvit allt mer kritisk, syn- 

nerligen då han tänkte på det nya föremålet för sin beundran. Den 

15 dec. 1814 skref han till Tengström om sin förre chef: ,Om aka- 

demin mindre saknar honom — anser jag det naturligt. Hans mili- 

täriska väsende hade icke annat, som passade för en canceller, än 
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hans unge vän fått sikte pa en efterträdare åt den sjuke 

Armfelt såsom kansler, den andra att grefve Rum- 

janzow umgicks med någon plan att hedra det aka- 

demiska samhället. Att närmare redogöra för v. Haart- 

mans egna funderingar, huru han vidare utvecklade dem 

och huru han sökte få dem godkända, hör icke till detta 

kapitel. Men hvad rikskanslern hade i sinnet, framgick 

af en egenhändig skrifvelse från denne, daterad den 16 

juni g. st. och föredragen i konsistorium den 14 juli 1814. 

I denna skrifvelse underrättade Rumjanzow de akade- 

miska fädren om att han önskade inbjuda Europas lärde 

män till en vetenskaplig täflan, hvartill han uppmanade 

konsistorium att i eget namn, utan att omnämna honom, 

öfvertaga initiativet. Täflan skulle gälla en undersökning 

rörande vikingarnes färder till Östersjöns, särskildt till 

Finska vikens kuster, och de inkommande afhandlingarna 

skulle mottagas och bedömas af konsistorium, ty, förme- 

nade Rumjanzow: ,qui peut, messieurs, se constituer sur 

ce point meilleur juge que votre illustre université ?“ 

Täflingstiden skulle utgå med ar 1815 och belöningen 

för det bästa svaret skulle utgöras af akademins medal) 

af år 1811 i guld (24 dukater), som grefven lofvade üf- 

versända till Åbo, jämte rätt för författaren att få sitt 

opus kostnadsfritt tryckt. Enligt det på franska upp- 

satta, närmare motiverade programmet för täflan fingo 

svaren, som borde lämnas anonymt, vara affattade på 

ryska, tyska, franska, svenska, engelska eller latin, och 

skulle ingen lärd, hvilken litterär korporation han än till- 

hörde, vara från täflan utesluten. Konsistorium uppma- 

fonden: en värma för upplysningen och vetenskaperne, som åtföljde 

honom under hela hans vandring." Det sistnämnda var visserligen 

sant. z 
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nades att meddela programmet, öfversatt till latin, till ut- 

landska tidningar för att sålunda bringa det till den lärda 

världens kännedom. Utgifterna för uppropet såväl som för 

den prisbelönade skriftens tryckning åtog sig Rumjan- 

ZOW.?) 

Rumjanzows graciösa skrifvelse afsändes till Abo af 

v. Haartman. I något föregående bref, som vi icke känna, 

tyckes denne yppat täflingsämnet for Tengstrôm, som 

måhända gifvit goda rad; nu da han fullgjorde gref- 

vens uppdrag, framhöll han för biskopen, huru gärna 

han såg att academici i Åbo deltogo i täflan, om han 

också icke kunde göra sig särskilda förhoppningar om 

framgång för dem. ,Jag önskar — skref han — att det 

måtte blifva besvaradt af någon vid akademin. Konkurren- 

terne ifrån Uppsala och äfven härifrån blifva säkert många. 

Det är synd att icke någon finnes vid akademin, som gått uti 

Porthans fotspår. Avellan och Rancken torde icke kunna 

räknas ibland dem. I allmänhet kan man säga, att ganska 

få lagt sig på historien; men vid Uppsala och i allmänhet 

1 Sverige är förhållandet tvärtom. I litterärt afseende 

göra de historiska vetenskaperne där värkelig epok för 

det närvarande. Äfven här finnes flere utmärkt skicklige 

män uti denna genre. Jag vill endast nämna herr Krug, 

hvilken äfven lär ha någon del uti det af Roumänzow 

föreslagne täflingsämne.“?) Något senare, dä v. Haartman 

1) Rumjanzow t. konsist. 16 juni 1814, K. K. B.; v. Haartman 

t. Tengstrôm 15 juli 1814. 

?) v. Haartman t. Tengström 20 juni 1814. Johan Filip Krug 

(1764—1844), arkeolog och historiker, var Rumjanzows litteräre med- 

hjälpare. Om honom meddelade Haartman pa Tengströms förfrågan, 

att han var v. bibliotekarie vid eremitaget, medlem af vetenskapsaka- 

demin och en utmärkt skicklig man. Till Tengström "*/,, 1814. 
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afsinde programmet för täflingen, meddelade han gref- 

vens Onskan att terminen für täflan utsträcktes till ut- 

gangen af ar 1816. I bôrjan af ar 1815 gjorde han pa 

Rumjanzows vägnar ännu det tillägg till de första vill- 

koren, att den segervinnare, som afstod fran trycknings- 

rätten, skulle belönas med inalles 100 dukater.!) 

Pa hvad sätt det af Rumjanzow projekterade före- 

taget först uppkommit, i hvad man det grundade sig pa 

grefvens eget initiativ och hvilka andra utom Krug haft 

sin hand med, framgår icke af v. Haartmans meddelan- 

den. I och för sig kunde idén, som ju afsåg att befordra 

det vetenskapliga arbetet och att sprida glans öfver Åbo 

akademi, icke kallas ny och ovanlig. Den hade länge 

och med en viss förkärlek tillämpats af lärda och vittra 

samfund i andra länder, äfven i Sverige, men hade ännu 

aldrig praktiserats vid Åbo akademi, främst väl till följd 

af de klena resurserna. ?) Vi kunna därför icke undra pa, 

om den för akademins litterära renommé intresserade riks- 

kanslerns i smickrande ord affattade uppdrag väckte 

uppmärksamhet inom konsistorium, om också ingen där 

torde gjort sig förhoppningar om att kunna hemföra 

segern. I sirliga, om också icke öfverhöfvan hänryckta 

ord gaf konsistorium sin tacksamhet till känna. , C'est 

avec la satisfaction la plus vive — hette det — et en 

même temps la plus respectueuse que les membres de 

l’université d’Abo viennent de se voir honorés d’une nou- 

1) v. Haartman t. Tengström 15 juli 1814, t. konsist. 6 febr. 

1815. — Ar 1816 tillställde Rumjanzow konsistorium medaljen. 

!) Däremot hade Hushållningssällskapet i Åbo framställt flera 

prisfrågor med medaljer i guld och silfver såsom belöning. G. Cyg- 

næus, K. Finska hushällningssällskapet 1797—1897. 

Bidrag t. känned. af Finl. 
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velle marque d'attention très gracieuse de Votre Exc. pour 

notre institut littéraire“. Det ämne grefven valt var myc- 

ket intressant, ehuru ännu föga diskuteradt, hvarför täflan 

måste lända den historiska forskningen till fromma. „Il 

sera une véritable jouissance et pour nous et pour tous 

les amateurs des recherches historiques de voir les in- 

tentions généreuses de V. Exc. parfaitement accomplies 

à l’avantage de notre histoire ancienne, enrichie déjà de 

plusieurs d’autres très précieux éclaircissements par les 

soins patriotiques et infatigables de V. Exc.” !) 

Om de åtgärder fran akademins sida och de resultat, 

till hvilka det hedrande uppdraget ledde, kunna vi här 

yttra oss helt kort. Det af grefven uppgjorda program- 

met publicerades på konsistorii föranstaltande på svenska 

och latin i Åbo allm. tidning, där det för öfrigt sades, 

att initiativet till täflan utgick från ,en upplyst, 1 fornhäf- 

derna väl bevandrad samt ädel och frikostig vetenska- 

pernas vän, hvars namn här måste förtigas.“?) Genom 

L. G. v. Haartmans försorg trycktes programmet 1 ryska 

tidningar i Petersburg och åtgärder vidtogos för pro- 

grammets publikation i Sverige, Danmark och Tyskland. 

Som de litterära förbindelserna med England, Frankrike 

och Holland ännu icke förnyats, vände sig konsistorium 

till general v. Suchtelen — „non moins ami très zele de 

telles recherches que de notre université“, skref konsis- 

torium till Rumjanzow — för att genom hans bemedling 

fa frågan tryckt i nämnda landers förnämsta litterära 

organ. Uppdraget ombesörjdes med beredvillighet af 

Suchtelen, som bl. a. visste berätta, att företaget omfat- 

1) K. R. 13 sept. 1814, konc. af Tengström; Lill-Ojamo ark. 

2) Abo allm. tidn. 1°}, 1814. 
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tades med intresse 1 Berlin. 1) — Något svar pa den utlysta 

fragan anlände dock icke, hvarken fran hem- eller utlan- 

det, inom den utsatta tiden, och ehuru terminen därpà 

förlängdes till hösten 1819, blef resultatet icke bättre. 

Den historiska forskningens representanter i Åbo voro — 

såsom v. Haartman befarat — för litet förberedda för 

uppgiften eller — såsom Tengström — upptagna af andra 

värf. För den af de stora krigen ännu upprörda konti- 

nentens „respublica litteraria“ var frågan tydligen alltför 

främmande, men äfven 1 Skandinavien, där ju intresset 

för den fornnordiska tidsåldern fått ett starkt uppsving, 

rönte företaget, märkligt nog, alltför ringa uppmärksamhet. 

Efter flera års tålig väntan återsände konsistorium 1 bör- 

jan af 1820 medaljen till Rumjanzow.?) 

| Det af grefve Rumjanzow tagna och af konsisto- 

rium med smickrande loford hälsade initiativet ledde 

sålunda icke till det åsyftade resultatet; i lärdomshi- 

storien lämnade det intet spar efter sig. Och om de be- 

röringar, som tidigare ägt rum mellan grefven och con- 

sistorium academicum mä med skäl sägas, att de till största 

delen utmärkts af retorik och ömsesidig courtoisie. Men 

allt tillsammantaget gjorde, att inom de akademiska kret- 

sarna tillskapades ät grefven en popularitet, som, hur 

konstlad den till god del än var, ledde till en i akade- 

mins annaler enastäende opinionsyttring. När nämligen, 

!) vy. Haartman t. konsist. 6 febr. 1815, konsist. t. Rumjanzow 

13 sept. 1814, till v. Suchtelen 4 okt. 1814, Suchtelen t. konsist. 29 

dec. 1814 — 10 jan. 1815. 

Om denna fraga vidare hos Schybergson, J. Tengströms 

vittra skrifter s CXXX—CXXXI och Ur ärkebiskop Jakob Teng- 

ströms franska brefkonsept i Finsk Tidskr. tom. XL. s. 8—18. 

?) K. R. 18 mars 1820. 



683 

kort tid efter det täflingsprojektet blifvit meddeladt kon- 

sistorium, underrättelse anlände om grefve Armfelts fran- 

fälle, riktades inom konsistorium tankarna pa grefve Rum- 

janzow sasom den blifvande efterträdaren, och da vid sam- 

manträde den 18 oktober 1814 konsistorium, efter erhal- 

len högvederbörlig uppmaning, skred till kanslersval, för- 

enade sig samtliga ledamöter om att hos kejsaren i 6d- 

mjukhet hemställa om det höga ämbetets öfverlätande ät 

grefven. I konsistorii underd. hemställan af samma dag 

uttalades om honom de smickrande orden, att han var 

„en herre, som ej blott genom sin börd och den höga 

plats han i staten innehar, utan tillika och fastare genom 

sina lysande egenskaper bade säsom statsman och veten- 

skapsidkare, sin varma och oskrymtade tillgifvenhet for 

E. K. M:t och fosterlandet och sin äfven mot detta läro- 

säte redan flerfaldigt ädagalagda ynnestfulla välvilja för- 

värfvat sig den ostridigaste rätt till allas var uppriktiga 

vordnad och lifligaste tacksamhet.“. 

Det var en alldeles osedvanlig opinionsyttring fran 

konsistorii sida, en hyllning, som därförinnan icke egnats 

en rysk medborgare — ty Speransky, ehuru efterstrafvad, 

hade icke blifvit vald — och som efterat aldrig blifvit 

upprepad. Och att den kom till stand, hade till god del, 

om också icke uteslutande, sin förklaring 1 de föregående 

årens courtoisie mellan consistorium academicum och den 

för sina litterära böjelser kanske mer än för sin stats- 

mannabegåfning estimerade rikskanslern, hvars namn ännu 

några ar framåt kom att figurera 1 kejserliga Åbo aka- 

demis historia. 

Fn 
FEN ES 





Rättelser och tillägg. 

Sid. 38. Titeln , kejserlig", som grefve Buxhoevden i skr. af 

cA wh 

13/,,maj 1808 påbjöd för de båda hofrätterna, tyckes 

man till en början ha undvikit att tillägga akademin. 

Första gången har jag funnit uttrycket „kejserliga akade- 

min“ i Abo användt af Buxhoevdens kansli i bekräftelse 

af 19/,, dec. 1808 à H. H. Fattenborgs utnämning till 

adjunkt (Handl. rör. förvaltn. i Finl. I: 565) samt därpå 

i finl. kameralhofvets i Viborg skr. 5/, 1809 och i Spe- 

ranskys första kanslersbref af 7/,, juli 1809 (K. K. B.). 

50 n. I star Siestreveniecz, skall vara Sestrenciewicz (skrif- 

ves ock Siestrencewicz). 

95 not. rad 1 star l’academie, skall vara l’académie. 

Gol. » 2 star celebrité, skall vara célébrité. 

74 x. 6. Konsistorii skrifvelse till Speransky var daterad 

den 16 maj 1809 och undertecknad af alla ledamôter 

utom G. Gadolin, som jämte prokansler vistades i Borgå. 

Konsist. uttalade däri sin belåtenhet med att kanslers- 

ämbetet öfverlåtits åt en person, som redan fått sig vår- 

den om Finland anförtrodd, som under vistelse i landet 

gjort sig känd vid akademin och dessutom egnat sig åt 

lärda studier, så att man nu kunde nalkas honom på latin. 

, Tuae sunt, o desideratissime mæcenas -— fortsatte kon- 

sistorium — hae laudes: plures se olim addituram non 

sperat, sed confidit academia, resque suas, ut Tibi con- 

creditas, ita a Te numquam non tuendas, fovendas, ampli- 

ficandas, leta præstolatur. Redeat in novo rerum sæcu- 

lorumque ordine, qui primus antiquo vigente fuerat, et 

tempore longus et meritis clarus Braheanus cancellaria- 



686 

tus!“ Speransky uppmanades att framföra akademins 

känslor till kejsaren. Kanslersark., brefakter 1809. 

74 niistsista rad. står Sprengtportens, skall vara Speranskys. 

75 r. 8 står acadamiques, skall vara académiques. 

77 r. 25—26 står prosperité, skall vara prospérité. 

86 r. 20. Betänkandet, som i en del, mest ortografiska, 

obetydligheter skiljer sig fran konsist. registr., anlände 

till kansler d. 22/, 1810 g. st. Det åtföljdes af uppgif- 

ter öfver akademins publika stat 1809 och inkomsterna 

fran de priv. donationsfonderna s. à. äfvensom af tysk 

öfvers. af k. reskr. 4/, 1808 till prokansler. 

S. 90 not. r. 19 står enskilda, skall vara särskilda. Beloppet 

for fäktmästaren utgör endast tre kvartal af lönen. — I 

den betänkandet åtföljande tablån öfver akademins publ. 

stat 1809 upptages jämväl 1 preb. hem. med 13 rdr b. i 

grundränta för de 8 professorer och adjunkter, som inne- 

hade pastorat. Denna publ. stat slutade med 8 pastorat, 

9 preb. hem, 2639: 12: 8 indeln. räntor och tionde samt 

2032: 23: 2 kontant i rdr b. Inkomsterna från de en- 

skilda donationerna upptogos till 1799: 21: 4. 

S. 87—100. Som tillägg må ännu nämnas, att konsistorium 

i sitt betänkande hemställde om att astronomiadjunkten 

tillika borde vara observator, kemiadjunkten laborator 

och ryska språkmästaren akademins translator. Vidare 

gjordes det förbehåll att de professorer i filosof. fakult., 

som innehade prebenden, måtte få behålla dem i sin lifs- 

tid. Äfven framhölls behofvet af en ny botanisk trädgård. | 

S. 111 not. 1. I kanslersark. finnes (bl. oinregistr. handl.) en af 

prokansler undertecknad „pro memoria“, dat. Abo !/,, dec. 

1810, upptagande samma önskningsmål som den till bref- 

kone. af 18/,, 1810 hörande pro mem. (äfven den dat. 

1/,, dec. 1810). På samma ställe tvenne andra noter af 

Tengström: ,Notes sur quelques affaires etc. . . .“, dat. 

Petersburg den 1°/,, maj 1811, och „Note adressée très 

humblement à — — Speranski“, dat. P:burg 24/, 1811 

g. st, båda öfverensstämmande med de s. 135 not, 1 

och s. 152 not. 1 nämnda koncepten. 
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118 sista rad. står plu, skall vara pli. 

12218300) 5 WORE à NEG > TON a alt: 

or NS Er >  Zêle A » zele. 

8.22 „  telicité 5 »  felieite. 

124 not. 1 »  F. U. Wilhelmsson, skall vara F. A. 

Wilhelmsson. 

137 not. 2. I bref af 2*/, 1812 meddelade gen. guy. Stein- 

heil frih. Aminoff att kejsaren utnämnt honom till sin 

conseiller privé — pa grund af hans eminenta förtjänster 

samt hans tillgifvenhet för kejsaren och fäderneslandet. 

Rilax saml. 

138 not. 1 r. 4 star throne, skall vara trône. 

143 not. 1. I fråga om antalet medaljer må ännu nämnas, 

att G. M. Armfelt 1 skr. af1/, 1813 anhöll att finansmi- 

nistern D. A. Gurjeff måtte tillsäga myntvärket att 

prägla 30 ex. 1 guld, 300 i silfver och 400 i brons. 

Kansl. ark., brefkonc. 1809-1818. 

149. Kapitlets nummer är 4. 

152 not. 3. I bref af den ?/, 1811 meddelade prokansler 

annu Walleen, att han var i rent vatten med gen. gu- 

vernüren i fraga om den akademiska staten och att denne 

lofvat tillstyrka dispositionen af hemkallshemmanen och 

militieboställena mot ersättning af statsmedlen till militär- 

kassan, som var afsedd für det yttre defensionsvärket, 

medan den civila kassan var förbehållen landets egna be- 

hof. Kansl. ark., oinreg. handl. 

159 stär revenues, skall vara revenus. 

168 r. 7 star statsregelering , „  Statsreglering. 

106-not. Ir. 5 star riktie uk tot 

185 r. 15 star reconnaissantes „ »  reconnaissants. 

186 r. 25 , ministêre 5 » Ministère. 

ISSN achete = »  lacheté. 

193 r. 17 star dupera 5 »  duperas. 

205 rad. 19. Armfelts yttrande ,Sur la disposition des 

habitations et des rentes militaires en faveur de l’univer- 

site d’Äbo“, dateradt Petersburg d. 2 aug. 1811, finnes 

i kansl. ark. bl. oinregistr. handl. 1811— 1825. Armfelt 

Hä 
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meddelar däri en utredning af militieboställenas och hem- 

kallshemmanens natur och ändamål och kommer till det 

resultat, att de förra icke kunde afstäs, då de indelta 

trupperna endast tills vidare voro upplösta, men att de 

senare kunde öfverlåtas till akademin mot godtgörelse i 

oindelta hemman på Åland till indelningsvärket. 

. 221 not. 2 r. 4 m. fl. st. står ésprit, skall vara esprit. 

. 234 not 1. Akademins tiondeindelningsvärk på ryska med 

kejsarens egenhändiga stadfästelse (och på svenska) fin- 

nes bl. H. K. M:ts bref och rescripter m. m. till gen. 

guy. vol. 1813—1816 f. 525—586. 

. 246 not. 1 r. 2 står 1831, skall vara 1813. 

. 247 r. 3 nedifrån står Aminoff, skall vara J. A. Ehrenstrém; 

källan är Ehrenstr. saml., icke Rilax saml. 

. 269 not, 2 star statssekr. bref, skall vara komiténs f. finska 

ärenden bref. 
9 . 276 r. 6 star genie, skall vara génie. 

. 279 n. 1. I bref af d. 2/, 1811 till C. J. Walleen berät- 

tade Tengström att Franzén var resfärdig och redan salt 

sin gård. „Kommer du åt — tillade han — så se till 

att han med det första far sitt reselof.“ Kansl. ark. oin- 

reg. handl. 

. 283 not. 1 sista raden tillkommer Wachtm. t. Tengstr. 

12/, 1805. 

289 not. 1 r. 3 nedifrån står 1 maj skall vara 11 maj. 

S03 mots 27.2 bs A NON An » 293 nov. 

316 r. 15 star Berghom = » Bergbom.. 

320 r. 3—4 star utgjordes > » utgjorde. 

. 831 r. 11. Annu den 16/, 1808 afsände konsist. uppgifter 

om föreg. termins arbeten till kansler. Wachtmeister t. 

konsist. 22/, 1808, K. K. B. 

. 349 r. 4 stär läsoch skrifkunnighet, skall vara läs- och skrif- 

kunnighet. 

. 352 r. 7. I skrifvelse af d. 22 nov.—4 dec. 1813 till col- 

legium medicum meddelar gen. guvern. att han redan år 

1811, med anledning af ett nåd. reskript och skrifvelse 

från G. M. Armfelt, i skr. till collegii ordf. prof. v. 
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Haartman af d. #/,, nov. 1811 anhållit att collegium måtte 

oförtöfvadt behandla bl. a. frägan om inrättningen af ett 

institutum clinicum och ett accouch. hus i Äbo. Gen. 

guy. önskade nu veta, hvad som tillgjorts. Gen. guv. 

kansl. 2:dra exped. journal 1813 d. IV n:o 821. 

. 355 r. 2. Hösten 1815 erhöll Calonius befrielse frän sin 

föreläsningsskyldighet. K. P. 12/, 1815. 

. 403 r. 19 stär coute qui coute, skall vara coûte qui coûte. 

. 424 not. 1 r. 2 och s. 431 sista raden star 1809—1815, 

skall vara 1809—1818. 

. 480 r. 12 står deras, skall vara den fürres. 

. 496 r. 28—29 star mänskligt, skall vara mänsklig. 

. 527 not. sista rad. star l’ésprit publiqve, skall vara l'esprit 

public. 

531 r. 19. Ordet förmodligen utgår. Kone. t. skrifv. i 

Tengstrôms kone. saml. i Lill-Ojamo ark. 

. 348 r. 7. bortfaller parentesen. 

. 569 r. 22 Utlatandet justerades 13/, 1813. 

. 570 not. 2. Meningen: Myréen inlade o. s. v. hôr till not. 1. 

. 651 r. 6 står „litteratenrer“, skall vara „litterateurer“. 
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— L. G. v. Haartmans ställning till Armfelt 618. — Hans 

uttalanden om Armfelts personlighet 620. — J. Fr. Aminoffs 

uttalanden 623. — Begrafningshögtidlighet i Petersburg och 

jordafird genom Abo 625. — Parentationen vid akademin 

626. — Akademins skrifvelse till grefvinnan H. Armfelt 628. 
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V. Gamla förbindelser och nya. 

1. Relationer till Sverige. 

Sid. 633—650. 

Återblick 633. — Förbindelserna med Sverige afbrytas 

635. — Återupptagas efter freden 636. — Afskedshälsning 

till grefve Wachtmeister 637. — Dennes svar 639. — Fort- 

satt korrespondens 640. — Konsistorii hemställan till akade- 

mierna i Uppsala och Lund 645. — Svenskar kallas till Åbo 

646. — Finska studerande i Sverige 647. — Artigheter mot 

enskilda svenskar 649. 

2. Närmanden till Ryssland. 

Sid. 651—683. 

„Commercium litterarium“ med universiteten i Kasan och 

Dorpat samt vetenskapsakademin i Petersburg 651. — Kor- 

respondens med universitetet i Moskva 653. — v. Suchtelen 

belägrar akademin 657. — Metropoliten af Petersburg och 

ärkebiskopen af Mohilew 659. — Enskilda lärde 660. — 

Beröringar med grefve A. Razumowsky 660. —- Rikskanslern 

N. Rumjanzow 664. — Rehbinders omdöme om honom 665. 

— Tankar på hans utnämning till akademikansler 666. — 

Grefven förärar akademin Linnés byst 667. — Konsistorii 

tacksägelse 668. — Gåfvor och gengåfvor 669. — L. G. v. 

Haartman söker befrämja intimiteten 672. — Rumjanzow in- 

bjuder till en vetenskaplig täflan 677. — v. Haartmans kom- 

mentarier 679. — Konsistorium uttalar sin belåtenhet 680. — 

Åtgärder för planens realiserande 681. — Följderna af när- 

mandet 682. 

Rättelser och tillägg s. 685— 689. 
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Illustrationer: 
Sida. 

1. Biskop Jakob Tengström. Efter oljeporträtt. . . 10. 

2. Prot. M Calonius. -Efter litog ra EL 

3. Grefve FE. W. v. Buxhoevden. Efter „Portraits 

EUSSCS AN en. à - 28% 

45 Flen (Cb JAG We en Efter oljeporträtt : . . 39. 

5. Kejsar Alexander I. Eiter oljeporträtt . . . 66. 

6. Rikssekreteraren M. Speransky. Efter kopparetiok 129. 

7—8. Akademins medalj 1811 . . . . . , 146—147. 

9. Gen. guv. F. Steinheil. Efter kopparstick . . . 154. 

10. Kanslerssekreteraren C. J. Walleen. Efter oljepor- 

Crabtree oe oe | yr 

11. Grefve G. M. Armfelt. Efter oljeporträtt. . . . 215. 

12. Prof. E. M. Franzen. fötter. litografi, . 2 2: 

13. » Gustaf Gadolin. Efter oljeporträtt . . . . 295. 

14. > EE Mattenbore. , 3 ör N 

15. mr jakobaBonsdorfrs, 5 . 334. 

16. » Gabriel v. Bonsdorff. Efter ie pà “glen 

ben. sh acs ess es 

Nhe „ ‚Josef Pippingsköld. Efter miniatyrporträtt . 344. 

18. » €. N. Hellenius (v. Hellens). Efter basrelief 

VAR MENT Were . Ge. 

19. Intendenten C. R. She Efter oljeporträtt . . 370. 

20. Prof. G. G. Hällström. 3 à RON 

21. „ Johan Gadolin. Efter medaljongsporträtt . . 375. 

22. » J. Fr. Wallenius; Eiter oljeporträtt . . . 380. 

23. » Johan Bonsdorff. Bs = D Te EXO 

24. » D. Myréen. Efter miniatyrporträtt . . . . 520. 

25. » H. Snellman. Eiter oljeporträtt . 2222222521 

26. Grefve Carl Adam Wachtmeister. Efter oljeporträtt 641. 

27. Grefve Alexej Razumowsky. Efter „Portraits russes“ 662. 

28. General J. P. v. Suchtelen. Efter kopparstick . . 668. 

29. Grefve Nikolai Rumjanzow. Eifter litografi . . . 678. 

30. Kanslerssekreteraren L. G. v. Haartman. Efter olje- 

porträtt „a 200 6 «© © « CONNUE 
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Borträtten till n:r 5, 11, 15, 22, 23, 26 förvaras pa 

universitetet, n:r 20 pa studenthuset, n:r 10 på Finska konst- 

föreningen, n:r 4 pa Frugärd i Mäntsälä; portr. till n:r 1 till- 

hör prof. J. J. Tikkanen i Helsingfors, till n:r 13 professor- 

skan A. Frosterus i Borgä, till n:r 14 fröken I. Legler i Abo, 

n:r 16 prof., frih. Hj. v. Bonsdorff i Helsingfors, n:r 17 enke- 

fru C. Wärnhjelm i Helsingfors, n:o 18 friherrinnan A. v. 

Hellens i Abo, n:o 19 prof. J. R. Sahlberg i Helsingfors, n:r 

21 fru J. Gadolin i Esbo, n:r 24 doktor A. R. Spoof i Abo, 

n:r 25 general R. v. Kremer i Helsingfors, n:r 30 herr M. 

Gripenberg i Helsingfors; kopparsticken och litografierna till 

n:r 2, 6, 9, 12, 28 meddelade af ingeniör H. R. Bremer i 

Helsingfors. 
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