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Suomalaiset häwitetään pois
Ruotsista!
Wiime wiikon torstain U. Suomettareen kirjoittaa nimimerkki G. K. seuraawaa:
Tällaisen ankaran kuolemantuomion lausui Tornion kansakoulunopettajain kokouksessa
wiime kesäkuun 27 p:nä Haaparannan arwoisa
kirkkoherra Grape: ”Me häwitämme suomalaiset
pois!” Tämä tuomion-julistus tapahtui seuraawalla tawalla. Kun tämän kirjoittaja yhdessä hra
Grapen kanssa käweli Tornion kaupungin kansakoulusta sen eteläpäässä olewaan kansakoulun
käsityöpajaan, syntyi meidän kesken seuraawa
keskustelu:
Herra Grape kysyi: ”Millä silmällä te suomalaiset katselette meidän ruotsalaisten läsnäoloa kokouksissanne, kun Kaiku on meidät julistanut suomalaisten wihollisiksi?” Tätä puhui
hra Grape sellaisella äänenpainolla, että Kaiku
on muka wäärin syyttänyt heitä suomalaisten
wihollisiksi. Siwumennen sanottakoon, hra Grape on selwä suomalainen, koska äidinkielensä
on suomi. Me, suomalaiset, wakuutimme, että
he, hra Grape ja pari ruotsalaista opettajaa, owat
terwetulleita, koska kokouksemme owat julkisia. Hra Grape puolestaan sanoi meidät suomalaiset terwetulleiksi heidän opettajakokoukseensa, joka elokuussa pidetään. Kun tämän kirjoittaja kysyi: ”Kuinka paljon suomalaisia PohjoisRuotsissa asuu?” Wastasi siihen hra Grape: ”Niitä asuu noin 21,000, jotka asuwat Haaparannalta
Lapin rajoilla, Gelliwaarassa y. m.” Gelliwaarassa sanoi hän asuwan kolmenkielisiä: suomalaisia
enin, lappalaisia ja ruotsalaisia. – Wähän mietittyään lisäsi tähän hra Grape: ”Me häwitämme suomalaiset pois!” Siinä saiwat suomalaiset
kuulla tuomionsa Haaparannan kirkkoherralta,
seutunsa johtawalta mieheltä ja wielä sielunpaimenelta, protestanttiselta papilta. Hän luulee siltä olewansa suomalaisten ystäwä.
Kun tämän kirjoittaja lausui hänelle: ”Onpa
surkeaa, että te ruotsalaiset aijotte suomalaisilta
heidän kielensä poikki leikata”, wastasi hra Grape tyytywaisesti siihen: ”Niinhän te suomalaisetkin Suomessa ruotsalaisille teette”.
Me kyllä wäitimme walheeksi sen, että Suomessa millään tawalla olisi koskaan ruotsalaisia
koetettukaan sortaa, sitä wähemmin häwittää.

Sitä todistaa sekin, kun ruotsalaisilla on omakieliset oppikoulunsa kiertokoulusta alkaen yliopistoon saakka. Heidän jumalanpalweluksensakin aina pidetään ruotsinkielellä. Hra Grape
puolestaan wakuutti, että Ruotsin waltio wielä
enemmän uhraa suomalaisten koulujen hywäksi
kuin Suomen waltio ruotsalaistensa eduksi. Tähän päättyiwät keskustelumme hra Grapen kanssa, sillä nyt loppui matkamme ja päästiin käsityöhuoneelle. Kaikkea tätä edellä kerrottua keskustelua, joka kummaltakin puolen oli tapahtunut aiwan tyynellä mielellä, oli useat opettajat
kuulemassa ja woiwat sen todeksi todistaa, jos
niin tarwittaisiin. Jos meillä wielä olisi ollut tilaisuutta keskusteluihin hra Grapen kanssa, niin
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me puolestamme olisimme myöntäneet hra Grapen wäitteen todeksi, että nimittäin Ruotsin waltio uhraa paljoa enemmin suomalaisten alamaistensa häwittämiseksi eli ruotsalaisiksi muuttamiseksi kuin Suomen waltio, joka ei meidän tietääksemme wielä ole penniäkään sellaiseen tarkoitukseen uhrannut.
Sellainen oli sen suuren tuomion julistuksen historia, että kansalaisemme naapurimaasta Ruotsista häwitetään pois; Ja wälikappaleina
käytetään kirkkoja ja kouluja!
Hernösandin piispa Martti Johansson oli
eräällä tarkastusmatkallaan suomalaisissa pitäjissä piispansanallaan wakuuttanut: ”Suomalaiset eiwät woi ymmärtää oikein jumalansanaakaan, kun suomenkieli on niin raakaa! Sitte wasta kun opitte ensin ruotsia, woitte jumalansanaa
oikein ymmärtää!” Sitte teki piispa seuraawan
kysymyksen suomalaisille: ”Sallitteko että teidän lapsillenne opetetaan ruotsinkieltä?” Ja nöyrällä kumarruksella he wastasiwat myöntäen. Ja
kukapa lasten wanhin ei haluaisi, että lapsensa
taiwaaseen pääsisi. Mutta ei sinne piispa Martti Johanssonin wakuutuksen mukaan pääse muuten, ellei ruotsia opi, ei ainakaan Ruotsin waltakunnasta! Me suomalaiset, jotka emme ruotsia
osaa, jäämme taiwaasta pois!
Hietaniemen suomalaisen seurakunnan kirkkoherra oli eräässä kuntansa kansakoulun wuositutkinnossa määrännyt, että tästä edes pitää jokaisen rippikouluun pyrkijän sitä ennen olla kansakoulun läpikäyneen, jotta hän woisi rippikoulussa ruotsiksi opetusta nauttia. Muuten ei pyrkijää oteta rippikouluun wastaan.
Niin kuin edellä olewasta esityksestä arwoisa lukija selwästi näkee, on Ruotsin johtawilla
miehillä täysi tosi siinä, että suomalaiset ruotsista saataisiin häwitetyksi pois! Sellaiseen häwityssotaan on jo ryhdytty ja sitä paraikaa käydään
tawalla sellaisella, etteiwät häwitettäwät miksikään häwityssodaksi sitä huomaa. Se tapahtuu
siten, että waltion waroilla perustetaan ja ylläpidetään suomalaisissa kunnissa lukuisa joukko kansakouluja, joissa on opetuskielenä yksin-

omaan ruotsi, waikka oppilaat owat umpisuomalaisia. Opettajalle luetaan wirkawirheeksi se, jos
hän sanaakaan oppilailleen suomea puhuu.
Tietäähän sen, miten semmoisessa koulussa
opetus onnistuu, kun oppilaat owat umpisuomalaisia ja opettajan täytyy olla, jos suomea osaisikin, ihan umpiruotsalainen. Kun eräs kansakoulunopettaja, joka on selwä suomalainen, oli
tällaista hullunkurista opetustapaa wastustellut,
oli häntäuhattu erotettawaksi wirasta, jollei nöyrästi alistu omia kansalaisiaan ruotsalaisiksi sorwaamaan! Seuraus tällaisesta opetustawasta on
luonnollisesti se, etteiwät oppilaat semmoisessa koulussa opi monena wuotena mitään muuta
kuin wähän ruotsia. Siihen hawaintoon oli wiime
talwenakin tullut Ruotsin suomalaisen seurakunnan kirkkoherra lukukinkereillä. Lapset eiwät
osanneet lukea sisältäkään, ei ruotsia eikä liioin
suomea, jota ei heille oltu opetettu. Sama kirkkoherra sen wuoksi lausuikin sen päätöksen, että
jos suomalaisten opettamisessa samaa metoodia
pitkitetään, niin Ruotsin suomalaiset johdetaan
pakanuuteen takaisin! He eiwät enää osaa sisältäkään lukea, sitä wähemmin he muita oppiaineita osaawat. ”Jumalan sanan oikeasta ymmärtämisestä ei ole puhettakaan.”
Kun eräs Ruotsin puolen suomalainen oli
ollut Suomen puolen kansakoulun wuositutkinnoissa, oli hän ihmetellyt, kun oppilaat osasiwat
niin monia oppiaineita, heidän eli Ruotsin puolen kansakoulujen oppilaat, waikka käywät kansakoulua yhtä kauwan, eiwät osaa muita aineita
kuin wähän ruotsia!
Hietaniemen suomalaisessa seurakunnassa
on waltion perustamaa ja ylläpitämää 6 ylempää ja 3 alempaa kansakoulua; Siis 9 kansakoulua yhteensä sellaisessa kunnassa, jossa on waan
noin 2,000 henkeä.
Se on kyllä erinomaista uhraawaisuutta suomalaisten häwittämiseksi, miten hra Grapen oli
tapa sanoa. Tornion seuduilla yleisesti tiettiin
kertoa, että Haaparannan kirkkoherra Grape on
keksijä, josta hänelle on patentti Nordstjernan ritarikunnan merkki annettu!
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