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hVAT/O^
VECKOSKRIFT *

FÖU

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N° 11. Lördagen den 16 Mars 1872.

Om folkhögskolorna i förhållande till staten.
Helt säkert hafva alla vänner al' en sund 

folkbildning med uppmärksamhet och del
tagande följt de bemödanden som under 
<le sista fem åren blifvit gjorda att höja 
allmogens bildning genom de så kallade 
folkhögskolorna. Systemet var icke nytt; I 
man har i Danmark känt det sedan omkring I 
trettio år till baka, men det var egent- I 
'■gen först vid den tid då förhållandet till 
Tyskland började blifva spändt, som varm- 
"jertade patrioter började kraftigare under
stödja deras anläggande, för att derigenom 
be fästa den nationella sinnesstämningen 
bos allmogen. Äfven de nya religiösa rö
relserna ingingo, såsom det synes, i be
räkningen med anläggandet af detta slags 
.undervisningsanstalter, och grundtvigianis- 
>nen har inom dem haft sitt säkraste fot
fäste. Sedan Slesvig gick förloradt, har 
emellertid intresset för folkhögskolan, långt 
’från att minskas, blifvit ännu liHigare än 
tdl förene, och staten, som i början var 
'rammande för saken, har funnit sig böra 
uppmuntra dem med ganska rikliga under
stöd: de- offentliga medel som för detta 
andamål användas uppgå för närvarande 
611 omkring 50,000 rdr rmt.

Genom frändskapen i den allmänna bild
ningen och en lång politisk gemenskap 
fortplanta sig de andliga rörelserna som j 
Uppkomma i Danmark med stor hastighet 
till Norge, och den enskilda frikostigheten 
nar der uträttat hvad man icke kunnat 

eller velat begära af det allmänna. Her
man Anker skänkte en hel förmögenhet 
till grundläggande af Norges första folk
högskola i Sagatun vid Mjösen. Sedan 
en gång exemplet blifvit gifvet, hafva fiere 
blifvit anlagda eller äro under anläggning.

Det har hittills varit en temligen all
män föreställning, att de svenska folkhög
skolorna äro blott och bart en efterbild 
ning af de danska, men sådant är icke 
förhållandet, och då vid landtbruksklubbens 
i Bara härad af Malmöhus län samman
träde om hösten 1867 förslag väcktes af 
en ledamot om inrättandet af en skola 
för allmogens söner, kände motionären ej 
ens till namnet de danska folkhögskolorna. 
Sjelf bondeson och tillhörande bondeklassen, 
hade han genom erfarenheten lärt sig inse 
behofvet af en bildningsanstalt för bondens 
barn. Det hade blifvit honom klart att 
jordbrukaren inom denna klass behölver 
andra kunskaper än dem han kan iuhemta 
i folkskolan, icke blott för att med större för
del bedrifva sitt yrke, utan också för att 
på ett för fäderneslandets sanna bästa väl
görande sätt uppfatta de vidgade åliggan
den, hvilka genom de nya kommunallagarnc 
och den nya riksdagsordningen blifvit ho
nom tilldelade. Tanken vann genast an
klang, och en koinité nedsattes för att 
utarbeta ett mera detaljeradt förslag. Det 
var först under fortgången af deras arbete, 
som de komiterade kommo i tillfälle att
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taga kännedom om de danska skolorna. 
Komiténs förslag framlades i början af 1868 
för klubbens medlemmar, och en inbjud
ning utfärdades till teckning af de för- 
nödna penningmedlen. Samma år om hö
sten öppnades med 36 lärjungar, det hög
sta antal lokalen medgaf att emottaga, den 
första svenska folkhögskolan i det förra 
värdshuset Hvilan, nära Akarps jernvägssta- 
tion mellan Lund och Malmö. En värdigare 
användning för en genom det nya kom
munikationsmedlet utdömd lokal för ut- 
skänkning af starka drycker kunde väl 
knappast tänka sig.

Nästan samtidigt med Bara härads folk
högskola uppstodo Önnestads i Kristianstads 
län och Herrestads i Östergötlands. Liksom 
den förra, hafva de senare att tacka för sitt 
ursprung ett slags garantiföreningar, bil
dade af män bland allmogen, som förbun
dit sig att under vissa år göra årliga till
skott och äfven, om vi icke misstaga oss, 
ansvara för den skuld som skolorna inom 
vissa gränser kunna nödgas åsamka sig för 
sitt bestånd. Ett år senare, eller om hösten 
1869, började Blekinge folkskola sin verk
samhet. llon lärer i främsta rummet hafva 
att tacka några förmögna och upplysta 
ståndspersoner för sin tillvaro, men äfven 
bland dessa, heter det i Lunds Veckoblad, 
som nyligen innehållit några högst värde
fulla uppsatser öfver detta ämne, möttes 
den nya anstalten, »bonde-akademien, som 
skulle lära folket att processa bättre», med 
ett icke ringa mått af misstroende och 
gäckeri. Till dessa fyra folkhögskolor lades 
förlidet år en femte i Ramlösa, understödd, 
som det blifvit oss sagdt, hnfvudsakligen 
af några stora godsegares frikostighet. I 
afseende på detaljerna skola vi icke trötta 
våra läsare med några vidlyftiga redogö
relser, utan hänvisa dem som derom önska 
inhernta närmare kännedom till den nyss 
nämda artikelföljden, hvilken äfven varit 
återgifven i Aftonbladet och sålunda kan 
förutsättas hafva vunnit en allmännare 
spridning.

Deremot vilja vi fästa en särskild vigt 
vid den nyss vidrörda omständigheten, att 
den första tanken är helt och hållet svensk, 
äfven som det icke kan tillräckligt fram
hållas, att de nu uppräknade läroverken 
mer och mer synas fortgå i en riktning, 
som väsentligen skiljer dem från de dan
ska förebilderna. Det torde äfven förtjena i 

nämnas, att ett försök af en dansk kandi
dat, att i ett af våra mellersta landskap 
upprätta ett slags högskola för allmogens 
döttrar, på det mest afgjorda sätt miss
lyckats. Vi hafva all aktning för de dan
ska skolornas verksamhet, så vidt de ge
nom skrifter och tidningsuppsatser blifvit 
oss bekanta, men vi skulle icke hafva ön
skat att vår allmoge tagit dem till mön
ster. Hvad här i landet behöfves är min
dre religiösa och patriotiska väckelser, än 
tillfällen till en god praktisk undervisning 
i sådana kunskapsämnen hvaraf vår landt- 
befolkning har det största behofvet. Det 
är i synnerhet, och märkvärdigt nog, de 
skånska skolorna, som beträdt denna bana 
och dermed gifvit det öfriga landet ett 
efterföljansvärdt föredöme.

De farhågor som vi hört från flere håll 
uttalas, och hvilka vi sjeifva till en viss 
grad delat, att de nya institutionerna skulle 
blifva, om icke akademier i processkonsten, 
åtminstone allt för mycket anlagda på att 
uppöfva den bellettristi sk a och politiska »suak- 
somheden», hafva lyckligtvis icke besannat 
sig. Det ligger i naturen af all bildning 
att i första rummet vända sig till känslan 
och fantasien, och de bildningselement soni 
ligga i poesien, sagan och den romantiska 
framställningen hafva icke kunnat lemnas 
obegagnade, när det gäller att väcka äd
lare tankefrön och sporra hågen för stu
dier hos unga män, af hvilka många ännu stå 
på barndomens gräns, och som i allmänhet 
sakna all annan förberedande undervisning 
än folkskolans. Men dessa väckelsemedel 
hafva, så vidt vi kunnat finna, ingenstädes 
blifvit missbrukade, och en sund realism 
har genast från början stält sig stödjande 
och vägledande vid den mera litterära un
dervisningens sida. Det är mycket be
tecknande, att samtliga föreståndarne för 
de skånska skolorna varit sådana män hvil- 
kas studier och verksamhet företrädesvis 
varit riktade åt det praktiska hållet, en aka- 
demiedocent i geognosi, en kaptenlöjtnant 
och en civiliugeniör. Undervisningen har 
på detta sätt fått ett öfvervägande prak
tiskt och empiriskt skaplynnc. Om vi ka
sta en blick på de årliga redogörelserna 
för dessa skolors verksrtmhet som ligga 
framför oss, finnes en särskild vigt lagd 
på förvärfvandet af alla sådana iusigler 
som sätta landtmannen i stånd att med 
urskilning göra sig till godo de uppfin-
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ningar hvilka oafbrutet göras inom åker- 
bruksvetenskapen. Vid skolan i Önnestad, 
som i detta afseende intager främsta rum
met, meddelas »kunskapen om naturen ocli 
landtlifvet» efter de bästa läroböcker i 
kemi, fysik, botanik, mineralogi, zoologi, 
till gagn för hushållning, åkerbruk, ladu- 
gardsskötsel, yrken och näringar, dels ge
nom fria föredrag, med tillhjelp af appa
rater och samling af naturföremål till före
visning, dels genom experiment, hvarförutan 
under våren meddelas undervisning i landt- 
mäteri, nivellering och kartritning. Här, 
sasom i skolan på Hvilan, der samma 
ämnen förekomma, ehuru sannolikt i nå
got inskränktare omfång, läres vidare landt- 
bruksbokföring i ■ den form som närmast 
passar för ett vanligt jordbruk. Geometri, 
beräkning af ytor och kroppar, maskin-, 
bygnads- och redskapsritning öfvas på begge 
ställena.

Bland de egentliga skolämnena, i hvilka 
emellertid folkskolan lemnar en allt för 
knapp och torftig undervisning, intager 
modersmålet med rätta den främsta plat
sen ; utan en riktig användning deraf i tal 
och skrift kan ingen nu mera gälla för en 
fullgod medborgare. Folkhögskolan på 
Hvilan har satt i första rummet på sitt 
program »att dels bibringa, dels väcka håg 
'ör fortsatt förkofran i sådana kunskaper 
genom hvilkas besittande den svenske med- 
’orgaren ser sig i stånd att bilda ett sjelf- | 
bändigt och på sakkännedom grundadt om- 
ööme i allmänna frågor, och såsom kom
munalman uppfylla de förpligtelser det all
männas väl ålägger honom». För detta än- 
uamål hållas diskussionsöfningar och »kom
munalstämmor», hvarigenom koramunalför- 
sttningens bestämmelser inskärpas och ele

verna öfvas att tillämpa dem på uppgifna 
a'l- Men äfveu statsförfattningen och 

grUndlagarne äro föremål för undervisnin- : 
•fen, och vi hoppas, att det genom ett ti- 
1 *gt och allvarligt aktgifvande på deras 
‘»nehåll skall i en nära framtid blifva 
°möjligt att missleda en tredjedel af den 
svenska nationalrep resentationen med en så 
svindlande advokatur, som den till hvilkeu vi 
°1' en vecka sedan voro vitnen i riksda

gens Andra kammare
... ! r Önnestadsskolans program låna vi 
u‘jande punkter, som kunde tjena till mön- 

Ster för läroverk äfven af en högre ordning :
“Historia och geografi, i synnerhet nor-

I dens, således en lefvande skildrig af vårt 
i lands natur och vårt folks öden, i nära 

förening med en framställning af statsför- 
fattningarne i nordens trenne riken, samt 
de kommunala lagarne och inrättuingarne: 
allt med särskildt afseende på ynglingens 
utveckling till välbehöflig kärlek för vårt 
eget folk och för vårt eget land, hvilkeu 
kärlek i våra dagar synes vilja nära ut
slockna. Af kyrkohistorien och verlds-

I historien meddelas icke blott det nödvän- 
I digaste för en allmän öfverblick af den 
I menskliga odlingens gång och framsteg till 
I andlig och politisk frihet, utan vissa styc

ken behandlas derjemte fullständigare, så
som anvisning till historisk läsning på egen 
hand, särskildt hvad angår de närvarande 
folkens olika bildningsgrad, o. s. v. Kom
parativ statistik, d. v. s. jemförande kort 
framställning af sifterbeloppet af statsin
komster och statsutgifter i olika länder, af 
krigsmakten, af embetsmännen, af handeln, 
af yrken och näringskällor o. s. v.»

Folkhögskolans på Hvilan lyckliga läge, 
i närheten af en universitetsstad och ett 
statens laudtbruksinstitut, tillskyndar denna 
anstalt utomordentliga fördelar, i det hon 
ofta fått mottaga besök af utmärkta veten
skapsmän, hvilka der hållit föredrag i åt
skilliga ämnen. Bland sådana nämna vi ett 
af professor Nathorst, »hvad man kan draga 
för lärdom af ett bättre nyare landtbruk», 
samt om menniskans födoämnen, af pro
fessor grefve Hamilton om arbetets fördel
ning, af docenten Lundberg om vulkaner, 
jordbäfningar och hafsströmraar, af doktor 
Pehrsson från Alnarp om hästens yttre 
bygnad, särskildt med afseende på ålders- 
bestämningen, om kreaturssjukdomar, hof- 
beslagning o. s. v. Särskildt är det värdt 
uppmärksamhet och erkännande, att skol
styrelsens ordförande, riksdagsmannen Ola 
Andersson i Nordauå, Here gånger gifvit 
framställningar af fattigvårdsväsendet och 
åtskilliga kommunala ämnen.

Till dessa korta antydningar om sko
lornas verksamhet måste vi af brist på ut
rymme för tillfället inskränka oss. De torde 
emellertid vara tillräckliga att visa, att här 
icke är fråga om spridandet till folket af 
andlig flärd och falska lefnadsanspråk. Till 
och med i den dagliga lefnadsordningen 
har man varit angelägen att införa bestäm- 

1 melser, afsedda att strängt bibehålla lär- 
! jungarne vid hemmets enkla vanor, och vi
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halva tyckt att tarfligheten i detta afseende 
på några ställen går nästan till öfverdrift. 
Men bättre i delta fall för liten yttre för
fining än för mycken. Af inre hyfsning, 
af hjertats och karakterens förädling, kan 
deremot icke blifva nog, och nian kan ej 
heller vänta att stora och grundliga kun
skaper skola inhemtas under den korta 
tid af ett eller högst två skolår som dessa 
ynglingar kunna egna åt sin andliga ut
veckling. Det vigtigaste är att de få 
sinne och någon ledning till att för fram
tiden vidare förkofra sig på egen hand.

Men denna folkhögskolans uppgift är 
så mycket vigtigare, som den bestämmelse 
i 2 mom. 10 § Folkskolestadgan, enligt 
hvilken skollärarne, der så ske kan under 
inseende och med biträde af församlingens 
presterskap, äro ålagde att hålla söndags
skola för underhållandet af de i skolan 
förvärfvade kunskaperna, nästan ingenstä
des ännu blifvit en sanning. Och likväl 
är utan en sådan fortsättning den bäst 
inrättade skolas verksamhet icke mycket 
värd. Frågan är emellertid, om skolläraren, 
äfven med bästa vilja, är vuxen att gifva 
en sådan handledning åt den mognare 
ungdomen. Vi skulle nästan betvifla det, 
och försöken skulle, med den nu rådande 
tonen, kanske på flertalet af ställen för
vandlas till konventiklar. Folkhögskolan 
har allt ifrån början erkänt, att hon för 
sitt ändamål behöfver annorlunda utrustade 
lärare, vi vilja icke säga med så kallad 
akademisk bildning, som ibland kan vara 
af ett ganska ringa värde och endast gifva 
delaktighet i det litterära proletariatet, 
utan med en sådan uppfostran och upp
fattning som i allmänhet tillhör de bättre 
af de så kallade bildade klasserna. Hvad 
som mer än allt annat är ett behof i vår 
tid, är att bonden vänjer sig ifrån sin djupt 
inrotade misstro mot de öfriga samhälls
klasserna, och han måste öfvergå till deras 
sätt att tänka, så vida ett godt och för
troendefullt förhållande någonsin skall kunna 
inträda mellan honom och dem, ty de 
kunna icke flytta sig på hans ståndpunkt. 
Hvad en isolerad klassuppfattning kan ut
rätta, se vi för ögonblicket klarligen i det 
norska storthinget, der en ensidig och egen
mäktig bondekast i sin ordning omedvetet 
beherskas af maktlystna advokater. Men 
det länder det svenska bondeståndet till 
heder, att det icke vill ställa sig under ett 

sådant förmynderskap af den förslagna in
telligensen, och bästa beviset derpå är all
mogens lifliga intresse för sina folkhög
skolor.

Den nya institutionen har hittills lefvat 
ett i ekonomiskt afseende bekymmerfullt 
lif. »I allmänhet«, klagas det uti en liten 
skrift om Önnestadsskolan, hvilken vi hafva 
under ögonen, »är folkhögskolan i vårt land 
ännu bara som ett litet barn, eller — kan
ske ännu bättre uttryckt — som ett hitte
barn, som ingen statsman ännu gerna ve
lat vidkännas, men som dock sträcker bed
jande händer efter en öm omvårdnad, och 
som en dag utan tvifvel skall återgälda 
hvad som blifvit uppoffradt för dess räk
ning af det folk som i tid förstod att med 
kärlek och välvilja omfatta barnet, och gifva 
skydd och hjelp åt nykomlingen».

Ett försök har vid denna riksdag blifvit 
gjordt af två representanter från södra Sve
rige, hrr Nils Nilsson och Ola Andersson, 
att vinna statens beskydd för den nya in
rättningen. Den förre vill att riksdagen 
antingen beslutar inrättandet af folkhög
skolor i hvarje län, och anslår löner till 
behöfligt antal lärare och skolmateriel, el
ler ock anslår minst 3,000 rdr årligen till 
hvardera af de folkhögskolor som nu äro 
inrättade i riket eller framdeles inrättas, 
samt bestämmer de vilkor under hvilka 
detta anslag får åtnjutas. Förslaget, i hvil- 
ket en annan Blekingsbo instämdt, moti
veras hufvudsakligen dermed, att landtbru- 
karen i vårt land behöfver mera kunska
per i sitt yrke än i länder som gynnas af 
ett blidare klimat och äro i besittning af 
en större samlad kapitalrikedom, hvarjemte 
det erinras att statens landtbrukskolor äro 
otillräckliga att fylla behofvet, efter som 
ingen af dem är skyldig att mottaga mer 
än 12 lärjungar. Den senare har sökt att 
ställa frågan på en bredare bas, i det han 
på ett lika enkelt som värdigt sätt ådaga
lagt statens och dess styresmäns intresse i 
alla medborgareklassers utvidgade vetande.

Motionären, med hvilken 12 andra le
damöter af Andra kammaren instämt, yr
kade ett anslag af 20,000 rdr attafkongl. 
maj:t fördelas till de folkhögskolor som äro 
i riket inrättade, samt att, om högre folk
skola förändrar sin verksamhet i likhet 
med folkhögskolorna och derigenom går mi
ste om delaktighet i de för dessa skolor 
afsedda 10,000 rdr, sådan skola likväl må
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kunna tilldelas bidrag af dessa medel en
ligt vissa föreslagna grunder. Tillika ön
skar lian att anslaget, om ock till något 
mindre belopp för innevarande år, må om 
möjligt redan under detta år få utgå.

Det är ingen anledning att riksdagen 
skulle samtycka till att efter icke längre 
erfarenhet taga folkhögskolorna så helt och 
hållet om hand, och vi hafva erfarit att 
statsutskottets andra utgiftsafdelning också 
afstyrkt båda motionerna, ehuru frågan 
lärer blifvit till afdelningen återremitterad. 
Om folkhögskolan skall blifva hvad den 
«syftar, så måste den vara och förblifva 
en folkets egen angelägenhet, och det bör 
icke vara omöjligt för henne att på det 
sättet existera. Behofven äro icke utom
ordentligt stora, 3, 4 eller högst 5,000 rdr 
om året för hvardera, och deraf fylles nära 
två tredjedelar, eller åtminstone hälften, ge
nom elev-afgifter; det öfriga har hittills 
blifvit tillskjutet dels af föreningar, dels af 
uagra frikostiga beskyddare, dels af lands
tingen, och slutligen på några ställen ut- 
taxeradt på kommunerna. Så måste det ock 
i hufvudsaken förblifva.

Det är en särskild anledning hvarför sta
ten hvarken kan eller bör ikläda sig något 
ansvar för dessa sko] or. De äro, mer än 
aba andra med dem jemförliga inrättnin- 
8ar, beroende af lärarnes personlighet,"och 
(mt skulle knappast kunna tänkas något för 
deras framtid olycksfullare, än att staten 
Senom anslående af fasta löner lockade 
unge män att omfatta dessa platser såsom 
®n födkrok. Följden blefve ingen annan 
ai* den att åt ett säkert andligt och eko- 
n°miskt elände inviga en mängd personer, ! 
e ter som de icke kunde finna några 
»mantier för en någorlunda obekymrad 
lamtid och blefve lemnade åt sig sjelfva 

utan tillräcklig ledning och kontroll, men 
Jämför allt utan någon verksam sporre 
utt förkofra sig sjelfva i vetande. Hvad 
a sådana personer kunde väntas för den 1 
,SHIlna folkbildningens vördnadsvärda sak, ! 
ai lätt att beräkna.

Men dermed är icke sagdt att staten må- 
8 e ovänligt afvisa den bön om en första 
‘Ppmuntran och handräckning som blifvit 

8 a'd till honom i så verkligt bevekande ' 
°plalag. Det är icke samhällets sak att ut- 
° Va välgöranhet, men det gör så ändå | 
^Udantagsvis, och här är ett fält för en god ;

■u vacker gerning, som med ringa upp- I

• offring kan bära en ganska god frukt. Vid
• remissen af hr Ola Anderssons motion i 
: Andra kammaren fäldes hetsiga och onö

digt bittra ord om statsförmynderskapet, 
som, om vi ej bedraga oss, motverkat den 
sak hvilken låg den begåfvade talaren om 
hjertat. 1 hufvudsaken hade han nog rätt. 
Staten kan för tillfället räcka en hjelpsam 
hand, utan att derföre behöfva sätta sig 
till förmyndare och skolmästare för den han 
hjelper. Ett litet anslag af 4 eller 5,000 
rdr, stäldt till kongl. maj:ts| disposition 
att dermed understödja folkhögskolor som 
behöfva det och genom sin verksamhet der
af gjort sig förtjenta, vore allt som för till
fället behöfdes eller kunde fordras. Dertill 
vore ingen statsinspektion af nöden ; ett in
tyg af aktade och trovärdige män i orten, 
att skolan sköttes med allvar och skicklig
het, samt att hon omfattades med förtro
ende, vore all den kontroll som erfordra
des. Riksdagen borde i sådant fall icke in
låta sig på några förbindelser för framti
den, utan låta den saken helt och hållet 
bero af den erfarenhet som vidare kunde 
vinnas. Ärliga, regelmessigt utfästade bi
drag skulle snarare verka skadligt. Här är 
fråga om att tända en välgörande och vär
mande eld, men icke att för everdlig tid 
underhålla den med bränsle.

Vi skulle tro det vara en politisk klok- 
! het att icke ovilkorligt afvisa en framställ

ning, som, säga hvad man vill om den 
i praktiska sidan af saken, gör sina upphofs- 

raän icke ringa heder. De hafva bragt in
för sina medrepresentanter i båda kamrarne 
en angelägenhet, som synbarligen ligger 
dem varmt om hjertat, och den angelägen
heten är af det slag som tål en offentlig 
diskussion. Här äro inga lokala egennyttor 
eller fåfängor i rörelse, utan ett vädjande 
till folkets ombud för folkets egen skull, 
dikteradt af ett hederligt uppsåt, och fram- 
stäldt med en enkelhet som vederqvicker 
sinnet. Hafva de orätt i sin välmening, böra 
de derom på ett vänligt sätt blifva upp
lyste, men icke med ogenhet afvisade. Af- 
ven om ett afslag följer, kan det vara godt 
att frågan en gång kommer offentligen till 
tals, ty det kan väl hända, att perso
ner med vilja och förmåga att verka för 
den af en sådan öfverläggning kunna blifva 

i lifvade för enskilda uppoffringar, och den 
; är på sådana som folkhögskolans sak en

kannerligen måste stödja sig.
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Ett bihang till dechargebetänkandet.
Två embetsåtgärder af förre krigsministern.

Ehuru de båda frågor som äro föremål 
för nedanstående, oss meddelade artikel, 
hafva ett äldre datum, än de regerings
handlingar hvilka i år varit föremål för 
konstitutionsutskottets profiling, anse vi icke 
onyttigt att deras rätta halt pröfvas något 
närmare än det hittills af oss kunnat ske. 
Då offentlighet hos oss blifvit begärd föl
en sådan profiling, med välvilja och gran
lagenhet anstäld af en man, hvars kom
petens och befogenhet icke torde kunna 
underkännas, hafva vi med beredvillighet 
trott oss böra gå författarens önskan till 
mötes att i detta nummer inrymma här 
följande uppsats:

»Med anledning af hvad i Samtiden, för
sta numret innevarande år, förekommit rö
rande åtskilliga embetsåtgärder, vidtagna 
af f. d. statsrådet och föredraganden af 
krigsärenden, generallöjtnanten m. m. Abe- 
lin, som ock af hvad med anledning häraf 
tidningen Göteborgs-Posten i ämnet yttrat, 
torde det tillåtas insändaren att, för de 
väckta frågornas närmare belysning och 
rätta bedömande, få anföra följande:

Det allvarliga, om organisationsförmåga, 
insigter och erfarenhet i många riktnin
gar vitnande dryga arbete hr f. d. stats
rådet Abelin nedlagt i det till riksdagen 
förlidet år af kongl. maj:t nådigst fram- 
lemnade förslaget till ordnande af landt- 
försvaret är onekligen, om än ingalunda 
fritt från fel och brister, och ehuru det 
samma icke vunnit antagande och sålunda 
för närvarande icke ledt till något prak
tiskt resultat, detta oaktadt af beskaffenhet 
att det samma kräfver erkännande och akt
ning af en hvar opartisk och sakkunnig 
bedömare. Afven måste rättvist erkännas, 
att den afgångne krigsministern i flere andra 
hänseenden, såsom t. ex. genom ordnandet 
på ett praktiskt och ändamålsenligt sätt af 
underbefälsskolor inom armén, genom ut
färdade föreskrifter och bestämmelser rö
rande nödiga och nyttiga förändringar inom 
krigsskolan, äfven som genom ändamåls
enliga förändringar uti indelta arméns år
liga öfningar m. m., förvärfvat sig rätt till 
erkänsla och aktning.

Rättvisan fordrar dock, vid ett opartiskt 
bedömande af hr f. d. krigsministern Abe- 
lins embetsutöfning i dess helhet, att icke 
förtiga det andra, och efter insändarens 
och mångas med honom uppfattning, för
nämligast två hr f. d. statsrådets embets
åtgärder förefinnas, hvilka ingalunda kunna 
hänföras under samma kategori som dessa 
förenämda. Utaf dessa framstår i första 
rummet den att beröfva vissa stabers, re
gementens och kårers officerare de företrä
den i afseende å rang och tur inom ar
mén de samma af ålder innehaft. Denna 
åtgärd, som har till syfte att införa jem- 
likhet i afseende å tur och rättighet till 
befälstagande vid blandad tjenstgöring — 
enär dessa företräden göras ensamt be
roende af ålder i tjensten — är onekligen 
till principen riktig inom en armé, hvarest 
man, på grund af allmänt spridda kunska
per och insigter, ernådd öfning och erfa
renhet, är berättigad att förvänta någor
lunda jemlikhet hos de särskilda regemen
tenas och kårernas officerare i förmåga att 
föra och utöfva befäl. Åtgärden hade ock 
derföre varit fullt lämplig och på sin plats 
som en slutsten i en fullbordad ombild
ning af svenska armén i organisatift hän
seende, och sedan genom löneförbättring 
eller på annat sätt någon billig ersättning 
beredts de officerare af generalstaben och 
de så kallade geni-trupperna för deras för
lorade rang, och deras uppoffringar af tid 
och penningar till förvärfvande af de in
sigter och de kunskaper de samma, enligt 
nu gällande föreskrifter och vilkor för de
ras befordran inom generalstaben och de 
vapenslag de tillhöra, äro skyldige att un
der kasta sig; och vidare, sedan, genom 
en ökad allmän militärbildning, uppöfvad 
skicklighet och stegrad erfarenhet i alla 
tjenstens delar, de indelta regementenas 
och kårernas officerare uppnått en för det 
närvarande af dessa -— i allmänhet taget 
— på grund af naturliga och för en hvar 
sakkunnig bedömare lätt insedda skäl, sak
nad likställighet i dessa hänseenden med 
gardesregementenas, i ständig tjenstgöring 
befintliga officerare. Men att, som nu skett, 
oförberedt och opåkalladt, anbefalla en så-
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6an degradation, utan att de många offi
cerare som deraf drabbats på något sätt, 
Si°' vidt kändt är, förverkat denna gamla, 
alltid varsamt och sparsamt tillämpade och 
utöfvade företrädesrätt — hvilken dess utom, 
för närvarande, hvad officerare vid general
staben och geni-trupperna beträffar, synes 
vant väl behöflig till nödig eggelse för 
<>ein att förskaffa sig de högre kunskaper 
■och insigter af dem fordras — detta kan 
'Hgalunda hänföras under sådana en krigs
ministers välbetänkta förfoganden och be
stämmelser, som sprida belåtenhet och grund
lägga enighet, tacksamhet och erkänsla inom 
armén.

Då tillämpningen af en ny genomgri
pande princip i allmänhet, om än aldrig 
så riktig, bäst, och som det vill synas, klo
kast genomdrifves på det sätt, att opinio- 
Uen så småningom derpå berede«, vill det 
Ock uti ifrågavarande fall — om en för
ändring nödvändigt skulle ske — synas 
hafva varit lämpligast, om till en början 
<le officerare af indelta armén hvilkas kårer 
tillhört det forna så kallade Lifregemen- 
tet beröfvats sin rang framför öfriga offi
cerare tillhörande samma armé. Häremot 
uade sannolikt redan nu ingen synnerlig an
märkning varit att befara, då dessa kårers offi
cerare ingalunda genom högre fordringar å 
«unskaper och användbarhet, eller genom nå- 

särskild tjenstgöring, äro skyldige eller 
' tillfälle att förvärfva större skicklighet, 
förtjenst och erfarenhet i utöfningen af 
Slna tjensteåligganden, än öfrige de indelta 
legementena tillhörande officerare i all 
mänhet.

Slutligen vågar insändaren på goda grün
er betvifla, att de officerare af indelta ar

mén och Gotlands nationalbeväring, hvilka 
uu mera på grund af den nya förordnin
gen ega a^(. vjj geme)lsam tjenstgöring.

P& grund af ålder i tjensten, taga 
e ål öfver sina kamrater tillhörande ge- 

Ueialstaben, topografiska kåren, artilleriet, 
ortifikationen och gardet, i allmänhet ta- 

?e skola särdeles högt uppskatta eller 
"Ua sig belåtna med en sådan dem oför- 

d®r®dt uPPdrBffen rättighet och ålagd skyl- 
- ‘Shet ; likasom det synes insändaren mer 
tUff tvifvelaktigt, att den militära tjensten, 
(.egen i sin hela omfattning, af den införda 

O1’ändringen under närvarande förhållan- 
1 en tillskyndats någon fördel eller vinst, 

beträffande till sist raeranämda degrada

tions retroaktiva tillämpning, så må den 
samma kunna till sin laglighet försvaras 
— derom vill insändaren ieke tvifla, då 
lagar och författningar i allmänhet i våra 
dagar så olika tolkas och tillämpas; men 
att en sådan tillämpning var förestafvad 
af nödvändighet, eller fullt öfverensstäm- 
mande med den granlagenhet och skonsam
het vid rubbning af äldre, häfdvunna före
skrifter, institutioner och rättigheter — 
helst när denna rubbning rörer oförvitliga 
personer, de der icke emot de samma eller 
i andra hänseenden sig förbrutit — man 
i ett lagbundet, civiliseradt samhälle är van 
att finna iakttagna, detta kan insändaren 
omöjligen, äfven med bästa vilja att tyda 
allt till det bästa, finna eller medgifva.

Den andra af hr f. d. krigsministern 
Abelins embetsåtgärder, hvilken för insän
daren och mången med honom framställer 
sig såsom 'minst sagdt icke berömvärd 
eller fotad på riktig uppfattning af hvad 
under närvarande förhållanden varit bäst 
och nyttigast för armén, innefattas i den 
af hr f. d. statsrådet utfärdade cirkulär- 
skrifvelsen till samtlige generalbefälhafvarne 
i distrikten och t. f. fälttygmästaren af in
nehåll, att vederbörande förväntar att hvarje 
regements- eller kårchef, som uppnått 60 
år och är berättigad vid afskedstagandet 
till regements- eller kår-pension, skall lemna 
tjensten — således äfven i det icke otänkbara 
fall att förmåga, håg och krafter ännu äro 
nära oförminskade.

Ehuru många och för en hvar, äfven 
icke fackman, klart framstående skäl före
finnas och kunna anföras, som tala mot 
den principen att en viss uppnådd lef- 
nadsålder ovilkorligen och utan undantag- 
bör föranleda individen till afgång ur mi- 
litärtjenst, vill insändaren detta oaktadt 
ingalunda bestrida att denna princip, grun
dad vid sin tillämpning på mogen, om
fattande erfarenhet, och konseqvent genom
förd inom alla befälsgrader, kan i afseende 
å vidmakthållande af duglighet inom armén 
möjligen ega stora fördelar. Men att, som 
nu skett, innan en sådan princip förut fun
nit tillämpning inom arméns lägre befäls
grader och derstädes blifvit hemmastadd, 
eller hunnit utöfva sitt inflytande för be
redande af rättvisa befordringsgrunders till- 
lämpning, börja den sammas tillämpning 
på just den befälsgrad inom regementer 
och kårer — chefsgraden — som i an-
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seende till sina tjensteåligganden minst af 
alla är i behof af oförminskade kropps
krafter och rörlighet, men deremot i hög 
grad kan hemta stöd för en nyttig och 
gagnelig utöfning af sin ansvarsfulla be
fattning af den erfarenhet eu längre med nit 
och kärlek omfattad embetsverksamhet fram
kallat, och utan att en sådan fordran på af- 
gång ur tjensten blifvit de varande regements- 
och kårcheferna vid erbjudandet till dem 
af chefsplatsen på förhand meddelad, hvar- 
igenom mången, genom afsägelse af det 
gjorda erbjudandet, må hända befriats från 
uppoffringar, obehag och kostnader af många 
slag, som nu drabbat eller drabba honom 
— detta allt synes väl påtagligen icke stå 
väl till sammans med den begrundning 
och aktsamhet, den kännedom och insigt 
rörande riktiga grunden för afgång och be
fordran samt deras tillämpning inom armén, 
hvilka man har rättighet att förutsätta hos 
den man som åtagit sig det stora, ansvars
fulla och omfattande uppdraget att om
organisera det svenska landtförsvaret.

Den på förenämda sätt meddelade »för
väntan» rörande regements- och kårchefers 
afskedstagande vid fy]da 60 lefnadsår in
nebär väl icke någon absolut förpligtelse 
till efterföljd; men för en hvar lojal rege- 
ments- eller kårchef i denna kategori, 
den der icke af allt för trängande ekono
miska eller andra lika bjudande orsaker

En utflygt till de grek
Inom de europeiska kulturfolken gör sig 

mer och mer en arbetsfördelning gällande 
i afseende på de upptäcktsresor i främman
de länder som oupphörligt fortgå vid sidan 
af arbetena för den inhemska odlingen. 
Vårt nordliga läge har på det naturligaste 
sätt anvisat åt oss det upptäcktsområde som 
vi genom våra spetsbergsresor på ett så 
hedrande sätt tagit i besittning. Engels
männen hafva i följd af sina politiska in
tressen hufvudsakligen riktat sina forsk
ningar åt det östliga Asien, Persien och 
det gamla Mesopotamien, der de i senare 
tider så att säga uppgräft grundvalarne 
till de stora assyriska och babyloniska 
forntidsväldena. På detta område hafva de 
blifvit kraftigt understödda af fransmän
nen, hvilka för öfrigt för sina forskningar 
företrädesvis utvalt Syrien, Palestina och 

tinner sig förhindrad att sätta fullgörandet 
till det yttersta af sina åligganden och 
förbindelser i tjensten i främsta rummet, 
och gerna bringar ett aktadt och älskadt 
regementes eller kårs bästa offret af egna 
personliga åsigter, tycken och fördelar, 
samt derjemte nogsamt inser, att hufvud- 
vilkoret för en gagnelig, verksam och kraf
tig utöfning af hans embete, samt för di
sciplinens upprätthållande, är innehafvan- 
det af ett ostördt förtroende och en oför
minskad tillit af förmän så väl som af un
derordnade — för honom innebär den med
delade »förväntan» säkerligen en befallan
de lag.

Huru och på hvad sätt, samt med hvil- 
ken konseqvens, man gått till väga vid till- 
lämpningen af den nya principen för rege
ments- och kårchefers afgång ur tjensten, 
derom kunde vara mycket att säga, men 
derifrån vill insändaren för det närvarande 
afhålla sig.

Insändaren har ingalunda af klauderbegär, 
eller af andra mindre rena bevekelsegrun- 
der, nedskrifvit ofvanstående, och hade san
nolikt aldrig offentligt yttrat dessa åsigter, 
hade icke hans rättskänsla allt för starkt 
blifvit berörd af det, efter hans Ulligaste 
öfvertygelse, allt för oförtjenta loford, som 
från vissa håll uttalats rörande de omhand- 
lade åtgärderna.»

«i k a Medelhafsländerna.
Suezländerna. Den uråldriga egyptiska 
civilisationen har deremot utöfvat sin drag
ningskraft på forskare och lärde af alla 
nationer, och bland män sådana som Young, 
Champollion, Sacy, Lepsius och andra, 
hvilka öppnat för det nittonde århundra
dets män hieroglyfskriftens hemligheter, 
intager svensken Akerblad, hvilken lycka
des bestämma värdet af flere hieroglyf- 
grupper såsom bokstafsskrift, ett af de 
allra främsta rummen.

Tysklands lärde hafva deremot med för
kärlek för sitt arbete utvalt den så kal
lade klassiska ålderdomen, Roms och Grek
lands fornminnen. Icke allenast drifva de 
den litterära forskningen på detta fält längre 
än något annat folk, men deras resor och 
antiqvariska undersökningar äro hufvudsak
ligen riktade åt de länder som voro skåde-
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'let
'’ar

platserna för den kla ssiska odlingen. Boms 
Och Greklands jord är mångfaldiga gån
ger genomforskad af flitiga germaniska 
arkeologer.

Huru mycket på detta oafbrutet plöjda 
lalt ännu fins att skörda, har nyligen blif- 

ådagalagdt af den berömde professorn 
V'd Berlin-universitetet Ernst Curtius, 
hvilken förliden höst jemte några andra 
''etenskapsmän gjorde en kort lusttur ge- 
oom de grekiska medelhafsländerna. Flere 
ganger förut hade han med preussiska re
geringens understöd gjort forskningsresor 
! Grekland, och särskildt nämna vi der- 
jhland den stora expeditionen 1862, hvil- 

en han företog i sällskap 'med Bötticher 
°ch Strack, och hvars resultat han med- 

Çlat i sitt verk »Attische Studien». Denna 
gailg var det föga mer än en rekreationsresa, 
nien preussiska regeringen hade gifvit ho
nom med sig en generalstabsofficer, för att 
Opptaga noggranna kartor och planer, samt 

erjemte stält till hans förfogande icke 
obetydliga penningmedel, hvarigenom han 

,c‘ i stånd att anställa gräfningar på de 
•storiskt vigtigaste punkterna. Såsom säll- 

S ap slöto sig till honom derjemte flere 
'"■kitekter och fornforskare, hvilka hvar i 
p“ väg- nitiskt understödde hvarandra, 

or resultaten af denna lilla expedition har 
• redogjort i ett föredrag vid Arkeo- 

gjska Sällskapets i Berlin högtidsdag den 
^ december 1871, och vi låna ur detta tal 
'‘gra detaljer, som kunna hafva ett all- 
annare intresse.

d die resande hade följt Donaufloden till 
n®Ss mynningar och öfver Svarta hafvet 
U 'mat sig den klassiska jorden. Vid 

Osporen träder man på denna väg först 
0 .,n de helleniska erinringarnes område, 
de deu första punkt som Ulligare fäste 
po^8 "Ppmärksamhet var den öfversta hafs- 
j r en> genom hvilken man mellan fyrtor- 
der* V'd dlumeli- och Anatoli-Kawak inträ
ska ' -^e trän8re sunden. På den asiati- 
turl-S|1^an befinner sig här den pittoreska

'ska fiskarebyn Gero-koi, så kallad af 
grekiska ordet Hieran, tempel. Här 

ett 1n.e.ra’igen för den grekiska sjömannen 
Ut « ’um, der han, innan han styrde 
!ltll?d ^en ödsliga, hemlighetsfulla Pontos, 
tem°'3ifC'e ^eus dJrios om hjelp, och i hvars 
till r l'a" chter c’en lyckliga återkomsten 
tack Idorneslandets kuster anstälde sina 

ter- Den berömda helgedomen stod 

på en höjd, från hvilken man har en af 
gamla verldens skönaste utsigter, hvilken 
äfyen af Darius beundrades. I de turkiska 
befästningarne, mellan två från medel
tiden härstammande runda torn, befinnes 
en mot öster vänd ofantlig port, som hel 
och hållen består af grekiska tempelfrag
ment, hvars öfverstycke utgöres af en präk
tig jonisk gesims, och hvars poster äro 
skönt arbetade 12 fot långa arkitraver. 
Öfver allt i de byzantinska murarne finnas 
skulpturer från det gamla templet, och i 
bosporfiskares nät uppfångas ännu i dag 
talrika rester af dess prydnader. En i 
Konstantinopel bosatt läkare och arkeolog, 
mr Millingen, som eger betydande samlin
gar af grekiska fornsaker, har gjort Zeus 
Urios’ tempel vid Gero-koi till föremål för 
sitt särskilda studium, och det är på hans 
uppmaning som storvisiren låtit ur omgif- 
vande ruinhögar framgräfva den nyss om
talade marmorporten.

I Konstantinopel är i Irene-kyrkans mu
seum den vigtigaste platsen för vännerna 
af grekiska ålderdomsminnesmärken. Tur
kiska regeringen har nemligen utfärdat be
fallning till alla paschas att till detta »Na
tionalmuseum» insända alla antiker som 
upptäckas i de forngrekiska provinserna. 
Der fins en styrelse, och till och med en 
tryckt katalog, men tillträdet är ytterst 
försvåradt och öppnas för främlingar en
dast i sammanhang med de öfriga stora 
märkvärdigheterna, seraljen, Sofiakyrkan, 
moskéerna o. s. v. medelst en storherrlig 
firman. All afteckning af föremålen är 
förbjuden, och den besökande hindras till 
och med af de medföljande polisbetjänterna 
från att länge stanna och betrakta dem. 
Flere äro dock af ett stort intresse. Cur
tius fäste sig förnämligast vid ett kolossalt 
medusahufvud af marmor, som synes hafva 
varit innefattadt i en mur, några stora 
sarkofager, marmorreliefer med nymfer 
och hafsdjur, en på Kreta funnen romersk 
kajsarestaty med ett sorgfälligt utarbetadt 
pansar, föreställande gudinnan Athena om- 
gifven af ormen och ugglan samt bekran
sad af två segergenier, och några cypri- 
ska skulpturer från den grekiska bildhug
garekonstens barndom. I den turkiska huf- 
vudstaden finnas äfven flere privatsamlin
gar, och der boende greker hafva stiftat 
en arkeologisk förening, som utgifver skrif 
ter och i synnerhet med liflig uppmärk
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samhet vakar öfver bevarandet af de tal
rika och dyrbara helleniska fornminnen 
hvilka oupphörligt komma i dagen, allt 
efter som grundläggningsarbetena framskri
da för den stora vesterländska jernbanan.

Den grekiska nationalitetens återupprät
telse går med stora steg framåt. Curtins 
är icke den förste som gör den anmärk
ningen, att utefter hela kusten af Arkipe
lagen är det grekerna ensamma som skri
da framåt, och sedan den för ett par år 
sedan försökta resningen misslyckades, gör 
den fredliga eröfringen genom högre intel
ligens och industriel företagsamhet oupp
hörliga framsteg. Öfver allt är det osma
niska väldet stadt på återtåg. I sjelfva 
Konstantinopel går den muhammedanska 
befolkningen mer och mer till baka, under 
det att grekerna lägga under sig det ena 
nya området efter det andra. Hela qvarter 
och gator befolkas af hellenernas afkomlin- 
gar. På kusten af Mindre Asien kan man 
än tydligare följa detta segertåg i spåren, 
om man färdas från Kadi-koi, det gamla 
Chalkedon, förbi Prins öarne, Isnik, Brussa, 
Dardanellstäderna, Aivaly, Pergarnos, Dikeli, 
Klissekoi och Foggia, ända till Smyrna. 
Aivaly, som under det grekiska befrielse
kriget fullständigt ödelädes, har nu 20,000 
invånare, under det att den turkiska ort 
till hvilken den förstörda stadens område 
lades är en eländig by; den stora oliv
skogen är helt och hållet i grekiska hän
der. I Pergarnos har den turkiska befolk
ningen under de 15 sista åren sjunkit från 
20 till 12,000, medan den grekiska stigit 
från 3 till 6,000. I Dikeli uppväxer med 
stor hastighet ett grekiskt samhälle såsom 
för- och hamnstad till Pergarnos.

Från Konstantinopel flyttade sig det re
sande sällskapet till skådeplatsen för Tro
janska kriget, det mångbesjungna Troas. 
Äfven här äro grekiska händer i rastlös 

verksamhet för att uppgräfva grundvalarne 
till Priamos’ gamla borg. Curtius ger en 
vacker beskrifning på det källrika Ida-berget, 
det närvarande Balidagh, och tecknar i ha
stiga drag de ännu oafgjorda striderna om 
Trojas ursprungliga läge.

Man måste, säger han, hafva sett med 
egna ögon dessa underbara trakter, för att 
begripa huru det af ett inom sin trånga 
bergkittel inneslutet herdefolk kunnat blifva 
de mäktiga sjöfarande dardanerna, om hvil- 
kas betydenhet på hafvet icke blott den 

grekiska hjeltedikten utan äfven de egyp' 
tiska urkunderna tala. Den urgamla bor
gen låg liksom på utkik bland bergen ; 
derifrån sträckte den lilla stammen djerfva 
blickar öfver hafven, och borgen Pergarnos 
har upplefvat mer historia, säger han, än 
hvad vi kunna göra oss en aning om. 
Nejden är full af grafhögar, som af till 
tiden vidt skilda generationer varit begag
nade för enahanda ändamål. Mr Calvert s 
hus, på stranden af Dardanellerna, inne
håller i sitt ojemförliga museum hufvud- 
resultaten af de arkeologiska forskningar 
som blifvit företagna på denna minnes
rika ort.

På vägen till Smyrna passerade våra re
sande den berömda Niobe-klippan vid Si- 
pylos och sågo en mängd intressanta ålder- 
domslemningar, hvilka kommit i dagen vid 
de pågående jernvägsbygnaderna, men som 
här icke få uppehålla oss. Det är hög 
tid att lärde européer uppteckna inskrifterna 
och afrita skulpturerna på dessa rester af 
den gamla helleniska civilisationen, innan 
de uppslukas af de turkiska kalkugnarne. 
En sådan inskrift fann Curtius i den lilla 
turkiska staden Klisse-koi, egentligen »kyrk
byn», af det grekiska ordet Ekklesia. 1 
golfvet af ett turkiskt hus ligger inmurad 
en ansenlig sten, med en ännu väl bibe
hållen grekisk urkund i mer än 100 rader. 
Det är ett beslut af en æolisk stadskom- 
mun till konung Attalos’ III:s ära.

Midt emot Smyrna, vid den innersta 
ändan af hafsviken, ligger tomtplatsen för 
ett äldre samhälle, den så kallade Tantalos- 
staden, hvilken med sina grafvar och be
fästningar förunderligt väl bibehållit sig 
såsom en mumie af en uråldrig odling- 
Här träffade de resande bredvid Akropolis 
eller fästningsberget ett helt grafberg, all
deles öfvertäckt af större eller mindre sten
kummel, från hvilkas spetsar ännu höja sig 
symboler af den sinligaste och råaste natur
dyrkan. Hela denna begrafningsplats har 
blifvit plundrad af nyfikna händer, men 
ännu i nyaste tider fortfarande begagnad 
för sitt forna ändamål. Direktören för 
Smyrna-Kassaba jernbanan, den nordtyska 
konsuln Spiegelthal, äfven svensk-norsk 
konsul och nyligen begåfvad med Vasa
orden, till gengåfva för en temligen obetydlig 
present till vårt nationalmuseum, lät till 
sina landsmäns ära anställa några gräfnin- 
gar, vid hvilka öppnades åtskilliga grafkistor
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den bekanta preststaten, och dertill 
slutligen den attiska invandringen, 

egde rum under athenaren Androklos, 
med den förra låg i upphörliga stri- 
Alexander trängde först preststaten 

a inom snäfvare gränser, men efter 
utbredde den sig å nyo på den 
statsinrättningens bekostnad, och

mål. 
en . o‘"“> ior nierarKien ocn innesior. aen

den i senaste tider återfunna Peri- 
os-murcii, som uppbygdes med sjelfva 

Spelkassans medel. Grekiska och roiner- 
r a .'nskr'fter, som nyligen blifvit dechiff- 
Ij.* .’ uPplysa om förhållandet och kasta 
V,LS ufver många förhållanden, som förut 
tuf' dunkla. Hvad sjelfva tempelarkitek- 

C1‘ beträffar, så har man också kommit 
m'a > kla,a nled ett allt sedan Winckel- 
pjj11.'1 s Dd mycket omtvistadt ställe hos 
tv «'"gående de skulpterade pelarne; 
reli ■?aU kal funnit sådana bilder i hög 
lai.A’fsom umgifva den nedre delen af pe- 
Uu fa. n’ ocl1 Pä samma sätt förklaras 
8o °rat äfven de romerska skådemynten, 

’öreställa framsidan af Artemis-templet.
kon^yri“a. ar elJest fattigt På betydande 
herr lam'lngar’ ®en största tillhör en 
Och <TOnzel'bach, som med mycken omsorg 

sakkännedom samlat mindre antiqvite-

af sten. Deri funnos romerska mynt, som 
visade att de urgamla grafställena blifvit för 
sut ursprungliga ändamål begagnade ännu 
Under kejsartiden.
, Det ryktbara Dianatemplet i Efesus har 
1 den engelska konsuln mr Wood funnit 
su lika ifrig forskare som Zeus-Urios- 
bnnplet vid llellesponten i mr Mallingen. 
Denna gudinna tillhörde ursprungligen nå
got barbariskt folk, men grekerna identi- 
erade henne med sin Artemis. Åt under

sökningen af de ofantliga tempelruinerna 
un mr Wood egnat tolf års ihärdigt ar- 
etCj hvars detaljer han inom kort ämnar 
'■'inlägga för den lärda verlden. Några 
. drag af detta märkvärdiga samhälles 
istoria måste vi dock i största korthet 
®röra. Här äro liksom tre särskilda ci- 

'uisationer bygda ofvanpå hvarandra. Till 
eu ursprungliga barbariska kommunen slöt 

sig J 
kom 
som 
Och 
der.
J'’11 baka i 
“a'is död 
“elieniska  „v„
gynnades dervid af enstaka maktegande, 
Vj|S|°ni Mithridates och Antonius, hvilka 
til]6 £°la sig det presterliga inflytandet 

g°do och begagna det för sina ända- 
’ dess ännu en gång Augustus satte 
gräns för hierarkien och inneslöt den 

bolOs.

ter, bronser, inskrifter, lampor, vaser och 
mera dylikt.

Äfven Syra är en af de nyhelleniska stä
der som gått betydligt framåt. En teater 
af inhemsk marmor upptäcktes i en käl
lare. Det var under Krimkriget som denna 
stad på cn gång återvann en del af sin 
gamla välmakt, och dess köpmän hafva å 
nyo börjat bringa i verldsmarknadeu några 
af den helleniska arkepilagens af gammalt 
berömda handelsvaror, till exempel smer- 
gel och slipstenar.

För Athen hade sällskapet endast fjor
ton dagar att disponera, och dessa begag
nades företrädesvis till att fortsätta de ar
beten som börjades 1862. I denna af- 
sigt beslöt man sig att närmare upptaga 
den vester om staden upptäckta grafgatan 
och i sammanhang med de tre vägar som 
här sammanstöta, från Eleusis, Peiraieus 
och Akademien, närmare bestämma läget 
för vestra hufvudporten, der de skulle ut
mynna. Det förekommer här en kolossal 
ruinhop, som kallas Den heliga trefaldig
hetens Kulle, hvilken ända till de sista 
upptäckterna varit ansedd som en naturlig 
höjd, men hvars ursprung sedermera varit 
en fullkomlig gåta. Curtins anser det tro
ligt att han af de då befintliga monumen
ten blifvit på Sullas tid uppförd, i afsigt 
att derifrån rikta belägringsmaskinerna mot 
stadens murar.

Det andra topografiska arbetet gälde 
Akropolis, på den sidan som sluttar mot 
hafvet. Här finnas de rikaste, talrikaste 
och bäst bevarade spåren från Athens forn
tid, och Curtius liknar dem vid ärevördiga 
runor, hvilkas läsning åskådaren med un
derbar hänförande makt lockas att pröfva. 
Hvad som mer än något annat fäster re
sande vesterlänningars uppmärksamhet vid 
dessa klippstrukturer, är att de ända hit
tills blifvit allt för mycket förbisedda, men 
nu genom fortgående bergsprängningar äro 
nära att försvinna. Noggranna planer upp- 
togos öfver några af dessa grundmurar, 
och cn mängd fotografiska afbildningar 
togos af tomter,1 terrasser, altarplaner och 
i klippan inhuggna trappor.

Vidare användes de för vetenskapliga 
arbeten anvisade anslagen till anställande 
af några gräfningar på en punkt, som är 
af särdeles intresse för stadens forna topo
grafi, nemligen den nordliga sluttningen af 
Areopagens kulle. Detta är det enda ställe
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af den gamla stadstomten, norr om höjd
sträckningen, der det ännu finnes en större 
rymd obebygd, och då dalen Kerameikos, 
»krukmakareqvarteret», der Athens af ålder 
berömda tillverkare af vaser bodde, stöter 
omedelbart till denna sida af Areopagen, 
så kunde man med säkerhet antaga att 
man här skulle stöta på fornminnen af 
ovanligare intresse. Dessa gräfningar fort
sättas ännu under uppsigt af en qvarlem- 
nad arkitekt.

Af de murgrunder som hittills kommit 
i dagen nämna vi endast en 60 fot lång 
polygonmur, och der under en med kisel 
stenlagd terrass, som genomskäres af en 
med särdeles omsorg murad vattenledning 
af tegel; på terrassen qvarstår ännu ett 
och annat rundhugget kalkstenspostament 
på sitt gamla ställe. Vid de fortsatta gräf- 
ningarne har man upptäckt en annan lägre 
terrass af ganska stort omfång mellan Areo
pagen och Agora — det yngre eller Pi- 
sistratidernas — och härmed har åter ett 
nytt stycke af det gamla Athen kommit i 
dagen. (

Om också inga nya skulpturverk blifvit, 
upptäckta, utom några mycket små fragment, 
är vinsten af dessa undersökningar för kän
nedomen om det gamla Athens topografi 
icke ringa, och något annat var här icke 
satt i fråga. Areopagen, det af skalder 
och talare mångbeprisade domaresätet, om 
hvars frontsida man hittills icke hade nå
gon föreställning, framträder nu för ögat 
på ett helt annat sätt än förr; man har 
nu en ganska tydlig åskådning af terrass- 
bygnaden, som sammanband klippstaden 
med de låga stadsdelarne, och de nu före
tagna gräfningarna skola hafva till följd 
att man vid deras fortsättning i riktningen 
mot de bebygda norra stadsdelarne skall 
nödgas vara betänkt på ett afrödjande af 
det gamla Kerameikos.

För öfrigt hafva intressanta topografiska 
undersökningar egt rum i den del af sta
den som i vestlig riktning mer och mer 
utbreder sig mot hamnen. På landryggen 
mellan Peiraieus och Zea har en brunnsbyg- 
nad med en ståtlig tempelterrass kommit 
i dagen, och der jemte ett fragment af en 
inskrift, innehållande en förteckning öfver 
skriftverk, nemligen några af Aischylos’ och 
Sophocles’ sorgspel, samt tal af Demosthe
nes och Aischines. Curtius förmodar att 

den utgjorde en del af inventariet öfvei 
templets tillhörigheter.

En väl bibehållen dorisk kapitel är det 
enda man hittills återfunnit af sjelfva temp- 
let. I Peiraieus fins ett litet museum, 
som befinner sig i rask tillväxt, och de 
sista dagarne af det förflutna året rädda
des från det gapande svalget af en kalk
ugn, som äfven här sväljer de ädlaste 

I alster af hellenisk bildhuggarekonst, ett 
marmorblock, på hvilket man ser Python 
från Abdera inviga en bildstod åt Hermes. 
I läsliga bokstäfvcr, men i dåliga verser, 
som icke äro egnade att upphjelpa hans 
fädernestads litterära rykte, nämner sig gif' 
varen såsom en man den der sett många 
städer; i en följande vers förekommer 
bildhuggarens namn: det var Euphron fran 
Paros. Tätt invid detta monument fans 
ett annat marmorblock med en inskrift i 
feniciska bokstäfver.

I Athen fins ett stort arkeologiskt sail' 
skap, hvars nitiske och äfven hos oss 
bekante föreståndare Kumanudes är rast- 

I löst verksam för att tillvarataga och 
med dess samlingar införlifva alla forn
fynd af framstående värde. För öfrigt fin
nas der äfven en stor mängd enskilda sam
lingar, hvilka sins emellan uppgjort en 
arbetsfördelning, i det de egnat sig åt 
särskilda arter af föremål och ömsesidigt 
bistå hvarandra. De gifva, säger Curtius,. 
en föreställning om den grekiska konstens 
produktivitet och rikedom på motiv, sär
deles på det religiösa området, som sätter 
åskådaren i den högsta förvåning, emedan 
vi så länge vant oss att anse de gamla 
hellenernas konstnärliga idékrets inskränkt 
inom det lilla området af några välbekanta 
traditionella typer. 1 synnerhet är det de 
i oräknelig mängd dagligen förekommande 
lerkärlen, på hvilka till exempel föreställ' 
ningarne om döden och grafven träda oss 
till mötes i ständigt nya former.

Curtius berättar oss att undersökningen 
af de gamla grafplatserna utbildat sig till 
en. särskild konst. Vissa af dessa begraf" 
ningsplatser tyda genom sitt innehåll på 
ett betydligt välstånd hos den demos eller 
kommun som der jordade sina döda, till 
exempel den Alopekidiska stammens, hvar' 
est de stora märkvärdiga oljekrusen med 
djerfva och mångfärgade målningar äro 
funna, äfven som kyrkogården för det 
qvarter som låg utanför den isthoniska



porten på vägen till Sunion. Här låg 
oland andra Ainiernas qvarter, hvarest 
’lu amiral Soteriades har en villa. Han 
”ar der funnit en af de skönaste kaméer 
rJle<l namnet Dexamenos, och ett urval af 
J*e utsöktaste keramiska konstverk, bland 
"'’uka små dosor med lock för fruntim- 
■Oerssmycken, de så kallade Pyxides, som 
ara medaljoner af skämtsamt innehåll i 

tet mest utmärkta arbete. Curtius om- 
ta‘ar ett sådant litet genrestycke, som 
vackte främlingarnes synnerliga uppmärk
samhet. Det föreställer en huslig scen : 
l,ndar och kattor kasta öfver ända en hop 

““sgeråd och anställa annat ofog, under 
e*‘ gossar med grofva käppar förfölja dem 

ander komiskt hjeltemodiga åtbörder. Ega- 
r.en mottog främlingarne med förekomman- 

® artighet i sitt hem, och visade dem så- 
väl samlingarne som de orter hvarifrån de 
v°ro hemtade.

De första höstregnen, som inföllo under 
yskarnes besök i Athen, icke blott frarn- 
'“la en ny grönska på de förbrända ber- 

och slätterna i Attika, utan bringa 
en åt jordegaren och arbetaren en an- 

l^au vinst, i det de renspola och röja alle- 
^an(la små jordfynd. Man ser denna årstid 
. mängd öfvade atheniensiska antiqvarier 
niu°re^8e’ ifrigt spana efter fornlem- | 

■ SRr för att sälja eller införlifva med | 
n n,'„ egna samlingar. Icke blott för den 

adda hvetebrodden, som i maj är fär- 
äro skörd — äfven för fornforskaren

0 höstregnen en välsignelse.
ett Iuaimorsk'ilp^ul'e11 v^ra resande 
li "•vss upptäckt qvinnohufvud, förrnod- 

^eras> hvilket man just då var sys- 
Sdtt att afferma, samt en stor mängd 

och votivreliefer med ständigt vex- 
motiv. Många af de bästa sakerna 
oskyddade under bar himmel, eme- 

Ja museerna, som stå under 
. ena för lösa antiqviteter från 

Rräf det andra för hvad som upp- 
in~ \e.S * den nedre staden, ännu icke äro 
“•edda.

de^,-t|ta “r 8tor skada, ty en stor mängd af 
sin r aSte ölderdomsfynden gå härigenom 
uan °rst°relse till mötes. Det är en an- 
0Sg sak> som är af ett visst intresse för 
den 1VIlka nyligen haft under öfvervägande 
fOl 8r,|Udsatsen, huru vida handeln med 
fören*"| ‘ bör vara ***’ e"er oin dessa 

al böra genom lag vara bundna vid 

graf. 
lande
V°do USKyU( 
J de båd. 
J^ad, det 
Akr"poliS;

det. land der de funnits. Den athenska 
lagstiftningen ger oss intet uppmuntrande 
föredöme: man har vid strängt straff för
bjudit utförseln af antiqvariska föremål, 
och följden har endast blifvit den, att de 
under hand samlas på enskilda spekulan
ters händer, som hemlighålla dem för att 
i smyg afyttra och skicka dem ur landet.

Återvägen togo d® resande öfver Korfu, 
der de egnatle en dag åt beseendet af 
de berömda grafställena vid Panagia i 
Palaiopolis, och de vigtiga fynd som der 
blifvit anträffade, Brindisi, som från en 
fattig fiskareby på en gång blifvit en cen
tralort för den östra hemisferen, huf- 
vudstation på vägen mellan London och 
Calcutta, äfvenledes rik på betydande forn- 
lemningar, Ravenna, hvarest de kunde be
undra både för- och efterbilderua af det 
slags bygnader med hvilkas studium de i 
Konstantinopel hade börjat sin arkeologi
ska restur, och slutligen äfven Bologna, 
med dess nyss i det ståtliga Archigimnasio 
för allmänheten öppnade, från grafvarne vid 
Certosa härrörande samlingar, hvilka till
låta vårt tidehvarf att kasta en alldeles ny 
blick i det fornåldriga Umbriens och Etru
riens konstlif. Till en lärorikare lusttur 
kunde knappast en vetenskapsman begagna 
sina höstferier, och vi hafva icke hört att 
den nordtyska riksdagen gnatat på kultus- 
ministern för det anslag hvarmed kan un
derstödde expeditionen.

Preussens regering har aldrig varit till 
öfverdrift frikostig, och man får leta efter 
en styrelse som torftigare lönar sina em- 
betsmän; men den saknar aldrig medel till 
verkligt nyttiga företag, och den kan, 
när det är fråga om att räcka handen åt 
odlingen, stundom handla verkligen slor- 
sinnadt. Det var meningen att krigsmini
stern skulle ställa en liten örlogsångbåt 
till de resandes disposition, för att der- 
med anställa små rekognoseringsfärder på 
kusten af Mindre Asien, men fartyget träf
fade dem först i Athens hamn, och deri- 
från gjorde de på Delphin’s rygg - så 
hette det — några utflykter till Kanakia, 
Aigina, Salamis, Herakleion och flere orter, 
under hvilken tur de träffade spår af gamla 
okända attiska demer, ruiner af forna tem
pel, som bära spår af att härröra från fe- 
nicierna, och mycket annat af intresse, som 
vi här måste förbigå. Det är hafsbugten 
utanför Herakleion, hvarifrån enligt sagan
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Theseus utrustade sin expedition till Kreta, 
och hamnen var i äldsta tider, innan Athen 
bief landets hufvudort, medelpunkten för 
Attikas sjömakt. Hamnen kallas nu Klephto- 
limani, »tjufhamnen», och der förtjenar äfven 
denna hedersbenämning : det var nemligen 
härifrån som de hemliga hjelpsändningarne 
utrustades under det sista upproret på 
Kreta.

Den nordtyska regeringen gör ingen ting 
utan politisk beräkning, och vi skulle myc
ket misstaga oss, om icke den anspråks
lösa sommarresan, som den berömde arkeo
logen på ett så angenämt och lärorikt sät- 
skildrat, är förelöparen till vigtigare expe
ditioner i de östra medelhafsläuderna. Tysk
land har vigtiga kulturintressen att bevaka 
i dessa delar af verlden, och nu, sedan det 
blifvit en stormakt, har det fått omedel
bara politiska intressen dess utom. Kommer 
det en gång till en sammanstötning mel
lan germaner och slaver, så är Östersjön 
en alldeles för liten krigsteater, och det 
torde då hända att Grekland, liksom en 
gång Österrike, förvånar verlden genom sin 

I otacksamhet mot den stat det en gång haft 
att tacka för sin tillvaro. Vi hafva i en före
gående uppsats haft tillfälle att se, huru 
tyska kolonister mer och mer bosätta sig pa 
kusterna af Mindre Asien; i Grekland är 
det tyska namnet kanske alldeles för väl 
bekant, men man bemödar sig ifrigt att ut
plåna de obehagliga minnena samt förskaffa 
sig aktning och tiligifvenhet. Talaren slu
tade sitt föredrag med några ord, sotn 
torde vara profetiska. »Tiden är gynsam- 
I hela Orienten, så långt det fins bildade 
menniskor, väntar man att Preussen be
gagnar sin nya maktställning till att kraf
tigt och värdigt häfda konstens och veten
skapens intressen på klassisk jord. Den 
grekiska nationen skall med alla sina sym
patier omfatta sådana sträfvanden, och de 
som lefva under det turkiska herraväldet 
skola hellre veta sina konstskatter i våra 
händer, än de se dem förstöras uti Irenekyr- 
kans skräpkamrar. Öfver allt ansåg man 
oss, fastän vi ej derpå kunde göra anspråk, 
såsom förelöpare till större företag.

Blick på
Den stora, på en gång finansiella och 

politiska fråga som i lördags behandlades 
i Andra kammaren, och af hvars rätta be
tydelse vi i vårt sista nummer försökte 
lemna en utredning, har hos den dagliga 
pressen icke vunnit vidare uppmärksamhet, 
än hvad som innefattas i en artikel i Nya 
Dagligt Allehanda, afhvilken vi här införa 
början :

De sista dagarnes förhandlingar inom riks
dagen äro egnade att tilldraga sig en synner
lig uppmärksamhet i mer än ett afseende. Re
geringens finansplan för ordnandet af stats- 
regleringen kan redan genom begge kamrar- 
nes afslag på dess proposition om borttagan
det af lastpenningarne, samt genom Första kam
marens nästan enhälliga afslag på propositio
nen om nedsättandet till hälften af den per
sonliga skyddsafgiften, anses såsom underkänd 
af riksdagen, enär, äfven om Andra kammaren 
skulle godkänna förslaget om den personliga 
skyddsafgiftens nedsättande, utgången af en 
gemensam votering öfver denna fråga ej kan 
vara oviss. Företeelsen är egen nog. Rege
ringen vill på grund af det lyckliga ekonomi
ska tillståndet för det närvarande minska skat
ter hufvudsakligen till fördel för den fattigare 
befolkningen, men riksdagen vill det icke. Det 
hade dock varit ett godt tillfälle här för mån- I

pressen.
gen riksdagstalare att göra sig på ett fördel
aktigt sätt bemärkt genom att med vackra 
ord lägga i dagen den ömhet han hyser fö1' 
de fattigare folkklasserna. Hvarje fråga, som 
till bundsförvandt kan påräkna den mensklig9 
svaghet som kallas popnlaritetsbegär, har van
ligen god utsigt till framgång. Men här har 
denna bundsförvandt ännu åtminstone utebW" 
vit. De få, som yttrat sig för saken, hafva 
skattat ganska litet åt frasen. Ty fras är deb 
om man påstår, att man på något nämnvärd1 
sätt befordrar en fattig arbetares intressen, 1 
fall man befriar honom från en utgift aff’ 
öre om året, hvarifrån han för resten befria8' 
oin han anses ur stånd att den samma utgör9' 
Vi erinra den, som påstår sådant, om ett vida 
verksammare sätt, som han sjelf kanske kund® 
vidtaga, nemligen att höja arbetarens dags" 
penning med endast ett par öre om dage11' 
hvilket skulle utgöra mer än tre gånger 8" 
mycket som skyddsafgift, och mantalspenn’»" 
gar till sammans. Vi taga detta exempel ic^e 
derför, att någon husbonde eller arbetsgifv»re 
deraf skall göra tillämpning på sig sjelf, 1111:11 
för att komma in på hufvudskälet. hvarför clt 
nedsättning af en afgift, som drabbar alla uta’1 
undantag och sålunda den talrikaste arbeta9 
de klassen mest, just är allra olämpligast ieI1 
tidpunkt som denna, dä arbetslönernas steg" 
ring öfver hela landet blifver en oundvikbg 
följd af den företagsamhet i alla riktninga1’ 
som nu är bragt till lif och hvars resultat kan
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. e endast i ett afseende äro säkra, nemligen 

att bereda ökad arbetsförtjenst åt alla, som 
‘ja arbeta. Också förspörjer man redan ifrån 

vi'n 'andsändar, huru arbetslönerna stiga, och 
’ hedraga oss troligen icke i vår förutsättning, 

j,.1. stegringen ännu endast är i sin början, 
attre tider för den svenske arbetaren än dem 

‘ai1 nn.8^r till mötes, hafva väl sällan fun- 
. Y‘ glädja oss åt detta endast under för- 

bi.S n n'^^’ ansPråken ej gå längre, än med 
* ‘“‘aktionens och sålunda äfven med arbeta- 
( ?s egua välförstådda intressen är förenligt, 
ino 8tt. arl,etsförtjensterna förnuftigt användas; 
åt'n vi allse ticn“a tidpunkt illa vald för att 

den arbetande klassen, hvaraf en del åt- 
liti»VtOne- Vi.8ar sig ““gelägeu att förvärfva po- 
40 Ska rätt‘&heter, gifva en »statsallmosa» af 
Ho °re Person> 80111 endast skulle lösgöra ho
sta? känslan af hans skyldigheter mot 
tas eh’ °Ch om°jl‘gen af honom kunde uppfat- 

8as°m en till tacksamhet manande väl- 
^lllln8, då han nästan aldrig känt något tryck 
fn,.C, 11111 obetydliga tribut till det allmänna 
kä 1 e*‘ sky<lfl han åtnjuter och, så vidt till vår 
(leröfe?°m kommit, heller aldrig beklagat sig 

V.’n ' doppas på det erkännandet, att vi under 
l^publisistiska verksamhet ej visat oss känslo- 
förd • 1 ^en ai'betande klassens väl, men det 
ocw .las andra metoder för dess befordrande, 
pg 1ueuna fråga ansluta vi oss obetingadt till 
“tt v' i kammarens majoritet och räkna uppå, 
sen rii ^va ocb med den arbetande klas- 

‘‘•l bundsförvandt för våra åsigter.
b|)\' de?a * va8entligt vår samtidas 
v yatt,ling> ehuru vi icke lägga samma 
da? SOm kau Pa ett frivilligt höjande af 
a^Peuningen med de der par örena å 
på e*’s&ifvareils sida, då vi anse att priset 
På liksom alla andra pris, beror
"as 0,1Jut|kturens och ej på industrichcfer- 
lar't gOdt^cke- Hvad han säger om popu- 
°ch eî’J88ten. är beklagligtvis allt för sant, 
ett •• ’ dessa dagar blifvit på mer än
att Sa^ Hessin nadt. Vi äro förvissade derom, 
l>em°1? de maktegande visste, huru sådana 
gyni°, du^ei1 betraktas af just dem hvilkas 
fåiig'111'^6 01l‘döme de äro beräknade att 
de ta,’. 8åulle betänka sig två gånger innan I 
slagpt ®lePe dem- Hvad nu särskildt för- I 
b'äff.,. °? skyddsafgiftens nedsättande be- 
rättåa’ 8a lå|er det, om vi äro rätt under- I 
Senö llafva sin grill,tl 1 den önskan att j 
“^än'1] en frivilligt erbjuden frikostighet 
lute..'' a -de hotande arbetarerörelserna och 
skull?a?°ua,ens ibh.vtande. Är det så, 
Pfiset 'r föreko,,lma oss att det erbjudna ' 
4q .. ‘or de arbetande klassernas lugn, I 
'åkn- u °m <iiret’ iir skäligen sparsamt "be-

a > och det är fara värdt att arbe- ;

: tarne sjelfva icke anslå den obestridliga 
I välmeningen särdeles högt. En tekopp 

vatten, gjuten på en husbraud, är en sådan 
handling, vacker till afsigten, icke synner
ligt praktisk till verkniugarne.

För att återkomma till mantalspenningar- 
ne, hafva vi anledning att tro, att ledarne 
för Andra kammarens majoritet icke ämna 
drifva saken till det yttersta, och deri handla 
de mycket välbetänkt. Det skulle vara föga 

i statsmanligt af dem att nu, sedan de åhört 
i ett praktstycke af vågad grundlagstolkuing, 

och genom en votering gifvit sin skyldiga 
handklappningsgärd åt virtuosen, försöka 
gå något längre, enär de så klarligt se att 
vägen är stängd för dem. Vi tro oss också 
med visshet veta, att statsutskottets ordfö
rande, hvars skarpa politiska blick vi icke 
kunna misskänna, skall med allvar tillba-

I kavisa alla försök att bringa frågan under 
i gemensam votering.

Kyske ministern geheimerådet J. Dasch
kows nyligen timade frånfälle har gifvit Here 
tidningar anledning uttala sin djupa akt
ning för denne man, som under snart tjugo 
år, och under de mest grannlaga förhållan
den, representerat vår mäktiga grannstat på 

i ett sätt, hvilket hos oss svenskar städse skall 
i lefva i ett tacksamt och vördadt minne.

Det fins två sätt att hos en mindre och 
svagare stat representera en stormakt: an
tingen begagna alla tillfällen, isynnerhet 
om pressen och sinnesstämningen hos mas
sorna skulle befinnas uppretade och utma
nande, till att visa sig vigtig, fordringsfull, 
tillrättavisande, eller ock att trots allt detta 
med outtröttlig ifver arbeta på undauröd- 
jandet af hvarje stötesten i den svagare re
geringens väg. Det senare sättet väljer den 
äkta diplomaten och gentlemannen: en så
dan var Daschkow. Att vårt land för nära 
tjugo år sedan icke inkastades i förveck
lingar af den allvarsammaste beskaffenhet, 
dertill har Daschkow redligt och framgångs- 
fullt medverkat. Han var alltid en varm 
vän af Sverige, och han skall ofta hafva 
uttalat sin saknad att leinna ett land, för 
hvilket han hyste en så stark tillgifvenhet, 
då ålder och bristande krafter gjorde det 
önskvärdt för honom att snart nedlägga 
sitt uppdrag. Det var nemligen bestämdt 
att det skulle ske under loppet af inneva
rande år.
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Strödda underrättelser.
Öppnandet af l’École Libre des 

Sciences politiques i Paris, om hvil- 
ket läroverk vi berättade i vårt nummer 
för den 2 mars, liar egt rum under ett 
stort tillopp af åhörare. Den bekante eko
nomisten Hippolyte Passy förde ordet och 
yttrade bland annat följande: »I vårt land 
improviserar man politik med en bekla
gansvärd lätthet. Der vetandet felar, träder 
inbillningskraften i stället, som inkastar 
galenskaperna i det enskilda lifvet och allt 
för ofta våldsamheterna i det offentliga. 
Vi hafva nyss till vår olycka erfarit det. 
Under de lidanden af hvilka vi varit 
hemsökta se vi planer hvart vi vän
da oss, men säkra beräkningar ingen
städes. Det kommer deraf att känslan allt 
för ofta varit den slutledning vi dragit af 
inbillningarne såsom premisser. I denna 
nya skola skall man, genom ett exakt sätt 
att föredraga den politiska vetenskapen, 
lära att göra en praktisk tillämpning af 
den samma. Om då de lärjungar som här
ifrån utgå skola känna sig starka nog att 
icke undergå andra inflytelser än denna 
vetenskaps logik, skola de gifva det säll
synta exemplet på politiska män, som icke 
hata och förfölja hvarandra inbördes. San
ningen kommer oss till mötes, och när 
man icke söker något annat än henne, har 
man goda utsigter att finna henne».

Efter honom talade Taine och tillämpade 
programmets allmänna syftning på den 
estetiska vetenskapen: »inga abstrakta po- | 
litiska idéer, ingen samhällets imaginative 
estetik». Den sanna estetiken kan endast 
grunda sig på ett tåligt undersökande af 
konstverken. 1 politiken äro de sanna 
konstverken fåtaliga.

Äfven Laboulaye yttrade några välönsk
ningar för skolan, och. slutligen talade 
grundläggaren Boutmy, med djup rörelse 
öfver att nu se sitt verk fullbordade En 
stor mängd professorer och lärare från de 
öfriga skolorna och fakulteterna hade in
funnit sig såsom gäster vid invigningsfesten.

Etnografiskt museum. Den berömda 
samlingen som tillhörde i lifstiden dr Gu
staf Klemm i Dresden, och som fått ett 
namn öfver hela verlden för sin rikedom 
på drägter och prydnader, husgeråd, möb
ler, vapen, jagt- och fiskeredskap, från 

äldsta tider till baka ända till våra dagar, 
har nyligen blifvit inköpt för subskriberade 
medel och flyttad till Leipzig, der den bil
dar kärnan i det nya Centralgermaniska 
museet för etnografi, och med hvilket skall 
förenas allt hvad man vidare kan komm» 
öfver af detta slag. Ett allvarligt upp
rop har blifvit stäldt till tyskar och andra 
européer som vistas i Förenta Staterna, 
äfven som till infödda amerikaner, att in
tressera sig för företaget. Detta skall i Tysk
land intaga samma rum som de stora mu
seerna för fornsaker i Köpenhamn, mr 
Blackmore's i Salisbury i England, museet 
Saint-Germain nära Paris, som vunnit märk
värdighet under sin närvarande föreståndares, 
mr Mortillet’s ledning, samt Smithsonian 
och Peabody-museerna i Förenta Staterna-

Nordamerikanska skollärarelöner. 
»Journal of Education» lemnar följande re
dogörelse för de månadsarvoden, som i me
deltal tillkomma lärare och lärarinnor i Uni
onens »public schools», närmast motsvaran
de de högsta klasserna af folkskolorna * 
våra större städer: Arkansas 80 och 60 
dollars (300 och 225 rdr rmt) Californien 
81 dol. 33 cent samt 62: 81, Connecticut 
58: 73 och 29: 16, Illinois 42; 40 och 32: 
80, Indiana 37 och 28: 40, Jowa 36: 96 
och 27: 16, Kansas 37: 07 och 28: 98, 
Louisiana 112 och 76, Maine 32 och 14, 
Maryland 43 dol. (lika för lärare och lä' 
rarinnor), Massachusetts 77: 44 och 30: 
92, Michigan 47: 61 och 24: 35, Minne
sota 33: 91 och 29: 45, Missouri 38; 60 
och 29: 81, Nebraska 32: 32 och 33: 60, 
Nevada 118: 75 och 92: 16, samt Ne" 
Hampshire 37: 50 och 21:62. I de gamin 
öfverbefolkade staterna är qvinnornas ar
vode jemförelsevis lägst, i de nyaste likn 
högt med männens.
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