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^VAT/O^
VECKOSKRIFT *
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POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N=* 12. Fredagen den 22 Mars 1872.

Dechargedebatten.

andra konstitutionella 
svarsadressen pä tron-

. Man märker aldrig tydligare än vid stora 
’Ilfallen, i huru små förhållanden man 

^Jgligen lefver. Det fins några dagar i 
..ar riksdag, hvilka vilja gälla såsom stora 

•milen, till exempel remissen af kongl. 
®J:ts proposition om statsverkets tillstånd 

. behof, vissa interpellationer, då rege- 
lnSens politiska system i dess helhet brin- 
]as Pa tal, och det vigtigaste af dem alla 
i orde väl vara den, då konstitutionsutskottet, 

sdagens samvetsdomare, inför kamrarne 
^nmäler att det fullgjort sitt åliggande med 
pranskningen af statsrådsprotokollen, samt 
f ’Medning deraf förklarar, huru vida det 
aU1?nit oller icke funnit deras innehåll för- 
.n eda någon åtgärd eller något uttalande 

e former grundlagen för sådana fall 
of'ntsa^’ ^en dagen då båda statsmakterna 
an 1 81g ansigte mot ansigte med hvar-
v:il ra’ a^ uPP.?dva sina räkningar, borde 
lif-’ iOtn na80n> vara en stor dag i statens 
do har ju velat vara ett motstycke till 

debatt som i
talet’’ eger rUm °m

Sen1'- ta^ai-e ar v'd sådana tillfällen vanli- 
lid *r?en hrist, och var det ej heller för- 

etl lördag, då konstitutionsutskottets »Me- 
de°ria'’ an8^eude fullbordad granskning af 
po ! statsrådet förda protokoll», stod främst 

uada kamrarnes föredragningslista. Dis- 
talSS1°nCn ’ Första kammaren, der elfva 

are yttrade sig, upptog hela förmiddagens 

plenum, och i Andra kammaren, der jemt 
det dubla antalet hade ordet, sträckte den 
sig utöfver förmiddagen och inkräktade en 
dryg del af aftonens sammankomst. Om 
ord kunde hjelpa upp saken, var det ingen 
ting som fattades för att gifva storhet åt 
debatten, men detta hindrade icke att den 
gaf ett afgjordt intryck af litenhet, all
deles som vanligt.

Det är många, för våra konstitutionella 
förhållanden egendomliga omständigheter 
som härtill bidraga. Den ännu i sina vä
sentligaste delar gällande regeringsformen 
tillkom på en tid då landet under ett 
fyratioårigt envälde småningom hade glidit 
in på sluttningen af en afgrund, från hvars 
öppna svalg samhället endast kunde räddas 
genom en revolution. Den nya grund
lagens stiftare trodde sig ej kunna med 
nog starka värn omgärda den nyförvärfvade 
friheten; § 106 K.-F. inskrefs der såsom 
ett svärd, och § 107 såsom en sköld, 
hvarmed väktarne på samhällets murar skulle 
värna denna dyrbara frihet mot hvarje 
kränkande af lagarne från regeringsmaktens 
sida. Sannare och vackrare än med dessa 
ord, fälda af den talare som öppnade öf- 
verläggningen i Första kammaren, kan upp
komsten af dessa båda för vår författning 
egendomliga lagrum svårligen betecknas. 
Men under tidernas längd hafva dessa vörd
nadsvärda minnesvårdar förlorat all prak
tisk betydelse. Det är nästan, otänkbart



— 178 —

att en rådkammare skulle kunna göra sig 
skyldig till en sådan våldskränkning af lan
dets lagar som skulle kunna föranleda dess 
tilltal inför en riksrätt, och det är knap
past mera troligt, att dess medlemmar, sam- 
fäldt eller enskildt, skulle kunna genom 
förbiseende af rikets allmänna nytta — 
en sväfvande fras, som icke har någon rätt 
fattlig betydelse — eller genom uppenbar 
brist på oväld, nit, skicklighet och drift, 
draga öfver sig en skrifvelse från riksdagen 
till kongl. maj:t, med underdånig anhållan 
om deras entledigande. Riksdagen har helt 
andra medel i sin hand att uttrycka sin 
brist på förtroende till konungens rådgif- 
vare, och man använder, såsom ock under 
debatten erinrades, icke gerna knappnålen 
såsom häfstång för att vältra undan en sten, 
när man har jernspettet liggande tätt vid 
sin sida. Derföre stå nu mera i vår grund
lag dessa imponerande skyddsvärn för den 
konstitutionella friheten icke mycket annor
lunda än de präktiga fontänerna, som det 
konstälskande forutidsfolket i Abdera en 
gång lät uppställa på sitt torg. Vattnet 
var för litet att kasta glittrande strålar i 
luften; det räckte jemt och rätt till ett tarf- 
ligt droppande från delfinernas näsborrar, 
som gaf dem utseendet att lida af en kro
nisk snufva.

De båda kamrarnes olika skaplynue fram
trädde mycket bjert under denna debatt: 
i den första kastades blicken vidt utöfver 
gränserna för den i utskottsbetänkandet be
handlade regeringsåtgärden, och knapt mer 
än en enda talare egnade någon större upp
märksamhet åt denna detalj, hvaremot i 
den andra debatten hufvudsakligen vände 
sig kring hvad man kan kalla rothållare- 
frågan. Vi behöfva ej här vidare ingå på 
detta ämne; det är för oss klart att icke 
utfärdandet af författningen om ändringen 
i rekrutåldern kan anses öfverskrida kongl. 
maj:ts befogenhet, och att den således icke 
var ett ämne för dechargebetänkandet, men 
vi kunna det oaktadt icke annat än be
klaga att beslutet blef fattadt på en så 
olämplig tid och under så olämpliga för
hållanden, hvarigenom det gapande svalget 
mellan regering och riksdag än ytterligare 
vidgades.

Innan vi ingå på den politiska delen af 
öfverläggningen, skola vi några ögonblick 
uppehålla oss vid en annan regeringsåtgärd, 
som berördes i en af reservationerna till 

konstitutionsutskottets memorial, och hvars 
betänkliga beskaffenhet af Here talare äfven 
i Första kammaren skarpt accentuerades, 
nemligen det regeringsbeslut som föran
ledde utfärdandet af kongl. kungörelsen af 
den 9 november 1871, »angående hvad 
iakttagas bör för bildandet af kapital, att 
för indelta arméns manskap vid dess at' 
gång ur tjensten vara att tillgå». Genom 
denna kungörelse stadgas att för hvarje 
rekrut, som från detta års början inskrif- 
ves, bör, om rust- och rotehållare sådant 
medgifver, i legokontrakten bestämmas minst 
5 högst 10 rdr om året, som innehållas å 
lönen och öfverlemnas till kompanichefen, 
för att insättas i sparbank på soldatens 
räkning, att om vederbörande knekthållare 
ej derpå ingå, skall soldaten sjelf samma 
förbindelse fullgöra, men att om äfven han 
deri brister, »må, i den mån det utan men 
för soldatens tjenstgöring kan ske, det bri
stande beloppet innehållas af de medel 
som böra,honom genom befälet tillhanda" 
komma.

Det heter likväl vidare: »Ej må dock > 
något fall, utan soldatens medgifvande, af 
den för honom bestämda slitningsersätt- 
ning och portionsskilling för nämda ända
mål användas mera än högst två riksdaler 
årligen.» Vidare stadgas att de sålunda in
satta inedlen jemte derå upplupna räntor 
icke få uttagas före soldatens afgång nr 
tjensten, samt att de ej heller må för hans 
gäld tillgripas eller utmätas.

Det har blifvit oss meddeladt från ett 
håll hvars tillförlitlighet vi icke hafva något 
skäl att betvifla, att konung Oscar under 
sina första regeringsår önskade utfärda en un
gefär lika lydande författning, men att hans 
konselj enhälligt satte sig deremot, såsom 
stridande mot allmän lag, hvarföre förslaget 
den gången förföll och man åtnöjde sig 
med en uppmaning till att vid regementena 
frivilligt stifta sparkassor, hvilken äfven 
blifvit i ganska vidsträckt mån hörsammad- 
Det är oss äfven bekant att åsigterna om 
den närvarande författningens laglighet äro 
mycket delade; å ena sidan anser man det 
öppet strida mot allmänna rättsgrundsat
ser att hindra någon medborgare från att 
fritt förfoga öfver sin egendom, af hvilken 
man undandrager en del från fordringsegares 
kraf; å andra sidan invändes att samma 
stadgande redan gäller i fråga om embets* 
och tjenstemäns tvungna insättningar i de
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af staten garanterade pensionskassorna, och 
att tredje man icke kan förnekas rätt att för 
hvem som helst insätta penningar, med vil- 
kor att de icke få för hans enskilda gäld 
tillgripas. Allt detta är oss särdeles oklart, 
°ch vi önska att det en gång måtte blifva 
på ett tillfredsställande sätt utredt. Men 
varst är det med det ofvan anförda sista 
Momentet, om hvars tolkning en stor me
ningsskiljaktighet gjort sig gällande. Er
farna militärer hafva förklarat, att det af- 
^'■ag å soldatens slitningsersättning och por- 
tionsskilling som här föreskrifves, i fall 
• nektehållaren vägrar att fullgöra sina ålig
ganden och soldaten sjelf undandrager sig 
'iet samma, icke kan ega rum utan men 
för hans tjenstgöring, åtminstone hvad 
den indelta armén beträffar, der slitnings- 
etsättning och portionsskilling endast ut
gå under några veckor af året. Frågan är 
nu den, om de två riksdalerna ovilkorligen 
skola utgå, äfven med men för tjenstgö- 
•iiigen— då är författningen både orimlig 
°ch olaglig, och ett riksrättsåtal kunde på 
goda grunder ifrågasättas. Skulle deremot 
niomentet så tolkas, att dessa båda riksdal- 
rai endast må innehållas, så vidt det kan ske 
Utan skada för tjensten, så är föreskriften 
oskadlig men också onyttig. Lagen blir 
c u den, att om A. ej vill fullgöra en före- 
skrift så slipper han, och åliggandet faller 
P® B.; fullgör han det ej, skola, så vidt 

an ej frivilligt medgifver det, 2 rdr från- 
agas honom för att insättas i sparbanken; 

®eu kan ej ens detta ske utan olägenhet 
,.Or tjensten, så får det vara. För blotta 
ouskningsmål brukar man väl icke utfärda 
01 fattningar.

i ^ifla ej heller, att denna förordning 
(! kommer att ega någon lång varaktighet,

I i! V1. s*to^a ej derpå spilla vidare ord. 
’ a sa kunna vi helt hastigt gå förbi den 
veuledes i en reservation förebragta frå- 

. 1 °m de bekanta regeringsbesluten, hvar- 
int1"0™ ett Par stadskommuner fått rätt att 

g' borgensförbindelser för jernvägslån 
sj" er ®u längre tidrymd, emedan diskus-

« Heroin i Andra kammaren icke er-
1 något anmärkningsvärdt, och saken i 

ut t sedan, under formen af ett lag- 
rit i tets utlåtande, blifvit bragt under 

sdagens pröfning.
tal- T reSer'i‘gens förhållande i allmänhet 
. »des, såsom vi ofvan antydt, ganska litet 

ndra kammaren. Väl ordades äfven der 

åtskilligt om den urtima riksdagen och den 
derpå följande ministerkrisen, och en talare 
lät till och med temligen otvetydigt förstå, 
att den skiljaktighet i åsigter som i vissa 
maktpåliggande frågor gjort sig gällande 
mellan regeringen och denna del af folkre
presentationen icke kunde häfvas annor
lunda än genom hela rådkammarens ombild
ning. Det var hufvudsakligen i Första kam
maren som denna sida af saken behandla
des, och utan att fråga der förekom om 
något sådant, gjorde likväl en talare en 
sådan förklaring af ett föregående yrkande 
att memorialet icke skulle föranleda till an
nan åtgärd än att läggas till handlingarne, 
att det föreliggande regeringsbeslutet om 
ändring i rekrutålderu icke borde föranleda 
till någon riksdagens skrifvelse om rådgif- 
vares entledigande. Deremot yttrade sig 
en annan talare med mycken skärpa om 
regeringens ställning efter det afslag hvar
med den urtima riksdagen mött kongl. 
maj:ts proposition om landtförsvarets ord
nande. I stället för att, såsom man all
mänt väntade, upplösa Andra kammaren, 
hade statsrådets ledamöter föredragit att en
hälligt ingifva sina afskedsansökningar, och 
då de derefter, sedan några försökta kombina
tioner strandat mot deras personliga solidari
tet, enhälligt åter ingingo i regeringen, ansåg 
ha ii omtanken om den förnödna samver
kan mellan båda statsmakterna hafva for
drat att de betraktat sig såsom en ny konselj, 
såsom sådan afgifvit ett nytt program och 
i öfrigt förfarit med yttersta granlagenhet. 
Detta hade ej skett, och derigenom vidga
des den förut tillräckligt stora klyftan mel
lan regering och riksdag. Det var enligt 
hans tanke af vigt, att folkrepresentanten, 
hellre än att genom en sluten voterings- 
sedel för vägrande af anslag uttrycka sin 
sinnesstämning, öppet och oförbehållsamt 
uttalade sina åsigter. Andra talare tad- 
lade med stränghet det stillastående i 
en mängd af landets vigtigaste frågor 
som enligt deras uppfattning karakteriserade 
det närvarande regeringssystemet, och en af 
dem framhöll särskildt, att utgången af den 
urtima riksdagen var ett talande bevis på 
konseljens oförmåga att uppfatta den all
männa sinnestämningen i landet, all den 
stund den grund pâ hvilken en samverkan 
mellan regering och representation i frå
gan om arméorganisationen kunde åstadkom
mas hade under den näst föregående riks-
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dagen blifvit så tydligt indicerad, att ett 
sådant misstag icke borde hafva kunnat 
egt rum. En annan åter erinrade att frå
gan huru vida rikets sannskyldiga nytta 
blifvit af regeringen iakttagen, icke af- 
gjordes endast genom hänsynen till hvad 
som blifvit gjordt, utan fast mer till hvad 
som blifvit underlätet. Han fann för sin del 
att vi i stället för ett parlamentariskt stats
skick höllo på att genom frånvaron af önsk
värda åtgärder få en regerande riksdag, 
hvilket icke kunde leda till rikets sanna 
väl. Till detta mål leder ej heller »den 
förfärande långsamheten så väl i lagstift
ning som förvaltning». Ett sådant system 
kan hjelpa sig fram under lugna tider, men 
håller icke eldprofvet under de stormiga, 
hvilka en gång torde komma.

Den märkligaste omständigheten i Första 
kammarens debatt var emellertid det skarpa 
uttalande som från flere sidor gjordes om 
den fullkomliga olämpligheten deraf att 
låta 107 § längre qvarstå i Regeringsfor
men. Dess affattning är mer än önskligt 
dunkel och föranleder vid hvarje riksdag 
lika envisa strider om dess tolkning som 
otympliga försök att tillämpa dem. Ge
nom paragrafen, sådan den nu är, göres 
konstitutionsutskottet till en jury, som på 
samma gång är åklagare och domare, men 
inför hvilken den anklagade icke eger rätt 
att försvara sig. Och huru än riksdagens ' 
beslut med anledning af en sådan anmä
lan utfaller, så har dock en majoritet in
om utskottet uttalat sitt skyldig, hvilken 
dom af intet riksdagens beslut kan utplå
nas. Man anser en regeringsåtgärd icke 
ledande till rikets sannskyldiga nytta; men 
då riksdagen afslår en kunglig proposition 
gör han det emedan han ej anser åtgärden 
dertill ledande, och följaktligen borde hvarje 
sådant anslag åtföljas af en skrifvelse med 
anhållan om entledigande af den rådgifvare 
på hvars föredragning propositionen till
kommit. Det föreliggande exemplet visade 
lagrummets orimlighet. Om den anmälan 
utskottet nu gjort skulle föranleda till en 
skrifvelse, måste entledigandet gälla antin
gen samtliga konungens dåvarande rådgif
vare, hvilka ej motsatt sig beslutet, eller 
också den föredragande departementschefen. 
Men då denne genast derefter afgått från 
sitt embete, skulle vedergällningen komma 
att i förra fallet drabba alla utom den mest 

j . .- skvldige, och i det senare fallet vore det 
,y>' ■ ’

v *3»
ftt*’'‘-■’A,

ungefär det samma som att döma en afliden 
till lifstidsfängelse.

Samnm tankegång upptogs och fullfölj
des än vidare af en annan talare. Det är 
icke blott § 107 i Regeringsformen som är 
orimlig, utan hela den konstitutionsutskot
tet åliggande granskningen af statsrådspro
tokollen som är olämplig och otidsenlig- 
Om sjelfva protokollsföringen, hvartill intet 
annat land har något motsvarande, kunde 
vara mycket att säga; dessa protokoll in
nehålla för det mesta ingen ting annat än 
hvad som finnes i registraturet och seder
mera utgår i kungörelser och påbud, hvilka 
kunna af hvar man läsas i Svensk Författ
ningssamling och den officiella tidningen, 
hvartill kommer, att alla de kungliga pro
positioner som till riksdagen aflåtas äro 
beledsagade af hela det statsrådsprotokoll 
hvarpå de grunda sig. Två eller tre gån
ger om året handlägges ett regeringsärende 
hvari några olika meningar förekomma in
om konseljen; i alla öfriga ärenden, hvaraf 
det öfvervägande antalet rörer rena lappris- 
saker, med hvilka konungen efter våra po
litiska vanor skall besväras, tillstyrker re
gelbundet hela statsrådet hvad departe
mentscheferna föreslå. Det är nästan för 
mycket begärdt, att personer som hunnit 
till myndiga år och långt deröfver syssel
sättas i veckor med läsning af sådana ru
briker, hvilka ingen ting röja af regeringens 
anda, och i hvilka forskaren, för hvilken 
de efter ett halft sekel blifva tillgängliga, 
förgäfves skall söka ett enda drag, som kan 
kasta en enda ljusstråle öfver den tidens 
inre historia.

Denna till skenet så imposanta gransk
ning är ett fullt betydelselöst arbete. Men 
icke nog dermed; den har äfven sina vå
dor, ty konungens rådgifvare, som veta 
att deras för konungen framlagda råd skola 
komma under personers ögon, hvilka icke 
alltid äro de mest upplyste och kanske icke 
en gång fullt fria från partiintressen, skola 
derigenom finna sig frestade att ur proto
kollen aflägsna allt som kan gifva anled
ning till obehagliga diskussioner. De vig' 
tigaste beslut fattas derföre på sådana or
ter och tider, att något spår deraf icke står 
att finna i statsrådsprotokollen.

Denna sats fick samtidigt en praktisk be
lysning under Andra kammarens öfverlägg" 
ning. En af konstitutionsutskottets leda
möter från denna kammare hade till me-
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Morialet fogat en, reservation mot utskot
tets beslut att utau anmärkning lemna re
geringsåtgärden att sammankalla den urti
ma riksdagen, och reservanten var af den 
Meningen att konungens rådgifvare i detta 
iall ådagalagt en sådan uppfattning af sitt 
v?gtiga kall, som icke öfverensstämmer med 
rikets sannskyldiga nytta. »Derest,» yttrar 
an vidare, »konstitutionsutskottet beslutat 

en sådan anmärkning, hade det samma jem- 
vål blifvit i tillfälle att för riksdagen åda
galägga, huru vida ett statsrådsprotokoll 
Jferkligen finnes, som utvisar att konungen 
attat sitt högst maktpåliggande beslut ef- 

tei att hafva inhemtat upplysningar och råd 
sina lagliga rådgifvare, i enlighet med

> 8 och 9 §§ Regeringsformen, eller huru 
^ida konungens beslut endast i förbigående 

lifvit, såsom redan förut utom statsrådet 
attadt, i protokollet omnämdt i samman- 
u,ng med annat ärende».

Denna mer än halft genomskinliga an
tydning, att konungens beslut om den ur- 
iina riksdagskallelsen icke varit föremål för 

o verläggning i statsrådet, hade redan förut 
a t en fullständig belysning genom h. ex. 
1 justitiestatsministerns svar på en i An- 
'a kammaren framstäld interpellation i 

8 seende på tillkomsten af det trontal 
vari kongl. maj:t vid slutet af 1871 års 

agtima riksdag förklarade sin afsigt att 
aMrnankalla urtima riksdag. H. ex. upp- 

u^Ste fervid, att de så kallade trontalen 
fö ^ar^en e“i*gt 'ag eher sed utgöra föremål

1 dfverläggning och beslut hos konungen 
statsrådet, hvilket således ej heller varit 

IgMlelsen med det trontal konungen höll vid
1 års lagtima riksdags afslutande», och 
Dllade vidare: »Deremot ligger det å 

y a sidan i sakens natur, att i konstitu- 
. “«Ha stater, der regeringsmakten utöfvas 
iiu11 met* de asi£ter som genom ko- 
. Sens rådgifvare representeras, trontalen

Mänhet och under vanliga förhållanden 
ste antagas innebära uttryck af de åsig-

1 som hos regeringen äro rådande, och 
Jn 8 ville härvid slutligen tillägga, att det 
M t fråga varande trontalet icke utgjort uå- 

alT Undantag från den af mig nu anförda 
‘ Manna regeln.» Ingen annan slutsats lät 

® af detta yttrande dragas, än den som 
Vetl under diskussionen i Andra kamma-

kf leservanten gjordes gällande, att om 
de °es'ut blifvit före trontalets framförau-

Mttadt rörande den urtima riksdagskal

lelsen, så hade det tillkommit icke inför 
kongl. maj:t i statsrådet, utan på någon 
helt annan tid och ort, hvilket föranledde 
en annan, en af kammarens mest betydande 
ledamöter, till att yttra, att hade beslutet 
om den urtima riksdagens sammankallande 
blifvit fattadt utan öfverläggning i statsrå
det, så egde vi icke något sant konstitu
tionell statsskick. En annan ledamot af 
utskottet upplyste emellertid, att sjelfva riks
dagskallelsens utfärdande blifvit inför h. 
maj:t föredragen vid Särö, der fyra af ko
nungens rådgifvare för detta ändamål va
rit samlade till konselj, och något vidare 
blef ej i saken yttradt.

Men det är ej nog med denna följd af 
107 S Regeringsformen, att den liksom in
bjuder konseljens ledamöter till att fatta 
de vigtigaste öfverenskommelser på sådana 
tider och orter, att statsrådsprotokollen 
icke derom något förmäla, utau lagrummet 
och den dermed sammanhängande proto- 
kollsgranskuiugen införa äfven alldeles miss
ledande föreställningar i det allmänna med
vetandet. Sjelfva ordet »dechargebetänkan- 
de», som i dagligt tal brukas om konstitu
tionsutskottets memorial rörande verkstäld 
protokollsgranskning, kan lätt leda till den 
föreställningen att utskottet meddelar ett 
högtidligt gillande och sanktion af alla de 
regeringshandlingar hvilka icke såsom för
anledande till klander af utskottet för kam- 
rarne tillkännagifvas. En talare i Första 
kammaren anmärkte också, att om en skrif- 
velse denna gång blefve besluten angående 
bestämmelsen om rekrutåldern, så borde ko
nungen lyckönska sig att ingen större an
ledning till anmärkningar förekommit, »hvil
ket man likväl af åtskilliga andra riksda
gens åtgärder kunde hafva anledning att för
moda». , Man hör för öfrigt, yttrades af 
en annan talare, ofta anföras såsom be
vis på en regerings förträfflighet, att de- 
chargebetänkandets torftiga innehåll tydli
gen bevisar, huru väl all ting är bestäldt, 
och de som äro angelägna att bereda kon
seljpersonalen ovationer anföra med en viss 
triumf, att då konstitutionsutskottet, oaktadt 
sitt oförtrutna spanande efter anledning till 
tadel, icke lyckats uppspåra något annat 
än lumpenheter, så måste väl detta bevisa 
att kronans rådgifvare icke blott icke gjort 
sig skyldige till några lagöfverträdelser, utan 
derjemte på ett högst utmärkt sätt gjort 
sig förtjente af hela samhällets bifall.
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För att afgöra huru vida konungens råd- 
gifvare i hela sin embetsförvaltning ådaga
lagt oväld, nit, skicklighet och drift samt 
iakttagit rikets sannskyldiga nytta, fordra
des en profiling icke blott af hvad de gjort 
utan fast mera af hvad de underlåtit, men 
derom står intet att läsa i protokollen. Icke 
heller är det detta som genom protokolls
granskningen skall upplysas, utan blott huru 
vida verkliga fel blifvit begångna, af det 
slag hvartill ingen ledamot af rådkamma
ren vidare kan tänkas göra sig skyldig.

Äfven i Andra kammaren yttrade en ta
lare, att 107 § R. F. är oanvändbar för 
sitt afsedda ändamål, ett rostigt vapen, som 
icke längre kan begagnas, utan blott fram
kallar småaktiga, gnatiga, utskott och riks
dag ovärdiga reflexioner och debatter.

Det vore en icke ringa frukt af detta 
års adressdebatt, om denna sanning blefve 
klart insedd; man kunde då hoppas att 
sjelfva anledningen till missbruken en gång 
blefve undanröjd. Vi säga för egen del — 
och vi trotsa en hvar att i detta afseende 
beslå oss med osanning — att dessa årli
gen återkommande disputer inom konstitu
tionsutskottet, om hvad som skall i decharge- 
betänkandet inflyta, icke blott äro tidsödan
de utan skadliga och förnedrande. Ännu 
sämre blir saken, om anmärkningar fram
ställas till riksdagen. En konselj, som lef- 
ver strängt sluten inom sig sjelf, kanske 
dertill af några lofprisande tidningsblad in
vaggad i den föreställningen att den fram
för alla sina föregångare är i besittning af 
landets öfversvallande beundran, hängifven- 
het och förtroende, skall efter en småsint och 
obetydlig anmärkning frestas att betrakta 
sig såsom martyr för nedriga partiförföljel
ser och spåra afsigter på sitt störtande af 
portföljhungriga afundsmän, under det att 
tillfället å kamrarnes sida till en lätt och 
slående kritik, öfver hvad som på ett för
skönande och förstorande språk kallas »re
geringens politik», icke sällan framkallar yt
tranden som aldrig borde fällas.

Ett par talare i Första kammaren an
märkte, såsom något nytt och i ögonen fal
lande, samtliga statsrådens frånvaro för till
fället, och den ena af dem såg deri ett nytt 
bevis på det ofta citerade grundlagrum
mets orimlighet. Vid föregående tillfällen 
af liknande beskaffenhet hafva alltid några 
af statsråden uppträdt mot anmärkningar- 
ne, och mången erinrar sig visst ännu det 

djupa allvar hvarmed kronans då varande 
förste man år 1868 ingick i en lika foglig 
som uttömmande vederläggning af samtliga 
då framstälda anmärkningsanledningar. Nu 
varande h. ex. justitie statsministern sades 
denna gång hafva i förväg anmält sig att 
först erhålla ordet, men han lät utstryka 
sitt namn och aflägsnade sig sedan debat
ten någon stund fortgått, och chefen för 
ecklesiastikdepartementet, som stundtals satt 
på statsrådsplatsen, var synbarligen i den 
meningen frånvarande, att han blott och 
bart väntade på att det skulle bli slut och 
åttonde hufvudtiteln komma under föredrag
ning. I Andra kammaren voro inga an
dra statsråd närvarande än de två som till
höra denna kammare såsom ledamöter. Af 
dem yttrade sig endast chefen för civilde
partementet, som öppnade debatten med nå
gra enkla och värdiga ord, hvilka tydligen 
gåfvo vid handen att åtminstone han för sin 
del icke var oberedd på uttalanden om önsk
värdheten af de nuvarande rådgifvarnes af- 
gång. Det var kanske ett missöde, som förde 
honom att i konungens råd ingå med män 
af vidt skiljaktiga åsigter och tankevanor. 
Under den så kallade ministerkrisen utta
lade vi vår innerliga önskan att han skulle 
å nyo ingå i konseljen, med den något mo
difierade sammansättning som då skall haf
va varit i fråga. Men han lärer hafva till
bakavisat de framställningar som härom 
gjordes honom, emedan han icke ville skilja 
sig från sina förra och nu varande kamra
ter. Om så år förhållandet, så är det 
en sak hvarom ingen annan än han sjelf 
är berättigad att döma. Vi hoppades en 
gång uppriktigt och innerligt, att denne 
statsmans ställning vid tronens sida skulle 
blifva, om ej lätt, åtminstone uthärdlig och 
rik på de frukter för allmänt väl hvarpå 
hans egenskaper i så rikt mått utstälde in- 
visning. Vi undra icke längre på den för
klaring han för sin del öppet afgaf i lör
dags, att han icke känner någon åtrå att 
vidare verka i sitt närvarande kall. Om
ständigheter inträffa under stundom, sonfsvi
ka menniskans säkraste förväntan och lägga 
sig hämmande på krafterna, äfven när de 
äro som spänstigast.

Fråga vi hvilket inflytande denna debatt 
utöfvat på rådkammarens ställning, så är 
svaret lätt: denna har efter vår tanke hvar- 
ken blifvit stärkt eller försvagad, men man 
kan bättre än förut se vidden af den klyfta
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SOln finnes mellan regering och riksdag, 
Under en tidpunkt då h. maj:t konungens 
vacklande helsa gör det så önskvärdt för 
honom att få tillbringa någon tid i lugn 

för statsomsorger. Detta är ett allvarligt 
läge och fyller många redliga medborgares 
hjertan ined bekymmer, hvilka lördagens 
debatt långt ifrån bidragit att förskingra.

Frankrikes pånyttfödelse.
a Reforme intellectuelle et morale par Ernest 

Menan, Membre de l’institut. Paris 1872. 
Pris 7 fr. 50 cent.

I.
Genom den högre franska litteraturen 

8ar för närvarande en rörelse af så mark
's beskaffenhet, att den förtjenar upp
märksamhet och deltagande öfver allt der 
. et ännu fins qvar en smula sjelfbevarelse- 
'"stinkt, men framför allt i sådana länder 
,.®r man ömmar för ett stort och i botten 
udelt folks lidanden, och der man varit 

anske allt för mycket van att der- 
' rån hemta förebilderna för sina politiska 
'uiättningar. Under hela det förflutna året 

®fva författare sådana som Montegut, La- 
Veteye,Laboulaye och många Here uti de mest 
aUsedda franska tidskrifter och tidningar 
anslagit en ton af djupt allvar och natio- 

sjelfpröfning, hvilken för de stora raas- 
So'"a, som vant sig vid det flacka folk- 
Srt”ckret, smakat synnerligt bittert och blif- 

utropad såsom reaktionär, men som 
.. er allt hvad vi förstå i sin grundmening 

.ngt mera verkligt liberal än alla dessa 
'kala doktriner sammanlagda, hvilkas 

° njdade diktatur Frankrike har att tacka 
sin närvarande förnedring.

litt eU tal,'£e som genomgår hela denna 
eratur är ett tvifvel om riktigheten af 
grundsatser som verkade till genomfö- 

uet af den första stora revolutionen, och 
'n sedermera legat i botten på hvarje ny 

Jhstörtning af det franska samhället. Det 
dp i ousseau som under snart ett århun- 
. at*e sasom våldsherskare styrt opinionen 

rankrike, i det han lärde sina lands- 
uan att samhället för att förnyas måste 
^PPnfvas i sina innersta grundvalar, och 

e skarpsinnigaste tänkare, de mest klar- 
B ende politici, de ädlaste fosterlandsvän- 

under alla dessa långa år fåfängt 
v- etat på att gifva tänkesätten en bättre 
üa"dning, till dess ljuset på en gång gick 
p P> under de gräsliga olyckor af hvilka 

rankrike på en gång blef hemsökt genom 
e tyska kriget och det på detta omedel

bart följande upproret af den parisiska 
kommunen. Det börjar nu blifva någor
lunda klart, att den som förrådt Frankrike 
ieke är dess regering och dess generaler 
utan dess folk.

Bland dessa röster är Renan en af de 
mäktigaste, kanske mest derföre att han 
med det franska lynnets liflighet, qvickhet, 
behag och hänförelse förenar alla dess yt
terligheter. Icke utan all rätt har man kallat 
hans Vie de Jésus en roman, oeh det är icke 
utan att han romantiserar litet, äfven när han 
skrifver i politiska ämnen. Hvarje skald
skap innebär i sig en anpart af denna 
yrsel, hvilken af de gamla grekerna kalla
des »den gudomliga galenskapen», och 
Renan är en af dessa skriftställare som 
tänka mer genom fantasien än genom för
ståndet. Han säger sjelf i sitt företal till 
denna bok, att den författare som har fått 
på sin lott att säga olägliga sanningar 
icke så litet erinrar om den vansinnige 
juden, som kort före den heliga stadens 
förstöring oupphörligt lopp omkring på 
dess murar, ropande : »röster ifrån öster, 
röster ifrån vester, röster från alla him
melstrecken! Ve öfver Jerusalem, ve öfver 
templet !»

Det är icke alltid som sanningen kom
mer på den lugna analysens väg, och det 
fordrar kanske den inspirerade siarens öf- 
vergående vansinne för att få de riktigt 
djupa sanningarne i dagen. Liksom dåren 
på Jerusalems murar såg hvad ingen af 
de kloke för tillfället ville begripa, så har 
äfven Renan uttalat saker, hvilka för det 
kallt pröfvande förståndet kunna synas lika 
äfventyrliga som de utan tvifvel äro upp
rörande för den nationella fåfängan, men 
det finnes ändå deri så mycket som icke 
kan vederläggas. För öfrigt är det icke 
först nu som tänkande män i Frankrike 
vågat tala offentligt om Frankrikes förfall: 
Prevost-Paradol gjorde det med kraft och 
vältalighet, medan detta samhälle ännu stod 
på höjden af sin skenbara herlighet, och
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hans sorgliga död var blott ett bevis mer 
på medvetandet att han talat sanning.

Vi måste genast från början fästa våra 
läsares uppmärksamhet på den vigtiga om
ständigheten, att de som hafva det skar
paste ögat för Frankrikes närvarande för
nedring äro kanske just de som varmast 
tro på dess framtida återupprättelse. Re
nan säger uttryckligen, att försynen älskar 
Frankrike, ty det skulle eljest icke hafva 
blifvit så tungt hemsökt. Hvad han tilläg
ger kan hafva en betydelse också för andra 
än fransmän. »Ett land som spelt en rol 
af första ordningen har icke rätt att sjunka 
ned i denna försoffande materialism, hvil- 
ken icke begär något högre än att få i ro 
öfverlemna sig åt njutningen af sina för- 
värfvade rikedomar. Den man som blott
ställer ett stort namn, som förfelar den 
kallelse hvilken är inskrifven i hans 
natur, kan icke utan äfventyr tillåta sig 
en hop sådana saker hvilka man förlåter 
medelmåttan, som hvarken har ett förflutet 
att fortsätta eller stora förpligtelser att 
uppfylla för framtiden».

Frankrikes tillstånd under de sist för
flutna åren liknade en af dessa sjuklingars, 
som med den skenbara helsans rodnad på 
kinderna bära i sitt inre ett djupt orga
niskt lidande. Se här huru Renan skildrar 
denna invärtes kräfta. Ofvermod, barnslig 
fåfänga, brist på disciplin, allvar, heder 
och ihärdighet, ett svagt hufvud, som icke 
förmår att med sin blick på en gång om
fatta flere idéer, brist på vetenskapligt 
sinne, grof och naiv okunnighet. Den 
anspråksdryga och inbilska armén har knapt 
vunnit en enda seger; dessajstatsmän, som 
voro så tvärsäkra, hafva befunnits vara en
faldiga barn; den uppblåsta och sjelfkloka 
förvaltningspersonalen har ådagalagt sin 
fullständiga oduglighet; folkundervisningen, 
tillstängd för allt framsteg, har blifvit be
slagen med att låta det allmänna tänke
sättet förfalla; det katolska presterskapet, 
som högt predikade de protestantiska fol
kens andliga underlägsenhet, står nu häpet 
inför den jordbäfning som det bidragit att 
framkalla; dynastien, som hade så djupa 
rötter i landet, fann den 4 september icke 
en enda försvarare; oppositionen, som i 
sina revolutionära förslag trodde sig inne- 
hafva universalkurer mot alla samhällets 
lidanden, befann sig inom några få dagar 
vara lika afskydd som den fallna dyna

stien; det republikanska partiet, hvilket, 
uppfyldt af de sorgliga villfarelser som 
sedan ett halft sekel blifvit utbredda öfver 
revolutionens historia, trott sig i stånd att 
upptaga ett spel, hvilket för 80 år sedan 
speltes under omständigheter, alldeles olika 
närvarande, står der nu såsom en yrvaken, 
hvilken tagit sina drömmar för verklighet. 
»Allt är nu förbi, såsom en af synerna i 
Uppenbarelseboken».

Renan gör ingen hemlighet af att han 
är en afgjord monarkist. För honom är 
England den fullkomligaste typen af ett 
samhälle, som utur de feodala formerna, och 
utan att bryta med sitt konungadöme, sin 
adel och sin kommunala sjelfständighet, 
funnit en utväg att blifva det friaste, lyck
ligaste och mest patriotiska folk i verlden. 
Den Capetingiska dynastien gick'till öfver- 
drifter, såsom alla starka, och förstörde 
redan tidigt allt provinsielt lif, allt frö till 
folkrepresentation. Den lilla provinsadeln 
förlorade all betydelse, och konungen sam
mankallade geueralstaterna endast för att 
låta bedja om att göra hvad han redan 
hade beslutit. Autokratien kunde förlåtas, 
för den glans af storhet hon under en tid 
kastade öfver Frankrike, men det blef snart 
synbart att de bästa krafterna i landet voro 
förlorade eller fördrifna. Folket var de- 
raoraliseradt eller försänkt i okunnighet, 
under det hufvudstaden glänste genom sin 
qvickhet, sin förfining och sitt behag- 
»Frankrike är mästare i att göra spetsar, 
men kan icke väfva de simplaste hushålls' 
tyg; de enklaste förrättningar blifva alltid 
klent utförda. Frankrike är oöfverträffligt 
i det utsökta och medelmåttigt i det van
liga. Af hvilken förunderlig nyck har ett 
sådant samhälle slagit sig på demokratien? 
Af samma nyck som gjort Paris, en stad 
som uteslutande lefver på hofvet och lyxen, 
till en härd för socialismen, af samma nyck 
som förorsakat att detta Paris, hvilket för
nöter sin tid med att begrina hvarje öfver- 
tygelse och hvarje dygd, är ohandterligt, 
fanatiskt, genstörtigt och rent af pjollrigt, 
när det är fråga om dess hjernspöke repu
bliken».

Revolutionen började beundransvärdt; det 
hade endast behöfts att sammankalla ge
neralstaterna, gifva dem en organisation 
och göra deras sammanträden årliga, för 
att befinna sig på befrielsens väg. Men 
Rousseau’s olyckliga politik fick öfverhand:
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man ville göra en konstitution efter ab- 
stiakta förnuftsregler, utan att märka att 
hDgland, det mest konstitutionella af alla 
samhällen, aldrig haft någon skrifven kon
stitution. Man släpte lösa tyglar åt ho- 
Pen och klappade barnsligt händerna åt 

ess oordningar, utan tanke derpå, hvart 
aglösheterna sedan skulle leda. Den dag 
a 1 rankrike högg hufvudet af sin konung, 
egick det ett sjelfmord, ty den abstrakta 

samhällsidén är otillräcklig att samman-
Ha det hela, när det icke lins offentlig 

ygd. Den franska samhällsbygnaden hade 
mnungadömet till sin slutsten ; när den un- 
aastöttes, måste hela hvalfvet ramla. De 

republikanska teorierna från det adertonde
Klet hade kunnat vinna tillämpning i 
merika, emedan detta var en koloni, bil
ad af frivilliga utvandrare, hvilka der 

sokte friheten, men Frankrikes hela politi- 
a bygnad var fotad på monarkien, och 

ai det gamla konungahuset störtades, rnå- 
e landet söka sig ett nytt. Man fick då 

s' ai,a.’ huru svårt det är för de moderna 
än , *ena utt skapa sig andra dynastier 
Öf • em 80m ut8^tt ur den germaniska er- 
så Napoleon höll sig uppe endast 

‘i-nge han försökte värna samhällsord-
Planer ’ men föll för sina egna högtflygande 
sa “v omgestalta de gamla europeiska 
och* 1.a^ena> hvilka voro honom för sega, 

annu en gång blefvo legitimisterna her-8ka«de i Frankrike.
ocl var sl£l'ifvet att under denna stora 
ski 11 period i Frankrikes historia
meri6 kouuuff och folk täfla i oförnuft, 
ord*1 denua gäng gick konungen längst, och 
liat°UnatlS-e,Un * juli -1830 voro ett verk- 
före .??^t'.sht brott, emedan ingen hade 
Uin 8 a t möjligheten af en sådan tolk- 
kar^ af I4:de artikeln i Ludvig XVIILs 
sitt a deputerade-församlingen hade rätt i 

motstånd mot denna lagtolkning, men 
bordSUai't ordonnanserna voro återtagna, 
Car]6 ÿnotstandet hafva varit slut, och då 
man t ^ann för godt att abdikera, borde 
han va godkänt den till hvars förmån 
hadegJ,Orde “fsägelsen. Ludvig Philips val 
tione ett niotstycke i den engelska revolu- 
åt (|en af 1688, men för att gifva laglighet 
varakr dynastien måste den ega någon 
liga et‘ "G®“0“1 en följd af oförlåt- 
följd olvergrepp å nationens sida, och i 
häntl,d den “ya dynastiens beklagliga släpp-

e > uteblef denna häfdens bekräf

telse; konungen och hans son, i stället att 
med väpnad hand försvara sin rätt, drogo 
sig till baka och läto Paris-pöbeln våld
föra nationens vilja. En dynasti är skyl
dig folket, som alltid anses upprätthålla 
den, att göra motstånd mot en upprorisk 
minoritet. Menskligheten är tillfredsstäld, 
så snart den segrande makten efter striden 
visar sig storsinnad, och behandlar rebel
lerna icke såsom brottslingar utan såsom 
besegrade».

Revolutionen af den 24 februari 1848 
kallar Renan, såsom det synes oss med full 
rätt, för ett skändligt dåd, och flere än 
han, hvilka sett något af dess förberedel
ser, kunde med temlig säkerhet förutsäga, 
att de frihetsträd som då planterades icke 
skulle blifva långlifvade. Lättsinnet hos 
1848 års män var verkligen förvånande; 
de gåfvo Frankrike den allmänna rösträtten, 
som det aldrig begärde, och kunde icke se 
att denna politiska makt endast skulle kom
ma fem millioner groft okunniga bönder 
till godo. Cousin plägade också säga till 
författaren: »min vän, man begriper ännu 
icke hvilket brott denna revolution var; 
den sista akten i detta sorgespel skall kan
ske blifva Frankrikes sönderstyckande.»

Renan berättar oss, huru djupt stats
kuppen af den 2 december 1851 upprörde 
honom, och huru han i tio års tid invär
tes bar sorg öfver rättvisans undergång. 
Också försummade han intet tillfälle att 
protestera mot den kränkning af alla högre 
iutressen som metodiskt utfördes af Na
poleons första undervisningsminister. Men 
våldsmakteii mildrades något i den mån 
hon åldrades, och regeringen började se 
nödvändigheten af en utveckling i liberal 
riktning. Å andra sidan var massan af 
folket öfverförtjust af denna medelmåttiga 
styrelse, under hvilkeu den kunde sitta i 
ro, förtjena penningar och vända döförat 
till för alla ädlare behof. Landet hade 
fått en styrelse sådan det ville hafva — 
och sådan det förtjente. Rikedomen till
växte, och ännu den 8 maj 1870 förkla
rade sig mer än 7 millioner menniskor, oak- 
tadt alla de fel styrelsen begått, nöjda med 
hvad som var. Det tycktes nu efteråt, att 
det tryck som regeringen utöfvade på om- 
röstningarne icke måtte hafva varit så far
ligt: slöheten och sjelfbedrägeriet hos de 
styrande voro starkare än lusten att för
trycka.
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Renan’s uppfattning af Napoleon III:s 
personlighet är efter allt utseende både 
skarpsinnig och rättvis. Han sätter ho
nom icke högt, hvarken pä hjertats eller 
hufvudets vägnar, men han låter honom 
vara en menniska, sådana regenter äro 
mest, med stora fel, men icke utan åt
skilliga goda egenskaper. Hade Napoleon 
blifvit trogen den uppgift för hvilken bond- 
hopen uppsatte honom på kejsaretroneu, 
kunde han hafva sutit der än i dag, och 
hans efterföljare en lång räcka af år efter 
honom. Han var en gud för denna bour- 
geosie, som endast lefver för att samla ri
kedom, detta djupt materialistiska samhälle, 
sådant det blifvit under den allmänna röst
rättens inflytande. För den franska bon
den, liksom för den socialistiske arbetaren, 
fins det ingen ting aniiat än pengar och 
den njutning som derför köpes, ingen ära, 
ingen hänförelse, knapt ett svagt begrepp 
om fädernesland: allt hvad som utgifves 
för bildningen, för konst och vetenskap, 
är endast en stöld ur folkets fickor. Om 
kejsaren förblifvit ett lydigt verktyg för 
denna låga och sjelfviska reaktion, skulle 
ingen ting hafva kunnat störta honom; 
hela oppositionen räknade icke mer än ett 
par millioner röster.

Det var Napoleons olycka att han var 
något bättre än sina undersåtar, men ej 
tillräckligt öfverlägsen för att rycka dem 
med sig. Han hade derjemte, liksom alla 
medelmåttor, en olycklig passion för po- 
pularitetsjagt. Han trodde att nationen 
älskade den krigiska äran, och han omfat
tade derföre sin farbrors traditioner, ehuru 
han nog visste med sig, huru litet han sjelf 
var född till krigare. Vi våga i detta af- 
seende vara af olika tankar med Renan, som 
säger att kejsaren väl visste, huru impo
pulärt kriget var, samt att det var derföre 
han så ifrigt förklarade att kejsardömet var 
freden, och vi undra, om han ej deri till 
en del misstagit sig. Väl var den franska 
bourgeoisien ovän till kriget, som förökade 
skatterna och hindrade omsättningen, men 
frasen om kejsardömets fredskärlek torde 
väl hafva tillkommit i första rummet för 
att lugna de öfriga europeiska regeringarne. 
Allt sedan Krimkriget mediterade Napoleon 
ständigt på triumfer för de franska vapnen, 
ehuru han var klok nog att vid första läg
liga tillfälle draga sig ur spelet.

Ty ett spel var hela hans regering., Fur

star af gamla dynastier känna sig aldrig 
starkare på tronen än när deras folk varit 
hårdt pröfvade. Huru växte icke Fredrik 
Wilhelm III i Preussen fast vid sitt folk 
efter slaget vid Jena, och knapt har väl 
någonsin ett hof varit mera uppburet af 
folkets kärlek än hans eget, när han satt 
halft landsflygtig i det lilla Memel. i 
kunna icke heller föreställa oss att Napo
leon III personligt var så intresserad i 
krigsförklaringen mot Preussen i juli 1870 
som Renan synes antaga, men popularitets- 
måttet var utrunnet för tillfället, och den su
verän som lefver på allmänna omröstnin
gar måste till hvad pris som helst skaffa 
mer af den ädla varan. Att folket i pro
vinsen var emot kriget må vara en full 
sanning, men det såg och hörde icke Na
poleon, som endast hade öra för skräflet 
bland sin inbilska omgifning och i den 
sämre Paris-pressen : alla de organer för 
den allmänna meningen som icke smick
rade honom ansåg han naturligen för skan
daltidningar. Så går det ju till öfver allt- 
Huru kan någon som sitter vid makten 
föreställa sig annat än att hela den heder
liga delen af opinionen är på hans sida?

Renan förfäktar med mycken styrka den 
satsen att kärnan af folket var okrigisk, 
och han finner ett af hufvudbegreppen för sin 
sats deri, att den materialistiska sinnes
riktningen hos arbetaren och bonden är en 
fiende till patriotismen. Det är klart att 
socialismen är okrigisk och ofosterländsk: 
han tänker ju endast på att skifta rofvet 
med de rike, och om det behöfs ett positift 
bevis, så hafva vi ju Internationale, som 
förklarar begreppet fädernesland för den 
största bland galenskaper. Bonden ha
tar utskrifningen mer än någonsin, se
dan man lärt honom att hans yrke ärmer 
vinstgifvande än något annat, och Renan 
berättar sjelf att han på en rundresa > 
departementet Seine-et-Marne 1869 icke 
träffade ett enda spår af de gamla militära 
traditionerna. »En styrelse för godt pris, 
som föga besvärar och som icke gör an
språk på någon aktning, ett hederligt be
gär efter frihet, en brinnande törst efter 
jemlikhet, en fullständig likgiltighet för 
landets ära, en jernhård föresats att icke 
offra något för andra än handgripliga in
tressen — sådan förekom mig den all
männa sinnesstämningen i den del af lan-
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det der bönderna äro, såsom man säger, 
®est avancerade».

Chauvinismen i pressen och bland offi- 
°erarne, äfven som gatpojkarnes skräfvel, 
säger Renan, rörde icke franska folket, och 
y eten om krigets utbrott mottogs med 
estörtning. Det visar sig här hvar den 

a männa opinionen tillverkas. Våra tid- 
®’ögar, som efter de franska tidniugarne 
0 versvallade af fransk patriotism, före- 

Ç dde efter dessa sina förebilder segrar, 
n' ,’V1^a enligt Renan ingen sansad men- 
r(J] ’ Frankrike trodde, emedan hänfö- 
p. 8en för de krigiska bragderna redan 
dtlge sedan var utslocknad. Renan finner 

ri^en natui'l’gare- Det krigiska Frank
ls e under medeltiden var en germanisk 
ygnad, uppförd af en germanisk militär- 
ristokrati med gallsikt-romerska materialier. 

^rankrikes arbete under sekler har varit 
kasta ifrån sig dessa germaniska ele- 

nt> och den stora revolutionen var den 
Js a Valhsamma ansträngningen. Den fran- 
II "* n*il'tärandan af germanisk börd måste 

för den jemlikhetsfilosofi som i och 
revolutionen inkräktade Frankrike. 

i'e?Qan förklarar icke den krigiska hänfö- 
8a..V.n un(ler den första republiken och kej- 
de <iniet; vi skola våga ett försök att fylla 
entDa föc^a' Jemlikheten har också sin 
för Slasiu’ nar utmärkelser kunna vinnas 
gåe 0°*^ ^°P> utan kunskaper, utan före- 
be..ä| studier, utan allvarsamma för- 
, (leiser. Napoleons och hans tids krigs- 
oj i Var sådan att anförarens disposition 
end' 6 och ^es 9ros bataillons behöfde 
kun'l|8t "a Pa efter kommando. Derför 
Ur 'e. Napoleon nöja sig med marskalkar 
ochS° . födet, utan uppfostran, kunskaper 

raa 8a^ar> lastbara och 
allt nyfö*ga> men präktiga sabreurs: det var 
s°m S0In behöfdes. Det var kanske detta 
indu Z*-61 an de lukrativa utsigterna inom 
ett 8 11611 och handeln, bidrog att kasta 
end- Vaniykte öfver krigarståndet. Det var 
s°ni 8 ..*föddret af ungdomen, säger Renan, 
Cyr S. e inträde vid militärskolan i Saint- 
åtei.’ ?.nd.a fm dess att hon på sista tiden 
ade]n °r-’at hefolkas af den gamla legitima 
förän 1 ■ °C'1 det katolska partiets söner, en 
tide„ uUg’ hvars verkningar först i fram- 
fillstå i llna hlifva synliga. Ett sådant 
folk 1111 ar den politiska sömnens, och intet 
Ty ,nie<f allmän rösträtt kan uppvakna.

611 allmänna rösträtten framdrager i 

ljuset endast den som tjenar det låga, 
medelmåttiga, lättföinöjda: högre idéer, lik
som högre dygder, vinna ingen nåd för 
jemlikhetssträfvandets ögon. Endast det 
simplaste vinner denna nåd, ty det stöter 
icke det simpla för hufvudet.

Frankrike har dock i detta fall icke gjort 
annat än att följa den allmänna rörelsen i 
Europa, utom i Ryssland och Preussen. 
Sjelfva England har kastat sig in på denna 
den industriella egennyttans väg, och en
gelsmännen hafva tvungit sin regering att 
vandra i samma riktning. Men England 
låter åtminstone icke mot sin vilja indraga 
sig i vansinniga krig, under det att Eng
land, liksom Frankrike, utkastar sista re
sterna af sin germaniskt-krigiska anda.

Vi hafva varit något omständliga i redo
görelsen för den historiska öfversigten i Re
nan’s arbete, derföre att den innehåller hela 
grundritningen till det följande. Germanis
men betecknar för honom samhällets helsa, 
murbruket, som fogar statens särskilda de
lar starkt till samman, den öfverlägsna in
telligensen och den stränga dygden, som 
beherskar och leder de stora massorna, 
protestantismen, som upplyser dessa massor 
och såsom en skolmästare går ur hus i 
hus för att odla sinnena och utbryta de 
vilda sjelfviska instinkterna, och slutligen 
den beväpnade styrkan, som förmår att 
skydda den enskilda egendomen. Om icke 
de landgiriga gamla konungarne i Frank
rike uppslukat Provence och Languedoc, 
samt införlifvat deras hetare blod, deras kras
sare katolicism, med den nordfranska stats
kroppen, skulle Frankrike vara ännu i dag 
ett inonarkiskt-konstitutionelt protestantiskt 
land, jemförligt i folklynne och seder med 
de britiska öarne och det mellersta Tysk
land.

Liksom under den första revolutionen 
advokaterna från Bordeaux, så har det äf
ven i senare tider alltid varit söderns män 
som gjort omstörtningen: man behöfver en
dast tänka på korsikanen Bonaparte och 
provençalen Gambetta.

I vissa afseenden har Frankrike en yttre 
likhet med Nordamerika: statsbandet käns 
besvärligt, och man vill icke underkasta 
sig några inskränkningar i sin personliga 
beqvämlighet. Men nordamerikanen är 
en ung, kraftfull race, hvars hoppfulla pa
triotism till en stor del ersätter bristerna 
i uppfostran. Denna race, medveten af en
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stor framtida kallelse, djerf och modig i 
sina afgjordt protestantiska öfvertygelser och 
sin nästan fullkomliga frihet från socialism, 
har hela verlden öppen för sig, obesvärad 
af grannar, som hindra dess rörelser. Fat
tigdomen är der tåld och accepterad lika 
med rikedomen, och det unga folket andas 
en frisk luft, som Frankrike saknar. Så
som republik, inklämd mellan lefnadsfri- 
skare grannar, skall Frankrike sönderslita 
sig i vanmäktiga inbördes tvister, liksom de 
sydligare amerikanska republikerna, och gå 
en glanslös afmattning till mötes. Så sä
ger Renan: icke mycket annorlunda talade 
före honom Prevost-Paradol.

Med stigande rikedom, utan motsvarande 
inre förädling hos bondeklassen, sjunkande 
anseende för adeln, missaktning af alla 
högre sträfvanden hos medelklassen, vårds
löshet och lätja i den offentliga förvalt
ningen, dödssömn och likgiltighet inom ve
tenskapen, och den svartaste okunnighet hos 
massorna, skulle det franska kejsardömet 
hafva kunnat lefva en lång, jemförelsevis 
sorgfri, om också ärelös ålderdom, hade ej 
Napoleon sjelf brådstörtat till sitt fördert. 
Man gick för fulla segel mot medelmåttan: 
ingen tänkte på annat än timligt förvärf, 
eget eller andras. De hastiga förbättringarne 
i arbetarens vilkor voro icke helsosamma 
för hans sedlighet, ty den ouppfostrade kan 
mindre motstå de låga nöjenas frestelser 
än den bildade. Tyskarnes högre morali
tet och större politiska kraft kommer af 
deras tunga lidanden och deras stora fattig
dom; intet folk är tappert, hvars qvinnor 
ej äro kyska, och hvars soldater icke hafva 
någon att se upp till. Massan väljer ge
nom allmän omröstning till sina herrar en
dast sådana som krypa för henne, och hvil- 
ken hon i grunden föraktar. Det är de 
feodala lemningarne som göra tyskarne till 
ett organiskt folk, med disciplin, fädernes
land, aktning för lagen; fransmännen sön
derfallna i egoism, utan seder, utan tro, 

utan vördnad för något upphöjdt, äro så
som sandkornen i en grushög.

Vi kunna här förbigå Renans stränga 
men icke oförsonliga kritik öfver Napo
leons stora fel i både utländsk och inrikes 
politik, men klarsyntare än mängden af 
sina landsmän, kastar han icke på Napo
leon ensam skulden för alla Frankrikes 
olyckor. Det ropet, »man har förrådt oss», 
som så ofta höres från Frankrike, är bevis 
på en politisk barndom. Pöbeln på Paris 
gator är färdig att ropa så, så snart något 
går emot för den som nyss varit dess af- 
gud; det är endast upprepandet af den 
gamla sagan om Domalders offer för att 
förekomma missväxt. Mobben skulle säkert, 
efter att hafva afsatt sin Napoleon, snart 
nog släpat afguden Gambetta i gatsmutsen; 
också skall den i evighet misshandla de 
gunstlingar som blifvit framdragna ur sitt 
intet af den allmänna rösträtten, till dess 
de lära att sjelfva styra samhället eller 
också, hvilket är mera praktiskt, låta sig 
styras af sådana som dertill hafva förstånd.

Den flacka demokratien, som stöder sig 
på Rousseau’s sats att menniskan i och 
för sig har ett slags bolagsrätt i samhäl
lets styrelse, kan aldrig leda något sam
hälle till annat än fördert'. Gatmobben 1 
Paris ropar sitt réae åt en hvar som icke 
tror på denna mobbs rätt att stifta lagar 
för verlden. Samma massor som en gång 
hurrade för Renan, då en bigott regering 

[ afsatte honom från hans professorsembete 
I vid Oollège de France, ropa nu utan tvif* 

vel péreat för reaktionären och aristokraten 
och konungavännen. I den meningen är 

I han helt visst en reaktionär, att han vill 
återföra det franska samhället ur den falska 
demokratiens bottenlösa dy, till en sådan 
statsform der de gode, upplyste och ren* 
hjertade hafva något att betyda. Huru han 
tänker sig en sådan återgång, skola vi söka 
visa i ett följande nummer.

Blick på pressen.
Det är nu så sällan någon af de dag

liga tidningarne i hufvudstaden inlåter sig 
på politiska frågor, att det icke bör för
undra någon, om diskussionen rörande det s. 
k. dechargebetänkandet väckt endast föga 
uppmärksamhet inom pressen. Man för

klarar från några håll, att denna debatt 
icke varit af någon betydenhet och framför 
allt ieke gått i någon mot den närvarande 
konseljen fientlig riktning. Detta är till 
en viss grad sant, och derpå kan inge11 
undra, som något känner ställningen. 1
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höst är det nya val till Andra kammaren, 
°ch om det fins en önskan i landet att en 
konselj måtte bildas, som representerar ett 
annat regeringssystem än det närvarande, 
s“ ligger ju den tanken nära till hands, 
8h de som önska blifva återvalde måste 
gora hvad de kunna, för att äfven nästa 
ai kunna fortfara med sin ministeriella

känd brefskrifvare till en

hade råkat icke höra 
det ogillande som båda

opposition. En ny regering skulle kanske 
8°ra dessa mäns ställning ganska brydsam, 

det deras styrka erkändt ligger i opposi- 
'onen, och de då möjligen af partiför- 
1Qdelser nödgades blifva ministeriella.

Vi anmärka för öfrigt den fyndighet 
Varmed några af pressens organer vetat 

Undertrycka allt som kunde befinnas mindre 
angenämt för den närvarande konseljen. 

a hade friherre Gripenstedt och hr Kol
yadin båda med mycken stränghet klandrat 
ntfårdandet af förordningen om den förän- 

rade rekrutåldern ; den förre ogillade så- 
■nia »politiska demonstrationer» i afske- 
ets stund, den senare anmärkte i alldeles 

Samma syfte att kontrasignanten genast 
. ' det tadlade regeringsbeslutet lemnade 

l*n plats. En känd brefskrifvare till en 
J'dsortstidning i vestra Sverige, som hör 

hvad han vill,
^8, metl väl dcv u^maiiuc auiii uauct 

,-arQe yttrade mot utskottsmaioriteten för 
ofrigt,

-Vya Dagligt Allehanda för i tisdags 
nehåller emellertid öfver dechargebetänkan- 

, ets behandling i Andra kammaren några 
eyaktelser, som icke blott äro i sig sjelfva 

fogade utan äfven innehålla något som 
^rut icke blifvit sagdt. Andra kammarens 

8ai'd att »med gillande» eller »med 

ogillande» lägga till handlingarne sådana 
memorial som icke föranleda beslut, hvil- 
ket emellanåt af denna kammare praktise
ras, har alltid synts oss oriktig och klan
dervärd, men är i detta fall absurd, då 
utskottet, om ej i orden dock i tanken, för
utsatte möjligheten af ett kammarens be
slut att begära rådgifvarnes entledigande, 
men kammaren, utan att besluta en sådan 
skrifvelse, anser sig behöfva särskildt gilla 
utskottets memorial. Vi ogilla, liksom 
Nya Dagligt Allehanda, införandet på om
väg af motiverade dagordningar, och vi ön
ska att denna dåliga praxis icke måtte 
vidare upprepas.

Vår samtida synes anse att talmannen 
borde hafva vägrat proposition på yrkan
det, och säger några hårda ord om de väl- 
tänkandes slummer då illviljan förer ordet. 
Vi tro att kamrarnes talmän göra rätt i 
att icke för mycket blanda sig i kamrar
nes sätt att behandla sina saker. I Första 
kammaren yrkades verkligen af en talare 
memorialets läggande till handlingarne »med 
ogillande», men detta förslag återtogs, så 
snart talaren blifvit under hand gjord upp
märksam på yrkandets oegentlighet. Skulle 
talmännen vara censorer öfver kamrarnes 
uppförande, då hade säkert dr Sundbergs 
klubba fallit tungt, när en laglärd man på 
Stockholmsbänken ansåg tillständigt att ut
peka två af kammarens ledamöter såsom 
aspiranter till landtförsvarsportföljen. Mån
ne han sjelf skulle tycka om att sålunda 
utpekas såsom sökande till en af de fem, 
för parlamentarismens stormar skyddade 
statsrådsplatser som han försökt genom 
sin bekanta motion tillskapa?

Strödda underrättelser.
, Solfläckarnes sammanhang med 
, ’hperaturen och nederbörden. Se- 
^atl en följd af år hafva några framstående 
s...r°non|er, så väl i Europa som annor- 

egnat en särskild uppmärksamhet 
k den periodiska återkomsten af solfläc- 
^>tle och deras förbindelse med lika regel- 

”det återkommande väderleksförändrin- 
; Resultaten af dessa undersökningar 

att^ra mychet nära fysikernes förhoppning 
v Röra meteorologien till en mera exakt 

®nskap, genom att intränga i dess kos- 
sl£a förhållanden, men de beröra också 

lika nära en annan fråga, i afseende på hvil- 
ken den högsta vetenskapen är för närva
rande alldeles stum, ehuru utvidgade in- 
sigter på detta område skulle vara i högsta 
grad välgörande för den stora massan af 
menniskor. Astronomen i Edinburgh, Piazzi 
Smyth, har sedan flere år anstält nog
granna observationer med en termometer, 
på hvilken h varje grad Fahrenheit är upp
delad i hundra väl läsbara delar, och efter 
dessa observationer försökt att göra några 
förutsägelser om väderleken för ett eller 
två kommande år. Hans berättelser derom
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äro ingifna till Royal Society. Han har i 
sista hitkomna numret af den engelska tid
skriften Nature upptagit samma ämne i 
en uppsats, ur hvilken vi meddela följande.

»Huru innerligt de fattigare sä väl 
som de åkerbrukande klassernas välbefin
nande beror på de förändringar i den 
kommande väderleken, som intet veten
skapligt samfund nu kan förutsäga, och 
som ingen regering kan hindra i deras 
förderfliga verkningar på statsinkomsten, 
då de verkligen inträffa, kan följande bref 
tjena som ett bättre exempel, än hvad helst 
jag kunde åstadkomma genom blotta teorien:

C. Piazzi Smyth, Esq., Edinburgh.
Sir, jag läser Chamber's Journal och är en 

farmer med omkring 600 acres (500 tunland) 
jord. I Chamber’s folkskrifter läste jag, huru 
ni på grund af vissa gjorda observationer hade 
uttryckt den mening, att den sist förflutna 
vintern skulle blifva särdeles sträng. För van
liga väderleksspåmän hyser jag ganska liten 
aktning, men deremot den största för er åsigt, 
som är resultatet af en vetenskaplig slutled
ning.

Jag fäste följaktligen vid brukandet af jor
den tillbörligt afseende vid er förutsägelse, 
och då resultatet har varit af nytta för mig, 
skrifver jag, för att tacka er. Tacksamheten 
har blifvit beskrifven såsom en liflig känsla 
af åtnjutna välgerningar, och i denna afsigt, 
samt i betraktande af den nu rådande väder
leken, skulle jag, om ni kunde säga mig er 
tanke om den väderlek som ni tror kommer 
att råda under den närmaste tiden, vara er 
mycket förbunden.

Jag har icke besvärat er med detta bref af 
helt och hållet sjelfviska bevekelsegrunder, ty 
utom mitt landtbruk är jag olyckligtvis arbets- 
gifvare för en mycket illa betald klass af ar
betare, nemligen sådana som göra spjelstaket.

Nu är hveteförrådet uttömdt, och kött är 
en sådan lyx som icke kommer i fråga för fat
tiga stängselmakare. Om väderleken fortfar att 
vara missgynnande, kan här bli en fullständig 
hungersnöd innan 1872 års skörd kommer in. 
Jag arbetar på att samla en utvandringsfond, 
men om ni kunde gifva mig någon upplysning 
om den sannolika väderleken under året, som 
kunde skingra mina farhågor för vintern, skulle 
jag stanna i största förbindelse hos er.

Med yttersta etc. Thomas Biddell.

Men jag har så ringa hog att ådraga 
mig något ansvar som väderspåman, att 
jag med glädje betjenat mig af utgifvandet 
af 13:de bandet Edinburgs astronomiska 
observationer, för att inför allmänheten 
framlägga en hel serie af observationer på 
»Edinburgh Rock Thermometer», och i af
seende på hvilka jag nu blott tillåter mig 
följande anmärkningar:

1. Det märkligaste och mest positiva 
draget i hela observationsföljden är den 
stora värmevågen, som förekommer på mel' 
lantider af 11 år och ett bråk, och som 
nära sammanfaller med begynnelsen af den 
elfvaåriga solfläcksperioden. De sista iakt
tagna företeelserna af en sådan värmevåg> 
hvilken är af ganska kort varaktighet och 
har en helt annan skapnad än soltiäcks- 
kurvan, voro 1834,8, 1846,4, 1857,8 och 
1868,8, hvaraf, om vi göra behörigt af
seende på den bristande noggranheten 1 
de äldre observationerna, kan dragas den 
slutsatsen, att nästa företeelse af detta slag 
bör inträffa omkring 1880,0.

2. Det närmaste i ögonen fallande draget 
är den starka kölden närmast på båda sidor 
om den stora värmevågen. Detta fenomen 
är icke så tillförlitligt som värmevågen, 
till en del på grund af det utomordentlig8 
djupet och varaktigheten af den särskilda 
köldvåg som följde på 1834 års värmevag- 
Denna ovanligt kalla period, som varade 
hela tre år igenom, från 1836 till långt 
in på 1838, var likväl synbarligen den 
sällsynta följden af ett elfvaårigt minimum, 
uti dess sammanträffande med minimum 
af en mycket längre period, fyratioårig eilet 
kanske mer, och som icke åter inträffat 
sedan våra observationer började. Stöd
jande oss således i hufvudsaken på våra 
senare observerade elfvaårsperioder, eilet 
från 1846,4 till 1857,8, samt från sistnämd# 
tidpunkt till 1868,8, torde vi kanske var» 
berättigade till den slutsatsen, att minimum' 
temperaturen af den närvarande köldvåged 
uppnåddes 1871,1 (det vill säga i januari 
och februari förlidet år) och att nästa dy 
lika köldvåg skall inträffa 1878,8.

3. Emhllan tidpunkterna för dessa köld
vågor ligga, för att sluta af alla de hittiH8 
observerade cyklerna, inberäknade äfven de 
äldre och mer ovissa, tre måttliga och p8 
nästan lika långt afstånd från hvarandra 
belägna värmevågor, med sina två mel
lanliggande, äfven ganska måttliga köld
vågor, men af högst ringa betydenhet 1 
förhållande till de under mom. 1 och 2 
anmärkta företeelserna. Och med samfäldf 
afseende på alla vågorna, fordrar rättvisan 
det tillägg, att det varit i observationen 
mer likformighet och bör följaktligen i fö1" 
utsägelsen finnas större säkerhet i afseende 
på tidpunkterna än på sjelfva gradtalet.
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, Olll SÖninen. Professor Humphrey höll 
■ förra månaden i London’s Royal Institu- 
P°n en föreläsning om sömnen, hvaraf det 
uedanstående är en kort sammanfattning.

Talaren började med att göra reda för 
några förändringar som inträffa i cellväf- 
naden, när den är i full verksamhet, och 

O1'klarade att under denna tid inträder en 
■ndrig försämring i dess sammanhang, 
“vilken återverkar på viljeverktygen, musk- 
erna och de båda hjern-hemisfererna, för- 

°rsakar känslan af trötthet och gör nöd
vändig en period af hvila, för att åter- 
|tälla dessa hinnor i dess förra belägenhet, 

fråga om musklerna är denna hvila gif- 
ven genom hastigt vexlande perioder af 
ansträngning och sysslolöshet, men hvad 
■Jernan angår kan icke den verksamhet af 
■en samma som består i aktgifvande, vil
jande o. s. v. så ofta afbrytas. Dessa 

andlingar måste fortgå i längre samman- 
ang för att betrygga kroppens välfärd 

Under hela dagens lopp, och längre perio- 
er äro nödvändiga för reparationerna.

Han tog derefter en hastig öfversigt af 
särskilda delarna af nerfsystemet, och 

01 klarade, huruledes de öfre delarne af 
Jernan äro de som betjena medvetandet 

n°h viljans handlingar, de intellektuella 
riättningarne och så vidare. Han visade 

. 1 de förrättningar som tillhöra denna 
akt af hjeruan icke kunna länge afbrytas 

• ,au att inverka på de lägre regionerna af 
Jurtian, hvilka äro mera omedelbart nöd- 
andiga fgr lifvet, men att de ändå äro 

fiir^ afbryta> emedan helt till-
U18a små orsaker, sådana som en stöt, 

frp Rakning, ett tillfälligt hinder för det 
blodomloppet, äro nog för att hämma 

.SSa delars verksamhet och beröfva men- 
tet Medvetandet. Det frivilliga afbrot- 

af deras verksamhet, i det de neka att 
n n^re göra tjenst, som är följden af den 

snämda lilla försämringen i hinnornas 
-guad, är den närmaste orsaken till söm-

1 under natten; och det periodiska åter- 
agnandet af sömnen står i öfverensstäm- 

iaL,Se med den periodicitet som vi kunna 
ni ut’ ^ere af matsmältningsförrätt- 
Has^"ne> °ch hvilka i sjelfva verket återfin-

■ ännu andra af naturens operationer, 
til) • l' nagra anmärkningar om hjernans 
s stand under sömnen, de omständigheter 
sOin i föranleda, längden af den tid 

bör anslås åt sömnen, och några an

dra dermed sammanhängande frågor, inlät 
sig föreläsaren något utförligare på kapitlet 
om drömmarne. Han betraktade icke dessa, 
såsom af några antages, såsom nödvändiga 
följeslagare eller egenskaper för sömnen, 
utan snarare såsom följder af en regellös
het i den allmänna författningen. I det 
naturliga tillståndet skulle vi öfvergå från 
vakande till fullkomlig medvetslöshet och 
omvändt, utan öfvergångar, nästan ögon
blickligt, och detta är fallet med många 
personer. Men ibland förlänges öfvergångs- 
perioden, och man kan iakttaga vissa sta
dier. Det första som inträffar är fallandet 
eller upphörandet af denna kontroll öfver 
de andliga förrättningarne, som är den hög
sta af alla våra gåfvor, den som erfordrar 
den största ansträngningen, och som lättast 
går förlorad. I detta tillstånd vandra tan- 
karne utan styrsel, jaga hvarandra utan 
o'rdning öfver själens fält, och tillåta in- 
billningskraften att ställa i hop tusen be
synnerliga saker, som icke hafva något 
sammanhang med hvarandra. På samma 
gång, och i den mån de känna sig i sak
nad af betsel och tygel, blifva de lifligare, 
och ådagalägga en styrka i minne och idé- 
förbindelser, som är främmande för det 
regelbundna vakna tillståndet. På detta 
sätt återkallas med stor tydlighet bilder 
af personer och ställen, händelser och kun- 
skapsdetaljer, som under själens vanliga 
tillstånd varit länge sedan förgätna, och vi 
inbilla oss att ny insigt blifvit förvärfvad, 
när det endast är några gamla och för
glömda omständigheter som blifvit återkal 
lade. Föreläsaren var icke af samma tanke 
med fysiologerna, hvilka föreställa sig att 
drömmen beror på en ojemnhet i tillstån
det hos de olika delarne af hjernan, i det 
några befinna sig i liflighet och vakande, 
under det att de andra äro domnade eller 
sofva, och han var snarare af den menin
gen, att alla delarne af hjernans hemisferer 
förena sig i hvarje särskild handling af 
kontroll, vilja, förnimmelse eller annan 
andlig verksamhet, att de alla lida lika af 
dessa ansträngningar och alla äro i samma 
mån i behof af de återställande förändringar 
som föregå under sömnen, och till sam
mans med jemna steg passera de särskilda 
stadierna från vakande till sömn, under 
hvilka förekomma drömmar, sömnvandring, 
talande i sömn o. s. v.
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Kinesernas läkedomskonst. Kine
serna utgå från den åsigten att menniskan 
är en Seaou-teen, d, v. s, ett universum i 
smått, en mikrokosm. I afseende på det 
större universum, nemligen natursystemet, 
så vidt det visar sig i företeelserna på 
himmelen och jorden, lärer kinesen att det 
gifves en evig och nödvändig kraft, eller 
en princip af den ordning som de kalla 
Taekeih, och som ungefär betyder så mycket 
som »evighetens» eller »oändlighetens» prin
cip.

Men denna evighetsprincip är efter de
ras åsigt blott den första länken i den 
stora materiella kedjan, afsöndrad från uni
versum och ingalunda begåfvad med några 
andliga fullkomligheter.

De beteckna denna första orsak eller 
första kedjelänk genom en cirkel.

Men då det är svårt för dera att göra 
sig räkenkap för de komiska företeelserna, 
så antaga de att, då natursystemet fick sin 
nuvarande form, nemligen den eniga evig- 
hetsprincipen, det förut var deladt, en dua
lism af två krafter, som de kalla Yin och 
Yang, och hvilka de framställa under for
men af en cirkel, delad af en öfver cen
trum löpande våglinie.

Denna figur kan man vid olika tillfällen 
observera i Kina, och den gäller såsom en 
slags helig symbol. Deraf kan man sluta, 
att man kommer sanningen mycket nära 
då man öfversätter orden Yin och Yang, 
det förra med uthållighet och det senare 
med handlingskraft.

Yin håller kinesen för att vara qvinligt 
kön och tillskrifver det mörker, svaghet 
och alla passiva och dåliga egenskaper. 
Yang är deremot af mankön och har ljus, 
styrka, aktiva och goda egenskaper till sina 
attribut. Till den ena eller den andra af 
dessa båda krafter höra nu alla väsen i 
universum.

Af dessa båda krafter bero ordning och 
harmoni, så väl den naturliga som den sed
liga. Ofverskott eller brist föranleder oord
ning och förvirring i natursystemet och i 
hvarje enskilds angelägenheter.

En ordentlig och jemn verkan af båda 
alstrar systemets harmoni, och detta är 
helsa. Ofverdrifven eller bristande verkan 
af någondera kraften framkallar oordning, 
och detta är sjukdom, men en stegrad grad 
af ofverskott eller brist, förorsakar döden.

Kinesen tror att i de naturliga tingen 

fins en viss frändskap med alla de närings
medel som komma i magen.

Inelfvorna i en djurkropp eller de »äd
lare delarne» indelas i fem klasser, nemh- 
gen kan, sir, pi, fi, shin d. v. s. lefver, 
hjerta, mjelte, lunga och njurar. Den senare 
benämningen innesluter äfven ofta hals- 
körtlarne och magsäcken.

Materia medica klassificeras helt och hål' 
let under det ena eller andra af dessa fem 
element. Ämnena af trä hafva inflytande 
på lefvern ; värmet på hjertat; jorden pa 
mjelten; metallerna på lungorna och vattnet 
på njurarne.

Lika så är också smaksinnet indeladt i 
fem klasser, nemligen surt, sött, bittert, 
beskt och salt.

Äfven dessa hafva åter en viss fränd
skap med de fem elementen och de fem 
slagen af inelfvor, nemligen surt till trä 
och lefver; sött till jord och mjelte; bittert 
till hetta och hjerta; beskt till metaller och 
lungor; salt till vatten och njurar.

Sina färger dela kineserna åter in i fem 
klasser och hänföra dem, t. ex. rödt till 
hetta och hjerta o. s. v. Dessa fem färger 
äro: tsinge, hawang, chili, pih, hih, d. v. s- 
grönt, gult, rödt, hvitt och svart. Deras 
frändskaper äro följande: grönt är beslag' 
tadt med trä och afficierar lefvern; rödt, 
som redan är sagdt, med hetta och affi' 
cierar hjertat; gult med jorden och affi' 
cierar mjelten; hvitt med metall och affi' 
cierar lungorna; svart med vatten och affi' 
cierar njurarne.

Andernas attraktion. Den franske 
ingeniören O. de Bénazé har i Callao > 
Peru anstalt några intressanta observationer 
öfver pendelns afvikning. Efter hans be
räkningar belöper sig pendelns afvikning 1 
Callao under inflytandet af den utaf den 
Andiska bergskedjan utöfvade attraktions
kraften til 0° 2' 18".
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