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VECKOSKRIFT * [f

FÖR

POLI T IK O C11 LI T T ERA TU R
UTGIFVEN A F

C. F. BERGSTEDT.

N° 14. Lördagen den 6 April 1872.

Den medicinska frågan.
Det ser ut som detta gamla och ledsam- 

a ärende ändtligen nalkas sitt afgörande. 
edra kammaren liar för några veckor se- 

]1111 bifallit sitt tillfälliga utskotts hemstäl- 
v > “att riksdagen mätte i underdånig skrif- 
.?Se »nhålla, det kongl. maj:t täcktes, på 
* t llikets Ständer i skrifvelse af den 16 

dJ 1863 föreslagit, medgifva Carolinska 
edico ehirurgiska institutet rätt att, i lik- 

®ed universitetens medicinska fakulte- 
aUställa sä väl den teoretiskt medicin- 
—■■ s. k. medicine kandidat-examen

ter
sk- "“o,'lllla 8a vai llel1 veoreiisKi meuicin- 

a eller s. k. medicine kandidat-examen 
■ den praktiskt medicinska eller medi- 

„ e Dcentiat-exarnen, samt att kongl. stad- 
ISCi' bemälta institut af den 26 April 
v 1 'natte i öfverensstämmelse härmed 

1,11 ändrade och de åtgärder i öfrigt vid- 
|le’ ’ s°m för befordrande till verkställig- 
futt lari'* ma d|lnas nödiga». Detta beslut 
lv(i.at es såsom bekant på grund af en lika 
förk'1^6 moD°n af hr Liss Olof Larsson, med 
förs]IStail^e ett 11 hr Ribbing väckt 
skr /"' riksdagen måtte i underdånig 
tH 1 '.e‘se anhålla, det kongl. maj:t täcktes 
itiej- ■ förnyad nådig ompröfning, huru den 
latn lpInska undervisningen må ordnas till 
g0([ ln°tsvarighet mot sitt ändamål, eu 
niedi • fuDständig läkarebildning, och de 
'le t n*18’18 "ndervisningsverkens förhållan- 
öiist-i ^varandra bestämmas så, att de på 
lnå S8tt f°r detta ändamåls uppnående 
till .S?1Mver'Ca, samt att kongl. maj:t ville 

’ksdagen göra meddelande om de eko

nomiska besparingar, som en sådan anord
ning må kunna medföra». Såsom man ser 
hade problemet här blifvit uppstäldt såsom 
en stridsfråga: Carolinska institutet contra 
de medicinska fakulteterna vid universiteten, 
och juryns dom utföll för den förra par
ten, hvilken dock icke får anses såsom kä
rande, emedan ingen af dess lärare skall i 
förväg haft minsta kännedom om motionen. 
Det var en betydlig majoritet, 123 röster 
mot 27, som voterade för afslag.

Detta beslut hänvisades till Första kam
maren, som för frågans vidare utredning 
nedsatte ett tillfälligt utskott af fem per
soner. Detta utskott lärer i dessa dagar 
hafva fattat sitt beslut, och ehuru dess ut
låtande ännu icke blifvit offentliggjordt, är 
det tillräckligt kändt hvad det hemställer, 
nemligen »att. riksdagen ville i underdånig 
skrifvelse anhålla, det täcktes kongl. maj:t 
taga i nådigt öfvervägande, huru vida icke 
tidpunkten vore inne att, till underlättande 
och främjande af den medicinska undervis
ningen, examina och praktiska öfningar 
måtte blifva så ordnade, att jemte det äm
nenas antal i den förberedande medico- 
filosofiska examen så vidt ske kan inskrän- 
kes och åt universitetens medicinska fakul
teter öfverlemnas så stor delaktighet i den 
praktiska undervisningen, som deras nu 
mera betydligt utvidgade kliniska inrättnin
gar och statens fordran på fullständig lä
karebildning medgifva, medicine studerande
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må erhålla befogenhet att vid hvilket af 
rikets medicinska läroverk som helst ■— 
universitetens medicinska fakulteter eller 
Carolinska medico-chirurgiska institutet — 
aflägga så väl den teoretiskt medicinska eller 
kandidatexamen som ock den praktiskt me
dicinska eller licentiatexamen».

Antaga vi nu, hvilket icke torde vara 
allt för vågadt, att Första kammaren bi
faller detta förslag oförändradt, likasom An
dra kammaren förut beslutat i enlighet med 
sitt utskotts tillstyrkande, så är riksdagen 
i grunden ense om hvad som bör ske, men 
kamrarne hafva kommit till ett ungefär 
enahanda beslut på alldeles olika och nä
stan motsatta vägar, hvar för sig högst be
tecknande för karakteren af den kammare 
som valt den.

Andra kammaren har företrädesvis stält 
sig på rättens synpunkt, riksdagens rätt 
mot regeringen. Det kan icke nekas att 
rikets ständer, såsom hvilkas målsman An
dra kammaren älskar att uppträda, vid 
många tillfällen inför tronen framburit åsig- 
ter och önskningar i afseende på det me
dicinska undervisningsväsendet, som blifvit 
af regeringen undanskjutna eller förbisedda. 
Vi skola icke här återupprepa hela den på 
senare tider ofta hörda berättelsen om Ca
rolinska institutets uppkomst och utveck
ling, tolkad efter de särskilda partiernas 
åsigter antingen såsom en lemning af det 
gamla barberareskrået, hvilket fått qvarstå [ 
och uppväxa med anspråk, som genom den i 
gamla riksdagens huldhet fått uppspira all- j 
deles för vidt utöfver dess sauna befogen
het, eller såsom en nyskapelse från den tid 
då vårt fädernesland befann sig i krig och 
hade behof af en plantskola för fältläkare, 
hvilken genom reglementet af 1822 fått sig 
anvisadt det vidsträckta åliggandet »att genom 
■iä väl teoretisk som praktisk undervisning 
dana pålitlige och tillvande praktiska läkare 
för alla grenar af medicinalverket till statens 
tjenst», hvilket onekligen vill säga något mer 
än att utgöra en fältskärsskola. Väl har den 
nu varande chefen för ecklesiastikdeparte
mentet, som öppnade diskussionen i Andra 
kammaren, åtagit sig att, såsom orden 
föllo, skingra »den icke litet spridda åsig- 
ten, att institutet en gång varit ett full
ständigt medicinskt läroverk, och att det 
sedan vid något tillfälle beröfvats de der- 
med följande rättigheter». Man behöfver 
emellertid blott kasta en flyktig blick på den 

i §§ 1 och 4 af 1822 års reglemente upptagna 
förteckningen öfver läroämnena och på Sund
hetskollegiets kungörelse af den 28 Oktober 
1828 angående kirurgie magister-examen,för 
att inse misstaget, hvilket han äfven sjelf er
kände, då han i afseende på 1861 års stad
gar längre fram tilläde: »Så miste institu- 
tet genom dessa stadgar sin teoretiska exa
men». Vid yttrandet i öfrigt vilja vi här 
icke vidare uppehålla oss; vi blott påminna 
derom, att då han ur 1863 års riksdags' 
skrifvelse citerar några ord, som skola be
visa att riksdagen erkände sina 1857 utta
lade önskningar till en viss grad vara ge' 
nom 1861 års stadga uppfylda, så glömde 
han att äfven citera fortsättningen, hvari 
det klagas öfver att »Carolinska institutet, 
åt hvars utrustning med lärarekrafter pa 
senare tid eguats till och med mera om' 
sorg än i fråga om universiteten, och hvars 
öfverlägsna styrka i afseende på materiell*1 
ressurser är allmänt erkänd, fråntagits all1 
annat inflytande på den teoretiska delen af 
läkarebildningen, än som kan utöfvas uii' 
der den företrädesvis praktiska undervis' 
ning hvilken bereder medicine-kandidaten 
till licentiatexamen».

Huru sedermera den s. k. kirurgie m<1' 
gister-examen, hvilken skulle af de vK 
universiteten kreerade medicine doktorera*1 
afläggas vid Carolinska institutet, för att 
bereda kompetens till statens tjenster, fr*111 
att vara en profiling endast i kirurgi6^ 
och obstetrisk operationsfärdighet, så sin*”1' 
ningom utvidgades till en ordentlig l*11' 
domspröfning, hvilken omfattade hela A®11 
kirurgiska patologiens och terapiens vid' 
sträckta fält, och huru under tidernas lopp
det så kallade embetsprofvet, hvilket an' 
stäldes inför Sundhetskollegium, kom att 
till en del verkställas inför institutets l*1' 
rare i rättsmedicin, medan det stockhol»1' 
ska läroverkets elever ännu endast egde ®" 
underordnad kompetens i förhållande td 
universitetsfakulteternas, torde vara så *’*'’ 
mänt bekant att vi här icke vidare behof''11 
derom erinra. Emellertid växte spänn1" 
gen mellan fakulteterna och institutet, °c’ 
Andra kammarens utskott påminner m® 
en viss bitterhet, att då Sundhetskollegi*11’1 
i slutet af 1831 afgaf förslag till ny iustruk' 
tion för institutet, med tillstyrkande »a1 
de läkare som vid institutet komme a^’ 
bildas måtte få sig tillagda sådana rättltfj 
heter hvaraf de kunde anses förtjentii», 5,1
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bief detta förslag, jemte deröfver afgifna 
Htltitaiiden, utan att inför kongl. maf.t före- 
'^i'ayas, iagdt till haudlingarne, der ärendet 
oberördt och oafgjordt hviladc ännu 1859.

Andra kammarens utskott har, såsom dr t 
synes, med en viss förkärlek framtagit be- 
\ls på den ringa framgång med hvilken 
1Kets ständer försökte att hos regeringen 
•■•inkalla en lösning af den medicinska 
•ågan. Sålunda hade riksdagen 1840 bi- 
a "t kongl. maj:ts proposition öm ökade 

;'nslag för institutet, dock med det vilkor att 
'"stitutets organisation blefve ändrad i öf- 
'“‘“nsstämmelse med 1822 års reglemente, 

. 1 1848 begärde ständerna nedsättandet 
a et' komité till utarbetande af förslag för 

medicinska undervisningens ordnande; 
’“Jii dessa framställningar lemnades utan 

'* s°ende. Efter en upprepad anhållan i 
S!lliiina syfte vid 1856—58 årens riksdag, 
“led yrkande på samma kompetensrätt för 

“ läkare som genomgått alla examina 
öp. '.“stitutet och dem som af fakulteterna 
i*’Mt förklarade för medicine licentiater, 
^“dsattes ändtligen 1859 i februari en 
.““•ité, som redan i juni afgaf sitt bekanta 
(..“flikande med två förslag, hvaraf det 
1?lli* alsåg hela den medicinska undervis-

“gens sammanförande vid ett enda läro- 
„ i hufvudstaden, det andra, ett öfver- 

^'"gsförslag, förläde de egentliga lärdoms- 
pJ0,.Ven till fakulteterna men de praktiska 

iiiugarne till institutet. 1 närmaste 
, “iansstämmelse med det senare utfärda- 

i den 26 april 1861 de nu gällande stad
de "e fö*’ Carolinska institutet, enligt hvilka 
"ifv °^vau omtalade kompetensrätten med-

. “8 for institutets elever, men den teo- 
'ska examen förbehålles fakulteterna, och

da • 1 SIn föranledde den under-
s U18a skrifvelsen af den 16 maj 1863,

ordagrant blifvit af Andra kam- 
^‘i upprepad.
p. 1 böra kanske för fullständighetens skull 
o6jtlll!l’ 'lVa(l det i viss grad grad förvånar 
båll<ltt Amd1'8 kammarens utskott helt och 
soi fotbigått, nemligeu den interpellation

1 1870 års riksdag i Andra kam-
ec'ùei1. ’’Stades till då varande chefen för 
ota e!!ast,’kdepartementet, hvari påminnes 
väl d®t föregående och derom att jem- 

“rs skrifvelse blifvit af kongl. 
yj.-ht lemnad helt och hållet utan afseende. 
0|.([JIStei'u svarade derpå i hufvudsaken, att 

iandet af den medicinska undervisnin

gen, i följd af dess egendomliga natur, är 
särdeles svår; att saken varit synnerligen 
omtvistad ; att kanslersembetet afgifvit ett 
afstyrkande utlåtande (öfver riksdagens skrif- 
velse af 1863), »hvilket plägar väga icke så 
litet»; att frågan hållits fortfarande öppen, 
på det man under tiden skulle kunna samla 
någon erfarenhet, hvilken med en så lång 
studiebana som läkarens icke är så hastigt 
förvärfvad; att man under tiden oupphör
ligt aktgifvit på utvecklingen af den när
varande ordningen; att samtliga tre läro
verken »under inbördes täflan» utvecklat 
en vacker och aktningsvärd verksamhet; 
att erfarenheten visat, huruledes ett nästan 
lika stort antal lärjungar aflagt licentiat
examen vid institutet som vid universite
tens fakulteteter, samt att lärarue i de 
teoretiska ämnena vid institutet icke sak
nat lärjungar derför att de saknat examens
rätt; att utom den underdåniga skrifvelsen, 
som går ut på att sätta de tre medicinska 
läroverken helt och hållet sjelfständiga och 
oberoende af hvarandra, äfven funnits andra 
planer att dela undervisningen dem samt
liga emellan; samt att slutligen sparsam- 
hetsskäi talat mot bifall till riksdagens an
hållan, då de tre läroverkens ställande 
bredvid hvarandra såsom fullständiga och 
fristående skulle förorsaka ytterligare kost
nader, så väl för inrättande af nya läro
stolar som för tillvägabringande af nya, 
med dessa lärostolar förenade vetenskap
liga institutioner.

Vid samma års riksdag anvisade kam- 
rarne utan diskussion ett af kongl. maj:t 
begärdt anslag af 1,000 rdr för Carolinska 
institutets patologiskt-anatomiska institu
tion, och vid denna riksdag hafva kam- 
rarne likaledes beviljat en af kongl. maj:t 
begärd adjunktslön till biträde åt profes
sorn i medicinsk kemi vid Upsala univer
sitet, hvarvid i Andra kammaren särskildt 
de ledamöter tillstyrkt bifall som intressera 
sig för den medicinska frågans lösning i 
i den riktning samma kammare begärt. 
Allmänt syntes i kammaren den åsigten göra 
sig gällande, att om läkarebildningen i 
Sverige står högre än i de flesta andra 
länder, så är sådant en följd af den veten
skapliga anda som vid läroverken är rå
dande, och af den emellan dem herskande 
täflan, hvilken man afser att göra ännu 
verksammare, derigenom att Carolinska in
stitutet får tillfälle att fullt utveckla sina
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talrika och för meddelandet af teoretisk 
undervisning samt för anställande af teo
retisk pröfning efter dess eget bedömande 
fullt tillräckliga lärarekrafter.

Det torde slutligen böra nämnas, att den 
underdåniga framställning Carolinska insti
tutets lärarekollegium gjort, och kanslers- 
embetet understödt, att lönen till den se
dan 1863 lediga och nu mera obehöfliga 
professionen i Materia medica måtte få an
vändas till en profession i fysiologi, hvari 
Upsala sedan en mängd år har särskild 
lärostol, blifvit af kongl. maj:t allt hit in- 
intill lemnad utan allt afseeude, utan an
nan rimlig anledning än den att institu
tet, genom möjligheten att undervisa i en 
af den moderna medicinens mest betydande 
hjelpvetenskaper, skulle komina i en allt 
för gynsam ställning i förhållande till de 
akademiska fakulteterna.

Första kammaren kommer utan tvifvel, 
så vidt vi kunna döma af de yttranden 
som afgåfvos vid remissen samt af dess 
tillfälliga utskotts ofvan anförda hemstäl
lan, med mycken omsorg såsom det synes 
oss, lämpad efter denna kammares politiska 
karakter och traditioner, att icke mycket 
befatta sig med rättsfrågan, huru vida re
geringen begått underlåtenhetssynder mot 
rikets ständer, genom hvilka Carolinska 
institutet blifvit orättmätigt satt till baka
för sina akademiska medtäflare. Det ligger 
icke i denna kammares lynne att gå till 
rätta med kongl. maj:t, och ehuru den för 
ingen del visar någon otillbörlig undfal
lenhet mot rådgifvarnes personer, har den 
en synbar obenägenhet att gifva konunga
makten orätt och derigenom förringa kro
nans anseende. Antagligen kommer Första 
kammaren att vid behandlingen af denna 
fråga icke fästa mycket afseeude vid de 
gamla riksdagsskrifvelserua och deras ringa 
framgång inför tronen, ej heller särdeles 
orda om läroverkens »likställighet», utan 
gå ut ifrån det närvarande sakförhållandet 
och ur denna synpunkt göra sig reda för 
ändamålsenligheten af de åtgärder som 
kunna komma ifråga. Utskottet talar icke 
heller om någon rätt för institutet att an
ställa teoretisk examen, utan om befogen
het för lärjungarne att vid hvilket af läro
verken som helst, allt efter som det för
deras yrkesuppfostran kan vara fördelakti
gast, aflägga så väl teoretisk som praktisk 
äxirihep. Vi våga emellertid tro, att skä

len som tala för en förändring ur denna 
synpunkt icke skola blifva mindre öfver- 
tygande.

Redan vid remissen uttalade sig chefen 
för Sundhetskollegium på det afgjordaste i 
denna syftning. Han erinrade om de kän- 
bara olägenheter som uppkomma af de nU 
gällande författningarne, i det lärjungarne 
tvingas att flocka sig till fakulteten i Upsala, 
uti vida större antal än det för den demon
strativa och omedelbara undervisningen är 
fördelaktigt, under det att de motsvarande lä' 
rarekrafterna i hufvudstaden lemnas oanvän
da. Han anför vidare ett annat omit, hvar
på den allmänna uppmärksamheten enligt 
vår tanke hittills blifvit alldeles för litet 
fästad, nemligen den öfver höfvan lång' 
variga medicinska studiebanan, som i me' 
delta] från inträdet vid universitetet kan 
beräknas till tio år. Af samtliga medi
cine studerande som taga doktorsgraden 
liafva mer än två tredjedelar fylt 30 till 
32 år, innan de aflägga sin licentiatex#" 
men, och tiondedelen har före denna pe' 
riod uppnått en ålder af 36 ända till 
år. Hvilken förlust både för dessa perso
ner och för det allmänna blir följden dera* 
att deras bästa år nötas bort på lärosalen8 
bänkar och deras åt yrkesutöfning egnade 
lefnadsålder i motsvarande mån förkortas, 
är mycket lätt att inse. Denna olägenhet 
kan till betydlig del afhjelpas, om de stu
derande få frihet att vid samma läroverk 
genomgå hela sin studiekurs, eller åtmiu' 
stone frihet att., hvar helst lägenhet finnes, 
begagna så väl den teoretiskt vetenskap
liga som den kliniska undervisningen. TiH 
otillbörligt förlängande af den medicinska 
kursen bidrager äfven de stora och vid 
båda universiteten högst . olika fordringar 
som ställas på elevernas insigter i den för
beredande eller s. k. medico-filosofiska 
examen, hvars undergående vid det en# 
lärer erfordra ända till 3 år, en orimlighet 
så mycket större, som den humanistiska 
bildning hvilken kan anses erforderlig fö*' 
läkaren redan borde vara inhemtad vid ek' 
mentarläroverket, och inga andra ämne11 
här förekomma än de som tjena till veteir 
skaplig grundläggning för de rent medr 
cinska studierna. Det lärer förekomma att 
den blifvande läkaren här tager sina fyll' 
nadsbetyg i estetik eller hebreiska, unde> 
det att en filosofie kandidat, som genom 
denna examen är befriad från afläggandet



den medico-filosofiska, kan inträda i den 
•Medicinska fakulteten med ganska under- 
“altiga kunskaper i just de ämnen hvilka 
°r lians blifvande studier äro af den stör- 

sta betydelsen.
första kammarens utskott har påtagligen 

sokt fyU-i etl ]ucka, som Andra kammarens 
"tskott lemnat öppen, då det äfven haft 

tanke öfrig för universitetens medicinska 
"kulteter, och för den utvidgade betyden- 
et de genom sina på senare tider högst 

''Isentligt tillökade materiella hjelpmedel 
e* hållit äfven i afseende på läkarnes prakti- 
? a bildning. Hvardera universitetets klini- 

,ei' lemna nemligen plats för mer än 150 
sjuka och hafva de sista åren.i medeltal vår- 
dt 16 à 1700 patienter, utom det att goda, 

?rt* ock smärre specialkliniker börja uppstå 
l^.eller nära universitetsstäderna, hvilka icke 
oia vara förlorade för den terapeutiska 
.'dervisningen. Huru man i detalj tänker 

|..g detta ökade deltagande i den praktiska 
vj„ f,1‘ebild ningen hör egentligen icke till

H ämne, såsom i sista hand beroende af 
. Reringens bestämmande. Vi hafva hört 
^.'•Sosättas att äfven Carolinska institutets 
nla Van<^e kandidater skulle blifva

ll^ v‘d fakulteternas kliniker ge- 
de fyra månaders tjenstgöring som 

l ®’'städes utgöres af deras egna medicine 
fö,-1 " !lter- En sådan anordning skulle med- 
Vj." den nyttan att hvarje elev finge be- 
i l!t klinisk behandling af mer än en lä- 
i ... och derigenom blifva i tillfälle att 
j(|.J sig öfver tillfälliga ensidigheter eller 

°s.vnkrasier, som någon gång vidlåda 
”.Vtt dkarekonstens mästare. Men så stor 
den " etl sådau erfarenhet vore, om 
vj ' f*’ivilligt förvärfvas, så mycket frukta 
Vei'kett °bligatoriskt stadgande skulle 
dier ' nie'lligt °0'1 Inskränkande i den stu- 
de T's be6 vämlighet man önskar bereda 

Och huru skulle väl insti- 
fördelas de båda universite*s- 
emellan? Ty vi förmoda att 
ville hafva lott och del i det 
bytet. De som ålades att i 

ra sin kliniska tjenstgöring ome- 

i.ut4tudei'nn<le-
fal- elever 
Lu U ,teter»a
Uiiv^ Äfven
I Somliga 
5“ fullgö.
k ’’t e^tei kandidatexamen blefve under- 
Ut(lj. ye betydligt större kostnader och tids- 

an de S0ln hänvisades till Upsala, 
ful] .'. '&ast synes oss att hvar och en finge 
!>ka('j(t,'la denna klinik hvar helst han ön- 
"tan ’ förutsatt endast att plats funnes, 

ett den kliniska lärarens undervisning

genom allt för starkt tillopp blefve hindrad 
eller besvärad, samt att betyg öfver full
gjord tjenstgöring vid en klinik borde 
gälla lika vid samtliga läroverken, endast 
att en minimitid bestämdes för sådan tjenst
göring, under hvilken den icke finge räknas 
någon studerande till godo.

Medan vi tala om den kliniska under
visningen, kunna vi icke förbigå ett yttran
de, som fäldes af chefen för ecklesiastik
departementet under loppet af det utförliga 
föredrag hvarmed han öppnade Andra kam
marens diskussion. Han talade om den 
rätt att för sina elever begagna Jiufvud- 
stadens kliniker som fakulteterna egde före 
1861, och om nödvändigheten af dess åter
ställande för att kunna åstadkomma hvad 
han kallade «läroverkens likställighet». Om 
dermed menades ett medgifvande fl klinik
chefernas sida att mottaga studerande, utan 
att de behöfde inskrifva sig såsom elever 
vid institutet, ehuru dessa chefsplatser äro 
förenade med institutets ordinarie professors
befattningar, så är det oss bekant att in
stitutets lärarekollegium dertill förklarat sin 
beredvillighet. Redan för lång tid sedan 
har det blifvit sed att finska medicine stu
derande få genomgå de stora kliniker som 
höra under Carolinska institutet och draga 
alla fördelar af undervisningen, utan att 
behöfva inskrifva sig såsom lärjungar vid 
institutet. Det låg dock i uttrycket san
nolikt äfven en annan mening. Man vill 
nemligen veta, att chefen för ecklesiastik
departementet med en viss förkärlek fäst 
sig vid föreställningen om utbrytandet från 
Carolinska institutet af flere eller färre kli
niker och deras förläggande under samt
liga medicinska läroverkens gemensamma 
öfverhöghet. Flere talare anhöllo om några 
närmare förklaringar i detta afseende, hvil- 
kas afgifvande han emellertid undandrog 
sig. I Första kammaren yttrade sig vid 
remissen de samtliga läroverkens nu va
rande kansler, med den honom egna len
heten i ordalagen, på ett så afgörande sätt 
mot en sådan utbrytning, att det nu mera 
fordras en ganska öfverlägsen bevisning för 
att rädda denna tanke från fullständig un
dergång. Grefve Hamilton sade nemligen, 
»att man bildade då ett fjerde medicinskt 
undervisningsverk, som, högst ofullständigt 
till en början, snart skulle visa benägenhet 
att, från att vara en blott praktisk anstalt, 
blifva en mer eller mindre teoretisk läro-
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Anstalt, och vi hade sålunda icke blott den 
jtrid som nu eger rum mellan hufvudsta- 
den och universiteten, utan vi skulle äfven 
i hufvudstaden få en sådan täflan etable
rad, en täflan, som efter min tanke under 
nu varande förhållanden väsentligen bidra
git till den medicinska undervisningens 
höjande, men på detta sätt ej skulle leda 
till någon nytta». Det vore med andra ord 
att för biläggandet af en träta mellan två 
åstadkomma en tredje som träter med, ett 
nog egendomligt sätt att slita tvister.

Men vi återkomma från läroverken till 
undervisningen, hvars intressen allt annat 
bör underordnas. Det frågas då: när lan
dets läkarekår erkändt åtnjuter det högsta 
och mest välförtjenta anseende för både 
vetenskapliga insigter och praktisk skick
lighet, är det då skäl alt rubba de anord
ningar genom hvilka ett så fördelaktigt re
sultat blifvit nppnådt? Svaret är enkelt. 
Kan det bevisas att en förändring i några 
stadgar, som dess utom endast äro 10 år 
gamla, skulle kunna riskera det goda vi 
ega, utan utsigt att kunna göra det ännu 
bättre, då må vi så gerna först som sist 
förklara oss för stillaståendet. Men detta 
är lyckligtvis icke förhållandet, ty i grun
den förändras ingen ting af de fotfästen 
på hvilka läkarens bildning hittills har 
hvilat: hans studium blir som förr veten
skap och konstfärdighet i den innerligaste 
förening. Det har alltid förekommit oss 
såsom ett underligt tal af vetenskapens 
män, när de så mycket ordat om oskilj
aktigheten af teori och praxis, att de så 
tåligt funnit sig deri att de unga medicin
ska ämuessvennerna, efter att vid univer
siteten hafva blifvit gjutna i den teoretiska 
degeln, sändas till Stockholm för att sli
pas, till erhållande af sin praktiska egg. 
Tvistepunktens egentliga kärna ligger deri 
att sjelfva finslipningen nu mera sker efter 
vetenskapliga grunder, och att den forna 
fältskärsskolan börjat förfara efter veten
skapliga regler, pröfvande gjutstålets gry, 
som till hennes slutförädling öfverlemnas, 
och må hända deri någon gång vågat finna 
en eller annan flaga. På detta sätt blef 
kirnrgie magisterexamen i sjelfva verket en 
fakultetspröfning, och dermed var allt skäl 
försvunnet för åtskiljande af den teoretiska 
och den praktiska läkarebildningen, men der
med inkastades också ett nytt frö till riva
litet mellan läroverken inbördes, som onek

ligen verkat så mycket ondt, att redan 
derför en förändring i statuten blifvit en 
trängande nödvändighet.

Vi ämna icke döma mellan dessa insti
tutioner: det är troligt att de hafva hvar 
sin anpart i skulden till den bittra och 
berömda, höga vetenskapliga inrättninga1’ 
ovärdiga ton som beklagligtvis ännu stun
dom låter höra sig. Det är hög tid att 
oenigheten slutar och att, såsom chefen 
för ecklesiastikdepartementet nyligen ut
tryckte sig, de stridande parterna sluta en 
ärofull fred. Vi beklaga endast att röster 
låtit höra sig, som allt för skärande dissoner» 
mot detta endrägtens ord. På den sista 
tiden har i riksdagen blifvit utdelad och 
i bokhandeln gjorts tillgänglig en från l P' 
sala utgången stridsskrift, ett sanfärdig* 
vädurskepp eller torpedo, ämuadt att sänka 
och spränga de åsigter som blifvit i Andra 
kammaren uttalade, och som der till huf' 
vudsaklig del äfven bekändes af chefen I»1 
ecklesiastikdepartementet. Det är hr adjunk
ten E. Clasons bok Om medicinska vn' 
dervisningsfrågan, egentligen ett tal in^1 • 
Upsala läkareförening, och ett aftryck 111 
dess handlingar. Författaren framträde1 
inför allmänheten, genom bäfvad af en helig 
akademisk rysning för den medicinska spe
cialskolan, och af en lika helig vördnad f”1 
den gamla fakultetsindelningen. De ly,a 
fakulteterna vid våra svenska universit« 
äro för honom det mystiska tetragran' 
met, någon ting liknahde de fyra helig'1 
bokstäfverna i det hebreiska gudsnamu®*; 
som icke fick uttalas, men som skrifvet P'1 
en pergamentsbit verkade som en tahs 
man till att öppna alla himmelens nC 
jordens hemligheter. En sådan sin»e9 
riktning saknar icke sitt intresse, om d6” 
är det naturliga uttrycket af en re" 
och ointresserad öfvertygelse, och den ka" 
till och med få sin vackra betydelse såso"' 
en akt af pietet mot en snillrik och val’11' 
hjertad lärares minne. Vi sågo i en an*’1’" 
uppsats i samma läkareförenings förha" 
lingar ett nästan rörande prof af en 
tro på fyrdelningens allena saliggör»11 
verkan, i det såsom en af den akadem*3" 
inrättningens välsignelser omförmäles, hur 
en professor i juridik blifvit ledd att 11 
gifva en för öfrigt icke särdeles högt upP 
skattad handbok i den rättsmedicinska 1®^ 
stiftningen. Men dr Clason stannar 'c 
vid eu passiv beundran för aima mater °c
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hennes fyra söner, utan går sin inbillade 
Motståndare, läroverket i hufvudstaden, på 
lifvet med vapen, som icke synas oss helt 
°ch hållet vara en riddares. Iledan den 
''ftg han valt, att inför sina lärjungar fram- 
(ll'«ga stridsämnet i hela dess nakna kan- 
'ghet, synes oss betänklig hos en man 

80ni har sig anförtrodt det höga kallet att 
lfike blott leda ynglingens hand vid dissek- 
’■onsbordet utan äfven hans tanke- och sin
nesriktning i den litterära kontroversen. 
Hans språk är dertill allt annat än lugnt: 
an blir varm och förifrad — facit indig- 

versus. Han bevisar med ett slags 
Matematisk equation, hvari han ponerar 
'”dagens benägenhet för Carolinska insti- 
utet vara dubbelt så stor som dess väl- 

. Ja >not fakulteterna, 2e contra e simplex,
I sanning- ett hjertrörande bevis på storhets- 
d|ans och helsolärans konvergens. Med 

®aMtna matematiska rigör bevisar han in-
sina unga lärjungar fakulteternas och 

. ""Mrsitetens nära förestående undergång, 

. a|l de blifvande läkarne finge aflägga 
. ndidatexamen vid »den blomstrande spe- 
d 8kolan», med dess nödvändiga »ringak- 

([ 1<le de teoretiska grundstudierna» och 
88 sorgliga saknad af »den mäktiga upp- 
'dran till sann vetenskaplighet som uni- 

^^etsumgänget med sanningssökare på an- 
t) a erbjuder». De äro kanske icke 
?an»ingssökare», dessa män, som i hufvnd- 
a|] 11 e^lia hela s'tt lif åt trägna och icke 
st för rikligt belönade forskningar i nä- 
d " a"a genar af menskligt vetande, och 

stora lärda institutionerna der hafva 
(,a,1ske endast Härden och lögnen till sitt 
s°rskningsfält. En af specialskolans fre- 
v.^.Ser ar »sjelföfverskattning» . . . »Så skulle 

land till läkare erhålla routinièrer, re- 
s|ut ’*. Hfvare, otvifvelaktigt vid kursens
II 1 egna och andras ögon utomordent- 
l"hlketkiekli-ga aU >>d iagnosticera och kurera 
vi(J • 8J"hdom som helst», men utan vana 
haf\ 8Je^ständigt naturstudium» o. s. v. Vi

,a gjort oss någon möda, för att upp- 
eit a hällan till den af författaren med 
g.1d''Ionstecken försedda tiraden om förmå- 
([ att diagnosticera och kurera alla sjuk- 
rn(>ni!"’ e^er som vi måste antaga att han 
tal'11**' karolinska institutet hysa och ut- 
li ,l så beskaffade anspråk. Det har ändt- 
iikn“ '-vckats oss till att erfara, att några

'|\nde O1'd blifvit en gång uttalade af 
a|id institutets mest framstående lärare, 

men i en mycket olika idéförbindelse. Han 
varnade i ett tal till sina åhörare för sjelf
öfverskattning, och yttrade att han sjelf i 
sin första ungdom, efter den begränsade 
erfarenhet söm några månaders tjenstgöring 
vid garnisonssjukhuset skänkt honom, trodde 
sig om något dylikt, men att en lång me
dicinsk erfarenhet fört honom till en lef- 
vande insigt om den menskliga konstens 
otillräcklighet, och han stälde nu sitt eget 
exempel afskräckande mot den ungdomliga 
sjelftillräckligheten. Ar det rätt af en aka
demisk lärare, hvars vetenskapliga förtjen- 

■ ster vi tro oss veta vara ganska högt 
uppskattade af hans inbillade vedersakare, 
att inleda sina egna lärjungar i en så för
villande och så verkligen oskön tankegång? 
Vi tro det icke. Han talar äfven om lä
karekallets egen höghet och ädelhet, på ett 
sätt som vore Carolinska institutets sträf- 
van derefter endast »högt namn, högt an
seende, hög samhällsställning och ej sällan 
högt honorariumtt. Vi tro icke att sådan 
är hans verkliga mening, men man läse 
de citerade orden i deras hela samman- 

I hang (sid. 29 och 30), och man döme se- 
i dan, hvad den verkliga meningen kan vara.

Han anför, med en alltför tydlig skade
glädje, åtskilliga sifferuppgifter, för att åda
galägga huru antalet af medicine stude
rande, soin vid Carolinska institutet sökt 
sin anatomiska och kemiska utbildning, 
sedan 1861 betydligt sjunkit, men han 
glömmer att hänvisa på verkliga orsaken, 
dertill, hvilken var just den att läroverket 

I samma år beröfvades rättigheten att vidare 
anställa den teoretiska examen.

Men vi skola icke längre uppehålla oss 
vid denna märkliga uppenbarelse af aka
demisk storsinthet, ehuru materialets rike
dom är vådligt frestande. Vi tillägga en
dast att författaren i slutet af sin fram
ställning förklarar sig böra ensam bära an
svaret, i det han icke haft något uppdrag 
af medicinska fakulteten att säga hvad han 
sagt, och hans embetsbröder icke ens haft 
någon föregående kännedom om hans afsigt. 
Redan den händelsen att en sådan appell 
kunnat afgifvas till den akademiska ung
domen är ett af de många skäl som tala 
för frågans skyndsamma afgörande. Den 
medicinska studiebanan, svår, ansvarsfull 
och vördnadsbjudande som den är, får icke 
neddragas till en tummelplats för småsin
net, afundsjukan och partilidelserna.



— 216 —

Vi hafva en djup vördnad för vara gamla I 
universitetsinrättningar, hvilka ganska vär- j 
digt fylla sina vigtiga uppfostringsuppgifter, | 
och vi hoppas att äfven deras medicinska 
fakulteter skola såsom hittills göra ett godt | 
och hedrande arbete i läkarebild ningens tjenst. 
Så mycket är säkert, att sysselsättning icke 
kommer att fattas. Deremot må vi erkänna, 
att den uråldriga fyrdelningen och den 
mycket omordade universitetsidén icke hafva 
för oss samma öfvernaturliga helgd som 
för några andra. Det fins högskolor med 
fem, liksom med endast tre, och till och med 
blott, två fakulteter, som hafva högt anse
ende och utöfva en gagnande verksamhet. 
Vetandets uuiversalitet ligger i vår tid 
icke deri att den medicinska studenten in
tager sina måltider vid samma bord, eller 
sina sexor inom samma väggar, som 
Seminaristen eller domarekandidaten, utan 
deri att den som behöfver upplysningar 
från områden som ligga utanför hans egna 
studier vet hvar han finner dem, i littera

Litter
Hovedstromninger i det 19.de Aarhundredes 

Litteratur. Forelæsninger holdte ved Kjo- 
benhavns Universitet’ i Efteraars-halvaaret 
1871 af G. Brandes. Emigrantlitteraturen.
Kjobenhavn. Forlagt af den Gyldendalske I 
Boghandel. (F. Hebel) 1872.
»Det sköna, glada Köpenhamn», der kon

sten och konstbildningen blomstrar så frid
fullt och Ijufligt, der aldrig hittills försports 
någon djupare sorg, har under de sista vec
korna varit i en andlig oro, som liknat de 
korta vresiga vågorna på en liten vanligen 
spegellugn insjö, och stormen, som för till
fället störer den makliga ron, kommer från 
en litterär kateder. Författaren af den of- 
vannämda lilla boken har gifvit sig in på 
ett område som hittills aktats fridlyst, och 
dermed. väckt en ögonblicklig rörelse, hvil- 
ken vi dock hoppas icke må tränga till 
samhällets grundvalar, ty det är ju blott 
den fria tanken det är fråga om. Det är 
sant att professor Brandes, enligt hvad tid- 
ningarne nyss berättat oss, äfven uppträdt 
såsom religiös reformator, i det han stiftat 
en slags ny kyrka, hvars medlemmar vid 
inträdet förpligta sig att icke tro på nå
gon uppenbarelse, men bland hvars dog
mer qvinno-emaucipationen säges intaga ett 
af de främsta rummen, hvarför äfven mäng

turen, hos de sakkunnige eller vid de speci
ella institutionerna. Ett inre sammanhang 
fins nog mellan alla vetenskaper, men för- 
eningstrådarna spännas nu mera omkring 
hela jorden, i stället att som förr inskränka 
sig inom universitetsstädernas murar.

Slutligen ett ord om kamrarnes inbördes 
ställning. Kommer Första kammaren att, 
såsom vi förutsatt, fatta beslut i öfverens- 
stämmelse med hvad dess utskott tillstyrkt, 
bör Andra kammaren, om den vill saken, 
icke hafva någon betänklighet vid att bi
träda den förstas beslut. Man kunde må
hända tycka att det icke ligger tillräcklig 
styrka i den hörtiga anhållan att kongl- 
maj:t ville tillse, huruvida icke tidpunkte» 
ännu är inne. Efter vårt sätt att tolka 
detta uttryck, säger det just hvad eckle
siastikministern sjelf sagt, att tidpunkten 
är inne, och vi skulle vilja se den kronans 
rådgifvare som hädanefter anser det möj
ligt eller rådligt att gifva det någon annan 
mening.

atur.
den af adepterna lärer tillhöra det qvinliga 
könet. Men detta har endast medelbart 
att göra med hans estetiska verksamhet, 
och det är uteslutande till denna vi här 
vilja hålla oss.

Dr Brandes förklarar i sitt förord, att 
offentliggörandet af dessa föredrag är ett 
nödtvånget sjelfförsvar, som han nödgats 
tillgripa tvärt emot sina tidigare afsigter. 
Hans föreläsningar, säger han, hafva väckt 
en oförtjent uppmärksamhet, som af ho
nom kunde betraktas såsom smickrande 
och kärkommen, derest de icke samtidigt 1 
åtskilliga kretsar väckt en minst lika oför
tjent ovilja, under hvars tryckning det icke 
är lätt att arbeta i ett så litet samfund 
som det han tillhörer. lian har funnit sig 
tvungen att yärja sig mot hvad i denn» 
ovilja förskrifver sig från missförstånd, för- 
vridningar och öfverdrifter, afsigtliga eller 
icke, på det att ingen måtte lägga honom till 
last hvad han hvarken sagt eller menat.

livad kan det då vara i dessa föreläs
ningar som är så förskräckligt? Vi skuUe 
utom förordet knappast hafva anat det. H1 
Brandes har i det hela icke gjort något 
annat än hvad B. E. Malmström redan för 
många år sedan gjort i Sverige, att fö'"

19.de
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söka reagera mot en estetisk reaktion. Den 
svenska estetikern gick dervid till väga på 
ett lugnare sätt, som bättre öfverensstämde 
®ed det svenska lynnet. Han höll sig 
strängt inom området af sin lärosal, be
gränsade strängare sitt ämne till de döde, 
°eh den nordiska flegman — ty som sådan 
visar sig på ytan hans kritiska lynne —lät 
honom till skenet kall och lugn utöfva sitt 
historiska domarekall, äfven när domsprå- 
hen föllo tunga och skarpa in på hans sam
tids estetiska medvetande. Den danske kri- 
t'kern talar, äfven från sin kateder, mera 
omedelbart till hela den bildade societeten 
1 Köpenhamn; hans språk liknar mera den 
vanliga konversationens, och vi kunna lätt 
tänka oss, huru hans ord kringburits i af- 
toucirklarne i det nordiska Athen ocb vid 
téborden väckt dessa blandade känslor af 
öeundra nde öfverraskning eller af kokande 
förtrytelse, allt efter som den spirituella 
Ofeläsaren kommit att uppdraga tilltalande 

’vamtidsbilder eller trampa litterära sympa- 
tlar på liktornarne. För oss, som stå på 
S:i långt afstånd att icke det egentliga 
shidsbullret når vårt öra, och som der- 
Jetute redan undangjort den välbehöfliga 
lektifikation af häfdvunna föreställningar, 
"ilken svårligen kunde uteblifva, är det icke 

klart, huru en talentfullt och skarp- 
S'nnigt utförd kritik öfver de litterära fö- 
leteelserna i Europa vid slutet af förra och 
Ottder den tidigare delen af det närvarande 
u'hundradet ku nnat väcka en sådan storm

. °i’o och förbittring i vårt fredliga grann- 
lke- Det störde icke landets fred här hern- 

n’a> när redan för trettio år sedan några 
akademiska lärare började tvifla på

I 11 då ännu så kallade »nya skolans» al-- 
na saliggörande beskaffenhet. Vi kunna 

märka att samma vitterhetsskola, eller 
Ss motsvarighet på andra sidan om 

,i lc|et, i a]ia händelser en afkomling af 
. tyska romantismen, haft vida segare 

a[, ter i Danmark än här, och det i trots 
e Danmarks närmare granskap till det 

'opeiska fastlandet.
öfv -d författaren hittills bjudit oss är en 
tllrCrs’8t af den så kallade emigrantlittera- 

en> såsom en förberedelse till den ro- 
dett'118^’1 '*tterara rörelsen i Tyskland. Med 
t a namn utmärker han, såsom lätt kan 
lare'1'3'18’ t'en 8^ara af fi’anska skriftstäl- 
tio- f8°ni> af en allm- annan anledning, flyk-

" vån sitt eget fädernesland, frambragt 

en ny litterär riktning, hvilken sedan mäk
tigt återverkat på Frankrike och derifrån 
på det öfriga Europa. Dit höra Chateau
briand, Sénancour, Benjamin Constant och 
Madame de Staël.

Emigranten, säger författaren, är till sin 
natur en oppositionsman, men hans oppo
sition har en olika karakter, allt efter som 
det är skräckväldet eller det absoluta kej
sardömet han undflytt och hvars läror han 
söker att bekämpa. Ofta är det båda dessa 
makter samfäldt för hvilkä han flytt, och 
bevekelsegrunderna till hans opposition äro 
då af blandad beskaffenhet. Så kan han 
hafva vissa sympatier för revolutionen i dess 
ursprungliga skick och en häftigare ovilja 
mot kejsardömet än mot terrorismen. Ome
delbart reagerar denna litteratur mot 18:de 
århundradets, men icke desto mindre in
nehåller den sjelf en undre strömsättning, 
som går i alldeles enahanda riktning med 
hufvudströmningen i det adertonde århun
dradet.

Rousseau är den hufvudkälla från hvil
ken denna mäktiga ström utgår, och till 
honom visa nästan alla länders litterära 
företeelser under det nittonde århundradet 
till baka. Rousseau var sjelf en reaktion 
mot Voltaire, som i sin mäktiga person
lighet liksom sammanfattar hela det 18:de 
århundradets anda. Från Rousseau utgå i 
Tyskland Herder, Kant, Fichte, Jacobi, 
Goethe, Jean Paul Richter, Schiller och 
Tieck; i Frankrike Bernhardin S:t Pierre, 
Robespierre, Chateaubriand, Madame de 
Staël, Diderot och George Sand; i England 
är det Byron, som upptagit hans mantel. 
Voltaire verkade på sinnesstämningen i all
mänhet, Rousseau företrädesvis på talen- 
terna och skriftställarne.

Författaren gifver oss en fin och snillrik 
karakteristik af den klassiska franska vit
terheten. Sedan männen från Ludvig 13:des 
tid parsarklädda, på jernbetäekta hästar, 
trafvat sig trötta i regn och slask, på upp
blötta vägar mellan berg och floder, kän
des det godt för deras afkomlingar att få 
öfvergifva sina aflägsna röfvareborgar och 
utbyta de vilda skogarne mot Versailles’ 
städade parker, sitt grofva soldatspråk mot 
hofvets galanteri, hvars fine fleur, dess 
rena sinne för menniskonaturens ädla
ste former, hvartill den förpligtar, fin
ner ett så intagande uttryck i Marivaux’ 
teater. All konst i verlden har ett ari-
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stokratiskt ursprung: endast adeln kände 
konsten att respektera hvad som förtjente 
respekteras. Afven det konventionella har 
sin poesi, och när Rousseau i sin Nou
velle Héloïse djerft indrog den ofrälse klas
sen i romanen, var älskaren S:t Preux ännu 
till uppfostran och tänkesätt en riddare, 
fastän hans samhällsstånd icke höjde sig 
öfver den fattiga pedagogens. Men för öf- 
rigt hvilken omätlig skilnad: alla det förra 
lefnadsskickets skrankor nedbrutna, alla det 
sällskapliga återhållets dammar uppdragna 
för passionernas vildt forssande flod! För 
Rousseau var den blinda naturdriften allt, 
i kärlek och hat, såsom i dygd och last. 
Äktenskapsbrottet., har man sagt, var i 
Frankrike under Ludvig den 13:de en för
ströelse, under Ludvig den 14:de en regel 
och under Régencen en pligt. Rousseau för
svarade på sitt vis äktenskapet i La Nou
velle Héloïse, liksom Goethe i Werther, 
ehuru båda bröto stafven öfver det kon
ventionella i förbindelserna och öppnade 
en bana för sentimentet. Hr Brandes an
märker litet ironiskt, att Goethes bok blef 
af den landsfaderliga danska regeringen 
förbjuden såsom irreligiös och förledande 
till lefnadströtthet och sjelfmord. För öf- 
rigt erinrar han om det kända förhållan
det att slutsidorna i Werther äro orda
grant afskrifna ur en berättelse, som skil
drar den unge Jerusalems, — den bekanta 
protestiska predikantens — sons sorgliga 
ändalykt. Rousseau’s belle âme har i Werther 
blifvit »die schöne Seele»; i båda dikterna 
är det den frihetsälskande individen, som 
likt den fångna fogeln stöter hufvudet blo
digt mot det konventionella samhällets fän
gelseväggar. Huru mycket af vår moderna 
litteratur hänger icke ännu fast vid denna 
oförsonade motsats mellan längtan och verk
lighet, som endast genom ett pistolskott i 
hjertat stillar själens oförstådda längtan! 
De viljestarka och hederliga föresatsernas 
roman är ännu allt jemt oskrifven.

Melankoliens och menniskofientlighetens 
poesi är årsbarn med det nittonde seklet. 
Dess första uppenbarelse i den franska lit
teraturen är Chateaubriand’s René: han är 
en af dessa öfverlägsna naturer som gerna 
vilja sätta sig sjelfva i verldens medelpunkt, 
men som ingen ting orka uträtta och af 
ren sjelfviskhet förtära sig sjelfva, men han 
gör det icke förr än han hunnit förtära 
andras lycka; han lurar sin egen syster till 

en onaturlig kärlek, för hvilken hon endast 
kan finna räddning i ett kloster. Sådan 
är meningen med Esprit du Christianisme, 
en sorglig kristendom i sanning. Indivi
den har frigjort sig och vaknat till kän
slan att han är något för sig, en mikrokosm, 
en verld i smått, men viljan har icke vuxit 
lika fort som tanken : endast otåligheten 
öfver den egna otillräckligheten har vuxit, 
och det är sålunda man känner sanningen 
af Alfred de Musset’s bild: »Evighetenlik
nar ett örnnäste, ur hvilket århundradena 
utflyga såsom ungar, för att hvar i sin ord
ning göra sin tur genom verlden. Nu är 
det vårt sekel som kommer till nästets 
brädd: det stirrar ut i rymden, men man 
har klipt dess vingar, ooh det väntar dö
den, medan det skådar ut åt det tomma, 
utan förmåga att spänna sin flygt dit ut.

Lefnadströttheten och sjelfmordsmanien 
fortlefva från René genom Sénancour’s Ober
mann till Benjamin Constant's Adolphe. 
Constant’s roman är en kärlekshistoria, så
som de förra, men hjelten, som från S:t 
Preux’s och Werthers dagar förvandlat sig 
till en modern gammal ungdom i svart 
frack, önskar blifva älskad endast för att 
afskaka sin andliga dufvenhet, för att skuf
fas fram till ära och utmärkelser, icke för 
att finna utrymme åt en inneboende na
turlig drift. Afven deri har positionen blif" 
vit skiftad, att hjeltinnan icke mer är Goe- 
tes naift obetydliga Lotta eller Rousseau s 
af den första kärlekens eld genomglödgade 
Julie, utan eu bedagad dame, den nya 
qvinnotypen, hvilken Balzac förherrligat > 
sin Femme de trente ans, och som från ho
nom gjort sig till herre öfver den moder
na franska litteraturen. En stark man som 
Faust kan förälska sig i ett barn som Mar
gareta, men en förkonstlad och svag man 
som Adolphe, eller som hans upphofsman, 
frestas blott af den erfarna damen. Qvin- 
noemancipationen ligger här i fröet; lik' 
heten inför lagen, revolutionens första verk, 
gälde till en början blott männen, men af' 
ven qvinnorna ville hafva sin andel af frihet 
oeh lycka. Såsom unga sågo de sig offra5 
åt familjemaktens despoti; såsom äldre måste 
de taga sin rätt igen att älska och älskas- 
Den första skrynkan var blott ett behag 
mera, i fall den parades med snille, fan' 
tasi och den ofantliga viljestyrka som fin' 
nes hos vissa af Frankrikes litterära qvin- 
nor, men som synes saknas hos dess män-
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He hafva också, många af dem åtminstone, 
knutit förbindelser derefter. Vi tala icke
om de lefvande, men Benjamin Constant 
sJelf var med tunga kedjor fastsmidd vid 
(len femtioåriga Madame de Staci’s triuinf- 
Vngn, efter många äfventyr likväl, som å- 
drogo honom af damerna namnet L’incon
stant. Benjamin Constant, som inom sig 
sjelf kunde med mycken sanning säga: 
“Jag rasar, jag brinner, jag fortares, men 
på det hela är det mig fullkomligt likgil- 
t’gt», älskades till raseri af den snillrika 
frun på Coppet, hvilken var äldre än han 
sjelf, och deras kärlek var ett lif af ett
ståndigt åskväder. Derföre kunde en bio- 
g*’af med full sanning säga : »Det året hade 
Constant goda dagar — Madame de Staël 
var borta i Ryssland».

Hr Brandes' skildring af Madame de 
Staël’s författareskap hör till bokens bästa 
kapitel; vi skulle nästan frestas att tro på 

själsfrändskap dem emellan, lian be
gagnar med förkärlek uttrycket »striden 
njöt samhället» såsom en individens frukt- 
osa kamp mot den allmänna regeln, denna 

“l rokrustessäng, på hvilken den enskilda 
Personligheten räckes och sträckes, tillhug- 
ges och förknappas, till dess att det blir 
alldeles lagom». Samhället behandlar alla 
’ka, snillet liksom dumbommen: det förra 
ai underkasta sig för den senares skull 
lvad som kan tillhöra god ordning. Men 
'Rinnans kamp mot denna ordning, och 
,ennes sträfvande att genombryta de grän- 
s°r man hittills satt för hennes fria verk- 
8amhet, är antingen stor och välsignelse- 
’’•'gande eller demoniskt och förstörande.

‘ -me de Stacis Corinne kan utan tvekan 
raknas till det förra slaget. Hon var en i 
Sauning stor ande. Dr Brandes har upp- 
lagit en högst läsvärd parallel mellan Cop- 

Pet och Ferney. Ehuru M:me de Staël för- 
■uade att hon älskade de parisiska riinn- 
enarne högre än de schweiziska alpsjöar- 

• trifdes hon ej illa i den tvungna lands- 
^Jkten på sitt praktfulla fädernegods, och 
■ 11 öppnade der en fristad undan Napo- 
eoiis brutala förtryck för alla dem som be- 
°*de en sådan, liksom Voltaire gjorde Fer- 

, till en okränkbar asyl för trosfriheten. 
n?” herskade på Coppet såsom en drott- 

hennes spira varen löfqvist, hvilken 
i ntle.s kammartjenare dagligen måste lägga 

'ivid hennes couvert vid middagsbordet.
1 stolt var hon som en drottning. När

efter många års landsflykt och förföljelser 
tjeustvilliga andar ville skaffa henne tillå
telse att återvända till Paris, och försäkrade 
henne att ett enda litet vänligt ord om 
konungen af Rom dertill skulle vara till
räckligt, skref hon: »Jag önskar honomen 
god amma». Men lika ädel i sina sträf- 
vanden för den förtryckta delen af rnensk- 
ligheten som filosofen på Ferney, var hon 
ojemförligt mindre lycklig, ehuru genom 
sitt kön och sina häftiga lidelser ojemför
ligt mera intressant.

De stora nationella litteraturernas bland
ning och ömsesidiga inverkan på hvaran
dra påminner om den äkta korintiska bron
sen; hvarken guldet eller silfret för sig 
är nog godt att bilda den massa i hvil
ken mensklighetens tanke tar form. Emi
grantlitteraturen tog oupphörliga inverknin- 
ningar af de främmande länderna, som gflf- 
vo gästfrihet åt de franska flyktingarne. 
Chateaubriand medförde från Norra Ameri- 
rikas urskogar ett doft af friskhet och ur
sprunglighet, som allt för väl behöfde ge
nomtränga den tidens af blod och våld 
ångande atmosfer; Bernhardin S:t Pierre 
och Benjamin Constant införde från skö
nare nejder än la belle France den känsla 
för naturen som i senare tider gjutit sin 
nya rikedom i de bättre franska skrifsstäl- 
larnes stil och fantasi, men hos de bästa, 
t. ex. George Sand, fixerat sig till en un
derbart fin analys af luft, ljus, vatten och 
färgskiftningar. Madame de Staël var emel
lertid utan tvifvel det flitigaste biet att 
draga hem ny och doftande honung från 
de utländska blomsterfälten. När Bona
parte hade slagit Tyskland lytt och lamt., 
kom hon och samlade alla de andliga fö
reteelser som redan då vitnade om den på
gående pånyttfödelsen, och hennes verk De 
l'Allemagne har kanske mer än något annat 
litterärt arbete bidragit att väcka till lif den 
nyare franska romantiken, under det att 
samma författarinnas Corinne uppenbarade 
den italienska poesiens egentliga ursprung
liga poetiska väsende, i motsats mot den 
reflekterande eller psykologiska poesien, så
dan den framträder hos de nordligare fol
ken. Sålunda vexlade och blandades huf- 
vudströmningarne i den stora europeiska 
litteraturen, Den s. k. nya skolan i Tvsk- 
land, hos oss återspeglad i Fosforismen, 
kallade sig romantisk, derföre att dess le
dare hos alla främmande nationer, företrä-
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desvis dem som hade romerskt blod i sina | 
ådror, men för öfrigt hos slaver, celter och j 
icke minst hos de hinduiska orientalerna, 
sökte skatter af sång och saga, till att denned j 
förädla och försköna sin egen torftiga pe- | 
rukstockslitteratur. Detta mångsidiga och j 
outtröttliga skattgräfvande är kanske den 
tyska romantismens största verk. I öfrigt 
råkade han på så många afvägar, vexelbe- 
prisningens, bigotteriets, den politiska ser- 
vilismens: det var »tronens och altarets» 
poesi, hvarmed dessa män ville å nyo lugna 
och lyckliggöra den af revolutionens åsk
strålar förskrämda och ängslade mensklig- 
heten. Dr Brandes har nog rätt deri att 
det är denna reaktion som i de nordiska 
länderna fortlefver än i dag.

I våra litteraturhistoriska läroböcker fö
rekommer ännu allt för ofta det påstående 
att det stora franska tidehvarfvets teater 
var en imitation af den grekiska antiken. 
Den är vida mer romersk, fastän med gre
kiska namn. Tyskarne hafva en större språk- 
frändskap med grekerna, och de hafva också 
bättre begripit dem, allt sedan den fattiga 
tyska skolmästaren Winkelman af högsin- 
nad och ointresserad kärlek till fornverl- 
den vallfärdade till Rom och uppdrog för
låten, som för hans landsmäns ögon dolde 
antikens väsende, men på hvars framsida 
Wieland hade efter franska mönster målat 
några lättfärdigt graciösa figurer, som skulle 
föreställa greker. Men den grekiska anti
ken var icke uppfattad med Winkelmann, 
på hvars grund Thorvaldsen bygde. Må 
hända ingår, såsom ett af skälen till den 
ovilja hvaröfver hr Brandes beklagar sig, 
den stränghet hvarmed han kriticerar denna 
sin store landsmans skapelser. Att Thor
valdsen ej kände den bästa och kraftiga
ste grekiska skulpturen, hvaraf nästan hvarje 
dag upptäckas nya alster, har länge varit 
klart; det var ju först på sin ålderdom han 
såg Venus af Milo. Thorvaldsens Natt, 
säger hr Brandes, är en produkt af ren en
vishet att icke vara sig sjelf, det vill säga 
modern, och ett sträfvande att vara det 
omöjliga, det vill säga antik, och »resulta
tet er blevet en slags forfinet og spinklere 
Atticism, gjennem hvilken Kunstnerens Na
tionalcharakter svagt og ubevidst bryder 
frem». Det är mycket i detta. Den gre
kiska natten, mordets och vällustens, föll 
icke under Thorvaldsens mejsel, men väl 
den blida, halfljusa, drömrika natten på den 

stilla danska landsbygden. Thorvaldsens 
konst, säger hr Brandes i det följande, är 
lika som Goethes, uttrycket för en reak
tion mot den fransk-italienska baröcksti- 
len, men bief en i trots af all dess rättmä
tighet ensidig och ofruktbar reaktion. Roc- 
cocostilen har, till och med i sin största 
absurditet, den förtjensten att icke försöka 
göra om det en gång gjorda. Thorvaldsen 
afbröt med sin våldsamma omvändelse till 
antiken hela konstens utveckliijg sedan 
grekernas tid, och det är omöjligt att se 
på hans skapelser att det någonsin lefvat 
en bildhuggare som hette Michael Angelo.

Vi beklaga att vi här icke kunna följa 
författaren i hans analys af den antika re- 
naissancen och den romantiska reaktionen, 
som förklarar så mycket af detta eljest nä
stan obegripliga fenomen i den moderna 
konsten, särdeles i England, hvilket kallas 
prerafaelism, eller hans pikanta paralleler 
mellan Tyskland och Hindostan, cn öfvei- 
enstämmelsc som ofta slagit oss sjelfva med 
förvåning — denna den lätta, naiva och älsk
värda tyska sentalismen, som gör att en 
tysk dam kan med en viss sorgbundenhet 
säga: »jag vet icke huru det kommer sig, 
men de frånvarande liksom försvinna af sig 
sjelfva ur min erinring», —' eller hans skil
dring af den tyska panteismen, Schellings 
intellektuella åskådning, och den metafysi
ska estetiken, som går igen ännu hos Kir- 
kegaard och hans skola: — allt partier 
hvarigenom författaren kastar ett bjert, ehu
ru kanske nog färgadt ljus öfver sitt ämne. 
Ty han är äfven i det fallet en represen
tant för reaktionen mot reaktionen, att hans 
tankegång och hans stil äro mera franska 
än tyska. Vi måste till slut spara oss 
några få rader för hans inledning, hvari 
han berör specifikt danska lifteraturförhål- 
landen.

Han utgår dervid från den förutsättnin
gen att den danska litteraturen ingen gång 
i vårt århundrade befunnit sig i sådant 
tvinsotstillstånd som i våra dagar. Den po
etiska produktionen är så godt som afstan- 
nad, och intet stort socialt eller allmänt 
menskligt problem faller bär, såsom i de 
stora kulturländerna, under den högre lit
teraturens behandling. »Dagspressen» och 
»Dognlitteraturen» äro de enda fälten för 
offentlig diskussion. Det är möjligt, ehuru 
vi icke med säkerhet veta det, att samma 
fenomen som i ett annat samhälle, beläget



stora spörsmål

Ibsens »Brand,» äro så- 
hvilka läsaren först med ett slags 
sedan med ett slags vällust, erfar 
orm han är, huru usel och huru 

Af denna stämning, som genom 
!gaard och Paludan-Müller, »biskops- 

l"> såsom hr Brandes ironiskt erinrar, 
-J'ar en moral, hvilken fullt genomförd 
föra halfva menniskoslägtet till att 

a ihjel af lutter kärlek till idealet.

eÖ har som Dövheden hos 
1,16 medfört Stumhed».

. f ett samhälle der inga ----- ----
fattas under debatt kunna många dygder 

"tias bevarade, till och med det krigiska 
^°det, tnen det intellektuella modet är sjun- 

. "ch försvunnet. All reaktion är tyran- 
och när den ohejdad får fortfara, kan 

et hända att ett samhälle under frihetens 
,as*c bär opinionstyranniets drag. Om i ett 

„ Uatlt samhälle händelsevis utvecklas nå- 
poesi, blir det väsentliga innehållet 

(| 11 "tt håna och utskämma den tid hvari 
lef1 ‘efvel’> ooö mau shall må hända upp- 
I ,a "tt de skrifter som mest köpas och 
.“‘■"mmas t. ex. 
"ana i 
tysning 
Vilken’ 
^ölös.
K'erke( 
s""en> 
^"Iter; 
skal] 
svälti

>cke tusen mil från Köpenhamn, bidrager 
"tt hålla den allmänna diskussionen på en 

och banal ståndpunkt, nemligen denna 
maktfördelning mellan ett litet litteratörs- 
camaraderie, i kraft af hvilken deras eget 
J"g oupphörligt framhålles inför publiken, 
•"ed uteslutande af alla sådana tendenser 
s°m förefalla dem obeqväma eller oroande, 
’"ga andra litterära produkter bringas på 
t"l än deras egna eller deras vänners, äf- 
Ve" som några främmandes, som äro be
stämda för en mindre vänlig behandling, 
1 fall de äro sådana att man vågar sig 
Pä dem. Vi veta ej, om det i Köpen
hamn fins litteratörer, som i fyra eller 
fem olika tidningar utropa sig sjelfva så
som europeiska celebriteter. Men , sanno- 
okt har äfven Danmark någon röd, blå 
"Her grön stuga, der snillena lagerkran

vänner, och der 
eller
S" sig sjelfva och sina vänner, och der 
•fe erhålla diplom såsom verldens ljus och 
Jordens salt, hvilka de sedan trycka och 
""’trycka på alla sidorna af »Dögnlittera- 
t"ren». Säkert är, att hr Brandes svårli- 

kan vederläggas, dä han säger: »En 
stæi'k original Productivité! have vi ikke 
”ogeusinde besiddet; nu är næsten fuld- 

■ «tæudig mange] paa Tilegnelse af fremmed 
, ""dsliv traadt til, og den aandelige Döv- 

den Devstum-

»Och derhän äro vi komna. Ingenstä
des i Europa så öfverspända ideal, och på 
icke många ställen ett plattare andligt 
lif. Ty man måste dock vara ytterligt naiv 
för att tro vårt lif svara mot dessa typer. 
Så stark har strömningen varit, att till och 
med en så revolutionärt anlagd natur som 
Ibsens blifvit indragen. Är Brand revolu
tion eller reaktion? Jag skulle icke kunna 
säga det: så mycket har denna dikt af 
båda delarne.»

»Det förra århundradets två stora grund
tankar voro dessa: i vetenskapen den fria 
forskningen, i poesien humanitetens fria 
utveckling. Hvad som icke går i denna 
riktning, det glider utföre på förfallets väg 
— och tager kosan till Bysanz, ty utanför 
denna rörelser äro alla rörelse bysantinska: 
i vetenskapen bysantisk skolastik, i poesien 
kroppar och själar, som icke likna kroppar 
och själar, enformiga och abstrakta.»

Så länge Danmark saknade politisk fri
het, säges det i slutorden, då hette det att 
man ju hade den sanna friheten, tankens 
och viljans, vid sidan af hvilken hvarje annan 
frihet saknade all betydelse. Nu, sedan den 
politiska friheten är vunnen, saknas åter 
tankens och viljans egen inre frihet, ty 
konvenansen kommer och bannlyser all tanke 
och vilja som icke passar efter dess en gång 
för alla antagna mått. Utan tvifvel har 
författaren så till vida rätt, som vanans 
makt är starkare än lagens, och att hvarje 
samhälle, desto hastigare ju mer förfinadt. 
det är, »tager vägen till Bysanz», så snart 
der saknas fördragsamhet för den fria tan 
ken. Revolution., ateism, kommunism, qvin- 
noemaneipation — alla dessa teorier böra 
fritt kunna debatteras, nemligen, och detta 
är väl att märka, såsom teorier. Men frå
gan är den, hvad nytt denna debatt har 
att bjuda oss utöfver den gamla destruk
tiva analysen, som vi alla så väl känna, och 
på denna fråga har hr Brandes ännu icke 
hunnit att gifva oss något svar. Har han 
inga religiösa och sedliga ideal att upp
ställa, hvilka bättre än de gamla betrygga 
mensklighetens förädling och lycka, än re
volutionens och den abstrakta humanismens, 
då kan hans »reaktion med reaktionen» väl 
i och för sig hafva negativa förtjenster, 
men äfven den leder då, ehuru på annan 
väg till det gemensamma bysantinska målet.
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Blick på pressen.
Utom några speciella önskningar i af- 

seende på några punkter uti de i går för
siggångna samfälda voteringarne, hafva vi 
ej kunnat upptäcka något af vigt i den mo
derata delen af pressen. De radikala bla
den hafva deremot med mycken vresighet 
kastat sig öfver konstitutionsutskottets för
slag till ny tryckfrihetsförordning, och i 
deras förkastelsedom instämmer en eller 
annan publicist af andra meningsnuanser, 
som kanske tyckt sig finna publicistmötets 
uttalande icke nog uppmärksammadt af ut
skottet.

De få förändringar konstitutionsutskottet 
denna gång i följd af förra lagtima riks
dagens anmärkningar vidtagit i sitt förslag 
af förlidet år, äro efter vår tanke i all
mänhet icke några förbättringar. Några 
få sådana, i synnerhet i ordställningen, 
rinnas emellertid, hvilka icke böra förbises. 
Sjelfva ramen till den nya lagen har af de 
flesta moderat sinnade tidningar redan för
lidet år blifvit erkänd som ett ganska godt 
arbete, ehuru en eller ett par särskilda pa
ragrafer då hos dem väckte några betänk
ligheter.

Vi tala nu icke om dem som anse qvar- 
staden helt och hållet böra borttagas. En
ligt de föreslagna bestämmelserna blifva 
alla de verkliga olägenheter af den gamla 
lagen afhjelpta, liksom alla de förål
drade förbud mot förnekande af den 
rena evangeliska läran o. s. v. blifvit ute
slutna, i följd af hvilka deL är strängt ta
get omöjligt att utan äfventyr af orimliga 
straff bringa satser inom det religiösa och 
filosofiska området under offentlig diskus
sion. Att den nya lagen, i afseeude på allt 
hvad straffbestämmelser heter, är ojernför- | 
ligt mera liberal än den nu varande, att , 
formen är klar och sammanhängande samt 
språket tidsenligt, är förtjenster som redan 
blifvit tillräckligt vitsordade, för att här 
icke behöfva vidröras. Eu hufvudpunkt är 
bestämmelserna om författares ansvarighet. 
Utskottet har denna gång sökt åter
föra dessa bestämmelser till närmare öf- 
verensstämraelse med hvad som är stad- 
gadt i nu gällande tryckfrihetsförordnin
gen, derigenom att författaren endast ge
nom att å skriften hafva utsatt sitt 
namn, eller aunorledes erkänt sig hafva 

den samma till tryck utlemnat, kan ställas 
till ansvar för dess innehåll. Härigenom 
skyddas hans anonymitet, och tillfälle öpp
nas för honom att kunna på annan till- 
räknelig person öfverlåta ansvaret för pu
blikationen, i fall han icke vill sjelf bära 
det. För vår del anse vi att det ligger 
vida mindre vigt på sjelfva ordalagen i den
na paragraf än derpå att en riktig praxis 
blir genast från början införd i tillämpnin
gen. Befiunes boktryckare afgifvit oriktig 
uppgift om författare, ehuru den af den till
talade erkännes, drabbar ansvaret boktryc
karen. Mellanmeningeu om ett falskt er
kännande är berättigad, för att hindra ett 
ansvaringssystem under ny form, men vl 
tro icke att den är af så genomgripande vigt 
för lagens tillämpning, att den ej kan utan 
fara borttagas, i fall derpå skulle yrkas.

livad som torde möta största motsägel
sen är utskottets medlingsförsök i afseeu- 
de på juryns sammansättning, då utskottet, 
i stället för att jurymännen skulle i de stä
der som icke lyda under landsting väljas 
af stadsfullmäktige, såsom förlidet år var 
föreslaget, nu i fråga sätter att de inom 
dessa städer till val i Andra kammaren be
rättigade personerna skulle först utse en 
elektorskår af 25 personer, hvilken skulle 
för staden verkställa det val som för lands
tingsområde tillkommer landstinget. Denna 
kompromiss torde i all sin välmening icke 
komma att tillfredsställa någondera sidan, 
hvarken deras som ause att stadsfullmäk
tige äro fullt berättigade att icke krän
kas genom ett alldeles omotiveradt miss
troendevotum, då de i öfrigt i alla afseen- 
deu motsvara landstingsmänneu, eller det 
radikala partiets, som i stadsfullmäktige en
dast ser »penningemeuuiskor» och folkför- 
tryckare, men som i den föreslagna val" 
manskåren troligen kommer att se blott cu 
iiy upplaga af stadsfullmäktige. Skulle kain- 
rarne för öfrigt blifva ense om lagens an
tagande att hvila till nästa riksdag, me» 
icke kunna samsas om juryns sammansätt" 
ning, synes det oss ganska lämpligt att 
tryckfrihetsnämden finge tills vidare, bibe
hållas såsom den är; ty ehuru principvidrigt 
det må vara att domare i brottmål välje5 
till två tredjedelar af parterna, och de» 
egentliga domstolen har fullt i sin hand
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ntt genom valet af den återstående tredje
delen afgöra utgången efter sitt eget sinne, 
Sa är likväl för öfrigt så mycket vunnet, 
att jnrysainmanställningen utan fara kan 
lenanas sådan den är, till dess man kan 
förena sig om något bättre.

För det ultraradikala partiet, som finner 
det vara en oafytterlig mensklig rätt att 
P" en lejd usling kasta straffet för sina egna 
öfverträdelser, faller det sig lämpligt att 
atropa konstitutionsutskottets förslag såsom 
ett försök att i grund mörda både tryck- 
■ihet och folkfrihet. Så talar i synnerhet 

den halfveckotidning hvilken, ensam i huf- 
vudstaden, såsom vi tro, ännu begagnar 
'yrda ansvaringar. En reservant mot ut
skottets utlåtande, hr Ola Jönsson i Kungs- 
'"lt, förer alldeles samma språk. En per
son — vi antaga hr mureriarbetaren D—r

kan vara högst aktningsvärd och hafva 

så stort intresse för allmänna angelägen
heter, att han vill ställa sig i spetsen föl
en tidning, äfven om han händelsevis skulle 
sakna det omdöme och de kunskaper som 
fordras för en tidningsutgifvare. Han väljer 
då sådana personer för hvilka han liar för
troende, och öfverlemnar åt dem att be
stämma tidningens innehåll, endast ät sig 
sjelf förbehållande rätten att bära straffet 
för deras lagöfverträdelser. Med personer 
som yttra något sådant kan det ieke kom
ma i fråga att inlåta sig i någon diskus
sion, ty kärleken till »Fäderneslandet» låter 
icke argumentera med sig. Vi anteckna 
endast att deras antal betydligt sjunkit på 
de båda sista åren, och vi hafva det för
troende till Andra kammarens rättsinne och 
upplysning, att ett öppet förfäktande af 
sådana grundsatser der nu mera skall mö
tas med afgjordt ogillande.

Strödda underrättelser.
förstörde ett heît 
ej hört talats om den

Eu växt som
•"iKe. Hvem har
'""erikanska aloen, Agave amerieana, eller, 
?°ni den pj landets språk kallas, Maguey ? 

siina planta utgör en af de stora egen- 
,Ul"ligheterna i Mexicos växtverld. Aloen 

sJ'dt kan endast gifva oss ett svagt begrepp 
“tu Maguey. Den är en stor jettealoe. 

la" en rosett af 10 till 15 fot höga och 
a fot breda, taggbeväpuade aloeblad skju- 

^er e'i stängel af 25 fots höjd lodrätt upp, i 
v"rs spets de gula, läderartade blommorna 

i en spets, bildande en tummelplats 
.°’ insekter och kolibris. Växtens blad 
'l 0 Here turn tjocka, mycket porösa, och 

'J’före ovanligt vattenhaltiga. I midten 
denna bladrosett, som ofta består af 8 

^"da till -[q enstaka blad, hvilka utbreda 
? det. ena öfver det andra, bildar sig 
''Mens hjerta, hvarur blomskaftet upp- 
. Liter, och detta hjerta måste obarmher- 

I ? bortskäras, innan den kommer till 
1, ,°!.nnif1> så v'da växten skall gifva det 
Cj. 0|hda Agavevinet. Redan ensamt der- 
u.’le är Maguey en poetisk växt, ty det 

dl henne som de flesta skalder: man för- 
I),01 hennes hjerta för att derpå få vid den 

°diga källan fröjda sig af dess sånger, 
•'-gavevinet dier, som det af mexika- 

kallas, Pulque, var allt ifrån histo- 
"s början indianernas älsklingsdryck, och 

de påstå att till följe af deras stora kär
lek för giftet hade de blifvit enerverade 
och gjorda till dåliga meuniskor. Nu dricka 
de likväl, lika som förr, troligen emedan 
de anse att det nu hos dem ej gifs något 
mer som kan förderfvas.

Totalintrycket af agaven är fruktans- 
värdt: den har den stela karakteren som 
tillhör landet, och har i sitt yttre ej nå
got försonande, som så många andra busk- 
växter, hvilka stå emellan nakna klippor. 
Målaren skulle finna det svårt att anbringa 
maguey i sina landskap; den vill uppträda 
som ett helt för sig och ej behandlas som 
staffage. Likväl, eller kanske just derföre, 
utgör den en egendomlig bild, och den 
som ej är van att låta sig och sina fanta
sier spatsera på rosor och förgät-raig-ej 
skall här ibland bergen finna den helt och 
hållet på sin plats. Men det yttre är på 
långt när ej så intressant som det inre. 
Hvad skulle en amerikansk farmer, som i 
hela sitt lif icke har odlat annat än råg, 
hvete och mais, säga om denna atzekiska 
gigant, hvaraf ett ouppvuxet barn dricker 
mera kraft än ett af helt sädesfält—hvars 
lifstid är 15 år, hvars stela och kådiga blad 
tyckas vara en afföda af jordrevolutionerna, 
eller ett slags hemskt koketteri af de vul
kaniska krafterna?

Sättet att erhålla Magueysaf'.eu är enkelt



nog. Om agaven har uppnått sin mognad, 
det vill säga den ålder då det just vill drif- 
va sitt blomskaft i höjden, så utskäres ur 
midteii af dess bladrosett hjertat, hvarige- 
nom man får en ofta 2 fot djup och 
fot bred vegetabilisk klyfta, hvarest nu all 
saften inströmmar, som växten hade behöft 
för att bilda och nära sitt blomskaft. Den 
der sig samlande saften kallas Aguainiel 
(honingsvatten), derföre att den är ovan
ligt söt, och dagligen måste insamlas två 
eller tre gånger, emedan annars skulle det 
naturliga, särdeles rymliga kärlet rinna öf- 
ver. Saftens insamling verkställes af »Cla- 
chigueron» på följande sätt. Denna person 
har med sig en temligen lång, urholkad 
flaskkurbits, som upptill är bred och nedtill 
spetsig. Denna sticker han i honungsvatt- 
net och fyller den genom att utsuga luften. 
På ryggen bär mannen en säck af svinläder, 
hvari han låter saften rinna. Härpå upp- i 
rifver han med ett hvasst jern den blö
dande plantans porer, på det att de ej 
skola blifva slemmiga, betänker öppningen 
med en sten och fortsätter sin tur från 
den ena plantan till den andra, ända tills 
säcken är full. En af de yngre skalderna 
i Mexico har derföre rätt, då han i en 
qvatrin yttrar: »Pulquen skulle vara den 
förträffligaste dryck, så vida den icke luk
tade så rysligt svinläder. Lika så är det 
med folket: det vore godt och duktigt, så 
vida icke dästa prester förderfvat det.»

Den erhållna pulquemosten är så söt att 
man kunde erhålla socker deraf, så vida 
detta betalade sig. Mosten har en mjölkig 
färg, som först försvinner med jäsningen; 
för att påskynda denna tillsättes litet gam
mal pulque, och derefter lemnas massan i 
ro uti säckar, ända tills man fått den 
hvitgrå, syrligt luktande dryck, som in
tages af de törstiga struparne i hufvudsta- 
deii redan tidigt på morgonen, för att det 
tills aftonen skall blifva ett tillbörligt rus. 
Har massan jäst, så skickas den sedan i 
blott till trefjerdedelar fylda säckar, emedan 
den deri innehållna kolsyran är så stark 
att den skulle spränga hvarje annat kärl 
och för fulla säckar. Pulquens smak är en ■ 
obeskriflig, och man måste först vänja sig 
vid den, innän man finner den dräglig. 
I alla fall måste man under de första må
naderna hålla sig för näsan, då man dric
ker den, emedan den ger ifrån sig en lukt, 
som lifligt erinrar om de hudar hvari 

den transporterades. Yngre pulque sma
kar angenämt sötsurt, äldre har en skarp, 
ofta bitter smak, men föredrages af alla 
äkta pulquedrickare för den andra; båda 
slagen uppväcka liksom alla mousserande 
drycker en stickande känsla i näsan, som 
betydligt förhöjer njutningen.

Odlingen af Maguey är ganska enkel. 
Innan den gamla plantan dör, lemnar bon 
en familj af sex eller åtta små agaver. 
Sedan dessa blifvit två eller tre år gamla, 
tager man dem ur jorden, och rycker af dem 
alla de yttre bladen, med undantag af de 
tre melleréta. På några Rancheros utplan- 
tas de derpå genast, hvar och en på 16 
qvadratfots afstånd. På andra Maguey- 
plantager låter man den unga plantan lig" 
ga Here månader, innan man åter plante
rar den, för att härigenom döda den gula 
masken,som skall uppehålla sig i den samma- 
Mellan agaverna kan man då i alla hän
delser utså säd, om jorden tillåter det. 
Intet väder, hvarken frost eller hetta, regn 
eller torka, angriper nu mera plantan, och 
hon växer fort, liksom trotsande naturen 
och klipporna. På den sterilaste jord upp* 
suger den små vattenmassor och förvand
lar dem till sött för menniskorna. E» 
Maguey behöfver 8-—1.5 år, innan hon upp
når sin blomstringstid och samtidigt sin 
saftproducerande period; men då ger hon 
20 dagar, ända till 6 månader efter hvar
andra, honingsvatten, och detta till en vigt 
af 1,500—4000 skålp. under hela tiden- 
Ofver 2,000 agaver kunna planteras på en 
mexikansk Caballeria, och efter 8 till 15 
år är hvar och en af dessa plantor värd 
5 dollars årligen, med afdrag af alla kost
nader, eller i rent netto.

Maguey-bruket afkastar efter alla beräk
ningar fulla 80 proc, för år. Plantorna 
förlora dock allt värde, blifva sjuka och 
dö bort, om den stora gula masken visat 
sig i dem, hvilkeu indianerna förtära så
som ett slags potkes eller »Magueysmör”> 
och som sjelfva kejsar Maximilian skall 
hafva funnit högst välsmakande.
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