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^JAT/O^
VECKOSKRIFT

FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N: 15. Lördagen den 13 April 1872.

Regleringen af Hufvudtitlarne.
Genom de samfälda voteringar som egde 

1Utn i slutet af förra veckan har det huf- 
''Udsakligaste af riksdagens finansiella ar- 

ßte blifvit fullbordadt. Väl återstå ännu 
n"gra enskilda punkter, som inverka på 
’■Vsregleringen, och som ännu icke varit 

^°i‘emål för riksdagens profiling, bland hvil- 
a yi här endast nämna kongl. maj:ts pro

position rörande borttagande af tidnings- 
f arnpeln och dess ersättande med en afgift 
°1’ periodiska skrifters befordran genom 

Postverket; men sådana enskildheter kom- 
?a icke att i någon vidsträcktare mån för- 
at>dra statsregleringens karakter, och ehuru 

et ännu är för tidigt att uppställa någon 
a män siffertablå, kan man bilda sig ett 

bligen noggrant omdöme om kamrarnes 
jj^hushållningsgirundsatser. Det kan då 
h e 1 allmänhet klagas öfver någon nidsk- 
A!" a riksdagens sida; snarare tro vi att 
nil °st'El'oten gått vida längre än man i 

faänhet väntat.
। 'et är naturligtvis de båda hufvudtit- 
)' ,lle som afse landt- och sjöförsvaret, 
p« *a fordrat de största uppofifringarne. 
H Pjerde hufvudtiteln har riksdagen, med 

antag för det ifrågasatta kavallerietablis- 
llvl.ll?ntet i Landskrona, beviljat nästan allt 
fg *! .. ’geringen begärt. Genom åtskilliga 
Mb&!Loch anslag till fortsättning af 
gjfy IJa^e organisationer, har riksdagen med- 
a v,t en stegring i hufvudtitelns ordinarie 

s ag med något öfver 000,000 rdr, me

dan såsom extra anslag blifvit anvisade 
något öfver halfannan million för artille
riets organisation och fullständigande af 
dess materiel, fästnings- och positions- 
kanoner, infanterigevär och bygnader för 
deras förvarande, något öfver en million 
för befästningar, omkring 800,000 rdr för 
intendenturens behof, och till påbörjande af 
kasernbygnad för Svea artilleriregemente 
450,000, så att hela extra anslaget på denna 
hufvudtitel, inbegripna anslagen till skarp- 
skytteväsendets befrämjande, topografiska 
kåren m. m. uppgår till den betydliga sum
man af 4 millioner rdr.

I afseende på sjöförsvaret har visserligen 
tillmötesgåendet varit mindre, men om man 
tager i tillbörligt betraktande det outredda 
skick hvari frågan om sjövapnet befinner 
sig, och den mindre tillfredsställande form 
hvari kongl. maj:ts proposition i denna del 
frambars för riksdagen, en »tarflighet», som 
också bief af en framstående talare i För
sta kammaren accentuerad, så må man icke 
deröfver förundra sig. Riksdagen har i alla 
händelser visat sin goda vilja, då den 
utom åtskilliga förhöjningar på de ordina
rie anslagen anvisat extra anslag till ett 
belopp af nära två millioner, hvaraf 217,000 
rdr till verkstäder vid Carlskrona station, 
430,000 rdr till handvapen och kanoner 
jemte ammunition, 350,000 till minattiralj 
och minmateriel, samt 700,000 till byg
gande af krigsfartyg, för hvilket senare än-



— 226 —

damål kongl. maj:t äskat 3 millioner, hvaraf 
1,700,000 rdr vora afsedda att utgå under 
1873 års statsreglering.

Icke heller för de intellektuella behof- 
ven har riksdagen visat sig likgiltig, och 
det länder Andra kammarens majoritet till 
stor heder att hafva anvisat ganska betyd
liga belopp för sådana ändamål, äfven der 
kongl. maj:t icke tilltrott sig att göra sig 
till deras målsman. Den senare omstän
digheten är särdeles anmärkningsvärd. När 
ett universitet eller en vetenskaplig kor
poration vänder sig till landets regering med 
anmälan af små men trängande behof, icke 
uppgående till mer än några få tusen riks
daler, mötes den afvisande af den myndig
het som i högsta hand har att vårda upp
lysningen, men en enskild representant be- 
höfver endast, för den del af riksdagen som 
eljest gjort den största sparsamhet till sin 
grundsats, göra tydligt hvad sådana saker 
verkligen betyda, för att finna tillmötes
gående och behjertande.

Den samfälda votering som anställes 
efter § 65 Riksdagsordningen i sådana 
frågor om statsutgifter, eller bevillning, eller 
angående riksbankens eller riksgäldskonto- 
rets styrelse och förvaltning, inkomster 
eller utgifter, i hvilka kamrarne fatta stri
diga beslut, hvilka icke på vederbörande 
utskotts förslag kunna blifva sammanjem- 
kade, är icke utan sina konstitutionella 
betänkligheter, men vi känna för tillfället 
ingen bättre utväg att lösa meningsskilj
aktigheter mellan två politiskt lika berät
tigade kamrar, och den är obestridligt ett 
stort framsteg från de förstärkta utskotten, 
som efter den gamla riksdagsordningen i 
motsvarande fall beslöto med rikets stän
ders rätt. Det är emellertid af stor vigt 
att denna form för besluts fattande icke an
vändes i vidsträcktare mån än grundlagen 
bestämmer, men försök att utsträcka para
grafens tillämpning på ett sätt som kan 
blifva högst betänkligt hafva icke uteblifvit. 
Vi hafva i en föregående uppsats haft till
fälle att uttala vår öfvertygelse om grund
lagsvidrigheten af den samfälda voterin
gens användande på slitandet af tvister 
kamrarne emellan rörande de ordinarie in- 
komsttitlarne, om hvilka § 65 Riksdags
ordningen icke har något att förmäla, och 
det är oss en stor tillfredsställelse att in- 
hemta, att all tanke på samfäld votering 
i fråga om mantalspenningarne nu mera 

lärer vara öfvergifven. Men det är en an
nan sak, som stundom förekommer och 
som äfven vid den sista samfälda voterin
gen egde rum, hvilken vi för vår del icke 
anse fullt riktig. Man väcker förslag om 
en skrifvelse till kongl. maj:t i ett eller 
annat önskningsmål, ett ärende som enligt 
grundlagen ovilkorligen hörer under till
fälligt utskotts behandling, men dessa sär
deles nyttiga utskott, så ofta de rätt an
vändas, det vill säga sammansättas af per
soner med speciella insigter i de frågor 
som de hafva att behandla, hafva icke kun
nat göra sig populära i Andra kammaren, 
och det anses der att snart sagdt hvarje 
förslag som hänvisas till ett tillfälligt ut
skott är på förhand dömdt till förkastelsc. 
Det har derföre blifvit en vana att vid 
hvarje motion om sådan skrifvelse så vidt 
möjligt hänga en anslagsfråga, för att bringa 
det hela under statsutskottets behandling 
och sedermera, i händelse af olika beslut 
kamrarne emellan, under samfäld votering. 
På detta sätt sammanknytas saker med 
hvarandra, som icke hafva någon naturlig 
förbindelse. Vi erinra i detta afseende en
dast om hr Dufvas motion i Andra kam
maren, rörande ett litet anslag till ett par do
center vid Carolinska institutet, i ändamål 
att dermed framtvinga en skrifvelse med an
hållan om befogenhet för detta läroverk att 
anställa medicine kandidatexamen. Det 
skall, såsom vi hoppas, snart visa sig, att 
detta syfte vinnes på den rakare och rik
tigare väg som blifvit vald af en annan 
motionär, alldeles oberoende af anslagsfrå
gan, hvilken kongl. maj:t icke lärer un
derlåta att upptaga, i fall sådant befinnes 
nödvändigt sedan hufvudfrågan blifvit af- 
gjord. På samma sätt hade en annan 
motionär i samma kammare väckt förslag 
om sammanslående under en gemensam 
styrelse af de särskilda tekniska lärover
ken i hufvudstaden, med påhängande af ett 
förslag om anvisande af medel till en uu- 
dersökningskomité, och riksdagen har så
lunda blifvit tvungen att i en enda vote
ring besluta öfver två särskilda frågor, 
hvilka icke hafva något sammanhang med 
hvarandra, och hvilka ovilkorligen borde 
hafva blifvit hvar för sig afgjorda. För 
upprättandet i hufvudstaden af en teknisk 
högskola, bildad genom föreningen af Tek
nologiska institutet, Krigshögskolan, Skogs
institutet, Farmaceutiska institutet och Un-
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dervisningen för landtmätare, samt för an
visande af 3,000 rdr, hvilka för detta än
damål skulle, såsom statsutskottet tillstyrkt, 
ställas till kongl. majzts förfogande, höjde 
sig i Första kammaren ingen enda röst, 
och vi tvifla att någon äfven i Andra kam
maren, utom naturligtvis motionären, gjort 
S1g särdeles reda för frågan, då det ovän
tade inträffade, att kammaren på en enda 
talares framställning, utan annan diskus
sion, och utan votering, befans färdig med 
sm öfvertygelse i en af de största och mest 
invecklade undervisningsfrågor som någon
sin varit under riksdagens behandling. Ge
nom utgången af den samfälda voteringen, 
1 hvilken Andra kammaren förmodligen an
såg konseqvensen erfordra anslagets bevil
jande, har riksdagen på visst sätt tagit på 
liand i en stor fråga, på hvars behöfliga 
Utredning den icke spilt en halftimmes tid, 
°ch det löjliga har inträffat att representa
tionen stält till kongl. majzts förfogande 
®n lapprissumma, som regeringen hvarken 
oehöfver eller kan med någon sannolikhet 
använda till någon nytta, emedan den är 
alldeles otillräcklig för det afsedda ända- 
"lålet och kongl. majzt icke saknar medel 
Pa Sjette hufvudtitelns besparingar att au- 
0,'dna en komité för frågans behöriga ut- 
redning.

l)et synes oss alldeles gifvet att i så- 
ana fall bör beslutet i hufvudsaken först 
attas oberoende af de kostnader som kunna 
...'va förenade med dess utförande, och att 
Ol'st derefter anslagsfrågan bör tagas i be
aktande, i fall de erforderliga medlen äro 

J1 den betydenhet att kongl. majzt der- 
saknar utvägar. Att på detta sätt haka

J... °P två alldeles skilda saker är efter vårt 
0|menande lika orimligt som riksdagen 

®värdigt; emedan det är att under pre
ßten af en anslagsfråga inskjuta pröfnin- 

af ett helt annat ärende, hvars utred- 
n8 faller helt och hållet utom statsut- 

^ottets befogenhet. Vi önska derför att 
‘‘tsutskottet vid kommande riksdagar måtte 

jls<' ifrån sig så beskaffade frågor, så att 
förkastliga praxis som håller på att få 

'.l d måtte för framtiden bliiva omöjlig
gjord.
s. * skola i det följande fästa uppmärk- 
v “pten vid en eller annan af de öfriga 
^..^'ngarue, som synas oss erbjuda någon 
ic^vårdighet, och vi kunna till en början

e annat än med stor tillfredsställelse er

känna den ovanliga påpasslighet hvilken 
båda kamrarnes ledamöter vid detta till
fälle ådagalade. Då riksdagens båda kam
rar för närvarande räkna 317 ledamöter, 
af hvilka de båda talmännen icke deltaga 
i omröstningarne, så att det högsta röst
antalet som kan gifvas är 315, eller med 
afräknande af den i Andra kammaren af- 
lagda förseglade sedeln 314, så kan det 
anses högst tillfredsställande att i medel
tal afgåfvos 300 röster, ända till 307 i 
några särskilda voteringar.

Äfven den förmodan, hvilken vi hört en- 
skildt uttalas, att Andra kammaren denna 
gång skulle blifva frikostigare med för- 
troendevota än någon väntat, har till en 
icke ringa del besannat sig, mest likväl i 
fråga om halfva skyddsafgifteus borttagande. 
Första kammaren, som förut förkastat den 
kungliga propositionen med 77 röster mot 
17, visade sig strängt konseqvent, då den 
nu afgaf 97 röster emot och 23 för det 
kungliga förslaget, hvaremot Andra kam
maren kom chefen för finansdepartementet 
till hjelp med icke mindre än 141 röster 
mot 41. Vi missunna honom icke denna 
framgång, som till en stor del torde hafva 
sin grund mer i de väl berättigade sym
patierna för hans redbara och älskvärda 
personlighet än i något erkännande af rik
tigheter af hans finanssystem; icke heller 
kan det falla oss in att sörja öfver sjelfva 
det faktum att en kapitationsskatt blifvit 
nedsatt. Men icke desto mindre anse vi 
beslutet ganska beklagligt. Det skulle på 
det högsta öfverraska oss, om någon enda 
af de 14,000 medlemmar af landets ar
betareföreningar hvilka nyligen hos kongl. 
majzt petitionerat om politisk rösträtt, skulle 
finna presenten af 40 öre för man och 20 
öre för qvinna vara någon välgerning värd 
att tacka för, eller någon anledning att 
afhålla sig från socialistiska funderingar, 
och hvad landtbefolkningen beträffar, så är 
det, med ganska få undantag, husbönderna 
som skörda fördelen af skattens efterskän
kande: för husbönder med många tjenare 
blir lättnaden ingalunda obetydlig. Men för 
skatteregleringen i dess helhet kommer detta 
beslut att medföra ofantligt mycket trassel 
och principlöshet. Vid förra riksdagen bi
fölls kongl. majzts förslag om indragning 
till statsverket af den hälft af skyddsafgif- 
ten som förut utgått till kommunerna så
som bidrag till underhållet af deras folk-
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skolor. Vid denna riksdag efterskänkes 
den andra hälften, som förut ingått till 
statsverket. Hvilken ny finansidé skall nä
sta-riksdag hafva att frän tronen förvänta 
i afseende på dessa fattiga ören, hvilka i 
så hög grad lyckats göra sig till föremål 
för kongl. maj:ts nådiga uppmärksamhet? 
Man kan väl sätta i fråga, om en skatt 
med ett så futtigt belopp som 40 och 20 
öre bör tillåtas vidare qvarstå och belamra 
debiteringen, eller om icke äfveu den se
nast till statsverket indragna halfvan bör 
efterskänkas. Men hur går det då med 
mantalspenniugarne. hvilkas borttagande 
varit så lämpligt, om blott regeringen hade 
tagit saken om hand och framstält förslag 
till sådana anordningar i afseende på kur- 
husafgift och andra pålagor som deraf äro 
beroende? Det torde ej vara långt till den 
tid, då en oemotståndlig stormlöpning kom
mer att öppnas mot mantalspeuningarne, 
och om sedan statsbehofven kräfva påläg
gandet af en kapitationsafgift, eller om 
riksdagen af politiska skäl finner en sådan 
böra ingå i beskattningen, skall riksdagen 
då må hända besluta en ny personlig be
villning, under den gamla benämningen 
skyddsafgift eller under någon annan? Och 
hur går det med de vid 1867 års riksdag 
förhöjda tullsatserna på kalfe och socker, 
om hvilkas återförande till deras förra be
lopp meningen inom båda kamrarne ett 
ögonblick syntes vara ense?

Sedan den tiden har också tillkommit 
en ny faktor, som icke skall underlåta att 
göra nytt krångel, i det kamrarne stannat 
i olika beslut om tullfriheten på fisk, och 
det torde kunna antagas att äfven denna 
tullsats, som i medeltal inbragt 130 à 
140,000 rdr, kommer att genom samfäld 
votering försvinna. Frågan blir då den, 
om statsverket kan, förutom de 600,000 
rdr som blifvit efterskänkta i och med 
halfva skyddsafgiften, äfven umbära de 
1,240,000 rdr hvilka uppkommit genom 
1867 års tullförhöjningar, eller om en så
dan efterskänkning är klok, äfven om den 
för nästa års statsreglering skulle kunna 
utan olägenhet vidtagas. I alla händelser 
skall sålunda den lättvunna segern komma 
att medföra allvarsamma olägenheter.

Med en obetydlig majoritet lyckades det 
för h. ex. justitie-statsministern att få bevil- 
jadt det af kongl. maj:t begärda förslagsan
slaget å 10,000 rdr för hofrätternas förstär

kande med extra divisioner, men det gick 
icke lika väl med de 900 rdr som regerin
gen äskat till förhöjning af anslaget för 
biträden åt tjenstemännen i Svea Hofrätt. 
Detta afslag kan emellertid icke tolkas så
som något misstroendevotum, ty som vo
teringen var den första på listan, hade 
ännu icke mer än 177 ledamöter af Andra 
kammaren hunnit att inställa sig af de 184 
som deltogo i den närmast följande vote
ringen, och det är icke sannolikt att nå
gon enda af de försenade skulle hafva rö
stat för afslag.

Redan i en föregående artikel hafva vi 
såsom en oegentlighet anmärkt regeringens 
förslag att i enlighet med förra riksdagens 
framställning öfverflytta militärattachéerna 
från Tredje till Fjerde hufvudtiteln. Andra 
kammaren vände om genast vid första be
handlingen, och då det nu mera icke fans 
någon den ringaste utväg att få 12,000 
rdr för två sådana embetsmän beviljade på 
Fjerde hufvudtiteln, kastade en stor del af 
Första kammaren om, så att utväg bereddes 
till den ena lönen åtminstone. Huru h. ex. hr 
utrikesstatsministern kommer att uppfatta 
detta votum, är oss naturligtvis obekant, 
men då 49 af Andra kammarens ledamöter 
afslogo anslaget på Tredje hufvudtiteln och 
ej mindre än 161 afslogo det på den fjerde, 
lärer väl beslutet icke gerna kunna tol
kas såsom en bifallsyttring. Lika litet 
kunna vi bilda oss någon föreställning, 
huru regeringen kommer att förfara. Det 
rimligaste vore väl, att i händelse ej kongl. 
maj:t finner annan utväg att underhålla 
militärattachéer både i Paris och Berlin, 
skicka en sådan till det senare stället, der 
han otvifvelaktigt bäst behöfves och kan göra 
oss den största nyttan. Möjligt är att 
han kan omvexlande uppehålla sig på båda 
platserna.

Det gläder oss mycket att förhöjningen 
i anslaget för indelta arméns och Verm- 
lands fältjägareregementes vapenöfningar 
från 1 million til 1,200,000 rdr, äfven 
som den af kongl. maj:t begärda summan 
till anskaffande af utredningspersedlar för 
beväringsmanskapet, 405,320 rdr mot 
150,000, blef af riksdagen bifallen, men 
vi kunna ej annat än förvåna oss deröfver att 
då i Andra kammaren 61 röster voro för 
bifall till det förra anslaget, funnos endast 
49 till bifall för det senare, ehuru man 
väl borde kunna antaga att beväringens
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goda utrustning skulle ligga denna delen 
af representationen mer om hjertat än den 
stående härens förökade öfningar. Första 
kammarens minoritet i den till försvarsver
ket hörande anslagsfrågan var ytterst obe
tydlig och vexlade från 25 till 12. Den 
förra röstsiffran afgafs i fråga om det af 
kongl. maj:t äskade anslaget af 32,944 
rdr 52 öre till uppföraade af ett exercis
hus för lifgardet till häst, men den bety
dande siffran af 144 från Andra kammaren 
gjorde ledsamt nog detta väl behöfliga an
slag om intet.

Oförsonligast var Andra kammaren mot 
chefen för sjöförsvarsdepartementet. Endast 
39 ville medgifva 6,400 rdr till arvoden I 
ät underingeniörer vid mariningeniörsstaten, 
och de 49 som ville unna honom de 30,000 
han begärt till aflöning åt extra maskinister 
och extra arbetare vid varfven, på hvilket 
anslag han med rätta lade så mycken vigt, 
kunde icke bringa det längre än till paria | 
vota, hvarför den i Andra kammaren af- | 
lagda förseglade sedeln måste öppnas — | 
för första gången, så vidt, vi minnas, i 
under någon samfäld votering — och lot
ten utföll vidrigt för sjöministern. En I 
ringa röstöfvervigt beröfvade honom äfven- 
ledes det lilla anslaget af 5,400, h vartill stats
utskottet nedprutat det för minafdelningen 
och dertill använda arbetare äskade belop
pet af 10,400 rdr. Om de för byggande 
af krigsfartyg beviljade medlen halva vi 
redan i det föregående talat. Det votera
des mellan 1,000,000 och 700,000 rdr, 
och det senare beloppet anvisades med 171 
röster mot 130, af hvilka senare 97 till
hörde Första och endast 33 Andra kam
maren. Vi hoppas emellertid att flottans 
angelägenheter nästa år skola blifva lika 
beredvilligt behjertade som landtförsvarets 
denna gång, och att regeringen då måtte I 
hafva bättre klart för sig, hvilka slags far- ' 
tyg den vill bygga.

Riksdagen nedlåter sig stundom att hög
tidligt rösta om någon ting som på hvar
dagsspråket plägar kallas för påfvens skägg. 
Rit räkna vi frågan om beräkningen af 
det till utgående från trafikmedlen förslags- 
v>s antagna anslaget till statens jernvägs
trafik, hvilket kongl. maj:t på ganska goda 
skäl föreslagit att höja från 4,300,000 till 
0,450,000 rdr. Under vanliga omständig
heter betyder en sådan beräkning ingen ting 
annat, än att en siffra i inkomstbetänkandet 1 

lägges till grund i stället för en annan 
siffra, och verkar i ingen mån på utgifterna. 
Här förefinnes emellertid en särskild sak, 
som kan blifva till hinder och förargelse. 
Den proposition hvilken antogs med 164 
röster, hvaraf 159 inom Andra kammaren, 
mot 137, innehöll nemligen »att det till ut
gående från trafikmedlen förslagsvis beräk
nade anslaget till statens jernvägstrafik blif- 
vit höjdt från 4,300,000 rdr till 5,184,000, 
eller med 884,000 rdr, och att häraf 100,000 
må användas till bestridande af kostnaden 
för utvidgning af Malmö station, dock en
dast under vilkor, att det för utvidgnin
gen behöfliga utrymmet inom Malmö hamns 
område kostnadsfritt, till staten afträdes.» 
Ett sådant vilkor, af riksdagen fäst vid ett 
anslag för statens egna behof, vore i hög 
grad obehörigt, liksom det under alla för
hållanden är oformligt, om ej kongl. maj:t 
hade andra utvägar att äfven utan den 
förhöjda beräkningen låta bereda nödig ut
vidgning af den i fråga varande jernvägssta- 
tioneu, i fall Malmö stad skulle vägra att 
utan ersättning afträda det erforderliga om
rådet.

Vi anteckna med nöje, att samtliga frå
gor om löneförhöjningar och pensioner blef- 
va bifallna, derigenom att i Andra kam
maren dels eu majoritet dels en ansenlig 
minoritet röstade för de högre beloppen. 
Den lilla hårdt hemsökta staden Strengnäs 
fick 20,000rdr utan återbetalningsskyldighet, 
en frikostighet som väi icke kan sägas vara illa 
använd. På detta sätt erhöll äfven landtmäte- 
rifiskalen sin löneförhöjning, och Slöjdsko
lan i Stockholm fick fulla medel till sin utgift
stat. Behandlingen af detta anslag i Andra 
kammaren var icke utan sin märkvärdighet. 
Flere talare hade visat befogenheten af den 
lilla förhöjning kongl. maj:t begärt med 
1,500 rdr, emedan i det föregående årets 
stat ingick samma summa såsom en bespa
ring, hvilken nu icke längre förefans, och 
eu af statsutskottets ledamöter hade, snarare 
ursäktande och förklarande än vederläg
gande, upptagit det framstälda yrkandet. 
Redan var diskussionen slutad, och talman
nens klubba höll på att falla såsom be
kräftelse på det svar kammaren ganska hög- 
Ijudt afgaf på den framstälda propositionen, 
då en hederlig folkrepresentant, som dittills 
sutit alldeles tyst, utan ringaste anledning 
af hvad som förekommit under öfverlägg- 
ningen stod upp och begärde votering,
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hvilken utföll med 26 rösters öfvervigt för 
afslag. Proportionen var ungefär enahanda 
i den samfälda voteringen, men här till
kom Första kammarens frikostighet, hvari- 
genom denna läroanstalt, uteslutande af- 
sedd för folkets barn, blef för denna 
gång satt i stånd att till förmån för de 
fattigaste af folkets barn fullgöra sina åtag
na förbindelser.

Deremot äro dessa folkets män mycket be
redvillige att offra pengar utan särdeles om
döme, när det är fråga om att tillfredsställa 
eu fantasi hos någon af dem som för till
fället förstått att tillvinna sig deras förtro
ende. Ett anslag af 2,500, att användas 
såsom arvoden för kringresande undervisare 
i husslöjd, gafs dels må hända till veder- 
mäle af tillfredsställelse med motionärens 
ryktbara anförande rörande de förenade ri
kenas diplomatiska och konsulsagenter, dels 
såsom inträdesafgift till en på ett föga 
grannlaga sätt i riksdagens egna lokaler, 
till stor obeqvämlighet för dess medlem
mar, anordnad exposition af trävaruartik- 
lar; derjemte anvisades till kongl. maj:ts 
disposition för innevarande år ett extra 
anslag af 10,000 rdr, att användas såsom 
reseunderstöd åt handtverks- och fabriksar
betare i de olika yrkena för besökande af de 
i utlandet under detta år anordnade all
männa konst- och industriutställningar. 
Den svenska husslöjden bör nu kunna finna 
en tillräckligt mäktig och upplyst målsman 
i landstingen, för hvilka den lilla allmosan 
af 50 rdr i statsmedel icke just icke är nå
got aktningsbevis, och om vi icke gå så långt 
som några personer, hvilka i reseanslaget åt 
handtverkare och arbetare, för att besöka 
de utländska expositionerna, endast se ett 
medel att befordra spridningen af Interna
tionale’s läror i vårt fädernesland, så måste 

vi högligen betvifla våra myndigheters för
måga att rättvist döma mellan de bundra- 
eller tusental af menniskor som täfla om 
delaktighet i sådana anslag, hvarvid ofta 
lärer hända att de djerfvaste och minst be
rättigade skjuta den blygsammare förtjen- 
sten åt sidan. De som säga staten hafva 
god råd att umbära dessa 12,500 rdr, och 
de ytterligare 3,000 som anvisades för un
dersökningen angående sammanslagning af 
de tekniska undervisningsverken, saknade der
emot alla utvägar att åt Sundhetskollegium 
anvisa ett ganska välbehöfligt litet anslag, 
hvilket hufvudsakligen skulle hafva kommit 
dess svagt aflönade yngre tjenstemän och 
vaktbetjening till godo.

Vi hafva gömt det bästa till sist. De 
stackars finska byamännen i Kukkola hade, 
såsom det nu mera blifvit upplyst, af oför
stånd och kanske på föranledning af någon 
personligen intresserad rådgifvare blifvit 
förmådde att på undantagsvis stränga vilkor 
mottaga ett beviljadt undsättniugslån, och 
en välvillig motionär i Andra kammaren 
hade föreslagit en efterskänkning. När saken 
första gången behandlades, afslog Första 
kammaren motionen, men sedan den på 
detta sätt gifvit sin hyllning åt den rik
tiga grundsatsen, lät den vid sista behand
lingen midhet gå för rätt och biföll, understödd 
af en stark majoritet inom Andra kammaren, 
med betydande röstöfvervigt den i fråga satta 
afskrifningen af halfva lånet. Detta var 
en god gerning af Sveriges riksdag mot 
några af den svenska kronans mest van
lottade undersåtar, och vi äro förvissade 
att den vackra handlingen skall, utom det 
goda medvetandet hon skänkt dem som 
utöfvat den, äfven i politiskt afseende 
medföra sin belöning.

Richard Wagner.
Wagner är ett sent namn i den svenska 

musikbildningens historia: först denna vår 
har man här varit i tillfälle att fullständigt 
höra en af hans operor, och bland dessa om- 
skrifningar för piano, två eller fyra hän
der, som komma från Tyskland och tjena 
att sprida bekantskapen — åtminstone en yt
lig bekantskap — med stora mästares arbe
ten, är det sällsynt nog att träffa något af 
Wagner. Om vi anse oss icke längre böra 

uppskjuta meddelandet af några underrät
telser om denna konstnär och hans sträfvan- 
den, så hafva vi högst ringa egen erfarenhet 
att åberopa, och icke mycket mer har den 
inhemska kritiken haft att lära oss. Lyck
ligtvis existerar i andra länder en hel 
Wagner-litteratur, till hvilken han sjelf 
lemnat de voluminösaste bidragen, och det 
fins i denna bokmassa icke så litet som är 
värdt vår uppmärksamhet.
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Wagner är nemligen icke blott musika
lisk kompositör; han är dertill en poet, 
som skrifver« sina egna texter, och oven i 
Kjobet en filosofisk konstkritiker, med en 
horisont hvars oerhörda vidd kanske be
redt konstnären större svårigheter än något 
annat. Wagner är dock icke den första 
musikkompositör som i skrift yttrat tankar 
om sin konst; Gluck har i sitt berömda 
företal till Alceste öppnat vägen och först 
uttalat den tanke som är sjelfva kärnan i 
M agners reformatoriska sträfvanden.

Denna tanke är ingen ting annat än 
den fråga som i alla tider föresväfvat de 
-stora tonsättarne, och hvilken ingen vän 
af denna sköna konst kan undgå att för 
sig uppställa: är musiken en sjelfständig 
konst, mäktig att med sina egna hjelpmedel 
framställa alla menniskohjertats rörelser, 
eller är hon endast en sida af detta ut
tryck, visserligen ett dekoratift element i 
den poetiska tanken, men ett så väsentligt 
att poesien sjelf utan denna bundsförvandt 
är ofullständig och haltande? Enligt de 
gamla estetiska föreställningarne måste frå
gan besvaras jakande: tonkonsten är ingen 
tjenarinna åt andra konster utan en suve
rän drottning inom eget område; hennes 
språk har icke det poetiska språkets be
stämdhet, men det har ojemförligt större 
omfång, tolkar bättre de dunkla men desto 
djupare rörelserna i det menskliga sinnet, 
°ch det talar till oss med en omedelbar
het, h vars verkan är så mycket oemot- 
Ståndligare som den icke är underkastad 
reflexionens kritiska profiling. Musiken 
talar på en gång till hela vår varelse, till 
alla både högre och lägre drifter.

Wagner nöjer sig icke med den mysti
ska halfdager hvari tonspråket målar mensk- 
l’ga situationer: han fordrar för dess skil
dringar ett så klart medvetet poetiskt mo
tiv att det kan uttalas i ord, men så rym
ligt att ordets konst icke ensam kan ut
tömma det, utan att tonen, färgen och 
formerna måste gemensamt tagas i anspråk 
för att bereda det ett värdigt och fullstän
digt uttryck. En sådan allkonst var det 
grekiska dramat, ehuru vi deraf icke hafva 
Ine>' än några af de poetiska texterna i 
hehåll; något sådant ville den moderna 
°Peran vara, men hon kan det icke, och 

skola straxt se skälet till hennes oför
måga. Wagner drömmer om ett nytt dra- 
ma> i hvilket alla de sköna konsterna skola 

med musiken samverka, och detta är för 
honom framtidsmusikens ideal. Huru vida 
han sjelf förmått att föra sin älsklings- 
konst ett verkligt steg framåt i denna 
riktning, torde vara bäst att ännu låta 
vara osagdt, men det är hans stora för- 
tjenst att hafva ärligt försökt, och denna 
förtjenst torde först af framtiden blifva till 
sitt fulla värde uppskattad.

Wagners egna personliga öden äro den 
bästa kommentaren till hans något dunkla * 
konstteori. Född inom det lägre embets- 
ståndet gjorde han för samma stånd sin 
första uppfostran vid Kreuzschule i Dres
den och Thomas-gymnasiet i Leipzig. Han 
var ett hoppgifvande trettonårigt ämne till 
en klassiskt bildad referendarie, kanske icke 
af första rangen men icke heller af den allra 
sista, när, såsom han sjelf berättar, konstens 
genius fick makt med honom och tvang ho
nom in på andra banor. Han hade börjat stu
dera engelska för att kunna fullt fatta Shak- 
speare, och det öfverväldigande intrycket af 
den britiska skaldens mästerstycken bär an
svaret för det första burleska uttrycket af 
hans barnsliga konstnärsgenialitet. Följden 
bief en monstruös tragedi, ett slags samman- 
gyttring af Hamlet och Kung Lear. Wag
ner säger sjelf om detta sitt förstfödda 
vidunder: »Jag hade under loppet af mitt 
stycke mördat fyratiotvå personer, och jag 
var tvungen att i brist på lefvaude per
soner låta större delen af dem åter upp
träda i femte akten såsom spöken». Un
der tiden hade ynglingen blifvit bekant 
med Beethovens, stora verk, och denna mä
stares musik till Goethes Egmont uppväckte 
lians entusiasm till den grad, att han på 
en gång insåg nödvändigheten att förse sin 
egen tragedi med ett liknande ackompag- 
nement, och som han saknade alla egna 
insigter i kontrapunkt och generalbas, bör
jade han genast, med all den sega energi 
som utmärker hela fortsättningen af hans 
törnbeströdda bana, studera några sådana 
teoretiska skrifter som voro honom mest 
oundgängliga för den första insigten i 
kompositionsläran. Dessa studier bestäm
de snart hans framtida verksamhet, och 
efter en kort vistelse vid universitetet sade 
han farväl åt alla tankar på embetsmanna- 
banan.

Tyskland är på en gång musikens och 
spekulationens hemland, och vi kunna en
dast förvåna oss att tonkonsten der i så
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ringa grad blifvit föremål för spekulation. 
Liebnitz såg deri ett otympligt försök af 
aritmetiken att beräkna hvad som icke låter 
sig beräknas; Hegel synes hafva saknat 
allt sinne för ton och färg, och i våra da
gar har estetikern Friedrich Vischer icke 
allenast öppet erkänt sin egen absoluta 
okunnighet i denna konst, utan äfven i sitt 
ställe satt en person, som mindre än de 
fleste borde hafva erhållit uppdraget att 
supplera honom. På ett större och mera 
genomträngande sätt bedömes tonkonstens 
uppgift af Arthur Schopenhauer. För denne 
skarpsinnige tänkare är musiken den ideella 
konsten par préférence, den enda af dem 
som ieke behöfver låna sitt innehåll från 
den yttre verlden. Musikkompositören är 
efter denna uppfattning den enda frambrin
gande konstnären; medan målaren, bild
huggaren och byggmästaren måste låna 
kläderna åt sina tankar från menniskoformen, 

den bundna formen föregått den obundna. 
Säkert är att rytmen aldrig kan i hela sin 
skönhet uttala sig utan melodi, hvilken på 
ett naturligt sätt liksom växer fram ur 
versens eller stanzens metriska bygnad. 
I sitt ideella sträfvande äro musiken och 
poesien endast hvarandras fyllnader; då en 
rik och starkt flödande känsla skall uttalas, 
är språkets strängt spekulativa bygnad nä
stan till hinders, under det att musiken en
sam icke har medel att med tillräcklig nog- 
granhet bestämma dess innehåll. Båda kon
sterna äro derför, genom sin svaghet lik
som genom sin styrka, hänvisade på hvar
andras bistånd, och den verkan de fram
bringa i förening blir större än den de 
hvar för sig kunna åstadkomma, förutsatt 
emellertid att de hvar för sig uppoffra en 
del af sina egendomligheter, hvilka skulle 
hindra uppnåendet af det gemensamma 
målet.

landskapet och bergens struktur, har ton
konstnären endast att hemta ur sitt eget 
inre. Vi lemna derhän, om den fysiska 
vetenskapen vill så helt och hållet gå in 
på tonskalans absolut eteriska beskaffen
het och dess fullkomliga osammanhang med 
deu yttre naturen; här låta vi filosofens 
resonnement gälla utan motsägelse. Enligt 
Schopenhauer lyssnar musikern endast till 
verldsandens röst, eller, hvilket är det sam
ma, till sin egen andes röst, då den talar 
till honom liksom i en dröm. Ty det är 
blott i drömmen, när själen är ostörd af 
sinnenas intryck, som ett sådant tillstånd 
af omedvetenhet är möjligt att uppnås, och 
det kan på alla musikförfattare tillämpas 
hvad Vogl sade om Schubert, att han kom
ponerade i ett tillstånd af clairvoyance.

Vi återkomma senare till det stora in- 
tressentskapet i frambringande mellan samt
liga sköna konsterna, såsom Wagner vill 
ha det, och hålla oss till en början till 
den närmare och intimare förbindelsen mel
lan de två, poesien och musiken, om hvil
ken alla folks äldsta traditioner berätta. 
Öfver allt var skalden och sångaren en och 
samma person; ja, det kan till och med 
sättas i fråga, om ej hela det menskliga språ
ket till en början var en sång, och om 
icke det rytmiska elementet, som i alla I 
talade språk finnes gömdt, och som det 
synes slumrande, fordom var det herskande I 
och ursprungliga: åtminstone känner histo- I 
rien knapt en enda litteratur i hvilken icke I

Wagners klassiska studier gjorde honom 
tidigt bekant med ett af de märkvärdiga
ste sätten bvarpå denna kompromiss mel
lan musik och poesi blifvit i tidernas längd 
försökt. Dramat är den högsta form i 
hvilken denna förening blifvit frestad, och 
ehuru vi känna högst litet om grekernas 
musik, veta vi att den i de lyriska delarna 
af det grekiska skådespelet hade en så 
framstående betydelse, att korsångernas 
metriska bygnad endast kan genom deras 
aptering för sången nöjaktigt förklaras, 

j Men det harmoniska elementet, som för
andligar musiken, derigenom att det så att 
säga rycker den undan tidens begränsning, 
efter som harmonien ju är en liktidighet af 
särskilda toner, var för grekerna i det när
maste obekant, och äfven sjelfva språkets 
rytmiska inrättning var ogynsam för melo
diens skönhet, för att icke tala om deras 
bristfälliga tonskala, i saknad af den stora 
septiman eller inledningstoneu, utan hvil
ken vi icke kunna tänka oss någon melodi. 
Hos grekerna var följaktligen musiken icke 
mycket mer än en taktaugifning, som tje- 
nade att förhöja rytmens styrka och reg
lera korens orkestriska rörelser. Hvilket 
långt och hemlighetsfullt utvecklingsskede 
denna konst hade att genomvandra, intill 

I den dag då Guido d’Arrezzo uppfann kon
sten att i nottecken på ett oförgänglig6 
sätt fixera hennes tankar, eller hon, efter 
två århundradens ytterligare polyfoniska öf- 

! ningar i deu nederländska skolan, på en
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gång uppträdde såsom den moderna mu- 
S1ken hos Orlando Lasso och Palestrina.

Poesien höll ej jemna steg med denna 
konstutveckling, och ehuru dramatisk i sin 
Ursprungliga form, blef den italienska ope
ran i sin hela inrättning snart beroende af 
den musikaliska intentionen, i det vissa mu- 
S1kaliska former, såsom arian och finalen, 
ueri upptogos utan allt afseende på poe
mens fordringar. I tidernas lopp blef skal- 
Uen kompositörens slaf och måste skrifva 
®*ua texter — libretti, såsom de föraktligt 
kallades — helt och hållet efter tonsätta
rns föreskrifter. Till och med menuisko- 
rosten förlorade sin höga betydelse såsom 
U'unniskosjälens språkrör och nedsjönk till 
rangen af ett instrument, ntan annan upp- 
K'ft än att på ett så fördelaktigt sätt som 
JUùjligt göra sin egendomliga klangfärg gäl
ande. I några fall synes det nästan som 

®ni man användt orden endast för att icke 
ehöfva låta sångaren upprepa menings- 

,®sa vokaler. I bästa fallet tjenade deras 
'unehåll till att gifva kompositören en flyk- 

fingervisning, om han borde skrifva ett 
molto lacrimabile eller ett allegro 

Con brio. Om någon annan förtjenst hos 
P°einet än dess lämplighet att läggas till 
Kiund för en musikalisk komposition kunde 
..appast blifva fråga. Fadaisen och orim- 

Rheten i sådana arbeten gränsa i allmän- 
,ef till det otroliga, och vi nästan trotsa 

ilkeu som helst att kunna utan afsmak, 
. J6}- åtminstone med fullt nöje, läsa från 
l^i'jan till slut en operalibrett. Detta för- 

‘Ulande kunde icke i längden undgå att 
e‘ka på musiken, som snart förlorade all 

P°etisk betydelse och nedsjönk till en dans- 
">i för berömda solister, hvilka nu behand- 
Ue kompositören med samma öfvermod 

t°rt' denne förut behandlat poeten. En om- 
ckt kastrat, en bortskämd prima donna, 

oumbärlig tenor, skrefvo drakoniska la- 
°ar för det musikaliska snillet.
sjJe stora tyska kompositörerna vände 
(|n Protesterande mot denna urartning hos 

U italienska operan, som af en rent konst- 
g: i 8 produktion gjorde försöksfält för 
jJnifsvåldiga virtuoser. Mozart, sjelf högre 
e8åfvad för musikaliska skapelser än nå- 

] 11 af hans samtida, stod främst i den 
• s‘inde raden, men Mozart var för mycket

‘°f ensidigt tonkonstnär, att han skulle 
ti' i?'a fürsökt en omskapning på rent poe- 

grund, vare sig af operan eller ens af 

sonaten, eller tillåtit sig den ringaste efter
gift af musikens företrädesrättigheter till 
fördel för den dramatiska ekonomien. Vi 
behöfva ju endast återkalla i minnet den 
scen i Figaros bröllopp, då pagen är 
gömd i grefvinnans kabinett, och hennes 
man, ursinnig af svartsjuka, när han finner 
dörren stängd, rusar bort efter de verktyg 
han behöfver för att uppbryta den. Så 
snart han är utom teatern visar sig Cheru
bino, och när han icke ser någon annan 
utväg att rädda sitt eget lif och sin mat
mors heder, håller han på att kasta sig ut 
genom fönstret. Det är periculum in mora, 
och hvarje sekunds dröjsmål kan blifva 
äfventyrligt, men Mozart vill icke försaka 
tillfället att anbringa en effektfull musik: 
Cherubino och Susanna börja sin bekanta 
duett, och grefven med sina verktyg och 
sin dragna värja får vänta utanför till 
dess de slutat.

Mozarts milda och polemikhatande na
tur var icke egnad att reformera den sceni
ska konsten, men träffande anmärker om 
honom en tysk konstkritiker, Fr. Hiiffer 
(Fortnightly Review, March 1872), att han 
så vida omedvetet skattade åt poesiens öfver 
höghet, som han aldrig kunde skrifva god 
musik till erkändt usla texter. Wagner 
säger om honom i sitt stora verk »Oper 
und Drama», att Mozart, »den mest abso
lute af alla musiker, skulle länge sedan 
hafva löst operans problem, om han blott 
träffat en poet, hvilken han med sin konst 
endast hade behöft att bistå; men han fann 
aldrig denna poet». Längre gick Gluck, 
som gjorde recitativet till ett verkligt ut
tryck för ordens mening, och det är an- 
märkningsvärdt att efter hondm hafva an
dra hans landsmän, liksom de båda itali- 
enarne Spontini och Cherubini, vid stora 
operan i Paris verkat i sainma riktning. 
Af de förre behöfva vi endast erinra om 
Meyerbeer, men vi skulle äfven våga till- 
lägga Offenbach, hvars styrka just ligger i 
hans stora förmåga att låta musiken tro
get tolka den uppsluppna och lättfärdiga 
språkfrasen.

Rossini’s långa musikaliska lefnad har 
efter Wagners åsigt icke fört operan framåt. 
Rossini kände sin publik, och försigtig, så
som de flesta af hans landsmän, förstod 
han mycket väl beräkna vidden af sina 
krafter och af dem draga det största möj
liga parti. Rossini hade inom sig en rike-
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dom af melodi, med hvilken icke många 
om ens någon tonsättare kunnat mäta sig, 
och det betyder icke mycket att mängden 
af dessa melodier sväfva på gränsen af tri
viala dansrytmer och sins emellan bära ett 
nog starkt syskontycke, ty han anstränger 
aldrig öfver höfvan sina åhörares eftertanke, 
och det är äfven i de svagare af hans 
operor, om vi så få uttrycka oss, en syd
ländsk landskapsskönhet, som i synnerhet 
är egnad att besticka ett nordiskt öra. Vi 
ville i detta afseende endast erinra om 
Tancredi och Mos'e in Egitto. Närmare 
operans bestämmelse ryckte Weber, den 
varmhjertade tonsättaren till Körners och 
Schenkendorfs patriotiska dikter. Vi skatta 
här i norden kanske icke särdeles högt 
den dramatiska halten af de motiv som 
Weber uppsökte i sitt fäderneslands medel
tidssägner, men hvem vet, om vi icke i Fri
skytten, utom af den i hög grad rena och 
affektationsfria musikaliska frasen, äfven 
omedvetet anslås i djupet af vårt sinne af 
den germaniska folkton som genomgår 
denne tonsättares skapelser?

En djupare sträng var anslagen af opera- 
diktarne, på samma gång som de sökte 
musikaliska motiv i nationalhymnerna och 
folkens tontraditioner, ty menniskorösten 
kunde nu mera endast undantagsvis använ
das såsom ett instrument, för att ådaga
lägga blott och bart bravur och ingen 
ting annat. Det dröjde icke länge förr än 
den sluge och lättfyndige Rossini begaf sig 
till de schweiziska bergen och återvände 
med en ofantlig skörd af alprosor, Kuhrei
gen och hornlåtar för sin praktfulla Wil
helm Tell. Vi hafva ofta sett upprepadt 
af tyska konstkritiker, att Rossini’s stora 
triumfer i denna opera förklaras endast och 
allenast genom den Gemiithsvertiefung, den 
andliga djupplöjning, som vederfors den 
sydländska kompositören under hans vi- ; 
stelse på germanisk mark. Vi skola väl 
akta oss för att med dem inlåta oss i några 
tvister i detta granlaga och intressanta 
ämne, och vi inskränka oss här till den erin
ran, att den germaniskt sinnesdjupe Auber 
icke försmådde att på Neapels kuster plocka 
upp dessa samma lazzaron-melodier, som i så 
hög grad beredde Den Stumma hennes fram
gång. Samma förfarande använde Meyer
beer och Halévy i sina historiskt-religiösa 
operor, och om än Wagner har rätt i den 
stränga, nästan förkrossande dom han fäl

ler öfver det obesvärade sätt hvarpå de» 
förre i Hugenotterna behandlar Luthers n'° 
numentala koral, så kan det väl icke neka6’ 
att denne i betydligt mått utvidgat de "10 
del hans konst dittills egde att uttryck8 
de djupaste och mest berättigade röreher 
inom menniskohjertat. Att ett naturlig8'6 
förhållande i och med dessa framsteg 111 
trädt i operan mellan musiken och P°e 
sien, är deremot något som vi icke vag 
påstå: libretton spelar ännu hos dessa i»13 
nyaste kompositörer i det allra närm88*6 
samma obetydliga och underordnade 1 
som förr.

Ilvad vi redan sett i afseende på oper8»’ 
inträffar i det allra närmaste äfven P‘ 
symfonien, ty äfven i sin högsta utvec 
lins kände den orkestrala musiken k»8l 
någon högre uppgift än att frambringa 
stor verkan genom samljudande tomnass0^ 
Musiken stannade inom sina egna tr8l1n|| 
råmärken, beundransvärda melodiska ° 
harmoniska kombinationer uppfunnos, 13»cf 
och Händel väfde af sina kontrapunkt , 
mäktiga och konstfulla polyfonier, men '» 
geu tänkte på att i dem inlägga den n|C 
vetna poetiska tanke som måste vara I» 
sikens högsta mål. Också anmärker M ag’’6^ 
att dessa stora mästare så litet bekynr» 
sig om ordens sammanhang med mus'8 
i deras körer, att snart sagdt hvilka teX 
som helst skulle kunna underläggas d»»» 
förutsatt att den metriska inrättningen >c . 
gjorde något hinder. Det var Beethov8» 
egna förunderliga storhet att känna ben 
vet af en klart fattad poetisk idé i s’1’. 
tonskapelser. Han upptog den gamle 
naturmålning, men förvandlade den Ira" 
naiv härmuing till ett medvetet medel 
uttrycka menniskoandens uppfattning "f1’ 
turens yttre företeelser. Derföre skref » 
också öfver sin pastoralsymfoni: Mehr A1 
druck der Empfindung als Malerei, hvd 
vi skulle vilja öfversätta så, att denna t° 
dikt är ämnad att skildra, icke naturen, u .j 
den tänkande men niskans s jälstillstånd 
betraktelsen af naturen. 1 denna mäst8' 
senare instrumentalverk är det vissa Ira6' 
bland hvilka man endast behöfver er’ 
om de långa, lätt urskiljbara reeitati' 
hvilka liksom söka efter uttryck för en 
eller mindre klart medveten poetisk ta» j 
Med Beethoven inträdde musiken förs 
siu rätta ställning såsom en syster j 
poesien, icke sjefständigt verkande 11
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Hoi'8'11 blifVit skrifven, och förnekar möj- 
'“•ten af allt vidare framsteg- på denna 

• Man torde icke böra taga detta helt 
----- orden, utan raedgifva att 

sådana som Schubert, Schumann, Liszt, 
s .....J samt åtskilliga bland vära egna 

“U lefvande sång- och synifoniförfattare 
ett stycke längre på den af Beethoven 

, fc*-‘ädda vägen samt genom hvad de fram- 
"fft visat pä en sådan förbindelse mellan 
*sik och poesi som den antydda.

linfjaSaien de föregående sidorna
a bildat sig en föreställning om hvad 

eft-erslräfvar, och de som haft till- 
» ( abb på vår förnämsta scen höra Den 
sik Holländaren, çller i enskilda mu- 
<■>)•!•' *S*a kretsar lart känna partier i piano- 
S(,|ail8ement ur hans öfriga operor, mar- 

ur Tannhäuser, introduktionen till 
kij en9rin och kanske en eller annan af deras 
I) e‘> skola må hända i någon mån bättre 
är®UPa hvad han arbetar för, och hvad det 
ick^Orn h“n kallar framtidens musik. Det är 
et/' första gången som framsteget ligger i 
g|.ci..s'a&s återgång. Wagner fann i det 
Oper'ska dramat en antydning om hvad 
for 811’ denna den högsta musikaliska konst- 

kunde och borde blifva; han for- 
e 1 sin ungdomliga fantasi ett poetiskt

ljudens egen skönhet, en målarinna af 
sjelfsvåldiga, om än aldrig så täcka geure- 
mlder, utan en bundsförvandt åt den poe- 
t>ska tanken, som mottager honom, för att 
llled sina medel stegra och återgifva ho- 
"°in såsom en ren och stark effekt. »Mu
nken», säger Wagner, »är en qvinna; kär- 
eken är qvinnaus natur, men denna kärlek 

ai en mottagande, som utan vilkor üpp
iger hvad en annan kärlek anförtror i 
dess förvar».

Inom dramat kunde Beethoven föga verka 
or denna reform; han skref blott en enda 

°Pera, under den tidigare perioden af sin 
e'nad, och denna är knappast att anse 

a»‘iorlunda än såsom en symfoni af men- 
,llskoröster och orkester. Men han skref 
eretnot något annat, nemligen sin nionde 

®y<nfoni, i hvars lina) äro inflätade de be- 
‘uinda körerna på Schillers Ode till Glädjen.

'dier kallar denna symfoni för det subli- 
ackompagnementet till ett ofantligt 

, atna> i hvilket menuiskoslägtet sjelf med 
j a dess tvifvel, smärtor, sorger och fröj- 
u är hjelten. Wagner säger, att Beetho- 

118 nionde symfoni är den sista som nä-
v "lJ*1 
‘ghet, 

baua.
P/.'1 hållet efter 

indan a 
. ' Benvald

„ ■ »vivituuc san 
> 1 ett stycke län 
beträp.i 
«ragt 

vidunder, och då han lärde känna Beetho
vens musik till Goethes Egmont föreföll 
det honom att hau ännu endast gjort sitt 
halfva arbete, och han blef musikus, för 
att kunna göra det fullständigt. Huru han 
utfört denna sitt lifs uppgift, kan först 
efterverlden rätt bedöma: vi kunna endast 
vitna att han varit trogen i sitt arbete.

Wagners personliga öden erbjuda ingen 
ting öfverraskaude. Han har dock, såsom 
nästan alla dristiga andar, varit hårdt pröf- 
vad af motgången och till slut blifvit nä
stan lika uppburen af medgången. En fat
tig och obemärkt kapellmästare i Riga, tog 
han sig före att skrifva sin första opera 
Rienzi, efter alldeles enahanda snitt som 
den italienska operan, med anspråk på att 
från scenen uttränga denna. Han begaf sig, 
försedd med Meyerbeers rekommendations- 
bref, till Paris, för att få henne uppförd 

j på stora operan derstädes, men misslycka- 
j des och förföll i en afgrund af elände, som 
' han sjelf i ett af siua verk med en hemsk 
I humor beskrifvit. Emellertid fullbordade 

han der Den flygande Holländaren, hvar- 
j till han hemtade motivet af en storm, som 
i öfverföll honom på en sjöresa från Riga 

till London. Något senare fick han sin 
Rienzi uppförd i Dresden och erhöll i följd 
deraf kapellmästareplatsen vid der varande 
teater, hvilken han dock förlorade, emedan 
han tagit del i upproret 1849. Han flydde 

i då till Schweiz, der han skref sin Lohengrin 
och en del af sin stora trilogi Niebelungen.

I En lång tid svärmade han omkring i Ita- 
I lien, der han fick några af sina teatraliska 
I verk uppförda, dock utan framgång. Hans 

sista oss bekanta opera är Tristan und 
Isolde. Huru han efter sina irrfärder slut
ligen fann en beskyddare i den unge ko
nungen af Bayern, och hvilka gigantiska 
planer han hyser för sitt fäderneslands mu
sikaliska och poetiska pånyttfödelse genom 
dessa efter grekerna imiterade festspel, 
som skola upptaga Here dagar, och för 
hvilka särskilda teatrar behöfva uppföras, 
hvartill hans rättrogna beundrare nu som 
bäst insamla medel, har genom tidningarne 
blifvit bekant, och de braskande tillställ- 
ningarne hafva öfver konstnärens person
lighet kastat ett skimmer af åtlöje, hvilket 
vi gerna vilja anse oförtjent.

Efter allt hvad som blifvit sagdt om Wag
ners konstnärssträfvande, är det klart nog, 
att han måste sträfva att ur operan aflägsna
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allt som gör henne pikant i modern me
ning: arian, duetten, trion; med ett ord, allt 
hvad som stöter på konsertsång, som ger 
anledning åt virtuosen att glänsa i kolo
raturpartier, är utan nåd och förbarmande 
dömdt till döden. Det är något antikt i 
anläggningen af hans stycken, och han rör 
sig helst med stora körer, instrumenterade 
med en ofantlig rikedom, icke sällan med 
prägeln af en gripande storhet, men icke 
mindre ofta utmärkta af långtrådighet och 
bisarreri.

Wagner har en stor mängd personer i 
sina stycken, och för att kunna skilja och 
individualisera dem är det musikaliska re- 
citativet, som han mycket älskar att be
gagna, icke tillfyllestgörande, utan en sär
skild uppfinning har blifvit af nöden. 
Denna består i en viss harmonisk eller 
melodisk kombination, ofta inskränkt till 
ett par noter, med hvilken han, såsom med 
en fanfar, införer den personlighet som der- 
med skall betecknas, och hvilken under 
loppet af dess uppträdande oupphörligt in
flätas i sången eller ackompagnementet. 
Wagner kallar det Leitmotive, hvilket skulle 
kunna öfversättas med tonsignal eller ton
stämpel; äfven saker och idéer betecknas 
på samma sätt. Då till exempel i början 
af Lohengrin osynliga englar från himme
len i en skål nedföra det mystiska Graal 
— Sang-réal eller frälsarens konungsliga 
blod — inträder, efter ett Here takter ge
nomgående violin-tremolo i de högre okta
verna, en sträuginstrumentalsats, som är 
»det heliga graalmotivet», och som under en 
mängd hemlighetsfulla modulationer fortgår 
och stegrar sig till en beteckning af messe- 
offrets fullbordan. Att sådana signaler 
kunna under vissa förhållanden frambringa 
en stor verkan, är lika naturligt som att 
de, använda såsom ett schema, måste med
föra en viss enformighet, som blir tröt
tande och andefattig. Häri visar sig Wag
ner en lika pedantisk räknemästare som de 
gamla torra kontrapuuktisterna; midt ibland 
melodiska och polyfoniska satser af verklig 
rikedom uppträda hans »hornlåtar» och 
»gånglåtar», och man ser igenom den rika 
instrumentala draperingen den osköna och 
oformliga trästommen, på hvilken den med 
godtycklig beräkning är upphängd.

Såsom vi förut antydt är Wagner sin 
egen librettförfattare. Hans poesi liknar 
mycket nära hans musik; det är ingen brist

på idéer, men allt är tillskuret i en så s*0 
skala att detaljernas utarbetning mer ’ 
sig bör vanvårdas och förbises. I behan 
lingen af språk och vers återstår myc 
att önska, och den tvungna alliteration®1^ 
som han älskar att begagna, är en k 
ersättning för saknaden af en ledig ° 
välljudande rytm. Sina ämnen henotarh’ 
helst från den tyska medeltiden, och 
tyckes som om hans förkärlek för (1®8 
ämnen med deras riddarsagor, trollp»® , 
och förvandlingar, af hvilka några 
komma mer än tillåtligt osmakliga, 8 
i något dunkelt sammanhang med de Pj 
litiska rörelser som nyss gjort Tyskl8^ 
till en ofantlig politisk bygnad, hvars 
redning och' försköning ännu återstår ‘ 
fullborda. Den moderne radikalens fork“ 
lek för ridderliga och katolskt myst*8^ 
motiv skola vi icke försöka att förkl» ’ 
möjligen finner han intet annat område, 1 
hvilket han kan göra folkmessigheten 
de nationella folksägnerna gällande I 
dessa stora musikaliskt dramatiska ’° 
fester, med hvilka han synbarligen W * 
blott en konstnärlig men äfven en pol' 1 
mening. , J

Man har förebrått Wagner att han, 1 
sträfvande att rena och pånyttföda op®1' 
sjelf i hög grad skattar åt den praktv^, 
nad som af den moderna operan gjort 
stan lika mycket en ögon- som öronfäg11^ 
Detta står till samman med hans öl' 
spända teaterdyrkan och hans efter 
tanke fullkomligt irriga föreställning ,. 
den sceniska konstens uppfostrande b®, 
delse. Wagner synes icke kunna heg11“, 
någon dramatisk poesi, som icke uppr 
med vidunderliga apparater, för vidun®^ 
ligt stora germaniska folkförsamlingar, 
upptager vidunderligt många timmar i 8 j 
der. Deraf detta' begrepp allkonst, sOin.|1j 
i det förbigående flyktigt nämt: alla sk°. 
konsterna indragas af honom såsom nl'(11 
arbetare i hans öfversvinueliga dram8; . 
kammarmusik får väl af honom knapt V1‘ ‘ 
lof att existera. j

Har Wagners, framtidsmaestrons, k0®, 
framtiden för sig? Utan tvifvel kan *•* 
ihärdiga och entusiastiska arbete i ton » 
stens tjenst icke vara helt och hållet . 
loradt, och det kan knappast fela att 
ju skall föra Beethovens och Webers 
ett godt stycke vidare framåt. Det > 
kommer oss vidare som om han med
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^loniska knytuäfve gifvit dråpslaget åt 
J 'talieiiska fioriture- och virtuosväsendet, 
j 611 rned detta negativa arbete torde hans

■'adskall vara väsentligen uppfyldt. Qva- 
,..n är ett högst aktningsvärd! verktyg i 

^.°uhetens tjenst, men han fick icke på 
lott att prunka i blad och blommor.

aSner är väsentligen en teorist, som gör 
la utkast i grofva streck, en konstruk

tör af mycken kraft och än mer djerfhet, 
men för hvars inre ögä de finaste skönhets- 
liniernas hemligheter icke alltid vilja gifva 
sig till känna. Efter honom kommer kan
ske dekoratören, som fyller och täcker de 
skrofliga ytorna med dessa finare arbeten 
hvilka först göra den sköna konstens palats 
till en varm och inbjudande bostad.

Blick på pressen.

lng i den närvarande bestämmelsen 
. Man har nemligen sagt 

( tyckaren skulle blifva efter det nya 
l‘'^t drabbad med ansvarighet, som må- 

')ch ~pfva förderflig både för hans eget yrke 
Pressens allmänna frihet. Det är 

Knande för halten af denna invänd-

i Ehuru frågan om en förändrad tryckfri- 
k lagstiftning för denna gång fallit, der- 
s iiom att Andra kammaren med en knapp 

e^stPluralitet, uppkommen på det sätt att 
f lcke ringa antal ledamöter föredrog 
f Sattningen af en enskild konversation 
.aiäför voteringen, afslog en enda af den

s ÄSna lagens paragrafer, torde det icke 
.(f Ua intresse att taga en hastig öfversigt 

(let sätt hvarpå de tre största tidnin- 
i hufvudstaden hvar för sig uttalat 

ten ' .detta ärende, som så nära röra près 
intressen.

en öfverensstämmelse som denna del
i anre8seu I1U under en lång tid ådagalagt 
nà'i-/ ‘"’ad som rörer bedömandet af den 
al|?^ranfle rådgifvarepersonalen har varit 
afi,6 es borta, när det blef fråga om att 

ett ämne, om hvilket man borde 
d väntat att upplysta och hederliga tid- 

VjjÄ^tgifvare skulle hysa samma mening.
• Va al'a de tre ofvanuämda bladen med 

S(jt"lng och erkännande yttrat sig om kon- 
^’’^usutskottets arbete, men om sjelfva 

bafva de varit nästan så skiljak- 
tii.L,Sorn det någonsin för tre personer är 

Kl>art.
sig °^kholtns Dagblad har i allmänhet stält 
«h ff,, konstitutionsutskottets sida och uti 
Versj Jd af särdeles sorgfälligt utarbetade öf- 
<le £ter af dess förslag visat, huru litet 
oft.l1I’Vai'dningar hafva att betyda hvilka 

form, liksom nu senast, framkommit 
för^d?1’98 sida som motsätta sig hvarje 
°iii „ 1 o -
att i, ®Vai'igheten.

iFl w b,'fv 

ning, att Dagbladets utgifvare, som nu i 
andra generationen utöfvar redaktörskapet 
och boktryckarejrrket, icke ser ett spår af 
en sådan fara utan, liksom hans företrä
dare för ett år sedan, finner de föreslagna 
bestämmelserna rättvisa och. lättillämpliga.

Aftonbladets nu varande utgifvare var 
en af de komiterade, som på publicist
mötets uppdrag uppsatte några förslag 
till förändringar i nu varande Tryck
frihetsförordning, och hvad derutöfver går 
kan han icke tillerkänna någon betydelse. 
I fråga om ansvarighet för tidningar och 
tidskrifter hafva herrar publicister ansett 
all ting hjelpas dermed, att den persons 
namn som anmält sig såsom utgifvare står 
tryckt på hvarje nummer, och i afseende 
på böcker, hvilkas författare icke låta på 
titelbladet utsätta sitt namn, hafva de i 
allt väsentligt bibehållit den närvarande 
föreskriften i § 1 mom. 6 om åliggande 
för den författare som vill förblifva onämd, 
att tillställa boktryckaren en förseglad namu- 
sedel, innehållande hans namn och hem
vist, försedd med två välkända personers 
påskrifua betyg om riktigheten af den gjorda 
uppgiften, hvilka författareansvaret skall 
åligga, om uppgiften befinnes oriktig. Huru 
herrar publicister just kommit att bibehålla 
det mest orimliga och overkställbara stad
gandet i hela den gamla odugliga lagen, 
är ej lätt för andra att utgissa, men säkert 
måste de hafva insett, att det blott i högst 
få fall är möjligt för två vitnen att intyga, 
huru vida en person, som uppgifver sig 
vara författare till arbetet, också är den 
sannskyldige, för att icke tala om orimlig
heten deraf att de båda vitnena skulle bära 
författareansvaret i händelse al oriktig upp 
gift, hvilken det för dem är alldeles omöj
ligt att kontrollera. De veta ju ingen ting
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annat än hvad den uppgifne författaren 
säger dem, och kunna icke heller intyga 
något annat.

Nya Dagligt Allehanda har i fråga om 
tidningsutgifvares ansvarighet återgått till 
det gamla kautionssystemet, medelst ned
sättande i allmänt förvar af en viss pen
ningssumma, hvilken skulle användas till 
böter, i händelse sådana blefve ådömda. 
Tanken är, såsom vi sade, gammal, men 
argumentationen är temligen ny. Det heter 
nemligen, att nu för tiden äro i allmänhet 
alla större dagliga tidningar bolagsföretag, 
emedan sådana affärer nu mera för det mesta 
öfverstiga en enskild mans höfva. I spetsen 
för en sådan tidning ställes naturligtvis en 
som namnes utgifvare, men man kan tänka 
sig, »att bakom honom andra egentligen 
bestämmande stå dolda, som väl vilja att 
yxan skall gå, men ej sjelfva vilja hålla i 
skaftet, och som derför skjuta framför sig 
en person, om hvilken domstolen ej skall 
kunna förneka att han har alla möjliga egen
skaper att såsom utgifvare bestämma tid
ningens innehåll, och derför måste erkänna 
honom såsom sådan, oaktadt han kan vara 
oskyldig till det som utgör föremål för åtalet, 
och endast bär den skuld, att han möjligen 
för sin och sin familjs utkomst åtagit sig 
att bära andras skulder. De bakom stå
ende äro vanligen sådana som släppa till 
fiolerna för tidningsföretaget. Företag af 
dylik art hafva förekommit och förekomma 
ännu». Nya Dagligt Allehanda känner 
exempel derpå att utgifvare af bolagstid- 
niug »vetat tillförsäkra sig betryggande ga
rantier för sin rätt att bestämma tidnin
gens innehåll», och vi taga för afgjordt att 
sådant är förhållandet med N. D. A:s egen 
utgifvare. Men kautionssystemet skulle då 
införas såsom en lex in casu för den enda 
stora dagliga tidning i hufvudstaden som 
utom Nya Dagligt Allehanda är bolags- 
tidning; detta är nemligen som bekant

hvarken förhållandet med Dagbladet, Post
tidningen eller Dagens Nyheter.

För att införa kautionsväsendet måste 
intit tryckfrihetsbrott få anses urbota: de 
gröfsta religionshädelser, uppmaning till 
uppror och konungamord, landsförräderi» 
alla slags brott skulle kunna försonas ®etl 
böter; dessa skulle gäldas af dem som 
»betala fiolerna» och antagligen enda9*' 
»skjuta framför sig» den person hvars nanH> 
står på titelbladet såsom ansvarig utgifvare- 
Det är sannerligen ett icke allt för smick" 
rande vitsord Dagligt Allehanda härme“ 
gifver det publioistiska lagförslaget, i hval9 
redaktion utgifvaren af Aftonbladet gj01* 
sig solidarisk. Väl tycka vi oss minnas» 
att vid sista styrelseförändringen inom detta 
blad' »hufvudredaktören» miste sitt hufvud-’ 
väl förståendes endast uti den nästan i hvarj® 
nummer af bladet intryckta titulaturen, l’a 
hvilken det nu mera endast heter »redak
tör», i stället för »hufvudredaktör»; men 
detta ansågo vi vara en ren tillfällighet 
som vi tro äfven sträckt sig till andra 
tidningar.

Det torde nu dröja ganska länge, innan 
frågan om någon förändring i tryckfrihets
lagen å nyo blir upptagen, och Sverige fat 
tills vidare behålla den singulière äran al 
en lagstiftning, i kraft af hvilken det ar 
tillåtet för lagöfverträdaren att för en ringa 
penning lega en annan, som utstår han9 
straff. Det är, märkligt nog, en omtyckt 
författare och publicist, understödd af de'1 
jemförelsevis mindre upplysta delen af landt' 
partiet, som i Andra kammaren till hufvud" 
sakligaste delen har förtjensteu af denna 
utgång. När riksdagen en gång vämj“9 
vid denna förnedrande lagstiftning, skal* 
det må hända visa sig att konstitutions
utskottets arbete vid denna och några före
gående riksdagar icke är gjordt helt och 
hållet förgäfves.

Strödda underrättelser.
Eli stat i smått. Den lilla republiken 

San Marino, som haft bestånd ända sedan 
fjerde århundradet efter Kristus, har nyligen 
fått sig en historieskrifvare. Denne är en f. 
d. deputerad i Italienska parlamentet, signor 
Giuseppe Ricciardi, en af den italienska 
halföns mest produktiva författare. Hans 

bok öfver San Marino är full af roliga med
delanden. Republiken grundades af c° 
stenhuggare och helig man, Marino, som b«' 
grofs på monte Titano, och vid hvars grilt 
skedde flere underverk, hvaraf det störst» 
var att den samlade omkring sig en grupp 11 
hus, hvilka utgjorde en liten fri stad, so“1
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'•iitnj icke blifvit införlifvad af de mäktiga 
®ra<inarne, vare sig till försvar för områ- 
y eller för att följa nationalitetsprincipen. 
a Bonaparte på sitt fälttåg 1797 träffade 

P<1 denna republik i fickformat (den har 
^’dast 2 svenska mil i omkrets), fann han 

förströelse i att öfverhopa den med smic- 
Han skref till magistraten i San 

‘Hrino.
^feöborgarcn Möge har underrättat mig, 

’ergare, om <jCn intressanta tafla som er 
republik erbjudit honom. Jag befaller att 

]j0 ’ öorgame i San Marino skola fritagas från 
e ntrlbutioner och respekteras till person och 

°m på hvilket ställe i franska republi- 
s stater som de må befinna sig.

hö&ag befaller general Sahuguet, som har sitt 
fyp^v^rter i Kimini, att öfverlemna åt eder 
Ijh? fältstycken, som jag skänker eder i repu- 
ttle.ens. nanln- Han skall likaledes lemna till 
•kol d’.sPosition tusen centner spanmål, som 

-jena underhålla er republik
ris?a/ill skördetiden. Jag ber eder vara för- 

medborgare, att jag under alla omstän- 
M61' s^a'f bemöda mig att gifva folket i 
“fnrmo bevis på den aktning och den ut- 

kta sympati jag hyser för det samma.
Bonaparte».

lhpet Behöfver ej nämnas att Italien af 
liv. J 'lar respekterat den lilla republiken, 
iiiv?8 n'° soc^nar sammanlagdt räkna 7,080 
li[|. Ilare (dter census af år 1865). Detta 

f°lk har, för att gå framåt, ej behöft 
eU v’d stort land. Het har
tet ”’^liotek, ett tafvelgalleri, ett antiqvi- 
etlS|a,)seum. År 1860 har det grundlagt 
Spjtass'stansinrättning; 1865’ ett nytt ho-

’ År 1868 kommo utländska speku- 
i-iitt,ei' °C'' föreslogo dess regering att upp-

|ett sPe'lius på dess territorium. De 
8t|^Ul ° för denna rättighet löjligt stora 
det ^r-1’ Regeringen afslog allt, och lan- 
•ih <■ örblef fattigt, men fritt och värdigt 

*rihet.
ne|.[.0"stltuti°neii i San Mari no är ej syn- 

nymo(Bg- Ett suveränt råd (con- 
len ° Principe), sammansatt af sextio med- 
detf. ar’ representerar folkets vilja; det är 
Vert SOtn stiftar lagarne och utnämner den 
herr, al|ande makten. Af dessa sextio råds- 
°ch ,. ai'° tjugo adelsmän, tjugo borgare 
ti(| Jögo bönder. De utnämnas på lifs- 
VerLf1'1 då en af dem dör, är det hans öf- 
'rtriö 'ail<fe embetsbröder och ej folket som 
'Ictt.^".'1 ',ans efterträdare. Man ser att 
•kH ' ,’a'f icke är utan sin likhet med Sven- 
f’thd Hernien och de franska Fyratios sam-

Den verkställande makten är anförtrodd 
åt två konsuler (capitani reggenti), båda 
ansvariga och utnämda för sex månader. 
Den ene har att göra med stadsbefolknin
gens angelägenheter, den andre med landt- 
befolkningens. Slutligen är rättvisan an
förtrodd åt tvenne domare, hvilka man 
låter komma utifrån (liksom podestå i 
forna tider), och som man behåller i -tre 
år. Man låter äfven komma utifrån sex 
karabinierer (vi skulle kalla dem gendar
mer), hvilka äro betrodda med att upprätt
hålla ordningen: det är således åt främ
lingar som de svåra eller obehagliga funk
tionerna anförtros. San Marino har äfven 
sin strafflag, redigerad af hr Zupetta. 
Denna, som ej blifvit antagen utan kor
rektioner, innehåller naturligtvis dödsstraf
fets afskaffande, men äfven upphäfvaude af 
landsförvisningsstraffet. .Bland andra lag
handlingar gifves det också en förteckning 
på helgdagarne. Utom söndagarne fins det 
sextioåtta sådana, helgade antingen åt fo
sterländska minnen eller åt det ena eller an
dra helgonet. Detta gör årligen hundratrettio 
dagar af obligatorisk lätja. San Marino 
är ett mycket religiöst land. Man gifter 
sig endast med prestvigsel; man testemen- 
terar sina egodelar åt hvem man vill; fidei
kommisser äro fullkomligt allmänna, och 
qvinnorna behandlas som underlägsna va
relser. I allt detta är San Marino barn 
af ett annat århundrade än spelhusens.

Vi komma nu till budgeten. Omkostna- 
naderna för sjelfva styrelsen eller, om man så 
vill, civillistan, gå till 5,400 francs, rättvisan 
6,000, armén 8,200, finanserna (deri in
begripen räntan på statsskulden) 6,500, 
allmänna helsovården 4,800, offentliga un
dervisningen 6,600 fr. mindre än krigsbud
geten, här som öfver allt. Allmänna arbe
tena kosta deremot 20,000 francs, indu
strien, handeln och posterna 1,900 francs; 
den allmänna välgörenheten, hvilket är det 
katolska uttrycket för fattigvården, 3,600 
francs. Religionsvården som ej är betun
gande, fordrar endast 1,000 francs. Hela 
budgeten gör således endast 64,000 francs. 
Men vi måste anmärka att Here af dessa 
siffror icke augifva de verkliga utgifterna 
och baseras på förhoppningar om en fram
tida ekonomi. Man tänker också öka in
komsterna, så att man kan egna 10,000 
francs åt undervisningen och 40,000 åt 
allmänna arbeten.
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Armén, rangregementena deri inbegripna, 
består af ungefär tolfhundra man. Om Ita
lien vore militäriskt organiseradt såsom 
San Marino, skulle det kunna sätta på fält
fot en bär af 4,200,000 man, hvilka knapt 
skulle kosta landet någon ting. För öfrigt 
tjena den lilla republikens trupper endast 
till att beskydda de temligen talrika mark
nadsplatser, hvarest innevånarne försälja 
sina viner, sin boskap och de stenarter 
som brytas ur deras berg.

ingen ting annat än sin omätlighet. Detta 
område innehåller ännu ofantliga okända 

j rymder.
Den fjerde stora luckan, som det tycks 

' vara vårt lands vetenskapsmän och sjo- 
I farande förbehållet att fylla, är den arkti- 
; ska polartrakten. Hela det lärda Europas 
: uppmärksamhet är i detta ögonblick riktad 

på de nordiska polarexpeditionerna, och 
man frågar sig med oroligt deltagande, 
hvilka nya utsigter skola öppnas genom 
den nästa.

Geografiska luckor. Det fins i vår 
kunskap om jorden några betydande tom
rum, men ser man på de stora ledande 
dragen i den geografiska vetenskapen, är 
det egentligen fyra sådana stora luckor, 
som ådraga sig vår uppmärksamhet.

Två af dessa äro i Afrika.
På ösira Afrikas karta finna vi en stor 

hvit fläck, i längd och bredd som afstån- 
det mellan Haparanda och Ystad, på södra 
och östra sidan om den stora centrala 
sjön Tanganyika, hvilkeu Burton och Speke 
till en del utforskade 1858.

Den andra luckan på Afrikas karta är | 
det vidsträckta bälte som sträcker sig när- 1 
mast söder om denna verldsdels eqvatorial- j 
trakt. Ingen trakt i verlden erbjuder ett ! 
så stort intresse som denna breda gördel, 
hvilken börjar vid Zanguebar-kusten och 
sträcker sig till Benin-viken. Vi behöfva | 
blott påminna oss att den gömmer lös- j 
ningen af det problem hvarpå trettio sek
ler förgäfves arbetat, nembgen Nilens käl
lor, en gåta, som våra dagar företagit sig ; 
med förnyad ifver, och hvars hemlighet 1 
man en gång trodde sig hafva uppdagat. 
Åtminstone äro nu mera utanverken eröf- 
rade, och upptäckaren kan nu med säkra 
steg framgå mot det slutliga målet.

Det fins ett tredje område, som icke bar 
för sig historisk häfd såsom Nilkällelandet, , 
men som icke desto mindre erbjuder ett 
stort intresse, vore det än blott för sin | 
omätlighet. Det är det ime af Australien. I 
Australien är ett land som är sjelfva mot
satsen till ett förlofvadt land. Det är först ' 
i går som Europa på det samma kastade ■ 
återskenet af sin egen odling. I sig sjelf 
erbjuder det ingen ting af den tropiska j 
naturens herlighet: det är en fullkomlig l 
b’ld af torkan och förödelsen. Australien : 
har hvarken forntid eller minne: det eger [

Den högre qvinnoundervisningeni 
England. Till de underrättelser vi vid 
årets början lemnade i detta ämne (n:o 1, 
s. 13), kunna vi nu tillägga, att icke alle- 
nast hela Hitchin College, nära Cambridge, 
hemtar hela sin högre undervisning från 
detta universitet och tillkännagifver sin 
afsigt att ofördröjligen flytta dit helt och 
hållet, utan det har bildat sig en verk
sam och redan mäktig förening, hvars än
damål är att hålla offentliga föreläsningar 
för qvinnor, skaffa lämpliga bostäder åt de 
studerande flickorna, och stifta årliga pi'1S 
för deras täflingar och examina, hvilka 
skola börja utdelas redan i juli detta ar. 
Miss Clough har satt sig i spetsen för 
öppnandet af ett boarding-liouse, dejr de 
från andra delar af England kommande 
studeniinnorna kunna få inackordera sig, 
och hela denna rörelse till lyftande af den 
qvinliga bildningen i England är, för att 
begagna en engelsk tidskrifts ord, ett af 
tidens mest lofvande tecken.
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