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VECKOSKRIFT *

FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

y? is. Lördagen den 4 Maj 1872.

Holland ocli Tyskland.
Liksom den svenska folkrepresentatio- 

•len vid riksdagens början erinrades om 
den förestående årsdagen af 1772 års re
volution, som gjorde slut på frihetstidens 
partiregering och återgaf åt landet den enda 
form af styrelse hvilken under då varande 
omständigheter kunde göra det respekte- 
fadt inom det europeiska statsförbundet, så 
har också ett annat litet folk, jemförligt 
med vårt i anor, historiska traditioner, 
frihetskärlek och konstitutionella inrätt
ningar, i år anledning att fira sekular- 
fesfer öfver tilldragelser, som stå i nära 
sammanhang med dess politiska sjelfstän- 
dighet. Den i sitt hvardagslag lugna, fleg- 
matiska holländaren är, så snart det blir 
fråga om fosterländska minnen, idel ekl 
och hänförelse, framför allt när det blir 
fråga om Nederländernas begynnande sjelf- 
ständighet för tre hundra år sedan. Våra 
tidningar hafva berättat åtskilligt om de 
högtidligheter hvarmed man nyligen i Am
sterdam och på andra orter firat minnet 
af den första segern, som vattengeuserna 
Under Vildgalten från Ardennerna, Henrik 
de la Marek, vunno öfver spaniorerna ge
nom eröfringen, eller rättare sagdt befriel
sen, af den lilla hamnstaden Brill, hvarom 
den gamle folkskalden ordlekande förtäljde:

»Den eersten Dag van April
Verloos Due d’Alva sijnen Bril».

Eröfringen af Brill hade i sitt följe an
dra segrar, som förberedde och möjlig

gjorde konfederationen i Dort frampå som
maren, och de goda nederländska patrio
terna skola förmodligen icke heller under
låta att då gifva förnyade prof på sin foster
ländska hänförelse. Dortrecht bereder sig re
dan att i början af juni värdigt mottaga 
deputationer från hela landet med lyckönsk
ningar att hafva varit det Bethlehem der 
det Nordholländska statsförbundet för tre 
hundra år sedan såg dagen. Groteska, 
som dessa fester äro med sina maskerader, 
sina gillesfanor och hela sin historiska 
apparat, göra de ett så mycket djupare in
tryck genom frånvaron af all uppstyltad 
vältalighet; holländaren älskar sitt foster
land lika högt som han hatar det foster
ländska skräflet.

Det nederländska folket har en särskild 
anledning att i år fira dessa nationella 
minnen, sedan Preussen förödmjukat sin 
gamle fiende öster om Ilhen och med sig 
sammansmält det öfriga Tyskland till en 
statsenhet, som hotar att i tidernas längd 
uppsvälja den lilla kuststaten. Nederlän
derna har liksom. Sverige gamla sympatier 
för Frankrike, ehuru nästan hvarje berö
ring med det samma varit för dem olycks
diger. Det är icke den politiska uppehål- 
lelsedriften som alstrar detta tänkesätt, ty 
så ofta Frankrike haft en stark regering, 
som kunnat och velat utöfva ett infly
tande utåt, har det alltid vetat förtrycka 
och utsuga de små nationaliteterna under
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hvarmed den utsträckta broderhanden till
bakavisas.

Det vore utan tvifvel orättmätigt att 
vilja påbörda det nya tyska kejsarriket 
några bestämda annexationsplaner mot dess 
vestra grannar; det har tills vidare allde
les nog med att smälta de senaste eröf- 
ringarne och med sig assimilera de i trots 
af språkgemenskapen högst stridiga bestånds
delar som det genom det sista kriget lyc
kats med sig införlifva. Tysklands regering 
har ingen ting företagit som tyder på ett till
tänkt underkufvande af det lilla Holland, 
och de tongifvande inom Tyskland hafva 
icke sparat på löften, att den stora ger- 
maniska nationen, som nu ändtligen blif- 
vit herre i sitt eget hus, skall veta att 
respektera andra staters oberoende. Men 
detta stora folk, berusadt af de nyvun
na segrarnc, har icke ännu lärt sig den 
moderation i medgången som förbjuder att 
kasta lystna blickar omkring sig. Neder
ländernas hopade rikedom svider i ögonen 
på den fattiga preussiska embetsadeln, och 
hvilket fält för patriotiskt uppfostringsarbete 
skimrar ej i fjerran för alla dessa unga 
doktorer och professorer, som gerna skulle 
utbyta den magra kosten vid de foster
ländska universiteten mot välbetalta mis- 
sionärsbefattningar för att utbreda högtysk 
kultur och högtyskt språk i de ringaktade 
plattyska länderna.

Det saknas i Tyskland icke röster som 
hoppas på en fredlig eröfring af det låg
tyska grannlandet. På samma sätt som 
de trodde att Elsassarne brunno af läng
tan efter återförening med det stora fä
derneslandet, föreställa de sig att det för 
en liten nationalitet såsom den nederländ
ska icke kan vara annat än en lycka att 
få uppgå i den stora tyska nationaliteten. 
Och man skulle ju icke vilja tvinga dem 
att med ens blifva preussare eller på en 
gång uppgifva sin nationella individualitet: 
med det enda vilkoret att de sluta eu mi- 
litärisk och diplomatisk öfverenskommelse, 
naturligtvis inbegripet ett tull- och handels
förbund, kunna de gerna få behålla sitt 
språk, sina egenheter och sin förvaltning; 
konungen af Nederländerna, ättlingen af 
det gamla oraniska huset, kan få sitta qvar 
på sin halfrepublikanska tron, och han bör 
icke känna sig allt för mycket förödmjukad 
af skyldigheten att en gång om året eller 
så, i sällskap med kamraterna af Saxen.

förevändningen att beskydda dem mot mäk
tigare grannar, och detta veta holländarne 
till sin olycka lika väl som vi. Förkla
ringen måste derföre sökas på annat håll, 
och vi tro oss finna den i en rättmätig 
ovilja öfver det öfvermod som den yngre, 
men för tillfället starkare högtyska racen 
behagat vid hvarje tillfälle ådagalägga mot 
sina låggermaniska stamförvandter.

Sådan är uppkomlingars sed. Det val
en tid då kurfurstarne af Mark-Brandenburg 
funno sig mycket hedrade att få sitta vid 
de oraniska ståthållarnes bord, men man 
glömmer gerna hvad som är obehagligt, 
och så mycket de preussiska lärde yfvas 
öfver sin grundliga historiska forskning, 
när det gäller att uppleta förmenta rätts
anspråk åt det nu mera kejserliga Hohen- 
zollerska huset, så litet sinne hafva de för 
den häfd som kastar ärans skimmer öfver 
gamla utomtyska samhällen. Lika så yfvas 
de tyska språkforskarne öfver sitt idioms 
förnäma frändskaper med den klassiska ål
derdomen, med det gamla Indiens och Per
siens högt utvecklade och i en rik littera
tur förvarade fornspråk, men de glöm
ma gerna att de lågtyska munarterna, en
gelskan, holländskan och de skandinaviska 
språken, härstamma från den äldsta och 
ädlaste grenen i den germaniska språk
familjen, den kungliga mesogötiskan, som 
hade en odling, en bibel och en litteratur, 
när de högtyska stammarne ännu voro 
ohyfsade barbarer.

Och dessa hafva ännu i denna stund, oak- 
tadt all sin lärdom och sin politiska makt, 
icke blifvit färdiga med sin uppfostran. 
De äro i trots af sin myckna bokvisdom, 
och sina många andra ganska aktnings
värda egenskaper, ännu allt jemt skol
gossar i smak, vett, förfining och belef- 
venhet; för att blifva gentlemen bland fol
ken fattas dem ännu århundradens andlig 
tukt. De begripa icke annat än att det 
för de öfriga stammarne af germaniskt 
blod, som sedan sekler haft sin egen po
litiska tillvaro, ärofullare förr än nu, om 
man endast afser den yttre maktställnin
gen, men ännu allt jemt i sin ädla mogen
het fullt frisk och lefnadsstark, måste vara 
en öfversvinnelig lycka att få sluta sig till 
det stora fäderneslandet, och de öppna 
med skrytsamt ädelmod sina armar för alla 
»öfvergifna broderstammar». De kunna icke 
nog förundra sig öfver den kallsinnighet 
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och Wiirtenberg, uppvakta den nådige läns
herren i Berlin. Holländarne borde ieke 
vara blinde för fördelarne af en sådan an
ordning: de blifva försvarade af Europas 
starkaste militärmakt och kunna få den ut
märkelsen, som en gång tilltänktes åt det 
otacksamma Danmark, att bilda besättnin
gen på dess örlogsfartyg; deras lärde och 
konstnärer kunna göra sig gällande i vid
sträcktare kretsar, och deras ungdom kan 
åtnjuta den högre uppfostran som endast 
tyskt universitetsväsende och tysk litteratur 
kunna meddela; deras handel och industri 
skola genom en tullförening med Tyskland 
vinna en ojemförligt vidsträcktare mark
nad. Sådana äro de välgerningar som 
skulle för den svagare grannen blifva följ
den af en anslutning till den mäktigare; 
de äro icke att förakta. Meu välgernin
gar äro ömsesidiga, och å sin sida har väl 
äfven den stora kejsarstaten någon för
del att vinna af det motsedda förbundet. 
Det är ingen liten olägenhet för det tyska 
riket att, sedan det försäkrat sig om en 
militärgräns mot vester, sakna en sådan 
mot nordvest, att vara utestängd från verlds- 
hafvet — det »tyska» hafvet — och just 
vid utloppet förlora de tyska floderna ur 
sina händer. Det utgör en källa till evin 
nerlig förargelse för den germaniska foster
landskänslan att den företrädesvis tyska 
floden, Vater Rhein, hvarken är tysk till sin 
början eller till sitt slut, och att den en 
vacker dag kan bära på sina böljor en 
flottilj af fientliga kanonbåtar midt in i 
hjertat af det stora fäderneslandet.

Man kan väl tänka sig att dessa betrak
telser icke kunna vara angenäma för den 
tyska stormaktspatriotismen, som allt jemt 
drömmer om utsträckning åt alla håll. 
Dessa män, som underkastat sig de hår
daste uppoffringar för att i den germani
ska enhetens namn krossa en fruktad fien
de, som anse tysk odling för den enda 
odling som duger, och tyska intressen för 
de enda intressen som förtjena något af- 
seende, skulle de väl låta hejda sig af ett 
så litet samhälles separatistiska fördomar? 
De hafva låtit de åtta eller nio millionerna 
landsmän som tillhöra den Österrikiska 
statskroppen tills vidare vara för sig sjelfva, 
1 ingen annan afsigt än att de skola civi
lisera Böhmen och tillbakatränga den ocivi
liserade slaviska nationaliteten: när denna 
Uppgift är fyld, skola de och deras lydfolk 

på samma gång hemfalla åt det gemensam
ma fäderneslandet. Mot Holland fins det 
ingen anledning att ådagalägga en sådan 
konsideration ; holländarne äro tyskar lik
som de sjelfva, och deras språk är ju in
gen ting annat än en fulare afart af deras 
eget. Holland utgjorde fordom en del af 
det tyska kejsarväldet, och helt nyligen 
var konungen af Nederländerna såsom stor
hertig af Luxemburg och hertig af Lim
berg medlem af Tyska förbundet. Han 
kunde icke såsom sådan förbinda sig med 
Tysklands fiender.

Det misstänksamma och fordringsfulla 
tyska folklynnet är allt för mycket fallet 
för att öfver allt vädra faror och föröd
mjukelser; vi hafva nyss sett det sjelfva, i 
det en mindre väl beräknad framställning 
till riksdagen, som hade till följd att det 
begärda anslaget till en militärattaché i 
Berlin blef obeviljadt, blifvit af den tyska 
pressen uttydt såsom en missaktning mot 
det tyska krigsväsendet. Holländarne hafva 
gifvit många sådana anledningar till an
stöt; de icke allenast hade den bäst utru
stade ambulansen under det fransk-tyska 
kriget, hvars menniskovänliga bemödanden 
de slagne nödvändigtvis måste draga något 
mera nytta än' de segrande, men de upp- 
stälde äfven på sin södra gräns en betyd
lig arméstyrka, hvilken visserligen samvets
grant afhöll sig från allt som kunde kom
promettera landets strängt vidhållna neutra
litet, men som skulle hafva kunnat sluta 
sig till Tysklands fiender, i fall vapenlyc
kan hade varit dem bevågeu. Hvem mins 
icke fabeln om lammet, som grumlade upp 
vattnet för vargen, utan afseende derpå att 
floden rann ifrån den senare till det förra? 
De hade i alla händelser icke visat till
räcklig hänförelse för Tysklands sak, icke 
smädat och hånat de besegrade, icke smick
rat och beundrat de segrande: allt skäl till 
ovilja och misstänksamhet.

Det har icke fattats röster inom den 
tyska pressen, som sagt just detta och 
mycket annat, för att uppreta sinnesstäm
ningen mot det fredliga kustfolket, och 
ehuru vi icke hafva något skäl till det an
tagande att sådana bearbetningar varit in- 
gifna af de maktegaude, hafva vi icke 
heller sett att de från detta håll rönt nå
got afgjordt ogillande eller motsägelse. Vi 
tillhöra ej antalet af dem som vilja på re- 
geringarne kasta ansvaret för tiduingarnes
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förhållande, men vi önskade då också att 
samma grundsats måtte erkännas i det stora 
riket, och att icke främmande styrelser 
måtte antastas för saker öfver hvilka de 
hafva någon kontroll.

På dessa utmaningar har Hollands rege
ring och folk svarat så värdigt som det 
är ett fritt och om sin frihet ömtåligt folk 
möjligt. Man älskar der inga tomma de
monstrationer, inga högtflygande ord, och 
den som ej känner folkets lugna betänk
samma beskaffenhet, skulle lätt vara böjd 
att i den nederländska pressens hållning 
mot Tyskland finna för mycken undfallen
het för den mäktige. Af den djupa im- 
popularitet som tyskarne ådragit sig hos 
de lägre klasserna i landet, och som ofta 
yttrar sig i stickord, ser man i den peri
odiska litteraturen föga spår; men det felas 
icke allvarliga, genom snille, lärdom och 
fosterlandskärlek högt stående författare, 
som i fogliga ordalag, mera sällan med en 
bitande persifflage, blottat de mindre älsk
värda sidorna hos de tyska stamförvand- 
terna, och utpekat de verkliga faror som 
kunna uppstå för landets sjelfständighet, 
om de stolta germanerna finge den före
ställningen att Hollands regering och folk 
mindre än förr hölle på sitt oberoende. 
Samma värdiga språk föra dess statsmän 
och lagstiftare; de vakta sig omsorgsfullt 
för utmanande ord, men de ådagalägga icke 
desto mindre i handling att de icke van- 
slägtats från sina förfäder, och ehuru det, 
såsom vi hört, för en tid sedan fans i Am
sterdam ett politiskt sällskap, der man all
varsamt diskuterade möjligheterna att helt 
och hållet indraga de 20 millioner rdr som 
utgöra landets krigsbudget, emedan i alla 
händelser aldrig någon krigsstyrka skulle 
kunna uppställas som kunde uträtta något 
mot Preussens militärvälde, har det aldrig 
från sparsamhetsifrarne i generalstaterna 
fallit ett sådant ord som att den gamla 
ärorika fristaten på sin ålderdom kunde 
lefva billigare och lika lyckligt såsom ett 
tyskt storhertigdöme, utan man har bered
villigt anvisat ganska storartade medel för 
utförandet af en omfattande försvarsplan. 
Utöfver en nationalbeväpning, som omfat
tar alla manliga invånare från 25 till 35 
års ålder och räknar i det närmaste 100,000 
personer, underhåller den lilla staten en 
stående här af nästan lika stort antal, 
hvaraf 28,000 man komma på de asiatiska 

kolonierna oeh 60,000 äro beräknade på 
hemlandets försvar. Den holländska flot
tan är icke i våra dagar att jemföra med 
hvad hon var på den tid när Holland var 
en af de största sjömakterna i Europa, 
men hon räknar ännu ett antal af 120 
fartyg, hvaraf omkring tredjedelen pansrade, 
med till samman 1,200 kanoner. Omfat
tande planer hafva blifvit uppgjorda, för 
att i händelse af ett fientligt anfall sätta 
den hotade delen af landet under vatten; 
en fullständig omorganisation af försvars- 
väsendet med en ny beväringslag står der, 
såsom hos oss, på dagordningen, och krigs
ministern har helt nyligen af folkrepresen
tationen begärt till landets försättande i 
försvarstillstånd den oerhörda summan af 
54 millioner gulden, motsvarande nära nog 
hela vår årliga budget.

Allt detta visar oss att man vill lefva 
fri, och att sjelfbestämmelserätten har ett 
högre värde än de lockande utsigterna för 
en sammanslutning med de tyska frän- 
derna. En sådan föresats ingifver aktning 
äfven hos ett folk som kan ställa en mil
lion menniskor under vapen, och det skall 
fordras vigtigare statsskäl än nöjet att be
sitta en smal kustremsa och några flod
mynningar, för att vilja utsätta sig för det 
öde som en gång träffade de spanska ar
méerna utanför Leyden. Det har sin re
spekt med sig, detta lilla folk af föga mer 
än tre millioner, som är beslutet att hädan
efter såsom hittills gå sin egen bana, freds
älskande och idogt till det yttersta, ut
manande ingen men också böjande sig för 
ingen.

För att försvara sin politiska sjelfstän
dighet har ett folk icke nog af pennin
gar och soldater. Dertill behöfs kanske 
i lika hög grad detta andliga oberoende, 
som röjer sig i tänkesätt, lynne, i konst, 
vetenskaplig forskning och litteratur. Hol
ländaren bortblandas icke så lätt med nå
gon annan nationalitet; han har en karak
ter för sig af underbar seghet och oför
störbarhet. Hollands framtid sysselsätter 
i detta ögonblick många aktgifvande sin
nen, och vi finna i det sista hitkomna 
numret af Revue des deux Mondes (för den 
15 april detta år), en uppsats kallad La 
Hollande et l’Empire Allemand, hvars onäm- 
dc författare med äkta fransk oro beklagar 
sig öfver den nya tyskhetsanda hvilken



han förmenar hafva fått makt med en stor 
del af Hollands universitetslärare och för
fattare. Han lin ner orsaken dertill i det 
moderna Tysklands vetenskapliga öfverläg- 
senhet. »Det är här som de holländska 
lärde sedan lång tid vant sig att förnya 
sina metoder och följa tidstankens stora 
rörelse. Filosofien, den religiösa kritiken, 
den pragmatiska historien, naturvetenska
perna, hemta nästan utan undantag sina 
förråder från Tyskland. Men det är Frank
rikes fel, som låtit omärkligt rycka ifrån 
sig en spira, hvilken det länge burit med 
utmärkelse». Vi förlåta gerna den franska 
patrioten denna klagan, som kanske är nå
got litet orättvis mot hans eget land. Får 
man tro Kenan och andra moderna stats
vetenskapliga skriftställare i Frankrike, så 
har sinnet för allvarsamma vetenskapliga 
studier i detta land under de sista årtion
dena på ett betänkligt sätt gått tillbaka, 
och man skall må hända upplefva den yt
terligare förödmjukelsen att från fienden 
behöfva hemta väckelser ur den intellek
tuella försoflfning som var den förnämsta 
anledningen till Frankrikes nederlag. Alen 
det slags inflytande öfver den lärda bild
ningen i Europa hvarom här är fråga har 
Frankrike aldrig utöfvat öfver någon annan 
stat än möjligen det lilla Belgien, och detta 
har i alla tider utgått ifrån Tyskland. För 
öfrigt har den franska författaren orätt i 
den föreställningen att Holland i någon 
högre grad mottager denna inverkan än de 
öfriga europeiska nationaliteterna. Man be- 
höfver endast se på England, hvilket mäk
tigt inflytande den tyska metodiken utöf
vat på uppfostran, på forskningen, på tän
kesätten, på sjelfva språkbruket; man skulle 
ibland, när man läser vissa engelska skrif
ter, tro sig sitta rakt framför en tysk pro
fessors kateder. Och huru har icke detta 
tyska väsende inritat sig i våra nordiska 
grannländer och hos oss sjelfva. Våra uni
versitetslärare, läroboksförfattare, lärde och 
publicister ösa både tankar och ord ur det 
stora tyska idéhafvet. Då äro holländarne 
ojemförligt mera sjelfständiga i sin tyska 
efterapning, och till och med när de, såsom 
ganska ofta sker, begagna det tyska språ
ket för sin skriftliga och muntliga fram
ställning, sker det med en klarhet, en be
stämdhet och ett undvikande af de meta
fysiska dimbilderna, som kunde med största 
nytta tagas till mönster af sjelfva dessa 

tyskar från hvilka de hemtat sina andliga 
mönsterbilder.

Hos de uppfostrade klasserna i Holland 
finnes den största tillgänglighet för alla 
tidehvarfvets idéer, från hvilket land och 
folk de än må komma; de uttrycka sig 
med smak och ledighet på flere språk, och 
så stor är deras intellektuella böjlighet, att 
man nästan kan vara osäker hvilken natio
nalitet man har för sig. Men denna osä
kerhet räcker endast ett ögonblick, ty snart 
framträder den äkta nationella karakteren 
i sin friska egendomlighet. Dertill hörer 
en egenskap, som vi önska våra egna lands
män i långt högre grad än de ega den: 
aktningen för individualitet. Det fins knapt 
något land der personligheten har större 
frihet att göra sig gällande än der: ingen 
öfvertygelse förkättras, inga fosterländska 
slagord, hvarmed de som föra den allmänna I nopinionens talan tro sig berättigade att 

I förkrossa en från den stora hopens afvi- 
kande mening. I ett sällskap af hollän
dare hafva alla öfvertygelser rätt att göra 
sig hörda; menniskorna tänka här hvar 
för sig, och icke i stora massor efter de 
för tillfället mest högröstades diktamen. 
Orsaken till denna stora fördragsamhet 

I mot olika tänkande, och denna stora rike- 
I dom af vexlande meningsnuanser, anses af 

dem som närmare aktgifvit på detta intres
santa folks lynnen och vanor såsom en 
följd af deu gamla trosfriheten och den 
stora mängden af religiösa sekter som upp
växt under denna frihet.

Samma dristighet att utsäga sina menin
gar som blifvit en vana hos holländaren, 
när han är hemma hos sig, följer honom 
äfven i främmande länder. En af denna 
nations mest betydande skriftställare, A. 
Pierson, före detta pastor vid en reformert 
kyrka i Holland, nedlade för några år se
dan sitt embete och flyttade till Heidel
berg, der han anstäldes först såsom privat
docent och sedan såsom extraordinarie pro
fessor. Bosatt i hjertat af Tyskland, sko
nar han i sina skrifter lika litet som förut 
tyska fördomar, och han har särskildt gif- 
vit sina landsmän några vinkar i afseende 
på Preussens politik, som maste vara allt 
annat än angenäma för dess regering. »Man 
är nu», skrifver han, »hos oss som bäst sys
selsatt med att idealisera Preussen ; fromma 
själar vänta af dess öfvervälde främjandet 
af Guds rike på jorden. Vänner af folkets
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sak helsa i de segrar som Preussen vunnit 
öfver Österrike och Napoleon den moderna 
statens triumf. Hvar och en kan bättra 
sig, men för att veta till hvilken grad dessa 
förhoppningar äro grundade, vore det lämp
ligt att undersöka Preussens förflutna lif och 
sedermera fråga sig, huru vida Europa är 
befriadt från den revolutionära och napo- 
leoniska politiken, eller om denna politik 
finnes ännu och endast förändrat namn. 
Man usurperar icke profeternas mantel, om 
man motser den dag då vår nationella till
varo kan blifva hotad af Preussen. Redan 
är yxan satt till roten på andra träd, de 
tyska partiernas i Österrike liksom i Schweiz. 
Preussens hat mot England tillväxer med 
hvarje dag. Ar det omöjligt att vi blifva 
priset för den strid som icke kan undgå 
att förr eller sednare utbryta mellan dessa 
båda makter? Har icke den tyska enheten 
alltid varit förenad med föreställningen om 
Preussens öfvervigt på hafvet? Och hvar 
skulle Preussen finna denna sjömakt annat 
än i vårt fädernesland och våra kolonier?»

Möjligheten för Holland att blifva priset 
för en kamp mellan Tyskland och England 
är icke mindre än möjligheten för de nor
diska länderna att blifva segerbytet i en 
strid mellan våra närmsta grannar. Allt 
är möjligt i politiken liksom i det enskilda 
lifvet. Det bästa folk, liksom den bästa 
medborgare, kan blifva ett offer för olyckan 
och orättfärdigheten. Men ingen förnuftig 
menniska håller sig inne när hon har nå
got angeläget att uträtta, af fruktan att 
blifva ihjälslagen af åskan eller att snafva 
på vägen och bryta benet af sig; lika så 
må ingen nation, om än så underlägsen 
sina grannar i folkmängd och rikedom, af- 
stå från att ega bestånd, så vida detta folk 
är beredt att betala det pris som en ostörd 
politisk tillvaro är värd. Till detta pris 
hör visserligen i första rummet en omsorgs- I 
full vård om landets försvarskrafter, ett 
uppmärksamt aktgifvande på krigskonstens 
utveckling, och ett påpassligt begagnande 
för detta ändamål af landets alla naturliga 
hjelpkällor. Men att derför lefva i en be
ständig patriotisk harhjertenhet, att bära 
omkring sina ängsliga aningar i enslig
het och i samqväm, »när man sitter i sitt 
hus eller går på vägen», och att idkeligen 
ropa öfver andra makters ondskefulla fun
der, förr än de derpå gifvit några prof, 
bevisar antingen en mycket lättskrämd in

billning, eller än sannolikare en hög grad 
af denna politiska aflektation, som med 
alla medel vill draga uppmärksamheten på 
sig i sådana svaga ögonblick då man borde 
vara mest tacksam mot försynen för den 
nåden' att få sitta glömd och obemärkt.

De lifliga och lättrörliga fransmännen, 
som sjelfva nyss så illa bränt sina fingrar, 
förundra sig öfver att det lilla Holland kan 
sitta tryggt såsom en dufva inom en hår
bredd från roffogelns utspända klo. I vårt 
tycke handlar det lilla Holland häri ganska 
förnuftigt. Hvad skulle det väl annat göra? 
Kanske ropa och skrika till hela verlden 
att det drunknar, medan det ännu befinner 
sig på det fasta och trygga landet; kanske 
med stora ord och åthäfvor utmana den 
fiende af hvilken det fruktar att möjligen 
blifva uppslukadt? Afven vi befinna oss i 
ett mycket liknande läge, med den skilnad 
likväl att för vår trygghet har Frankrike 
länge varit oroligt — oroligt på det sätt 
att Napoleons regering, som af sårad egen
kärlek vägrade att jemte England försvara 
de danska hertigdömena med vapenmakt, 
på alla upptänkliga sätt bemödat sig attfram- 
kalla skandinaviska demonstrationer, föga 
egnade att förebygga faran, om den möj
ligen hotade, men ganska mycket egnade 
att frammana henne, när hon icke fans. 
Det bästa sätt ett litet folk kan välja att 
sörja för sin säkerhet är att göra som för
nuftiga menniskor pläga gå till väga i det 
enskilda lifvet, skaffa sig de bästa möjliga 
lås för sina dörrar, utan att derför springa 
staden omkring och tala om den fara de 
löpa att bli bestulna. De kunna dock göra 
något mer, utan att dermed åstadkomma 
buller och uppseende: utveckla sin intelli
gens och förstärka sin individualitet. Vilja 
vi fortfara att såsom folk lefva vårt eget 
lif och betrygga oss mot den germaniska 

I kulturandens eröfringar, så kan det väl 
ifrågasättas, om det ej vore bättre att af 
denna kultur taga till oss det allra bästa 
i tanke och sinnelag, och kasta det sämre, 
de stora frasernas tanketomma elände, långt 
bort ifrån oss, än att handla på det mot
satta viset. Af den tyska visdom som var 
modern i våra fäders ungdom, och ännu 
icke var fullt aflagd i vår egen, lärde vi 
oss några vackra talesätt om den nationella 
fattigdomens dygder, och ännu i dag kan 
man vid högtidliga tillfällen få höra hög
stämda patriotiska utgjutelser om de för-
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soffaude njutningar hvari folken försän
kas af goda skördar, och om den luftre
nande verkan af periodiska folkslagter. Hol- 
ländarne känna, så vidt det är oss bekant, 
alls icke till denna festtalsgraunlåt, och de 
finna sig af denna sin ovetenhet endast så 
mycket bättre. De äro i detta afseende, 
när allt kommer omkring, mindre tyska till 
lynne och seder än vissa af våra mest tysk- 
hatande skandinaver.

Vi hafva icke ansett det olämpligt att för 
en stund sysselsätta oss med ett folk, hvars 
öden måste ingifva oss det litligaste in
tresse. Holländare och svenskar tillhöra båda 
samma ädla götiska gren af det stora ger- 

maniska stamträdet; de hafva båda haft en 
storhet i verlden, som nu till största deleu 

! är förgången ; de äro båda omgifna af mäk
tiga grannar och kunna i följd al sitt geo
grafiska läge en gång vänta pröfningar 
hvilka de dock med mod och klokhet böra 
hoppas kunna genomgå med seger, badana 
folk böra icke vara främmande för hvar
andra. Det var ett godt omen för båda 
dessa folks framtid, när dynastiska förbin
delser knötos, och ett än säkrare äro de in
tellektuella och kommersiella förbindelser mel
lan de båda folken som synas mer och 
mer vilja utveckla sig.

Mennniskolif i Polartrakterna.
Vi försökte för icke länge sedan (n:o 8, 

8- 119), att gifva våra läsare någon före
ställning om djurlifvet i dessa obygder, 
som blott undantagsvis trampas af mensk- 
liga varelser. Men huru slår menniskan 
sig sjelf ut i dessa nejder af evig köld, 
hvilka forskniugsbegäret och uppfinningarne 
inom de tre sista årtiondena gjort för 
henne i en viss grad tillgängliga?

Denna fråga har för oss i närvarande 
stund ett alldeles särskildt intresse. Inom 
några få veckor är den nya svenska polar
expeditionen färdig att afgå, och i spetsen 
för den samma befinner sig professor Nor
denskiöld, som redan fem gånger till förene 
besökt dessa nejder. Men denna gång är 
det något allvarsammare å färde än någon
sin förut; de förra resorna hafva varit 
sommarfärder, hvilkas äfventyr äro oss be
kanta genom deltagarnes spirituella och all
mänt lästa berättelser ; nu gå våra vikin
gar att pröfva på en öfvervintring närmare 
polen än som, så vidt vi veta, någonsin- 
till förene varit försökt.

Det torde icke vara olämpligt att här 
sammanställa alla detaljer af den storartade 
planen som hittills kommit till vår känne
dom. Företaget stöder sig såsom bekant 
på enskild frikostighet; det är å nyo sta
den Göteborg som tillskjuter medlen. De 
uppgå denna gång, såsom det blifvit oss 
sagdt, till 50,000 rdr, hvaraf hälften faller 
på en enda mecenat. Men den svenska 
staten har icke varit likgiltig för saken; 
fegeringen har stält till hr Nordenskiölds 

förfogande två af kronans fartyg, nemligen 
vinterpostångfartyget Polhem och briggen 
Gladan, hvilken förliden höst från Grönland 
hemförde de bekanta meteorstenarne. Sven
ska staten underhåller och aflönar befäl 
och besättningar, så länge fartygen äro un
der segling, men när Polhem upplägges i 
vinterqvarter, öfvertages denna skyldighet 
af hr Nordenskiöld. Deltagandet å befälets 
och manskapets sida är naturligtvis frivilligt. 
Expeditionen kommer att utom hr Norden
skiöld utgöras af löjtnanten vid kongl. flottan 
L. Palander, en fysiker, kand. Wikauder, 
en läkare, dr Öberg, samt några andra 
vetenskapsmän, hvilka i höst skola åter
vända med briggen, hvaremot Polhem med 
de öfriga, sammanlagdt omkring tjugo per 
soner, icke skall återkomma för än fram på 
sommaren nästa år. De skola medföra ett 
fullständigt hus, som nu är under upptimring 
och inredning i Göteborg, expeditionens sjclf- 
skrifna och naturliga utgångspunkt. Denna 
flyttbara boning, som består af sju rum och 
kök, skall söndertagas och inpackas på Gla
dan, för att å nyo uppsättas på Sjuöarne, vid 
80 grader 38 minuter nordlig latitud. Se
dan det befunnits att de grönländska släd- 
hundarne äro en utdöende race, underka
stad sjukdomar och andra olägenheter, som 
göra deras först påtänkta användning i det 
närmaste omöjlig, har expeditionens chef 
beslutit sig för att medtaga renar, till ett 
antal, såsom vi hört uppgifvas, af omkring 
40, och några lappar för att vårda dem. 
I afseende på deras utfodring har intenden-
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ten vid Göteborgs museum hr A. VV. Malm , 
gjort omständliga beräkningar, hvilka han 
framlagt inför Göteborgs Vetenskaps- och Vit
terhetssamhälle, och hvilka sedermera äfven 
varit meddelade i Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning. Expeditionen har för af- 
sigt att under hösten undersöka hafvet öster 
om Spetsbergen, upprätta kartor öfver östra 
delen af landet, samt i sammanhängande 
serier anställa meteorologiska och magne
tiska observationer o. s. v. Men det yt
tersta målet är af än mera storartad be
skaffenhet. Det har länge herskat en lif- 
lig meningsskiljaktighet mellan den bekanta 
tyska geografen Petermann å ena sidan 
och hr Nordenskiöld jemte flere nordpols- 
farare å den andra, rörande tillvaron 
af ett öppet polarhaf, som hr Petermann 
hårdnackadt förfäktar, men som lika ifrigt 
bestrides af hans vetenskapliga motstån
dare. Det är denna lärda strid som nu skall 
slitas, och expeditionen ämnar derföre un
der loppet af vintern med tillhjelp af re
name framtränga så långt som möjligt i 
riktningen mot nordpolen. Djuren hafva 
den dubla bestämmelsen att användas så-

mödor och umbäranden; man skulle nä
stan tro det vara en njutning för vissa 
lynnen att under någon tid få vända ryg
gen åt det civiliserade lifvets beqvämlig- 
heter.

Hvad nu särskildt slädfarterna beträffar, 
så hafva sådana af andra resande på oh- 
ka tider blifvit företagna till flere tusen 
engelska mils längd. Den tyska expedi
tionen, som tillbragte vintern 1869—70 
pä östra kusten af Grönland, företog fem 
sådana färder genom fullkomligt öde nej
der, till en sammanlagd vägsträcka af nära 
1,400 engelska mil. Och dessa menniskor 
hade inga dragare: hundar stodo dem icke 
till buds, och renar betade visserligen i 
stora hjordar mellan isbergen och kusten, 
men tyskame kunde icke fånga dem, och 
äfven om det hade lyckats dem, skulle det 
hafva fattats dem tid, möjligen äfven in- 
sigt, att tämja dem såsom dragare; de må
ste således spänna sig sjelfva för de tunga, 
och efter hvad vi af deras berättelser kunna 
förstå, allt för otympligt inrättade slädarne. 
Det var inga lustpartier, men det gick 
för sig, och våra landsmän skola inrätta allt

som dragare och proviant, ehuru naturligt
vis menniskokraft måste tagas i anspråk 
för isbåten och lien tyngsta trossen, om
fattande, utom foder för rename och pro
viant för menniskorna, tält med sin res- 
ningsattiralj, renhudar och fållar till bäd
dar, kokkärl, olja till bränmaterial och snö
smältning, skjutgevär, vetenskapliga instru
ment och a[lt annat som är nödvändigt 
till lifvets betryggande på sådana äfventyr- 
liga resor.

Farorna af sådana färder äro naturligt
vis stora, men de som deri deltagit skatta 
dem icke högre än dem som medfölja resor 
i vida mera civiliserade trakter. Klimatet är 
oaktadt den höga köldgraden särdeles sundt, 
hvilket lärer bero på luftens utomordent
liga renhet från sjukdomsalstrande infu- 
sorier, och man har till och med hört tan
ken framkastas på en helsovårdsanstalt, 
som skulle anläggas på Spetsbergen och för
menas kunna locka patienter från hela den 
bildade verlden, en plan hvilken vi emeller
tid tills vidare lemna i dess värde. Vilddjuren 
äro icke förskräckliga, och det farligaste vid 
ett möte med isbjöruarne är efter bepröf- 
vade nordpolsfarares utsago förlöpta kulor 
från kamraternas gevär. Den meuskliga 
naturen vänjer sig med otrolig lätthet vid

vida bättre för sig. Man lärer i norra 
Asien kunna med renar tillryggalägga åtta 
till nio svenska mil om dagen, men under 
en längre vägsträcka torde denna siffra få 
nedsättas till en tredjedel; hr Malm be
räknar endast 4 geografiska mil. I alla 
händelser kan från en så nordlig utgångs
punkt uträttas åtskilligt under en hel vin
ter. Träffa de resande på land under sin 
färd mot polen, blifva besvärligheterna be
tydligt minskade; de kunna då proviantera 
och med större lätthet utsträcka resan mot 
det efterlängtade målet.

Några detaljer om lefnadssätt och ut
rustning på sådana slädpartier torde icke 
vara våra läsare alldeles ovälkomna; de 
flesta äro hemtade ur tyska källor. Låtom 
oss till en början höra våra germaniska 
fränder beskrifva sin klädedrägt. Det är i 
allmänhet icke från dem som vi nordens 
fransmän hemta våra smakmönster, och vi 
tro att våra nord polsfara re snarare taga 
de engelska och nordamerikanska turisterna 
till föredömen för sin vintertoilett, men 
skildringen saknar icke sitt pittoreska in
tresse. En veckor igenom fortfarande köld 
af 30 till 40 gr. Celsius fordrar en för
svarlig påpelsning för dem som dagen ige
nom måste göra tjenst som dragdjur. Två
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ylleskjortor och ett fårskinn omkring lifvet, 
två par flanellskalsonger och der utanpå 
ett par i lifvet pelsfodrade byxor, tre par 
tjocka strumpor med flanellssulor, stöflar af 
segelduk, emedan lädret brister när det 
är fruset, en tjock vest med ärmar, en vat
tentät paletot af sälskin, hårsidan utåtvänd, 
som pådrages öfver hufvudet, emedan han 
framtill icke får hafva någon öppning, en 
stickad yllehufva med en flauellsmask fram
för ansigtet, hvari små öppningar äro an- 
bragta för mun, näsa och ögon, samt der 
ofvanpå en stor pelsmössa, som betäcker 
äfven största delen af ansigtet, ett par 
stickade yllevantar och slutligen en stor 
sjal: — se der den behöriga utrustningen. 
Alla mindre persedlar, mössa, vantar, stöf
lar och så vidare, fastbindas med snören 
för att icke bortslitas af stormen.

Tyskarnes slädar voro omåttligt stora, 
ända till 6 alnar långa och 2 alnar breda, 
med medarne uppböjda åt båda ändarue, 
för att icke behöfva vända i de trånga is
passen. På dem packades nu alla möjliga 
förnödenheter, lifsmedel, bränn- och lys- 
material, skjutgevär, kokkärl och nattqvar- 
ter, det vill säga softältet med dess nö
diga inredning: i hela uordpolstrakten, till- 
lägger nemligen berättaren med tysk hu
mor, fins icke ett enda anständigt Gasthof. 
Släden sjelf vägde halfannan centner, och 
dragkraften kunde icke beräknas lägre än 
en man för två centner zollpfund, mot
svarande omkring 234 skip, svensk vigt.

Ehuru man måste undvika land, förbjöd 
isens skroflighet ett lättare anspann; man får 
vid sådana färder icke tänka på våra kapp- 
körningsbanor, ty endast sällan är ytan all
deles jemn. An är det djupa lager af fint 
snöstoft, än bryter skaren igenom, så att 
man sjunker ned halfvägs till knät. Stun
dom skära slädmedarne ned genom den 
tunna nattgamla isen, som bildat sig på 
gladvattnet från kusten eller genom flod
vattnets öfverspolning närmast stränderna 
om våren. Ofta möter man isberg och 
klyftor, som tvinga till omvägar eller till 
begagnande af spettet och isyxan. Så svåra 
äro dessa hinder, att man stundom endast 
kan komma några hundra steg om dagen. 
En sådan slädresa företogs af 8 man bland 
Germanias besättning den 22 mars 1870, 
hvilken varade ända till den 27 april. Vi 
skola icke följa det lilla partiet dag efter 

dag, utan endast framställa några allmänna 
drag af deras äfventyr.

Dagsljuset varade denna tid af året 10 
timmar på dygnet, och kölden bade gifvit 
betydligt med sig från hvad den var un
der högsta vintern, men redan de första 
timmarne af resan gjorde sig färdens mö
dor känbara. Oaktadt de rökgråfärgade snö
glasögonen blifver ljusstrålningen från den 
hvita enformiga ytan mycket besvärlig; en 
plågande törst inställer sig ; den torra kalla 
luften föranleder efter kort tid en stark 
torrhet i munnen och luftstrupen, i det 
den kalla, på fuktighet blottade luften in
andas, men varm och fuktig luft utandas i 
stället. Vatten är naturligtvis en stor lyx
artikel, och 9 månader af året måste be- 
hofvet fyllas genom smältning af snö. 
Landskapets enformighet mildras af luft
speglingar, som uppkomma genom de öfver 
isen sväfvande luftlagrens olika täthet, 
hvarigenom uppstå hägringar och strål
brytning, som framtrolla bilder af föremål 
hvilka ligga långt utom synkretsen. Högt 
på himmelen lysa så kallade bisolar, hvilka 
äro en följd af solstrålarnes brytning uti 
de i luften sväfvande iskristallerna.

Till obehagligheterna af en slädresa i 
polartrakten hör äfven sjelfva tillvarons 
enformighet; den ena dagen skrider som 
den andra. Det evigt enahanda släpet fram
för fordonet gör att taukarne röra sig inom 
en lika trång krets som de kroppsliga för- 
rättningarne. Samtal äro nästan omöjliga 
under det tunga arbetet; röka går icke 
heller väl för sig, ty fuktigheten i cigar
ren eller tobaken gör att allt samman snart 
fryser till en isklump. Värmeförlusten gör 
sig på tusen sätt oupphörligt gällande; än 
förkyler man hakan, eller känner man i 
pannan en smärtsam spänning; än sticker 
vinden såsom en synål i näsborrarne; än 
löper man fara att få tår och fingerspetsar 
förfrusna. Ansigtshåren och ögonbrynen 
fyllas af rimfrost; ofta tillfrysa ögonen, 
och hvarje ömkyldt ställe på kroppen må
ste rifvas med den pimstenshårda snön, 
till dess att blodcirkulationen återvänder. 
Fingrarne och händerna blifva svullna så
som klubbor, förlora känseln eller öfver- 
gå i varbölder.

Den envisa stormen utsuger ända till 
de sista resterna af kroppsvärmen, och in
gen klädsel håller stånd deremot. Under 
inflytelsen af denna isluft hänga armarne
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blytunga utåt sidorna; stegrar sig vin
dens häftighet än mer, så lyfter sig såsom 
en slöja af snökristaller och lägger sig 
tryckande på andedrägten; och visar sig i 
söder en hvit båge, eller berg och mark 
antaga en violett färgton, då är det tec
ken till snöstormens annalkande, och då 
är det bäst att slå upp sitt tält på stället. 
Under vanliga förhållanden sker detta dag
ligen vid skymningens inträdande. Med 
snöskoflarne uppkastas i största hast en 
grop, och på botten af denna upprättas 
den nomadiska boningen, så att de på si
dorna rundt der omkring uppresta snöbloc
ken utgöra skärmar mot vinden, och der 
draget är som starkast, uppreser man för 
samma ändamål äfven släden på ända. 
Sedan ordnar man på tältets botten sof- 
säcken; hvar och en framtager hvad han 
för natten nödvändigt behöfver, kocken 
stoppar kitteln full med snökjimpar och 
upptänder tranlampan derunder; derpå ut
delas lifsmedelsrationen för aftonen. Un
der tiden måste man springa och slå med 
armante för att hålla sig varm och med 
handens värme försöka upptina skägget, som 
sammanfrusit till en enda isklump, för att 
den icke skall smälta under natten i täl
tet och genomdränka kläderna. Det sam
ma sker under tältet med strumporna, 
hvilka sedan läggas på bröstet för att tor
kas vid kroppsvärmen.

Våra svenska polarresande bruka mindre 
sofsäckar, antingen för hvarje särskild per
son, eller för högst två eller tre till sam
man. Tyskarne hade blott en enda för 
hela sällskapet, och denna var så knapt 
tilltagen, att invånarne fingo ligga ordent
ligen packade på hvarandra. Medan afton- | 
måltiden tillredes vid tranlampan, kryper 
societeten in i säcken och väntar der tå
ligt på serveringen. Först om en timme 
har snön smält, och en annan åtgår för 
kokningen. Glupska som vilddjur sluka de 
så hett som möjligt de knapphändigt till
mätta portionerna, och hvad som återstår 
af hunger och törst får sömnen döfva, om 
han vill inställa sig. Men ofta är detta 
icke händelsen, och man längtar efter mor
gonen, för att till omvexling åter få spänna 
sig för släden.

Under tillredningen af måltiden fyller 
sig tältet till den grad med vattenånga, 
att man blott med största svårighet kan 
urskilja sin närmaste granne, och hvarje 

vinddrag som intränger dit in åstadkom
mer ett verkligt snöfall. Naturligtvis slår 
vattenångan såsom rimfrost ned på de kalla 
täckena och kläderna, så att all ting är 
ordentligen öfverdraget med isbark. Under 
kokningen stiger temperaturen till + 3 
eller 4 grader Celsius, men detta räcker 
icke länge, och snart är det åter 16 eller 
20 grader under fryspunkten, så att ehuru 
samtliga invånarne i sofsäcken så att säga 
bilda en enda treflig och kärleksfull klump, 
och ömsesidigt värma hvarandra, blifver 
ändå kylan fram emot morgonen ganska 
känbar. Ingen kan nu sofva vidare: alla 
hacka tänderna af kölden. Och sedan hvil- 
ken angenäm attitud ! Det är för träng
selns skull icke möjligt att ligga annat än 
på sidan, och packade som de äro, blir 
det ett enhälligt knot, om någon enda 
skulle råka att röra något litet på sig- 
Nu har ej kammarpigan råkat bädda bättre 
än att ett stelfruset veck blifvit outslaget 
i botten på sofsäcken, och den som får 
sin plats der midt öfver ligger såsom på 
brädkanter, utan att kunna ändra ställning. 
Andedrägten kondenserar sig på tältväg- 
garne öfver ansigtet till långa snöväfvar, 
hvilka vid den minsta rörelse falla ned 
öfver de sofvande. Till och med tänderna 
i munnen kallna till den grad att de kän
nas kylande såsom ispiggar.

Och nu kan man tänka sig att snöstor
men varar Here dagar igenom. Så länge 
orkauen fortfar kan ingen utan lifsfara 
lemna tältet: då uppnår tältlefvernets elän
de sin höjdpunkt. Den fina snön tränger 
oupphörligt liksom mjöldammet i en sigt 
genom tältets väggar och lägger sig i hvita 
tjocka lager öfver sofsäcken och de deri 
inneslutna fångarne. Mot alla dessa lidan
den gifs det blott ett botemedel, undergif- 
venhet och tålamod. I en dåsighet som 
gränsar till fånighet tillbringar man två 
eller tre dagar, men värst af allt är att 
man hela tiden igenom måste fasta, ty ra- 
tionerna äro mycket noga beräknade, och 
dessa dagar af nödtvungen hvila äro för
lorade för resan. För öfrigt äro alla lifs- 
medel frusna till is; skinkan flyger under 
yxan i klingande bitar, och smörstycken 
kan man bära i västfickan lika beqvämt 
som kopparslantar.

Den vanliga uppbrottstiden är klockan 
5 på morgonen. Då serveras kaffe, men 
den styrkande dryckens värme förgår, när den
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s»Mma mättas med det iskalla pulver livari 
brödet förvandlat sig under säckarnes af- 
°ch pålassning. Det tager mycken tid att 
befria kläderna frän is, och stöflarnc måste 
Wan söka upptina med händerna. En och 
annan rifver sig med snö i ansigtet för 
att uppfriska ögonen och härda sig mot 
kölden; annat slags tvättning förbjuder 
vattenbristen, och tyskarne mena att man 
dervid måste förfrysa händerna. Detta är 
förmodligen deras smak, och den har in
gen rätt att klandra. Svenskarne hafva af 
naturen en större kärlek för renlighet, och 
professor Nordenskiöld har berättat oss, att 
ban och hans sällskap under de förra re
sorna utan olägenhet kunnat afkläda sig 
bélt och hållet i fria luften vid O graders 
temperatur och taga en hastig öfverskölj- 
ning, som efter långt umbärande af bad 
bar något utomordentligt uppfriskande. 
Men man måste taga sig mycket väl till 
vara att icke kläderna blifva våta, ty då 
frysa de genast till is, och de som bära 
belt skägg äro till följe af den varma an- 
dedrägtens kondensation ständigt omgifna 
kring haka och läppar af glittrande isblom
mor.

Sålunda vandrade de tyska matroserna 
veckor i ända genom trakter som aldrig 
tlU förene varit trampade af menniskofot. 
Den 12 april öfverföllos de af en snöstorm, 
s°m höll dem tre dagar fångna i deras tält, 
Onder hvilken tid de nästan icke vågade 
röra det knappa proviantförrådet. Men 
de hade också inga renar att slagta, såsom 
Vll>'a landsmän, och de synas äfven i andra 
nfseenden hafva varit illa rustade.

Ltan utomordentligt lyckliga tillfällig
beter skulle återresan hafva blifvit ganska 
kritisk, men händelsen skickade i karava
nens väg två moskusoxar och en ståtlig 
björn, hvarförutan de äfven hade den lyckan 
att träffa pä några sälgarter, som förökade 
deras bränsleförråd. För att spara spriten 
bade de vant sig att förtära sitt vildbråd 
ratt, hvalross, säl, ren, björn och moskus- 
°Xe; det högre näringsvärdet fick öfver- 
V1nna transmaken; man sönderhögg med 
yxan de i kitteln sammanfrusna öfverlef- 
vorna af den sista soppan, och förtärde 
styckena såsom en läckerhet ofvanpå det 
frusna björnistret eller hvalrosspäcket.

I slutet af april stod solen blott en kort 
tid af dygnet under horisonten, och säll
skapet ombytte derföre sin lefnadsordning, 

I så att de hvilade om dagarne och mar
scherade om nätterna, med undantag af 
sjelfva midnattstimmen, under hvars strän
gaste kyla de höllo en kort rast under 
tältet.

Kort efter midnatt uppgick solen öfver 
de matt violetta bergkammarne, klipporna 
glödde och snöfälten skiftade i rosenrödt, 
öfver hvilka vinden jagade täta snöslöjor, 
som genom belysningen af den lågt ståen
de solen liknade en böljande flod af smält 
is, och de långa blåa skuggorna af de van
drande männen rörde sig framåt i afmätt 
takt, en anblick och ett arbete för för
dömda, säger berättaren, hvilket Dante 
säkert skulle hafva skildrat i sitt Helvete, 
om den store florentinaren haft någon be
kantskap med denna del af jorden.

När hr Nordenskiöld och hans raska 
skara en gång återkommer från sin djerfva 
vinterfärd i polarnejderna, hoppas vi få höra 
dem berätta om sina äfventyr med bättre 
lynne än dessa den höga germaniska civi
lisationens söner, hvilka äfven under sin 
högsta vetenskapliga inspiration aldrig upp
hörde att känna saknaden af Rindfleisch 
och Gemüse. De klaga oupphörligt att de un
der jagten efter upptäckter småningom ned- 
sjönko till ett trappsteg af kultur som när
made sig eskimåernas, äfven deri att sinnet 
för renlighet led en betänklig förslappning. 
Redan efter några veckor aftogo krafterna 
i hög grad, och det oaktadt måste ratio- 
nerna afknappas, under det att den med 
hvarje dag aftagande slädlasten tycktes för 
de kraftlösa kännas nästan tyngre än förut. 
Den nattliga förkylningen, den genom då
lig och otillräcklig föda störda matsmält
ningen, alstrade oupphörligt illamående 
och förstämning. Genom förtärandet af 
födan nästan kokhet blef tungan uppbränd 
och full af bulnader; den beständiga vex- 
lingen mellan fuktighet och kyla gjorde lem- 
marne ömma och såriga; genom bristen på 
ombyte hängde kläderna i slarfvor på krop
pen, och hela sällskapet gick i trasiga 
strumpor. Till den qväljande hungern säl
lade sig sömnsjuka, af hvilken många öf- 
verväldigades till den grad att de drogo 
släden i halfvaket tillstånd och ined till
slutna ögon, eller under de korta hvilostun- 
derna straxt föllo sofvande till marken. 
Naturligtvis måste de genast uppväckas, 
ty eljest hade de aldrig rest sig igen.

Dediti somno ciboque, begifna på sömn
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och mat, såsom Tacitus säger om dessa 
germaners förfäder, kunde de icke finna 
hvilan i stelfrusna sofsäckar och dieten vid 
tran och späck så angenäma som det kunde 
varit önskligt; men ändå hade denna be
svärliga färd sina glimtar af lycka, och de 
säga sjelfva att en enda solig morgon med 
måttlig köld var nog för att uppfriska mo
det och utjerana spåren af långa försakel
ser. Ett gladt samspråk lifvade då de 
magra rimfrostfransade ansigtena, solvärmen 
gjorde sömnen om dagen möjlig och ange
näm, och man erfor att tillvaron af lycka 
gör sig känbar till och med inom polar- 
kretsens ödemarker.

Man kan tänka sig med hvilken glädje 
den hemvändande karavanen började igen
känna den ena välbekanta udden och berg
profilen efter den andra omkring den vik 
der deras fartyg låg i vinterhamn. Nöden 
hade stigit till sin höjd, allt bränsle var 
slut, och sjelfva släden måste ändtligen 
uppoffras. Men vissheten om slutet på 
mödorna lifvade de sjunkna krafterna, och 
efter ett dygns lång inarscli öfver oländiga 
marker, glacierer, klippor och bergpass, för 
att undvika den betydligt längre strand
vägen, uppnådde den lilla truppen slutli
gen midt i natten sitt infrusna fartyg. Ett 
svart ansigte uppdök ur luckan till ma
skinrummet, de ovanliga stegen på däcket 
uppkallade de beväpnade posterna; åter
seendets fröjder kunna bättre begripas än 
beskrifvas.

Hvilken njutning att efter fem veckor 
en gång få ömsa kläder, tvätta sig, sofva 
på madrasser mellan lakan, förtära ordent
lig föda, kunna gå rak under kajuttaket 
och sätta sig, hvilket allt var en omöjlig
het i tältet. Men öfvergången till det ci
viliserade lefnadssättet var icke utan sina 
faror: blodet trängde lång tid derefter med 
häftig svallning till kroppsytan, och den 
upphettade luften i det slutna rummet 
skulle hafva blifvit förstörande, om ej öf
vergången skett långsamt och med försig- 
tighet.

Vi hafva ännu ett drag att tillägga, men 

detta är kanske det märkvärdigaste. Hvem 
skulle väl, efter all deras klagan öfver an
strängningar och försakelser, hafva före
stält sig något annat än att hvilan skulle 
smaka de uttröttade pilgrimerna allt för 
väl, att de vidare skulle vetat sätta foten 
i iand utan den mest trängande nödvän
dighet? -Men man känner då den mensk- 
liga naturen mycket litet. Behofvet af sys
selsättning och omvexling var så stort, att 
icke många dagar förflöto, innan en ny, 
ganska vidsträckt och långvarig expedition 
företogs till det inre af landet.

Vi hafva skrifvit dessa rader, icke för att 
försöka en gissning om utsigterna till fram
gång för den svenska expeditionen, utan 
för att i någon grad lugna de många sin
nen som med oro och deltagande följa 
våra vänner på deras äfventyrliga färd. 
En polarresa är intet lekverk; den förut
sätter, utom fast vilja och starka nerver, 
en massa af kunskaper, hvilka icke i sam
ma män synas hafva stått Germauia-expe- 
ditionen till buds. Våra resande blifva 
furstligt utrustade i jemförelse med tyskarne. 
Svenska staten förser fartygen med en yp
perlig uppbörd, och de göteborgska pa' 
trioternas frikostighet har rikligt sörjt för 
tillfredsställandet af de materiella behofven. 
Med hvilken glädje och stolthet skall icke 
vår koloni hissa den svenska flaggan på 
sin timrade borg, och huru inbjudande skall 
ej ljusskenet stråla från dess fönster uti 
polarnattens ödslighet. Huru långt våra 
resande skola kunna framtränga mot nor
den, beror på omständigheter, om hvilka 
de sjelfva ännu ej kunna göra sig någon 
föreställning. Antagligen bör det blifva 
betydligt längre än någon trängt före dem, 
och hvarje geografisk grad vidare är på 
detta område ett stort verk, som skall göra 
våra landsmäns företag frejdadt i den veten
skapliga verlden, äfven om det skulle be
finnas att resans yttersta mål, polen, icke 
kan uppnås af menniskornas barn.

Otaliga välönskningar skola följa dem 
på deras färd, och ett ändlöst jubel skall 
helsa dem vid deras återkomst.
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Blick på pressen.
Den sista veckans stora évènement liar 

varit tillräckligt att äfven under denna gifva 
tidningar af alla färger någon ting att tala 
om; det är ej ofta sådana ämnen erbjuda 
sig för artikelförfattare och kåsörer. Den 
aktningsvärda pressen i landsorten synes, 
så vidt vi hittills kunnat erfara, temligen 
enhällig i fördömandet af det tilltag som 
Vl i vårt förra nummer sökte närmare ka
rakterisera. Till och med Göteborgs-Postens 
bekanta kaleidoskopist måste, ehuru med 
skyldig aktning och undfallenhet för Af
tonbladet och hr Dtifva, berätta saker som 
icke precis äro hedrande för någondera, 
ehuru det för honom naturligtvis är huf- 
vudsaken att komma åt sina gamla vänner 
grefve Posse och hr Key, hvilka han nä
stan lägger till last att de vågade begära 
ordet före hr Dufva, en dristighet som icke 
borde få passera oanmärkt.

Inom hufvudstadens press har diskus
sionen varit ovanligt liflig. Genast efter 
tilldragelsen stälde Nya Dagligt Allehanda 
till Aftonbladet en interpellation af temli
gen närgången beskaffenhet, med en upp
maning att förklara den skärande motsä
gelsen mellan den hållning samma blad 
ännu kort före slutet af förledet år intog 
1 afseende på grundskatterna, och den ovan
liga hetsighet hvarmed det i många och 
långa afhandlingar i år gjort sig till en 
vältalig tolk för de åsigter hr Dufva hade 
förfäktat i Andra Kammaren. Svaret lät 
icke vänta på sig. Redan dagen derpå för
klarade Aftonbladet, på ett sätt som hedrar 
dess styrelses omdöme och goda takt, att 
det ändrat åsigt och kommit till baka till 
samma uppfattning af grundskatterna som 
det hade i november förledet år, innan hr 
Dufva tog dess öfvertygelse om händer. 
Vi göra oss ett nöje af att återgifva några 
af de väl sagda ord i hvilka Aftonbladet 
aflägger sin å nyo ändrade trosbekännelse:

I afseende på denna sak (huruvida frågor 
rörande de ordinarie inkomsterna kunna, då 
kamrarne stannat i olika beslut, lösas genom 
gemensam votering) hafva vi varit något tvek
samma (?) om grundlagarnes rätta tolkning, lik
som fallet var med den ledamot af Andra kam
maren, som under ärendets föregående behand
ling derstädes utförligast och skarpast utveck
lade vigten af att hålla på svenska folkets 
beskattningsrätt i hela dess utsträckning. Vår 
tvekan har sedermera under och genom de

utförliga kammardebatterna blifvit häfd, lik
som äfven synes hafva inträffat med den i frå
ga varande representanten, men på ett mot
satt sätt; ty då han i sin reservation mot tal
mannens propositionsvägran syntes nu mera 
vara fullkomligt viss derom, att slika frågor 
grundlagsenligt skola bli föremål för gemen
sam votering, så ha vi genom det parlamen
tariska utbytet af tankar och åsigter i ämnet 
och den verkligt mångsidiga och uttömmande 
utredningen, som saken erhållit, kommit till 
den öfvertygelsen, att gemensam votering i 
dylika frågor icke eger stöd af grundlagen.

Om vi förut, så länge ej frågan var fullt 
klar, till följd af våra demokratiska sympatier, 
snarare lutade något (?) åt antagandet af den 
gemensamma voteringens laglighet. så kan 
detta icke i ringaste mån hindra oss från att 
lojalt erkänna hvad som under ärendets be
handling verkligen blifvit ådagalagdt och kon- 
stateradt. Iakttagandet af hvad som är beståen
de och gällande rätt är oss allt för vigtigt och 

I dyrbart, att våra sympatier skulle kunna få 
göra något intrång på eller maka undan den 
på utredning grundade öfvertygelsen. Äfven 
om vi härutinnan skulle förut befunnit oss 
på en annan ståndpunkt än tveksamhetens, 
om vi med brinnande ifver hade förfäktat en 
åsigt, så skulle vi ändock icke ett enda ögon
blick hafva tvekat att gifva vårt erkännande 
åt den sakligt bindande argumentationen; ty 
vi äro inga anhängare af satsen: »Det jag 
hafver skrifvit, det hafver jag skrifvit», i den 
mening tagen, att sanningen icke skulle vara 
oss långt mera kär än något som vi förut sagt 
kan vara, endast derför att vi sagt det.

Medelst den af begge talmännen nu gjorda 
propositionsvägran, som derigenom, att kam- 
rarne låtit vid densamma bero, blifvit af dem 
i realiteten godkänd, har ett nytt stöd erhål
lits för den uppfattning, enligt hvilken ge
mensam votering icke kan ega rum rörande 
statsinkomsterna,(?) Det sätt, hvarpå en mängd 
ledamöter af Andra kammaren, i stället för 
att hänvisa frågan till sitt rätta forum, kon
stitutionsutskottet, ville liksom på stående 
fot bilda ett extra konstitutionsutskott och 
på sidan af den genom grundlagen föreskrifna 
behandlingen, uttala ett klander mot talman
nens propositionsvägran, kunna vi icke gilla, 
och åt dessa, af ögonblickets upphetsning fram
kallade opinionsyttringar kan icke tillmätas 
någon verklig parlamentarisk betydelse.

I anledning af denna »stora reträtt», så
som den kallas i Nya Dagligt Allehanda, 
hvartill »i våra publicistiska annaler väl 
knappast förekommit ett motstycke», tog 
det senare bladet ånyo till ordet och ut- 
tajade sin varma önskan att hr Dufva måtte 
följa Aftonbladets exempel och »liksom detta 
skaffa sig litet bättre insigter i ämnet,» 
samt tillägger derefter:
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Dermed är dock ej så nödigt att hasta, en
dast det sker före nästa riksdagsmannaval i 
hufvudstaden; men detta är ock »terminus ul
timas». Aftonbladet sjelft är otvifvelaktigt 
med sin nu mera intagna ståndpunkt med oss 
öfverens äfven derutinnan, att det bör vara 
något olämpligt för hufvudstaden att till riks
dagsman välja en person, om ock aldrig så 
talentfull, hvilken drifver åsigter, som för huf- 
vudstadens ekonomiska välfärd kunde blifva 
ruinerande, och vi vänta med förtröstan, att 
A. B. ej skall underlåta att i sinom tid fästa 
Stockholms valmäns uppmärksamhet på denna 
omständighet, så vidt nemligen icke hr Dufva, 
det vi vilja hoppas, innan dess anslagit reträtten. 
Bland följder, som denna fråga otvifvelaktigt 
kommer att föra med sig med afseende på 
de kommande riksdagsmannavalen, blifver den, 
att en s. k. politisk trosbekännelse just med 
afseende på denna punkt blifver en nödvän
dighet till ledning för valmännens omdömen. 
Det är just när allmänna meningen i afseende 
på en viss fråga af mera framstående vigt är 
delad, som valmöten för att höra kandidater- 
nes åsigter i afseende på den samma blifva 
lika oundgängliga och ändamålsenliga, som de 
annars kunna vara öfverflödiga och gagnlösa.

Om samma viljor hvilka, efter några må
naders mellantid, synas hafva återtagit sitt 
inflytande öfver Aftonbladets politiska led
ning skulle fortfara att utöfva denna led
ning ännu i höst, då valen till Andra kam
maren ega rum, så är det icke troligt att 
bladet, efter hvad som förekommit i riks
dagen, och efter sitt nyss anförda uttalande, 
skall kunna vidare uppställa häradshöfding 
A. W. Dufva bland sina kandidater. Myc
ket kan dock hända innan dess, och det är 
bäst att lemna den saken osvuren. Bet 
fins klor som icke så lätt släppa sitt tag, 
och det skulle ej alltför mycket förvåna 
oss, om vår samtida vid ännu närmare ef
tertänkande skulle kunna finna skäl att 
ännu en gång förändra sin ställning till 
den ifrågavarande folkrepresentanten. Den 
som lefver får väl se. Det skall mycket 
intressera oss att höra, hvilka förändringar 
i öfrigt Aftonbladet kommer att förorda i 
hufvudstadens representation; oin vi äro 
riktigt underrättade, lära Stockholms val
män umgås med ganska genomgripande 
planer i detta afseende.

Om hr Dufvas popularitet inom pressen 
lidit något afbräck på somliga håll, bör han 
finna en ersättning derför uti den ökade 
beundran han genom sitt handlingssätt 
tillvunnit sig på andra håll. Sålunda ytt
rar bland annat tidningen Fäderneslandet:

En af hufvudstadens representanter i Andra 
kammaren, häradshöfding Dufva, yttrade under | 

behandlingen i kammarens plenum sistlidne 
måndagsafton (d. 22 april) af frågan rörande 
mantalspenningarnes borttagande, och sedan 
talmannen, erkebiskop Sundberg, förklarat, det 
han såge sig nödsakad vägra proposition på 
utskottets voteringsförslag, följande högst märk
liga ord:

'»Man han vara förvissad, att om de åsigter 
som af Andra hammarens majoritet förfäktas, 
vinna anklang hos svenska folket, skall det, se
dan det väl hunnit tröttna upp vid det evin- 
nerliga pratet om. sjelfstyrelse, veta att låta re
presentera sig af män, som-, kraftigare än de 
nu varande representanterna, skola- med större 
framgång bevaka folkets lagenliga frihet ook 
sjelfständighet».

Fäderneslandet tillägger härefter:
För detta manliga och oförskräckta uttalan

de af sin öfvertygelse får hr Dufva uppbära 
de mest hånfulla förebråelser af tidningen Nya 
Dagligt Allehanda, som till och med går ända 
derbän i sin förbittring, att den hotar nämde 
representant med att icke till nästa riksdags- 
period varda af hufvudstadens röstberättigade 
invånare omvald.

Det märkes granneligen att häradshöfding 
Dufvas tal kommit mycken oro åstad inom em- 
betsmannalägret.------------ Vi hoppas och tro
dock att alla de bland hufvudstadens valmän, 
hvilka icke bära kronans uniform och rösta på 
kommando, skola fortfarande lemna förtroen
det att vara en af Stockholms representanter 
åt hr Dufva, hvilken hittills åtminstone på ett 
högst utmärkt sätt fullgjort sitt riksdagsman
nakall och derunder ensam bland hufvud
stadens riksdagsmän förstått att samla om
kring sig en stark majoritet af Andra kamma
rens män. En sådan representant skrifves icke 
bort af N. D. A:s legda pennor.

Så olika kunna meningarne vara. Vi 
erkänna villigt att det icke går så lätt »att 
skrifva bort en sådan representant», men 
bättre män hafva talat och handlat bort 
sig sjelfva. Det är icke första gången hr 
Dufva öfvertalat majoriteten af Andra kam
maren till'beslut, hvilka de mera sansade 
och upplyste af dem helst skulle se varit 
ogjorda, och liksom det är en allmänt be
kant sak, att den svenska bonden kan för
låta hvad och hvem som helst, men aldrig 
en advokat som tappat en process åt ho
nom, lika så möjligt är det, att äfven om 
hr Dufva blir återvald, de riksdagsmän som 
närmast representera den svenska allmo
gen skola tänka sig två gånger före, innan 
de med något förtroendeuppdrag hedra en 
person, hvilken först med så mycken konst 
ledt dem in i en process mot grundlagen, 
och icke bättre lyckats med saken, än att 
de, till icke ringa åtlöje i landet, såsom det 
heter, »vunnit vid tinget men tappat i pap-
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peren». Att de mera tänkande af partiet 
sålunda uppfattat saken, synes tydligen af 
den motion hr Liss Olof Larsson genast 
efter uppträdet i Andra kammaren väckte 
om en grundlagsändring i sådant syfte, 
att efter hans föreställning gemensam vo
tering skulle kunna ega rum om ordinarie 

statsinkomster. På riksdagsklubben har 
dess utom, af personer som anses ega hr 
Dufvas förtroende, blifvit under de senare 
dagarne uppgifvet, att han sjelf i anseende 
till enskilda angelägenheter icke skulle ön
ska att vidare blifva hedrad med represen- 
tantskapet för hufvudstaden.

Strödda underrättelser.
Pligterna mot lidande med- 

menniskor.
(Forts, fr. n.-o 16.)

Men denna ömsesidiga påverkning mel
lan offentligheten och det enskilda kan icke 
vidmakthållas jemt och oafbrutet genom 
statsmyndigheternas omedelbara ingripande. 
Dessa ega ej de derför behöfliga special
kunskaperna. De måste derföre fördela ar
betet emellan män, som specielt förstå hvar 
och en sitt. Men fördelningen skall vara 
sådan att hvar och en af de verkande spe
cialkunskaperna kommer under kunnig kon
troll i alla riktningar. Och då den förnuf
tiga afsigten med kontrollen hvarken är att 
låta framskina styrelsens stora och goda 
gerning, ej heller i det obetydliga uppgö
randet af penningeräkenskaperna, utan än 
öycket mer består i att framkalla allt det 
goda som blott genom flere skickliges för
enade sträfvanden kan framkallas för de 
lidande, så måste alla vederbörande, både 
de kontrollerande och de som kontrolleras, 
hufvudsakligen vara pligtige till att regel- 
messigt, och när det för öfrigt begäres, re
dogöra för hvad de hafva uträttat, hvad de 
saknat och huru det saknade antages kunna 
sfhjelpas till största möjliga gagn för dem 
för hvilkas behof de skulle sörja. Blott 
på detta sätt blir det möjligt att göra hvad 
hvar och en viil skall göras, nemligen rätt 
och pligt mot de lidande.

Sålunda kan ingen neka att det göres rätt 
mot dem som straffas, då de veterligen 
hafva gjort sig skyldige till straff. Men 
>dla måste neka till att någon bar rätt till 
ott, vare sig genom pinomedel framkalla 
bekännelse om straffskyldighet, eller efter 
godtycke föröka straffen för domvärda för
seelser. Derföre har också sjelfva tjufven 
°ch mördaren en naturlig rätt att behandlas 
af det offentliga som hederlig karl, ända 
tills det är bevist att han är något annat. 

Och då straffet är af domaren efter lagen 
bestämdt, så har han också rätt att fordra 
att det utföres så som både lagen och do
maren föreskrifvit, och icke annorlunda. 
Den som på det offentligas vägnar har i 
uppdrag att undersöka om Förbrytelse blif
vit begången, må visserligen kunna tills 
vidare afsöndra vederbörande från umgänge 
med andra menniskor, men annat eller mera 
må man ej heller tillåta sig. Och den som 
skall utföra det offentligas straff, eller hafva 
uppseende öfver att det utföres så som 
det bör, får följaktligen icke heller tillåta 
sig att på minsta sätt lägga något till 
eller taga något bort af det straff som en 
gång blifvit bestämdt af lag och dom. 
Sjelfva möjligheten att sådant skall kunna 
ske, antingen af okunnighet eller med af- 
sigt, bör förebyggas med all den omtanke 
som står i menniskors makt att använda. 
Men hvilka förfärliga förseelser har man 
ej i detta hänseende begått ända in till 
allra sista tiden!

Det är som bekant icke synnerligen 
många år, sedan en fånge i Akershus straff
anstalt blef piskad så att han dog deraf, 
och detta emedan han funnit tillfälle att 
rymma, — något hvarför kommendanten 
eller den af hans underlydande som ej 
visat nog påpasslighet kanske hellre borde 
hafva blifvit bestraffad än rymmaren, som 
nog kan tillgifvas, om han känner en viss 
naturlig rätt att söka friheten då dertill 
gifves tillfälle. Det är ej heller många 
decennier, sedan fångarne i samma straffan
stalt plågades på hvarjehanda sätt, särdeles 
genom inskränkningar och förändringar i ko
sten, så att de slutligen blefvo till den 
grad utsvultna att de ofta sågos ligga på 
jorden, för att uppleta de sädeskorn eller 
det obetydliga mjöl som kunde spillas ut 
ur säckarne, då det kördes råg från maga- 
sinerna till qvarnen eller derifrån till ba-
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geriet. Följden bief naturligtvis den, att 
fångarna inom kort fingo mer eller mindre 
skörbjugg alla samman. Omkring hälften 
af dem blefvo så matta och så allvarsamt 
angripna i öfrigt att de måste gå till sängs, 
och omkring hälften af de sängliggande 
dogo. Kommendanten var dock icke nå
gon oförståndig man, och ej heller läka
ren vid straffinrättningen. Men begge voro 
sedan länge till baka vana att så uppfatta 
sin inbördes ställning, att när en kommen
dant befaller så lyda alla, och följaktligen 
också under kommendanten lydande läkaren. 
Denne kunde dock nu ej längre rå med 
att ensam tillse de sjuka. Han måste 
hafva hjelp. Lyckligtvis var den läkare 
som blef satt till att bistå honom en man 
med goda kunskaper och en skarp blick, 
och som derjemte uppfattade sin ställning 
så som den skall och bör uppfattas. Han 
såg snart att utspisningen var otillräcklig 
både i qvantitatift och qvalitatift afseende. 
L)å kosten derfÖre förändrades upphörde 
hela den så kallade epidemien, som, om 
förhållandena hade förblifvit oförändrade, 
kunde hafva tömt hela straffanstalten. Från 
Sverige berättades för blott några få dagar 
sedan, att en qvinlig straffånge har miss
handlats af en stadsfiskal, som efter sin 
egen bekännelse trodde sig »bereda sam
hället en båtnad» med att prygla gumman, 
ända tills hon bekände en stöld som blif- 
vit begången. Det svenska samhället fin
ner sig naturligtvis ej belåtet med att be
reda dylika bålnader. Stadsfiskalen straffas 
nog efter lagen. Men deremot har man 
ju ej någon säkerhet för att ej liknande 
saker kunna upprepas både i samma och 
i andra fängelser. Icke heller hafva vi i 
Norge någon trygghet för att det icke åter 
kan uppstå en kommendant, en placemajor, 
en fängelsedirektör eller fängelseläkare, som 
öfverser att det i fängelserna ej får tilläg
gas det allra minsta till det straff som af 
domstolarne har bestämts, förutsatt att man 
ej bryter mot den allmänna ordningen 
som fordrar hustukt. I fängelser, såsom 
öfver allt der Here menniskor lefva och bo 
till sammans på ett trångt utrymme, är det 
så mycket som måste iakttagas för att ej 
sammanstufningen skall vålla sjukdomar, 
om hvilkas naturliga orsak fångarne sjelfva 
äro och förblifva okunniga, fastän de deraf 
kunna mördas i massor.

Det samma gäller anstalterna för sin

nessjuke, liksom instituten för blinde och 
döfve. Ingen af alla dem som upptagas i 
dessa anstalter förmår att iakttaga sitt eget 
behof. Dertill kommer ännu den omstän
dighet att föräldrar och syskon ofta icke 
med bästa vilja och aldrig så mycket pen
ningar kunna vänta att få de sinnessjuka 
helbregda eller de blinda uppfostrade i hem
met, utan att det gifves särskildt derföre 
inrättade gemensamhetsinrättningar, der det 
nödvändiga kan göras med en kunskap och 
med medel, som intet aldrig så lyckligt hem 
förmår att alstra. Ganska visst böra famil
jerna sörja derför att deras döfstumma ma 
så mycket som möjligt få tillfälle att be
gagna sådana offentliga inrättningar. Li
kaså skulle de, när de återfå dem från 
dessa anstalter, bygga vidare på den då 
lagda grunden för tillfrisknande och under
visning, hvilka båda saker böra fullkomnas 
inom familjerna. (Slut n. g.)

En långsam reform. Jacob Bright 
föreslår att afskaffa engelska öfverhuset, på 
ett sätt som bevisar huru djupa rötter 
denna institution ännu har i England, till 
och med hos de radikalaste öfvertygelser. 
»Man låte det blott dö ut af sig sjelf 
och genom en grundlag förbjuda tillsätt
ningen af nya peerskap. Man behöfver 
blott låta bli att förnya det genom in
gjutandet af friskt blod och upptagandet 
af utmärkta män ur andra samhällsklasser. 
Det skall då tvina bort i sin intellektuella 
och moraliska obetydlighet, och inom mindre 
än hundra femtio år skall våra gamla jord
aristokraters utslocknande vara ett faktum.» 
Man måste erkänna att för en bitter och 
hetsig radikal och reformator såsom Jacob 
Bright är halftannat sekel, anslaget åt ge
nomförandet af en politisk reform som han 
anser absolut nödvändig — under hvilken 
långa tid alla andra reformer, som äro 
oundgängliga, skola finna hinder i lorder
nas envishet eller oförmåga af politiskt 
omdöme — ett högst karakteristiskt drag 
i engelsmännens politiska temperament.
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