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1872.Lördagen den 25 MajN? 21

UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

VECKOSKRIFT
FÖB

POLITIK OCH LITTERATUR
A

Tvisten mellan England och Nordamerika.
'’är ei' Sa kfdladc Alabamafrågau är en af 
] ll(ls märkvärdigaste företeelser, men 
v står icke ensam, och man skulle väl 
aid'1, fles*'ad till det påståendet, att om 
L "ågot kaparefartyg under det ameri- 
1 aa inbördeskriget utlupit ur en engelsk 
så I ’•ld,oni aldrig något sådant krig funnits, 
diu.|.la^e "°S ■ alla händelser de gamla stri- 
äioi) ei'na mellau den gamla europeiska 
"ii L,d:k'e" och den unga amerikanska folk- 
"tb eU ""då sökt sig en anledning till 
häi TV’ ^et ar ändå idéerna som skapa 
vatt e'Sertla ock ‘"k® tvärt °"1’ Ett ^las 
tisk-6" ^an Vara ^en ay"l*S* orsaken till poli- 
den 'f.”""delser, men säkert är, att om icke 
gifi Tnai"a personens tillfälliga törst i det 
'’att ' "^""blicket föranledt framkomsten af 
de|se"^aset’ så hade någon annan häu- 
tisk .’"^'"ffat, vid hvilkeu den diploma- 
hatV lt!tr’gen hade kunnat knyta sig. Vi 
8au * * förra nummer yttrat att frå- 
förfl °111 "la"talspenningarne vid den nyss- 
afled' Uil '"ksdagen kan betraktas såsom en 
lJåd "e a"d>'a tvisteämnen mellan de 
skatt i rarar"e: hade icke denna ordinarie 
n0 l®gat till hands att tillgripa, så hade 

b en sä uppfinningsrik sakförare som hr 
got 1Cae saknat utvägar att upphitta nå- 
°ch ]Unat f°r att sysselsätta sina klienter, 
ålder r e al^e" ’"8a ordinarie skatter af 
*"ed i Un"*t® i vårt samhälle, hade till och 
sett I-60 store stockholmsadvokaten aldrig

J"set, sä skulle icke la force des choses 

ändå stått handfallen att finna lefvaude 
eller döda verktyg för genomförandet af ett 
stycke samhällsarbete, som en gång skulle 
göras. En makt som sträfvar uppåt måste 
försöka sina krafter lika naturnödvändigt 
som det i hvarje menniskas lif förekommer 
en minut då det krälande barnet på en 
gång reser sig på sina fotter: man lär sig 
icke att gå utan detta.

Utgången blir äfven likartad, antingen 
striden gäller ett principal mellan verldens 
båda största sjöfarande nationer eller en 
maktöfvervigt mellau två parlamentariska 
partier uti ett litet föga uppmärksammadt 
land, borta i ett aflägset hörn af Europa. 
Det fins ett tydligt sammanhang mellan 
det ena och det andra, icke så att den 
nära förestående skiljedomen i Genève skulle 
komma att utöfva något omedelbart infly
tande på nästa års riksdagsförhandlingar i 
Sverige, men det är gifvet, att skulle den 
maktlystna transatlantiska republiken lyckas 
med godo eller ondo genomdrifva sina for
dringar på England, så får demokratien i 
de europeiska länderna en ansats till utöf- 
vande af sin maktfullkomlighet, långt star
kare än sådana impulser nu mera kunna 
hemtas från de kroniska revolutionerna i 
Frankrike.

Vi önskade begagna den tid af hvila som 
föregår skiljedomstolens definitiva samman
träde till att framlägga några omständig
heter för bedömande af Alabamafrågans be-
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tydelse, bland hvilka de enorma penning- 
fordringarne från den amerikanska sidan 
visserligen icke äro de minst anmärknings
värda. Den första inlagan från båda par
terna ligger framför offentligheten. The 
Case on behalf of the Government of the Uni
ted States, submitted to the Tribunal of 
arbitration to be convened at Geneva, un
der the Treaty of Washington the 8th of 
May 1871, kallar sig den amerikanska, och 
den britiska har med sedvanlig engelsk om
ständlighet fått den vidlyftigare titeln : Case 
presented on the part of the Government 
of Her Britannic Majesty to the Tribunal 
of arbitration constituted under Art. I of 
the Treaty concluded at Washington on the 
8th May 1871 between Her Britannic Ma
jesty and the United States of America, 
Engelska och nordamerikanska tidskrifter 
och tidningar äro uppfylda af analyser af 
dessa betydelsefulla statspapper.

Den amerikanska inlagan utgår från sam
ma antagande som vårt landtmannapartis 
sakförare älska att i tal och skrift göra 
gällande, nemligen att hela försonligheten, 
dygden och moderationen ligger på dess 
egen sida, under det motsidan vid alla till
fällen och af alla anledningar förrådt fient
lighet, brist på hofsamhet och tillmötes
gående. Af intet folk på jorden, börjar 
den nordamerikanska skriften, borde Ame
rikas folk hafva rätt att vänta ett vänli
gare bemötande, och till bevis derpå anfö- 
res, huru Eörenta Staterna 1812 tvungos 
till ett krig mot England af denna makts 
anspråk att på öppen sjö pressa matroser 
om bord på amerikanska krigsfartyg; huru 
de sex år senare mötte de engelska under- 
handlarne på mer än halfva vägen i fråga 
om de nordamerikanska fiskerierna ; huru 
de 1827, ehuru med egen upptäcktsrätt 
förenande de af Spanien och Frankrike in
köpta anspråken på kusterna af Stilla Haf- 
vet, hellre än att taga sin tillflykt till va
pen ingingo på att dela denna besittning 
med England; huru Unionskongressen un
der det allvarsamma upproret i Canada 
1838 på engelska regeringens begäran be
slöt en akt, som auktoriserade unionssty- 
relsen att vidtaga mått och steg för upp
rätthållandet af landets neutralitet; huru 
1842 en traktat beredvilligt afslöts till upp
görande af den omtvistade gränsen mel
lan staten Maine och de britiska besittnin- 
garne; samt huru de slutligen 1846 gingo 

in på storbritanniska regeringens förslag 
att taga 49:de parallelcirkeln såsom kom- 
promissgräns mellan de båda Columbierna, 
hvarigenom England fick hela Vancouver s 
Ö. A andra sidan lägga de England till 
last all möjlig ogenhet under forna och 
närvarande tider, hvarigenom Amerika blif" 
vit nödgadt att med stora kostnader föra 
kriget mot Sydstaterna flere år längre än 
hvad eljest skulle hafva varit nödvän
digt. De datera denna tidpunkt, då Eng
lands skyldighet att betala krigskostnaderna 
skulle inträda, från slaget vid Gettysburg, 
innan ännu Nordstaterna vunnit en enda 
afgörande seger. De hade anspråk på att 
engelska regeringen skulle iakttaga en vän
ligt uppmärksam neutralitet, men det oak- 
tadt har England tillåtit utrustningar i sina 
hamnar af krigsfartyg, som tillintetgjort 
segrarne vid Vicksburg och Gettysburg' 
Det är på dessa grunder som Förenta Sta
ternas regering tillförser ‘ sig ett sådant re
sultat af skiljedomstolens verksamhet, att 
storbritanniska regeringen och folket skali 
nödgas hålla Förenta Staterna skadeslösa 
för allt hvad de enskildt och allmänt lidit 
genom kriget, allt ifrån början af juli 186$ 
till den 26 maj 1865, då de sista sydstats- 
trupperna gåfvo siar under Kirby Smith' 
En allt för billig och anspråkslös begäran, 
icke större eller mera obefogad än den att 
ett hundratal skattebönder och deras själ9' 
förvandter i ett visst europeiskt samhäll® 
skall ensidigt utöfva hela beskattningsrät
ten, disponera öfver representationens samt
liga förtroendeuppdrag och bestämma reg®' 
ringens allmänna gång: de representeraju 
folket!

Det skulle föra oss allt för långt att full
ständigt redogöra för det bemötande d® 
amerikanska påståendena erhållit från mot
sidan: vi vilja endast antyda några hufvud- 
omständigheter. Unionen tvangs ej till 
krig 1812 af de uppgifna anspråken. Hvad 
England fordrade var att visitera amerikan
ska handelsfartyg för att upptäcka deser
terade matroser från dess egen örlogsflotta, 
och ingen amerikan pressades i engelsk 
tjenst som kunde ådagalägga sin nationali
tet, hvarförutan de engelska officerarn®9 
förfarande ogillades, när de öfverskredo sin 
befogenhet, och formliga ursäkter framburo9 
derför hos unionsregeringen. Tvisterna otn 
Maine och Columbia äro gamla och hafva 
varit föremål för mångfaldiga kommissioner;
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"âgra punkter hafva varit underkastade främ
jande regeringars skiljedom, och på kej
sarens af Tyskland arbitration beror ännu 
J detta ögonblick bestämmandet öfver den 

1 a °n San Juan, belägen i det sund som 
? djer Vancouver's Ö från det nordameri- 
anska fastlandet. Förenta Staterna föra 

språk såsom om hela den nordameri- 
auska kontinenten af ålder tillhört dem, 

®ed fullständig glömska, såsom det synes, 
Hb ^ra art’keln i Versailles-freden, som 

e,alt men noga bestämmer de tretton 
° oniernas gränser.

* är preliminärerna till denna märkvär- 
för '1 k°uung Georg III förkunnades
°r det engelska parlamentet, tilläde han 
essa minnesvärda ord:

i >Uil jag samtyckte till skilsmessan från 
n^8a Prov>nser, har jag för mitt folks önsk-
j gar uppoffrat hvarje personlig hänsyn, 

'jupet af mitt hjerta beder jag den allsmäk-
er^e guden, att Storbritannien icke måtte få 
s„aia de lidanden som kunna uppstå afen 

stor rikets styckning, och att Amerika 
j '* ,e kunna undgå de olyckor hvilka for- 
j bevisat oss, huru oundgänglig mo- 

frih> n Vai f°r den sauna konstitutionella 
en t\ens åtnjutande. Religionsintresset och 

uda tillgifvenhetsband skola, såsom jag 
bilda ett oupplösligt band mellan 

par " a 'ailderna>>. När John Adams ett 
tj derefter infann sig såsom befullmäk- 
s I " sändebud vid sin förra suveräns hof, 

att han skulle skatta sig lycklig, 
saml - " kunde mer och mer för det nya 
»k* ’.allet förtiena det gamla fäderneslandets kt"lnS och välvilja.
för '■ ?'.:i,|d har för sin del träget, ja allt 
kolo bemödat sig att visa den forna 
’eke letl välvilja, men tacksamhet är 
jed ."„"Romens dygd, och Amerika har 
mode ) " °C'* üfvermod återgäldat det gamla 
för i''| '“Jets välgerningar. Engl and har 
i ebållandet af vänskapen gifvit efler 
bindg,an a^a tvistepunkter som gjorts gäl- 
pre °?'1 särskildt har den närvarande 
i Hi ]fIIn*n*8tei'n mr Gladstone gått längre 
éÇ’U’c allen het än någon af hans föregån- 
taten .■'kbibamafrågan och Washingtoutrak- 
sje|ff- bafva satt kronan på detta verk af 
ers^/“yckelse, och äfven om de indirekta 
skull "1"^8*'ordfingarne aldrig blifvit väckta, 
Ödm' k< etta fördrag hafva inneburit en för- 
ï’oi- Ukclse för <let gamla konungariket.

a t bevisa detta vårt påstående skola 

vi kasta en hastig blick på de föregående 
underhandlingarne.

Anspråken på kostnadsersättning för den 
skada som de ur engelska hamnar utlupna 

' sydstatskaparne tillfogat uuionsregeringens 
undersåtar framlades första gången redan 
1862 af mr Adams för lord Russell. En 
lång korrespondens föranleddes deraf, men 

1 de engelska statsmän som då innehade sty
relsen nekade enständigt att åtaga sig nå
gon ansvarighet för Alabamas våldsger- 
ningar. Engelska regeringen gjorde bevis- 

I ligen allt hvad den kunde för att hindra 
utlöpandet af sådana fartyg som kunde 
skäligen misstänkas vara ämnade att ar
meras af sydstaterna; den fick i ett sär- 
skildt fall betala skadeersättning till egna 

' undersåtar, för det hon qvarhöll fartyg af 
denna kategori, och en order skulle just i 
samma afsigt utfärdas mot Alabama, ehuru 
det domstolsbeslut hvarpå den borde grunda 
sig olyckligtvis kom en dag för sent. Ut
tryckligen förklarade lord Russell att ingen 
arbitration kunde komma i fråga, och ehuru 
han förklarade sig villig att utse kommis
sarier för biläggande af de mindre tvisterna, 
nekade han låta ersättningsfordringarne för 
Alabamas missdåd handläggas af denna 
kommission. Emellertid drog korrespon
densen om denna sak mellan amerikanska 
sändebudet och då varande utrikesministern 
lord Clarendon ut på tiden flere år, och 
den slöts först om vintern 1865 med den 
förändring i regeringssammansättningen som 
bief en följd af lord Palmerstons frånfälle.

j Följande året, när lord Derby kom till 
makten, började underhandlingarne å nyo 
med stora ytterligare medgifvanden från 
Englands sida. Lord Stanley förklarade 
sin beredvillighet att hänskjuta frågan om 
skadeersättningarne till en skiljedomstol, 
med det. vilkor att båda regeringarne skulle 
vara ense om de punkter hvilka skulle 
blifva föremål för arbitrationen. Men mr 
Seward, den amerikanske statssekreteraren 
för utrikes ärenden, yrkade att skiljedom
stolen skulle ega att afgöra den frågan, 
huru vida England hade gjort rätt i att er
känna de konfedererade staterna såsom en 
krigförande makt. Vi erinra på detta ställe, 
att redan inom det andra krigsåret hade 
kejsar Napoleon gjort engelska regeringen 
förslag att erkänna Sydstaterna såsom en 
oberoende stat, en framställning som det 
britiska kabinettet genast afslog. Lord
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Stanley nekade på det bestämdaste att häu- 
skjuta en sådan fråga till skiljedomstol, 
och dermed förföllo underhandlingarne för 
den gången.

Ett nytt skede började med Reverdy 
Johnsons ankomst till England såsom 
Förenta Staternas sändebud och fortgick 
under nästan hela 1868. Denna gång gick 
engelska regeringen ett godt stycke längre 
i eftergifter än förut, och medgaf, väl icke 
att formligt underställa skiljedomare den 
frågan huru vida England gjort rätt i att 
erkänna Sydstaterna såsom en krigförande 
makt, men väl att låta fordringsanspråken 
för Alabama blifva föremål för en skilje
dom, på grund af den tysta förutsättnin
gen, att ehuru de engelska statsmännen 
icke kunde öfvergifva den ståndpunkt de 
till förene intagit i denna sak, unionsrege- 
ringen derom kunde hysa andra åsigter. 
Den amerikanska senaten vägrade emeller
tid att godkänna det fördrag som i sådant 
syfte hade blifvit undertecknadt af lord 
Clarendon, och lord Clarendon vägrade å 
sin sida att under sådana omständigheter 
åter upptaga underhandlingarne med Re
verdy Johnson.

Efter dessa föregåenden vill det synas 
nästan gåtlikt, huru en Joint High Commis
sion någonsin kunde komma till stånd, och 
det öfverraskande är att det var engelska 
regeringen, sedan Gladstone kommit till 
makten, som väckte förslaget derom. Det 
är sant att engelska regeringen erbjöd 
denna kommission, icke för att afgöra Ala- 
bamafrågan, utan i ändamål att uppgöra 
några tvistiga punkter i afseende på fiske- 
rierna, men förslaget omfattades med begär
lighet från amerikanska sidan just för detta 
ändamål, och man kunde lätt förutse, att 
efter de åsigter som gjort sig gällande i 
den amerikanska senaten i afseende på er
sättningsanspråken, skulle de amerikanska 
diplomaterna göra alla möjliga ansträngnin
gar för att framtvinga nya medgifvanden, 
medan de engelska kommissarierna, oupp
hörligt eggade till försonlighet genom lord 
Granville's telegrammer, kände att de skulle 
göra sig både löjliga och förhatliga hemma, 
om de återvände med oförrättadt ärende, 
utan att alls något fördrag kommit till 
stånd. Vi känna nästan ingen ting om 
gången af sjelfva underhandlingarne i Wash
ington; endast så mycket är oss bekant,
att de engelska kommissarierna hade upp-

tagit, såsom en motvigt till Englands på* 
stådda- »ovänliga försummelse» att qvarhålla 
Alabama, de feniska expeditioner som ut
rustades i Förenta Staterna i afsigt att 
förmå Canada till affall, men att dessa an
språk genast släptes på ingen annan grund 
än den försäkran från Unionens sida att 
amerikanska folket var fullt beslutet att 
aldrig lyssna till så beskaffade anspråk- 
Det är äfven bekant att underhandlingarne 
börjades med att efter lord Granvilles ut
tryckliga instruktion insätta i protokolls! 
en formlig ursäkt för Alabamas utlöpande. 
I parlamentet och i pressen har man med 
bitterhet anmärkt att härigenom gafs at 
hela förrättningen en alldeles ny karakter, 
i det på sådana grunder en skiljedomstol 
skulle få att afgöra huru vida England hade 
gjort sig skyldigt till »ovänlig försummelse” 
mot Förenta Staterna eller icke, och der- 
igenom öppnades vägen för just dessa in
direkta ersättningsanspråk, som genom sin 
oförsynthet uppväckt verldens häpnad; men 
det har blifvit svaradt att det amerikanska 
folket aldrig skulle hafva antagit fördrag6* 
utan en sådan ursäkt. Var det då af så
dan vigt för England att bringa till stånd 
detta fördrag, hvilket, om det blir tilläm- 
padt efter amerikanska idéer, nästan ut
plånar dess nationella sjelfstäudighetP

Den ställning engelska regeringen nu 
mera intager till andra stater är mycket 
olika mot förr; och man skulle nästan vara 
färdig att jemföra henne med en gammal 
penitent för ungdomsårens synder. Det 
gladstoneska kabinettet har gjort sig till 
sakförare för freds- och uoninterventionspO' 
litiken. Och det kunde vara tid att bättre 
grundsatser få göra sig gällande i deu 
stora politiken. England har genom sitt 
handlingssätt under det stora fransk-tyska 
kriget räddat Europa från ett allmänt krig 
och är derför berättigadt till hela Europa9 
tacksamhet. Men dessa förtjenster hafva 
blifvit illa förstådda, och hån och g1'10 
hafva mött det från alla håll i stället f‘>r 
välvilja och erkänsla. Under den råhet 
och okunnighet som ännu beherskar de» 
allmänna föreställningen i politiska ang6' 
lägenheter, är det ej lätt att få till des9 
fulla värde uppskattad en freds- och fö*-' 
sonlighetspolitik såsom Englands, och mäng
den af menniskor skulle hafva föredrag11 
att se deu gamla sjökämpen med ridder
lig oförvägenhet kasta sig i striden O1
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krigförande fullfölja sin handels- och yr
kesverksamhet och såsom under fred sälja 
sina produkter till hvem som köper dem. 
Denna grundsats är erkänd i den så kallade 
Foreign Enlistment Act, som stiftades af en
gelska parlamentet under de befarade krigs- 
oroligheterna mellan Frankrike och Spanien 
1819. Belgien sålde under Krimska kri
get 1854 vapen till Ryssland, utan att 
vestmakterna deremot hade några invänd
ningar, och engelska verkstäder levererade 
både kanoner och andra krigsförråd till 
Nordstaterna under det amerikanska in
bördeskriget, liksom sedermera till Frank
rike under det fransk-tyska. Denna grund
sats har också varit hyllad af de flesta 
statsrättslärare, från Grotius och Bynkers- 
hoek ända ned till Vattel och Wheaton, 
och om ett par nyare författare, Haute- 
feuille och Bluntschli, hysa en motsatt 
åsigt, kan man knappast fritaga sig från 
den föreställningen, att deras tolkning af 
en neutral stats skyldigheter tillkommit 
under en känsla af bitterhet mot England. 
Det af gammalt mycket dunkla begreppet 
krigskontraband har i tidernas längd blif- 
vit ännu dunklare, och det fins knappast 
nu någon artikel som ej kan dit hänföras; 
ty spanmål och andra lifsförnödenheter 
äro onekligen krigsförnödenheter i den me
ning att intet krig kan föras utan sådana 
förråd.

Det måste vara hvarje fredlig stats rät
tighet att dess medborgare icke afbrytas i 
sin lofliga verksamhet, endast dess rege
ring tillser att ingen förkärlek eger rum 
till fördel för den ena af ett par krig
förande parter. Ingen lag kunde hindra 
engelska undersåtar att negotiera pen
ningar, bygga skepp — hvilka dess utom 
icke armerades i de britiska hamnarne — 
och sälja kol eller andra förnödenheter till 
de amerikanska sydstaterna, endast att le
veransen skedde på köpmannens egen risk, 
så att en blokadbrytare eller ett skepp, 
som i främmande hamn blifvit utrustadt 
för krigsbruk, icke hade något officielt för
svar att påräkna från sin regering. Unio
nen erkände sjelf Sydstaterna såsom krig
förande, i det den förklarade blokad på 
deras hamnar, och när regeringen i Wa
shington år 1848 till och med beredde sig 
till att erkänna Ungern såsom en obero
ende stat, liksom hon förut förklarat det

rankrikes räkning, utan stora utsigter att 
ermed hafva räddat det olyckliga landet, 

m®n med alla utsigter att genom ett in- 
gupande för tillfället hafva föranledt en 

rjg följd af politisk osäkerhet i vår verlds- 
e ■ Emellertid har den engelska diplo

matien från alla sidor, äfven der man borde 
ysa andra känslor mot den, blifvit angri- 

Pe'i med en ohejdad bitterhet, och man 
an väl fatta att Gladstone och Granville

Under patrycket af eu sådan fientlighet på 
astlandsmakternas sida haft nog brådt om 
att genom stora eftergifter försäkra sig om 
vanlighet och sympatier från den andra 
8'anden af Atlantiska hafvet. Hade de

a afsigterna endast lyckats något bättre! 
pen dertill är det amerikanska folket ännu 

St mindre uppfostradt än de europeiska, 
. Vore än befolkningen i denna stora re- 

Pu hk icke sammansatt af okunniga irlän- 
a'e och utskummet af alla andra europeiska 

'ationaliteter, skulle det vilja englars rfn- 
^erte-nhet till att motstå alla dessa agita- 

som sättas i gång af ärelystna och
, eill|inggiriga statsmän, presidenter, sena- 
p.l(l och andra kandidater, hvilka fråga 
att'* e^er statsrätt och statsförstånd, endast 
. de sjelfva kunna uppklättra på den 

"atiserade mobbens skuldror.
förefaller derföre såsom en yttring 

. JUp trötthet och leda, då Englands re- 
lio-t'11?’ fä ett sätt som kan blifva betänk- 

för verldens lugna och fredliga utveck- 
tau’ sandat att afsäga sig sin handlings- 
so °Çh bundit sig under bestämmelser, 
, > till principen riktiga, likväl hos med-
f^Ht'al'enten förutsätta god vilja och heder 
g ' medföra det åsyftade gagnet. Det

1 Washingtonfördraget en öfverens- 
i M?16'86 vel'kligen högsinnad syftning, 
iaktt kan förutsättas att den verkligen 
be t d^es’ ,Jcb att icke fördrag och folkrätts- 
den mmelser> stiftade af den starkaste för | 
aß'’p. starkastes nytta, tillåtas gälla endast j 
Ne an^e det är i den mäktigares intresse.

U 'aliteten är ett jemförelsevis ungt be- 
jett^f ' Politiken: i forna tider, så ofta 
giy*"?6 8tr>dde, voro de små staterna för 
E11(,]tlllvflro beroende af deras godtycke; ! 
da/ <ll'(' sjelf har från att vara eu motstån- 
kä ° neutralitetsrätten gjort sig till en 
e<r> /e fö'' dess grundsatser och genom 
den'' ln/emska lagar bundit sig att tillämpa 
hafv 'Jl1 neutral statsmedborgare måste I enuc omv, iviauuov ucl

Va tätt att utan alla kränkningar af de för en krigförande, förfäktade dess diplomati,
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mot det österrikiska sändebudets anmärk
ningar, sin goda rätt dertill såsom en neu
tral makt. Till och med värfning af sol
dater inom en stats område anses icke 
kränka dess neutralitet, så vida den icke en
sidigt är tillåten blott till fördel för den 
ena parten; unionen värfvade tyskar i mängd 
under inbördeskriget, och bedref äfveu värf
ning i Irland, utan att engelska regerin
gen deremot gjorde någon invändning. 
Endast utrustandet af stora organiserade 
skaror kan anses innebära ett neutralitets- 
brott.

Men nu är det klart, att om de neu
trala staterna hafva rättigheter, så ligga 
de motsvarande skyldigheterna på de krig
förande makternas sida, och det är ett 
framsteg att något sådant genom Washing
tontraktaten blifvit högtidligen erkändt. De 
båda kontrahenterna förbinda sig å sin 
sida, och förklara sig villige till att hos 
andra makter utverka erkännande af samma 
förbindelse, att såsom krigförande icke be
gagna främmande staters territorier eller 
hamnplatser till att förstärka sina egna rust
ningar. Denna bestämmelse är isynnerhet 
af vigt för små neutrala stater såsom Sve
rige, och bör, om den samvetsgrant till- 
lämpas, komma oss till godo, i fall en gång 
ett krig skulle uppstå mellan några af våra 
närmaste grannar. Deras krigsskepp skulle 
således vara förbundna att icke begagna 
våra hamnar annat än för händelser af yt
terligt behof, och hvad vi möjligen förlo
rade i tillfälle att fördelaktigt afsätta våra 
produkter, skulle vi återvinna i besparade 
rustningskostnader och politisk trygghet.

På samma gång de engelska diploma
terna som deltagit i afslutandet af Wash
ingtontraktaten försökt att bereda de neu
trala staterna en drägligare ställning än 
hittills, har emellertid England än vidare 
bundit sina egna händer genom antagan
det 1870 af en ny Foreign Enlistment Act, 
som utsträcker förbudet mot militära rust
ningar inom dess område för främmande 
makters räkning till byggandet af krigs
fartyg, och lägger på skeppsredarne skyl
digheter att i hvarje enskildt fall bevisa 
sin oskuld. Ehuru det borde vara klart, att 
främmande stater icke hafva någon den 
ringaste rätt att blanda sig i ett lands 
inre lagstiftning eller yrka på uppfyllande 
af sådana bestämmelser i en för dem för
delaktig syftning, hafva författarne till den 

amerikanska inlagan tagit 1870 års akt 
till utgångspunkt för ett resonnement, som 
sammanfattas i följande tre propositioner:

1. Handel mellan en neutral och en 
krigförande makt med fartyg, som äro ut
rustade eller afsedda för krigsbruk, är icke 
blott en handel med krigskontraband, utan 
innefattar att man gjort ett neutralt om
råde till utgångspunkt för fientliga rust
ningar, och är följaktligen ett neutralitets- 
brott.

2. En neutral regering är förbunden 
att hindra att ett neutralt område får på 
detta sätt användas.

3. Om en neutral regering tillåter el
ler försummar att förhindra sådant begag
nande af ett neutralt område, så blir den 
en omedelbar deltagare i de krigiska ope
rationerna.

Det är på denna advokatoriska bas som 
den amerikanska stridsskriften rörer sig> 
med en djerfhet och en säkerhet som star 
i noga öfverensstämmelse med den strids
lystna och öfvermodiga nationalkarakteren. 
Den engelska försvarsskriften är lugn, vär
dig och diplomatiskt kylig, och den blot
tar med öfverlägseu bevisningskonst det 
förflugna i det amerikanska aktstycket och 
det orimliga i dess påståenden. Om det 
är sant att Englands blotta moraliska 
hållning var det som bestämde Sydstaterna 
till ett motstånd, som eljest skulle hafva 
uteblifvit, hvarför också unionen fordrar 
att England skall betala två års krigskost
nad med ett par milliarder riksdaler, så 
hade det varit långt billigare för England, 
och långt mera öfverensstämmande med 
dess intressen, att i förening med franska 
kejsaren göra en väpnad intervention till 
fördel för Sydstaternas sjelfständighet. Och 
om det är riktigt, hvad båda kontrahen
terna genom Washington fördraget erkänt 
såsom en politisk pligt, att krigförande 
makter böra afhålla sig från att föranleda 
neutrala stater till att bryta sin opartisk
het, så faller ju skulden för Englands 
»ovänliga försummelse» på de krigförande 
Sydstaterna, hvilka följaktligen borde hålla 
England skadeslöst för de skadeersättnin
gar som i anledning af de förmenta neu- 
tralitetskränkningarne kunna yrkas af Nord
staterna. Men nu ingå Sydstaterna i unio
nen, och de skulle följaktligen erhålla sin 
andel af det skadestånd som utkräfves al 
England till ersättning för dess egna öf'
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Veigrepp. Det är något oerhördt i diplo
matiens historia att försöka ålägga en su- 
verän stat penningböter till godtgörande 
a en annan stats påstådda förluster, och

„ af lord Granville för kommissarierna 
a färdade instruktionerna talas ej heller om 
|°"4>örelse af andra skador än sådana som 
raffat enskilda medborgare, ett slag af 
isättningar hvilka i alla tider varit gifna, 
an att dermed den skadeståndsgifvande 
a ens suveränitet ansetts vara trädd för

-Dertill kommer att fördraget i all- 
,a,n,et ar affattadt i dunkla och obestämda 

y "'lag- Sålunda förekommer det i Art.
’ att »skiljedomaren skall opartiskt och 

^nisoigsfu][(. pröfva och afgöra alla de frå-
som blifva densamma förelagda »respec- 

p..e>> på hennes brittiska majestäts och 
rte'enta täternas regerings vägnar» — on 
n- &art °f Government of Her Britan- 
sn ^a^esty and the United States re-

^au sku'le af det sista ordet I 
So'llla draga den slutsatsen, att alla frågor 
trat en<^era parten bringas under arbi- 
a i°leruas bedömande, äfven emot den 
<lo *a l)arl'ens bestridande, måste af skilje- 
üaJnSto^en upptagas och slitas, men sjelfva 
lik leU eu satlau myndighet gör en dy- 
Till to^n*n8 till en uppenbar orimlighet. 
tiiKr e" l£oraP1'°miss kan nemligen ingen 
bäd an.tlat hänskjutas än det hvarom de 
ski 't *v’stande äro ense att det skall hän- 
m; aS’ ty i annat fall skulle ju kompro- 
och atten förlora sin natur af skiljedomare 

pttpphäfva sig till en suverän makt.
>nä i" ett l)al vecl£01' sedan var vår all- 
de |let.i lidig spänning med anledning af 
tvist.'S“ telegrammen, som rörde de båda 
Bin ailpe legel'ingaruas skiljaktiga uppfatt- 
Busn-’v ^gan om de indirekta ersättnings- 
gen ]...en: an lætte det att unionsregerin- 
offv-i , tast vid sin åsigt, än att den upp- 
stäldt ^en °°h att Påståendet blifvit upp- 
lisk s ent^ast för att frambringa en mora- 
laiid^*1 p^kBing- En tid sades det att Eng- 
Igeii föreslagit en tilläggsartikel, hvar- 
sku]|Otn a^a Indirekta ersättningsanspråk 
Och '’äöanefter uteslutas ur folkrätten, 
godk'' 1 ainerlkanska regeringen skulle hafva 
tel8e.ant den- Enligt de sista underrät- 
skai] ?a som kommit till vår kännedom, 
göra j°U Vara besluten att på fullt allvar 
1er o e8Sa ansP1-åk gällande. Det förefal- 
låta S'S 01*lpligt att England skulle dermed

8I§ nöja: det vore ju ungefär detsam

ma som om denna stat skulle en gång för 
alla afsäga sig sin politiska sjelfständighet, 
och detta är hvad äfven den regeringsvän- 
liga pressen börjat på de sista veckorna 
ganska öppet uttala. Under sådana om
ständigheter torde den gladstoneska mini- 
stèrens dagar snart vara räknade, allra helst 
som den redan förut icke stod synnerligt 
väl till boks. Denna ministèr upprätthål- 
les af det fredsälskande partiet i England, 
ungefär på samma sätt som vår nuvarande 
regering upprätthålles af majoriteten i Andra 
kammaren; en kabinettsföräudring skulle 
hafva till följd en allt för obehaglig rubb
ning i dess egen maktställning. Men Eng
land kan icke underkasta sig en arbitra
tion i fråga om de indirekta ersättningar- 
ne, och förr skall denna fredliga och lång
modiga nation vädja till vapenlyckan. Vi 
tro emellertid icke att Förenta Staterna un
derkasta sig risken af ett sjökrig, för hvil
ket de i detta ögonblick äro ganska illa 
beredda, under det att motståndaren är star
kare rustad än vid något föregående till
fälle. Sannolikare är att Washingtonrege- 
ringen, som på demagogers vanliga sätt 
fört ett öfvermodigt språk så länge det icke 
var någon fara, och så länge detta språk 
syntes kunna betrygga presidenten Grants 
återval, skall ännu en gång visa sig und
fallande, om en toryregering kommer till 
stånd i England och språket derifrån blir 
ett annat.

Frågar någon nu hvad denna strid an
går oss, så svara vi att den rörer oss gan
ska nära, äfven om aldrig konungen af 
Sverige under vissa eventualiteter hade ett 
visst inflytande på skiljedomstolens sam
mansättning. Först och främst är det af 
största vigt för den allmänna tryggheten 
att den politiska rättskänslan bevaras. Det 
låter så liberalt att unna sina sympatier åt 
det demokratiska Amerika, och det är i den 
kortsynta agitationspolitikens ögon nästan 
en dödssynd att hysa någon vänlig känsla 
för det aristokratiska England. Men saken 
rörer oss långt närmare än så. Blefve de 
amerikanska fordringarne godkända, så vore 
det förbi med de svagare staternas neutra
litet. Om ett krig utbruste i Östersjön, 
skulle det vara i det närmaste omöjligt för 
Sverige att jakttaga en »uppmärksam neu
tralitet», ty hvarje leverans som verkstäldes 
af våra köpmän och fabrikanter till endera 
af de krigförande skulle af den andra kun-
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na tolkas såsom en »ovänlig försummelse» å 
vår regering sida. Det berättas att den 
ryska missionen en gäng under Krimkriget 
gjort en anmärkning öfver den vänlighet 
som i våra hamnar visades de allierade 
vestmakternas flottor, och konung Oscar 
skall derpå hafva svarat, att den ryska flot
tan vore lika välkommen och kunde på
räkna alldeles samma vänliga emottagande 

som den franska och engelska. Detta fina 
och riktiga svar skall också af den välvil' 
liga ryska diplomaten hafva blifvit ansedt 
tillfredsställande. Men får den äregirig3 
yankeediplomatien stifta lagar för verlden, 
blir det blott en enda rätt som gäller, den 
starkares rätt mot den svagare. Sådan år 
all ohejdad folkmakts liberalitet.

Undervisnings-Litteratur.
Lärobok i allmän geografi för skolans högre 

klasser och till läsning i hemmet af Ed. 
Erslev. »Non multa sed multum». Svensk, 
i samråd med svenska skolman af förfat
taren besörjd bearbetning. Med 166 illu
strationer och en karta. Stockholm, A. 
Bonniers förlag, 1872. Pris 4 rdr 50 öre.

Om geografi och geografisk undervisning. Med 
särskildt hänseende till en följd af nya 
läroböcker i detta ämne. Af prof. Ed. 
Erslev. »Non multa sed multum». Stock
holm, A. Bonnier, 1872. Pris 40 öre.

Efter allt hvad vi kunna finna, äro pro
fessors Erslevs arbeten egnade att göra en 
stor och väl behöflig reform uti den geo
grafiska undervisningen i våra skolor, och 
vi helsa dem derför uppriktigt välkomna, 
ehuru mycket ännu är öfrigt att önska i 
afseende på den svenska bearbetningen. 
Men hufvudsaken är här icke att genast 
från början hvarje särskildt parti är fullän- 
dadt, utan att det riktiga systemet är träf- 
fadt, och detta tro vi vara förhållandet. 
Geografien, såsom den vanligen behandlas 
i elementarundervisningen, är ett af de på 
en gång ledsammaste och svåraste läro
ämnena, ieke mycket bättre än ett nöd
vändigt ondt. Och likväl borde intet ämne 
vara angenämare för det unga sinnet än 
det som ger en bild af jorden, sådan den 
blifvit under menniskans hand. Ty detta 
är hvad jordbeskrifningen har att fram
ställa; icke ett torrt, af namn och siffror 
öfverflödande underlag för historien, sådan 
som den geografiska undervisningen varit 
af gammalt och ännu till största delen är, 
icke heller blott och bart en naturveten
skap, hvartill några nyare författare velat 
göra den, utan något af hvardera, ett un
derlag för kunskaper af båda slagen, men 
ändå någon ting sjelfständigt, en tafla, från 
början anlagd såsom landskap, men efter 

hand uppfyld af lefvande och rörliga figurer. 
Hr Erslev har gjort rätt och klokt, då han 
i en liten särskild skrift, hvilken han låter 
kostnadsfritt utdela till lärare och lärar' 
innor i geografi, när derom hos förläggaren 
sker skriftlig framställning, redogjort för 
hela sitt system och visat hvaruti hans 
läroböcker skilja sig från de vanliga. Han 
har icke kunnat undvika att underkasta 
dessa en kritik, hvilken lätt kan se ut som 
sjelfberöm, men han kunde icke på ann»1 
sätt skaffa ingång hos oss åt sina läroböcker, 
och detta var en ganska naturlig önskan’ 
Han måste visa den nya metodens före* 
träden, så att de blifva i ögonen falland®’ 
och detta kunde icke ske utan att full' 
ständigt ådagalägga bristerna i den garni3. 

Indelningen är en af de största svårig' 
heterna af detta svåra läroämne. Vi min' 
nas ännu med rysning från vår egen barn' 
dom, huru man måste uppräkna dessa trettio' 
fem sjelfständiga tyska stater, om mängden 
af hvilka man icke visste mer än namne* 
och några sifferuppgifter, och om hvilk3 
man ej heller under sin följande lefnad blef 
i tillfälle att erfara något mera. Man f&r 
icke undra på att revolutionerna äro pop“' 
Jära hos ungdomen: de befria dem från s» 
många onödiga namn. Hvilken tjenst hafv3 
ej kejsar Wilhelm och konung Viktor Em3' 
nuel i detta afseende gjort våra skolgossar-

Professor Erslev utgår från fördelningen 
af land och vatten på jordytan, och han 
vinner derigenom den stora fördelen a** 
genast från början gifva sina läsare ett 
klart begrepp om ländernas konfiguration, 
berg- och flodsystem, terrainförhållanden» 
klimat samt växt- och djurverld, på saw®11 
gång som han besparar sig det enorm3 
upprepande af namn som nedtynger <1® 
vanliga geografiska läroböckerna. Hvem
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Äfven siffertalen 
nytta, och detta

att denna trädrikedom odelades under den 
stora revolutionen, äfven som att det nu 
göres stora bemödanden för att genom kul
tur uppdraga nya skogar, men han om
talar icke att Spanien under sin välmakts- 
tid hade samma rikedom på skogar, hvilka 
en senare tids oförstånd plundrat på ett 
sätt som lemnat landet ett sorgligt rof för 
torkan och vindarne. Några af hans om
dömen i öfrigt torde möta protester, t. ex. 
då han säger att det franska åkerbruket 
står på en låg ståndpunkt i följd af den 
starka jordparcellering som inträdde i och 
med revolutionen. Det stora åkerbruket 
bedrifves i Frankrike lika väl som annor
städes genom arrenden af en mängd små 
lotter; det lilla bedrifves utan tvifvel gan
ska intensift, ehuru med mindre insigt och 
kapital än det vore önskligt.

Talen och namnen spela hos hr Erslev 
en jemförelsevis underordnad roi, I Frank
rike och England fins föga mer än ett 
tjugotal af städer uppräknade, och en stor 
massa af ovigtiga floder äro likaledes ute
slutna. Vi äro ej de som tadla detta, ty 
hvar och en kan intyga genom egen erfa
renhet, huru liten nytta dessa många och 
obetydliga namn göra honom i det all
männa lifvet, och huru positift skadligt 
deras innötande verkat på minnet, som der- 
igenom blifvit förhindradt från upptagande 
af långt nyttigare saker, 
göra sällan någon verklig 
redan af det enkla skäl att när de någon 
gång behöfvas, äro de icke tillförlitliga. 
Att uppgifva en udda siffra såsom folk- 
mängdsnummer för någon viss ort är na
turligtvis en orimlighet, såsom författaren 
på ett träffande sätt bevisar med den lilla 
anekdoten om skolgossen i Hals. Ett barn 
skulle inexamineras i denna jylländska orts 
lärdomsskola, och svarade på lärarens fråga 
om folknummern på stället att den var 
711. Denna ojemna siffra frapperade lära
ren, och han frågade huru gossen just kom
mit på den, då det stod i läroboken 710. 
Svaret blef detta. Ja väl, den var så i 
går, men sedan dess har jag kommit till, 
och det måste väl göra en enhet till de 
öfriga. Hr Erslev begagnar derför endast 
runda tal: de äro lättare att behålla i min
net och mera användbara vid jemförelser.

Den så kallade politiska geografien har 
denne författare låtit följa såsom ett bi

till den fysiska, under rubriken Sta-

lns ej det förskräckliga hufvudbry som 
perna gjorde oss med sitt återkommande 

Unc*er fem olika länder, och Rhen, som åt
minstone återkom i fyra? Hr Erslev liar 
ehandlat dessa båda stora drag i den 

europeiska naturen såsom något helt hvar 
°r sig> och det har lyckats honom att 

ed tillhjelp af ett par goda diagram på 
sanska få sidor gifva en åskådlig — och 
as ar öfversigt af båda delarne. I af- 
eende på sjelfva landet, uppställer han 

(|U?°Pa nnder fyra hufvuddelar, nemligen 
e ost-europeiska slättlandet, mellan Is- 

~~ U’'al, Svarta hafvet och Karpaterna; 
h ?rdeuropa, Sverige Norge och Finland, 
bj,'''tdl af naturliga skäl äfven Danmark 
c 1 Vlt medräknadt, ehuru det efter prin- 
el]).e.U skuüe höra till den följande gruppen 

mellersta Europa, hvartill också de
' ) a öarne sluta sig, efter som det på 

att och naturhistorisk väg kan visas 
1 J e aammanhängt med det europeiska fast- 
e)le,e^ °eh slutligen det sydliga Europa 
öar' ”<:cl(dhafsländerna med sina tre half- 
sDS’. ,8°m af höga bergsträckningar äro af- 
med'a • d®11 öfriga verldsdelen, och
bör' Slna standigt gröna löfträd och sin 
annTi t'mpiska vegetation röja ett helt 

luftstreck än de föregående.
ïinp- ei natui'förhållandena gruppera sig nä- 
ätnnellle’ °C'' kl Erslev har åt detta vigtiga 
än i 'fted ’ätta inrymt en större betydelse 
gör 6 vanl*ffa läroböckerna. Han redo- 
hVa.'Ine^ mycken fullständighet för de i 
°ch J6 and förekommande naturprodukterna, 
den n^ra af hans anmärkningar, t. ex. 
ska att de i andra länder gångbara fran- 
frnkft<lninen PH vmsa finare fruktsorter visa 
F].. .''.‘dsodlingens stora betydelse för 
fattnj l'*e’ förråda både finhet i egen upp- 
ar -, p, Ocl* en 8t°r urskilning i hvad som 
ska'nS ‘!end® på andras. Bland den fran- 
all ..”’dustriens alster framhåller han med 
dast 1 ans-artiklarne, och vi önskade en- 
kont ’. h,an’ v'd sidan af de stora köpmans- 
hand°|CU ' boudons City och det utvecklade 
landatS" °Ch fabriksväsendet i det öfriga 
teckna’ en eller två rader för att be- 
de P a ^en verldsberömda fulländningen i 
ahdi" °6 s*a fabriksvarorna- Äfven i några 
med ' förefaller det oss att han
gifvit11 . Sff af några få ord skulle hafva 
omtai. S1*'t ai’bete ett ökadt värde. Han 
iand aif hvad Frankrike angår, att detta |

a ålder varit rikt skogbevuxet, men | hang
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ten och Folket. Liksom hans arbete under 
den förra afdelningen intagit de allmänna 
geologiska dragen, åtminstone så mycket 
deraf som erfordras för en någorlunda tyd
lig uppfattning af ett lands allmänna be
skaffenhet, så har han under den senare 
upptagit de ledande etnologiska och histo
riska förhållandena, naturligtvis i några 
få ytterlinier, men tillräckliga för behofvet. 
Sålnnda får man veta att Sveriges inne
byggare till största delen tillhöra den indo- 
europeiska eller kaukasiska folkracen och 
räknas till den germaniska stammens skan
dinaviska gren, att bataverna eller holländar- 
ne liksom friser och flamländare äro en an
nan lågtysk gren, att vallonerna äro belgiska 
celter, hvilka, liksom alla andra folk af sin 
stam, förlorat sin egen nationalitet och 
endast utgjort ett grundlag för bildande af 
nya folkstammar, ehuru de undantagsvis 
qvarstå oblandade såsom bretoner, avaliser, 
erser, o. s. v. Med en beundransvärd tyd
lighet har hr Erslev förmått att i några få 
drag åskådliggöra dessa folkblandningar, 
på samma gång som han med passande 
exempel belyser vanor och plägseder, språ
kens slägtskaper o. s. v. De historiska 
öfversigterna kunna naturligtvis endast vara 
ytterst korta antydningar, men flere af dem, 
isynnerhet de för England, Tyskland och 
Spanien, äro små mästerstycken.

Hvad vi minst beundra äro afdelningar- 
ne om religion och upplysning samt om 
den politiska författningen. Att ingen af 
dessa rubriker kunde ur ett sådant arbete 
som detta uteslutas eller behandlas i större 
sammandrag än som skett, är alldeles ögon- 
skenligt, men ehuru författaren med rätta 
afhåller sig från all befattning med hvad 
han kallar dagspolitiken, har han ett i våra 
ögon icke mycket mindre fel, som så väl 
hade kunnat undvikas, att opinera och lik
som sätta betyg så väl öfver de särskilda 
statsförfattningarnes relativa förträfflighet, 
som i synnerhet öfver folkens upplysnings- 
grad och intellektuella betydelse. Den sven
ska statsförfattningen får, liksom den dan
ska, vitsordet fri, men den norska deremot 
videtur mycket fri. Hvari menar nu för
fattaren att det öfverskjutande måttet af 
frihet ligger i Norge, om ej i det suspen- 
siva veto och enkammaresystemet, ehuru 
endast de okunnigaste af våra allmoge
representanter, och de oförsyntaste af våra 
nyliberala folkmötestalare, i dessa båda om

ständigheter finna något skyddsvärn för den 
konstitutionella friheten? Konungariket It»' 
lien styres »efter »frisinnade grundsatser»; 
i Spanien »inskräukes konungamakten g8' 
nom en folkförsamling, Cortes», hvaremot 
Portugal får beröm för »en god samverkan 
mellan konungamakten och folkrepresenta- 
tionen»; den engelska statsförfattningen 81 
»en af de friaste i Europa» — hvem star 

! då högre? — om Holland heter det endast 
att konungamakten »inskräukes genom g8' 
neralstaterna»; att någon konstitutionell fl’1' 
het fins i Tyskland, synes författaren fallen 
att förneka, efter som han säger att den 
politiska författningen derstädes »tyckes 
ännu ej hafva blifvit fullt bestämd, oC^ 
många förhållanden äro ännu i ett öfv°> 
srånffstillstånd» ; »den rvska statsförfattni"' O O 7 v 0,i
gen har i många furstars ögon länge stat1 
som ett mönster för hvarje regeringsform” 
— om detta påstående är sant, hvilket V1 
äro böjde att betvifia, hvad är det annat 
än ett snack ur »dagspolitiken», och hva° 
angår det barn ? — Hvad Frankrike angå1 
talas ingen ting om »frihet» utan sägeS 
blott att »Frankrike länge varit det land 
som gifvit tonen i Europa och hvarifr"11 
de ledande politiska ideer utgått». Väl *il1 
Napoleon en kompliment för det att ha'1 
undertryckte upproren och »genom ett klok* 
uppträdande(?) skaffade sig ett stort a"' 
seende i det yttre», men intet omdöm8 
fälles om hans afsättuing, och författare" 
tillägger ganska visligt, att »det är icke 
möjligt för ögonblicket att ana, hvilket öde 
förestår det hårdt bepröfvade landet». Hvil' 
ket intryck skall den unge läsaren håra’ 
hemta? Han får inom parentes slagord011 
»Socialisterna», »Kommunen», »Internat'0' 
nale», »Thiers», hvilket det väl är mening011 
att läraren oKall kommentera och utlägg8; 
men boken är också ämnad för läsning P8 
egen hand, och huru skall den som är le"1' 
nad utan andras ledning nu veta, om Frank' 
rike har en fri statsförfattning eller ick®’

Det är ungefär samma förhållande m8° 
uppgifterna om den andliga kulturen o°" 
folkupplysningen, att de äro allt för sväf' 
vande och godtyckliga. Om Sverige het01 
det att »upplysningen står redan gansk" 
högt, och det arbetas med stor ifver p8 
dess befrämjande»; om Norge säges 
det i detta afseende »står lika högt so"1 
Sverige»; i Danmark deremot »står uppl.V9' 
ningen på en ännu högre ståndpunkt än 1
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att icke mången »väntat» 
ett öfvermäktigt katolskt 

impulsen

ö
venge och Norge». Derjemte får man 

Kf a at*\ Danmark herskar mycket andligt 
"> hvilket icke synes vara förhållandet 

en skandinaviska halfön, efter som 
aiom ingen ting förekommer, och af lärda 
dni und i de nordiska länderna är endast 

Jlor^s^ia Oldskriftsselskap »verldsbe- 
p”’ V* känna ej hvilka särskilda om- 

tank' 1^leter författaren in på denna 
fätf^n ^vilken möjligen kan vara be
ställ ’’ — man *commer *ätt P“ den före- 
och KngeU att ('et ar ^rundtvigianismen 
vill Onöehögskolorna. — Men ungdomen 
har |Veta .reson hvad den hör, och detta 

V a?-. 'ek® försökt att bjuda sina läsare, 
öess-i ^rVilna oss äa mycket mer öfver 
det 1 ■■ <)tn<fömen, om vi jemföra dem med 
förel °^a v‘t8°fö Tyskland erhållit. »I jem- 
liltl(]Se me<^ jordens öfriga länder står Tysk- 
deies hänsyn till folkupplysningen sär- 
hålig. \°°h nastan hvarje individ er
det * undervisning». Men nu säges 
att t *-ff8ver’Se att "(let torde vara sällsynt 
‘cke t 8 nägon, i synnerhet yngre, som 
står ■ 'asa 00,1 skrifva». Hvilket land 
att (["? detta afseende högst? Vi antaga 
Uttrv^i^1- Danmark, efter som detta land 
folij °. lgen säges hafva fasta skolor och 
lätnhL^k0101' till ett femtiotal. Det hol- 
“på a folket »står högt», Schweiz står 
dere,^" ,nyeket hög ståndpunkt», hvilket 
der 'Cke ar fallet med England, emedan 
len e’ ° kttndervisuingen är till största de- 
dertill etlskild angelägenhet», ehuru staten 
änüu ^er betydligt årligt understöd, och 
Pä f {'/’'’dre i Frankrike, hvilket i afseende 
stånd° upplysningen »står långt ifrån den 
Veckli Unkj; sora man af nationens ut- 
Vi trj'l’ 1 andra riktningar kunde vänta». 
hågot° ';.rnellertid att icke mången »väntat» 
preste. ?adant af ett öfvermäktigt katolskt 
ti]] ol>rii P’ °Ch de" nya starka impulsen 
ligen ;.'^“förisk undervisning, hvilken onek- 
Ues i al eu Ranska lofvande företeelse, sy- 
laud a.»Va kommit helt och hållet från Tysk
liga ’|.a.'lS0tn en följd af det senaste olyck-

Det » .. f
odliilu- atven i uppgifterna om den högre 
sknlig6.11 åtskilliga ojemnheter, hvilka lätt 
får he jUllUa afhjelpas. Englands litteratur 
st°ria l0m ' hvad som angår »mekanik, hi- 
oss r°mauer», och författaren säger
saknar .-d6n holländska litteraturen »icke 
Oss j 8111 betydelse». Deremot lemnar han

okunnighet om Tysklands littera

tur, ehuru han omtalar den tyska bokhan
deln såsom »ett vigtigt stöd för kunska
pers utbredande». Men ännu värre är det 
med Frankrike, der han icke har ett enda 
ord att säga oss om tillvaron vare sig af 
en litteratur eller en bokhandel, och likväl 
är det här som vi företrädesvis väntade 
oss att få höra talas om det som efter 
vår tanke är den franska intellektualitetens 
starkaste sida, och hvarigenom det så mäk
tigt inverkat på den andliga riktningen i 
hela den bildade verlden — les lettres. 
Vi finna för samma land äfven några oegent- 
ligheter hvad de tekniska uttrycken angår, 
såsom då han användt ordet akademi, hvil
ket, så vidt vi känna, i Frankrike aldrig 
begagnas om Sorbonne, som är en faculté. 
Bland specialskolorna, . som äro ett af de 
mest utmärkande dragen af den högre un
dervisningen i Frankrike, namnes endast 
den polytekniska, och om tillvaron af Col
lege de France, hvilket väl, om någon in
stitution i verlden, förtjenar epitetet »verlds- 
berömd», förekommer icke ett enda ord.

Vi hafva inlåtit oss med någon utförlig
het på dessa detaljer, icke för att kasta 
ett onödigt tadel öfver ett utmärkt arbete, 
utan för att visa vägen till några förbätt
ringar, som efter vår tanke skulle i hög 
grad öka dess värde. Författaren har efter 
sitt eget erkännande gjort sin uppfostran 
på den naturhistoriska vägen, och hans ar
bete bär också intrycket af denna tidiga 
sinnesriktning. Det ligger kanske också i 
hans nationalitet en fallenhet att begagna 
allmänna omdömen och talesätt i något 
vidsträcktare mån än som är öfverensstäm- 
mande med det svenska lynnet. Om vi 
gjort några Here anmärkningar än vi ön
skat, så är det derföre att vi erkänna ar
betets förträfflighet i det hela, och vi ön
skade att det, ehuru till sin upprinnelse 
främmande, måtte blifva på ett värdigt sätt 
införlifvadt med vår egen litteratur.

Att detta icke går med ens, bör vara 
alldeles klart för hvar och en som i någon 
mån gjort sig förtrolig med vilkoren för 
ett lyckligt författareskap. Det har varit 
nödvändigt för hr Erslev att begagna Here 
biträden, och naturen af deras uppdrag har 
må hända gjort att de icke kunnat verka 
med all önskvärd sjelfständighet. Vi märka 
detta bland annat på uppgifterna om de 
svenska uäringarne. Det heter der bland 
annat att »afkastningen af bergsbruket i
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Sverige utgjorde för är 1869 efter approxi
mativ värdeberäkning omkring 56 millioner 
rdr». Vi äro ur stånd att förstå hvad här 
menas med »afkastning»; att det skulle vara 
en nettoprovenu är en uppenbar orimlig
het, och vi kunna knappast få upp hela till
verkningsvärdet till denna höga summa: 
sannolikt har det erhållits så att man först 
beräknat saluvärdet af råvaran och dertill ad
derat saluvärdena af de förädlade artiklarne. 
Sveriges tillverkning af tackjern och gjut- 
gods uppgår i medeltal till 7 millioner 
ctr, och deraf förädlas något öfver 5 mil
lioner ctr till stångjern, stål och manufaktur
varor. Lägger man dertill omkring 40,000 
ctr koppar och 500,000 ctr zinkmalm, så 
har man sammanfördt det värdefullaste af 
Sveriges bergverksdrift, och dessa siffror, i 
synnerhet om man dervid anmärker att bergs
bruket sysselsätter omkring 25,000 men- 
niskor, gifva läsaren långt ett bättre be
grepp om bergshandteringens »ståndpunkt» 
än han kan erhålla genom den sväfvande 
uppgiften om afkastningen. I allmänhet 
böra penningvärden, såsom endast relativa, 
icke få sitt rum i läroböcker, men då för
fattaren beräknat exportvärdet af svenska 
trävaror till mer än 20 mill, rdr årligen, 
»eller betydligt mer än värdet af Norges 
årliga trävaruexport» — hvilket väl är i 
sin ordning- då Sverige har en så betydligt 
större skogsareal än Norge — så kunde 
det väl hafva varit skäl att icke stanna 
vid den nakna uppgiften att Sverige nu 
mera hör till de spanmålsexporterande län
derna, utan tillägga den hugnande upp
giften att vi under de sista åren utfört 
jordbruksalster till ett värde af nära 50 
millioner, eller ungefär lika mycket som 
jern- och trävaruexporten sammanlagda.

I ett så nyss utgifvet arbete hade man 
väl kunnat vänta någon underrättelse om 
de vidsträckta stenkolslagren som blifvit 
upptäckta i Skåne, och åtminstone en lätt 
antydning om den stora vigten af dessa 
nya tillgångar för utvecklingen af vår in
dustri. Vi hafva uppehållit oss något länge 
vid detta ämne, emedan det med all rätt 
anses böra nu mera intaga en framstående 
plats äfven i elementarundervisningen, och 
vi önska af detta skäl att uppgifter och Ut
tryck, utan att vara vidlyftiga eller uttöm
mande, måtte blifva så noggranna och upp
lysande som möjligt. Det är t. ex. en 
stor oegentlighet att tala om att det södra

och mellersta Sverige är öfverkorsadt af9 
kallade (?) stambanor, då hittills icke et 
enda sådant kors finnes eller efter de» 

planen ens kommer att finna9' 
atens banor angår. Bland en

skilda jernvägar nämnes endast Gefle"^ 
Dala-banan; det är sant att denna är den 
äldsta och största, men kanske hade lin>er 
na Oscarshamn—Nässjö och Wexio .
Carlskrona haft samma rätt till en plats ’ 
ett arbete utkommet på våren 1872.

uppgjorda
så vidt i

• f- Författarens styrka ligger, såsom vl ° 
van antydt, i naturbeskrifningen. Ingen 
kan bättre än han göra reda för skilnaden 
mellan hög- och lågland, och vi verklig6'1 
beundra den korta skildring, knappast 611 
sida, hvarigenom han uttömi beskrifning611 
på den sanka kuststräckan, de så kallat 
marskländerna, som löper längs efter N01 
sjön. Det felas deri blott ett enda drag’ 
som vi hoppas måtte blifva tillagdt i 6,1 
ny upplaga, nemligen de holländska pold^s’ 
uppkomna derigenom att de idoga inb.Vn 
game undanskaffa den under matjorden M ö «i «Stelgande torfven, afleda vattnet och sedan ai 
utbreda myllan öfver det underliggande Ie' 
lagret för att bringa hela dessa fält und®, 
kultur. Äfven för städernas egendomi1» 
heter har han ett mycket fint öga, och b8'1 
tecknar på några få rader flere af de st°ra 
hufvudstäderna, såsom Paris, London, Be1'!’’1 
och Munchen, på ett mycket åskådligt sät ’ 
Vi önskade endast att han vid sidan 8

af"
Vi anmärka detta i^ 

"..sade oinf»n' 
medgifva m)6 

..... ...... , .:„.3 5°; 
■ifvit ett bevis på våra 1’^'^ 

företag och den P)! 
..^„.,nlz!l

■ - ■ verk"

Ludvig den konstälskandes modernt ar1 
ficiella residens hade haft några flere ra< , 
öfrigt för skildringen af det ojemförligt 1 _ 
tressantare Nürnberg, eller att han för jcttl 
förelse med det flackt präktiga Berlin, s°^ 
han i få ord mycket väl karakterise1"8 ’ 
gifvit oss en vink om det gammalmodig 
ärevördiga utseendet af vissa delar u,a. 
Magdeburg, Köln, Lübeck, Bremen 61 
Danzig. Ungdomen har ett så lifligt su’ . 
för det pittoreska, och hr Erslev har V1 
beskrifuingen öfver några af de flanns f 
städerna visat sitt verkliga mästerskap 
ven i denna detalj, 
såsom en brist, ty det begräns: 
get af en lärobok kan icke i__ o__
ket mer än man erhållit; vi tro oss sl,a_ 
rare hafva gi 
sympatier för hans företag och den P11 
hvarpå det är bygdt, då vi uttrycka ; 
saknad att vi icke fått än mer af det vi-
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»eus

'.”t goda som han är så väl kompetent att 
b'fva oss.

Ln egenhet i den geografiska stilen är 
e sa kallade slagorden, och hr Erslev har 
Uvändt detta hjelpmedel för minne och 

^Ppmårksamhet uti ganska vidsträckt mätt. 
ick-> dem hro träffande nog, andra
Gibr- Sveaborg tar således blifvit nordens 
Tub 'n r’ Norrköping Sveriges Manchester, 
all a "-ysslands Birmingham o. s. v. Detta 
sa 1 dl 'C^6 sa ’^a’ eJ teller är det opas- 
sadl 6 att kalla Potsdam för Tysklands Ver- 
eiit eS’ derelnot har alltid det af inhemska 
deiUSlvrStei' om^ttligt brukade slagordet »nor- 
båd'- ' ened’S” för Stockholm förefallit oss 
Ve 6 ,osmakligt och oriktigt. Ett nordiskt 
här eÜ'g &r snarare Amsterdam, emedan 
J n‘ltui'förhällanden och historiska anten- 
enstb hafVa en Påfallande likhet- Några 
låtit '^a noms (^e guerre har författaren til- 
(bo.iS1g atk använda, t. ex. «knallbygden» 
för • ra*,tast' vara »Knalle-bygden») 
Elfs J ° SJU manufakturidkande häraderna i 
son 01^S aQ- Likaså förekomma några per- 
tus'?111,11’ sasora Absalon vid Lund, Vit- 
Schiu .rsson vid Carlskrona, familjen Roth- 
erin,.' Frankfurt am Main, och allmänna 
ft01. luSar såsom «målsträv» vid språket i 
'’äiid''? Petel'skyrk«ns illumination och gi- 
intet° a'1 V*d R°ms fester o. d., hvarmed 
en °ndt skett, men som väl kan vara 
lärii,minneshjelp både för lärare och

V d^!U '
llens stden> sättet för de geografiska nam- 
Uttal och beteckningen af deras

aafva vi åtskilliga anmärkningar att 
Arbetets skandinaviska ursprung ge- 

s,lmverkan mellan dansk och svensk 
V)sar sig j mer än ett uttryck och 

göra, 
»om 
sida

»Utbvt sasom ”marskland», »jökel», 
qvarn/p- stället för afkastning) »väder- 
o, s 1 °1' 'attenuppfordringsverk för vind, 
går i °.ck den nordiska språkkongressen 
lek k 11 ' desta meningar der dess ä-kär- 
Hjältlpllnat g°la 8>K gällande, såsom Gäfle, 
jern aien> Närike med flera namn, hvaremot 
inno*v ock menniska hittills gått fria för 
si» t i| 1?nei*. Författaren synes hafva gjort 
hemsL. aS att följa det för hvarje land in- 
staii,( a. skrifsättet a^ namn och tycks före- 
tade' r S"1<S’ at^ ada afVikaude former äro hem- 
Strassi'111 tyskan; vi finna således Ireland, 
Uezia U1'F ock Mühlhausen, Groningen, Ve- 
JR. p °Ca Genova, men deremot Florens.

18 ev förehåller Dahm hans oriktiga

uttalsbeteckningar, men han har sjelf nå
gra, som icke äro bättre, åtminstone för 
svenskar, t. ex. då han skrifver sj i slutet 

i af ord, för att angifva scÄ-ljudet, Pasjar, 
pluralis af en turkisk pascha, och det fula 
»hål» för att åskådliggöra uttalet af West
minster Hall, en beteckning som dess utom 
är alldeles vilseledande. Månne man ej 
kan öfverlemua hela denna sak åt lärarens 
ledning?

Vi komma slutligen till illustrationerna, 
I hvilka utgöra ett af de väsentligaste dra

gen i detta arbete. Vi erkänna utan all 
betänksamhet det stora framsteg som lig
ger i användningen af bilder, och vi före
ställa oss hvilken njutning det måste vara 
för barnet, som kommer från det torra, 
med namn och siffror öfverfylda registret, 
till denna smakfullt utstyrda lärobok, hvil
ken icke blott låter sig med nöje läsas, 
utan dertill erbjuder sådana angenäma fö
remål för ögon och uppmärksamhet. Många 
af dessa träsnitt äro utmärkta och skulle 
göra heder åt hvilken bokpress som helst, 
i synnerhet de som blifvit för tillfället skurna 
nya i Sverige; andra deremot vitna ge
nom sitt slitna och medtagna utseende, att 
de sett bättre dagar och haft andra upp
gifter att fylla. Så träffa vi bland annat 
ett temligt torftigt fogelperspektiv af Rom, 
med en mängd siffror, utan hänvisningar 
i texten. I allmänhet äro detta slags bil
der icke rätt lämpliga för träsnittet och 
bokformatet; en enda detalj, ett karakte
ristiskt hus, ett trångt gatuperspektiv, lem- 
nar en bättre föreställning om platsens 
skaplynue än dessa pittoreska plankartor, 
hvilka på ett litet oktavblad upptaga en 
stor hufvudstad. Från Stockholm träftä 
vi några bilder, som voro lika för tjugo 
år sedan, t. ex. det gamla rucklet på Rid- 
darholmen, hvilket föll ett offer för sam- 
manbindniugsbanan och representationsför
ändringen. Äfven det yttre af Lunds dom
kyrka är särdeles torftigt. Det är klart att 
förlaget fordrar besparingar, men heldre 
än att använda en stor mängd uppslitna 
clichéer, hade man kunnat inskränka illu
strationernas antal, eller ännu bättre nå
got jemnare fördela dem. De otydliga stads
planerna göra mycken liten nytta, och af 
svenska lustslott fins en sådan massa att 
hälften kunde vara nog. Deremot är Dan
mark särdeles styfmoderligt behandladt i il- 
lustrationsväg: ingen enda bild från Kö-
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penhamu, intet enda landskap frän hela det 
yndiga landet utom Möens klint, hvilken 
stock synbarligen trampat ut sina barnskor 
i någon annans tjenst. Det samma gäller 
om lappmannen, Parthenon, folktyperna på 
titelbladet och några andra storheter. En 
vy af Themsen nedanför London Bridge 
är nödvändigare och mera karakteristisk 
för denna verldsstad än ett par enstaka 
praktbygnader. Men vi hoppas att dessa 
i en ny upplaga skola möta oss i en för
yngrad gestalt, värdig de ypperliga små 
randbilderna från Gondo, Chamouny, Al
hambra och åtskilliga andra.

Vi hade tänkt nöja oss med en kort
fattad anmälan, och vi finna nu till vår 
bestörtning att vi skrifvit en lång afhand- 
ling, utan att ändå kunna såsom vi ön
skat göra rättvisa åt alla egendomligheter i 
professor Erslevs system. Vi hoppas emel- ' 

lertid att vår omständlighet och sjelfva vårt 
klander i vissa delar skola gälla såsom ett 
bevis på vår önskan att i Sverige skaff8 
honom en stor krets af läsare. Vi före" 
ställa oss icke derföre att hans bok skall 
uttränga våra inhemska, i vissa delar g»11' 
ska förtjenstfulla geografiska läroböckeb 
hvilka innehålla ojemförligt mer »ämne» oe^ 
derföre skola fortfarande blifva oumbärlig8 
såsom handböcker att rådfrågas i enskiH8 
fall. Men hr Erslevs arbete kommer oss 
till mötes såsom en lifgifvande flägt, ocn 
det högst fördelaktiga omdöme som pr0' 
fessor Odhner i form af företal afgifna för' 
ord torde i det stora hela icke jäfvas 81 
någon uppmärksam och opartisk domar®' 
Endast så mycket vilja vi för egen de 
hafva sagdt, att planens förträfflighet med' 
gifver och fordrar betydliga förbättringar 1 
detaljerna.

Blick på pressen.
En mindre vanlig liflighet har under den 

sista veckan varit rådande i tidningspres
sen, och ganska många frågor hafva på en 
gång kommit under diskussion. Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning har uttalat 
ett strängt klander öfver regeringens afslag 
på norska storthingets beslut att lemna 
statsrådets ledamöter tillträde till storthin
gets förhandlingar. Denna sanktionsvägran 
hade äfven här i politiska kretsar väckt 
stor uppmärksamhet, och vi torde snart 
återkomma till denna sak och den deraf 
föranledda storthingsadressen. I samma 
syfte har Dagens Nyheter uttalat sig. Den 
senare tidningen har derjemte egnat en 
viss uppmärksamhet åt befordringarne inom 
det svenska postverket, och till och med 
Aftonbladet har å nyo börjat göra en liten 
opposition i denna gamla oppositionsfråga, 
hvilken icke synes oss alldeles oberättigad. 
I den mån dessa förvaltningsstater antaga 
en mera teknisk utbildning, såsom händel
sen utan all fråga är med postverkets em- 
bets- och tjenstemän, om också icke fullt 
så mycket som med telegrafverket, är det 
också oundgängligt att icke undandraga 
de personer som genomgått graderna i 
embetsverkets tjenst de bättre platserna, 
och Aftonbladet anmärker med rätta, att 
en trettioettårig löjtnant väl icke borde 

pensioneras med ett postkontor, annat 811 
så vida han i fäderneslandets tjenst åd1'8' 
git sig någon kroppsskada, som gjort h»' 
nom oförmögen till vidare krigstjenst.

Stockholms Dagblad har börjat den va11' 
liga artikelserien öfver den förflutna rik8' 
dagen med en uppsats öfver de konst.it11' 
tionella frågorna, hvari hufvudsakligen r®' 
dogöres för behandlingen af förslaget 01,1 
afskaffandet af mantalspenningarne. D®r' 
efter heter det vidare:

Vi borde nu äfven redogöra för förhålland®t 
mellan regeringen och representationen, ®el> 
bekänna uppriktigt att vi om den saken i®'4® 
hafva mycket att säga. Det finnes en gam®8 
historia om en i utlandet resande landsman! 
som pä tillfrågan, hurudant klimatet var 1 
Sverige, förklarade, att om det fans något kl\ 
mat der alls, så var det högst obetydligt. V1 
skulle nästan vilja säga, att om det vid dem18 
riksdag varit något förhållande mellan reg® 
ringen och kamrarne, så har det varit hög9* 
obetydligt. Inga konflikter af större betyd®11 
het hafva inträffat, inga misstroendevota för® 
kommit, men också just inga förtroendevot® 
af i ögonen fallande vigt, inga interpellation® 
framstälts eller besvarats, ingen omfatta®1 
granskning företagits af regeringens polit1"’ 
intet klander af denna politik i allmänb® 
framstälts, men icke heller något beröm slösat9' 
Biksdagen har på det hela taget gått sin vag 
framåt, såsom regeringen icke funnes, och r®_ 
geringen å sin sida har »laissé faire», låtit s® 
kerna gå sin gång, utan att egentligen bland
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fr 1 ,?^v?rWgningarne. Några regeringens 
]at®st?1foingar hafva gillats, andra åter ogil- 
0 , ’ . . detta afseende hafva justitie-, krigs- 
till ^^.bministrarne taft största anledningen 
ilen e. entefj sjö- och finansministrarne åter 
tn, ®msta. Den enda fråga. som egt någon 
fråtr "Vnilme^se till att vara en s. k. regerings- 
om f aar Tar*f den till utseendet obetydliga 
skun^'a batterier af Vendes artilleriregemente 
k,.- e .i, öfverensstätnmelse med nu varande 
kron mi-n'St'-lna förslag förläggas till Lands- 
k. ir^'1 Sällat för, såsom förra riksdagen på 
Det .^ramställning beslöt, till Carlskrona, 
ter an icke nekas, att det vacklande i åsig- 
på’pS0® ’’cgeringen i denna sak ådagalagt, 
marp°r3ta kammarens majoritet och Andra kam- 

?s minoritet gjorde ett mindre fördelak- 
man lnrryck, och det så mycket hellre, som 
det ’ lnecl kvad skäl känna vi ej, trodde sig i 

nu framstälda förslaget spåra inflytelser 

från ett helt annat håll än det, der regerin
gen hittills velat söka sitt stöd. För majori
teten i Andra kammaren var deremot denna 
regeringens framställning ytterst angenäm, ty 
den gaf osökt anledning till att upprifva snart 
sagdt det enda positiva beslut, som föranledts 
af det stora Abelinska organisationsförslaget. 
Emellertid hade regeringen den tillfredsställel
sen att se sitt nya förslag af riksdagen i huf- 
vudsak accepteras. Visserligen funnos de, som 
voro nog elaka att påminna om det gamla 
Pyrrhiska uttrycket: »en sådan seger till» etc.; 
men så när som på detta lilla missnöje å ena 
sidan och denna lilla skadeglädje å den andra, 
torde dock regeringen på det hela taget kunna 
vara rätt belåten med den nu afslutade riks
dagen, hvilken gent emot henne ingalunda in
tagit någon oförsonlig, på sin höjd en likgiltig ' 
hållning.

Strödda underrättelser.
de ®Ot^skinnen” och de hvite. Under 
^ifnna innehåller den i Chicago ut- 
# ■< svenska tidningen Gamla och Nya 
för ^ndet följande pâ en gång lifliga och 
föd’ eU nor<fomerikanska politiken mot in- 

#pFn.rne högst betecknande skildring:
af . le's är namnet på en af de farligaste 
det Pac“e’’ndianernas höfdingar. Bemödan- 
®ion!'kt f'il'raa honom att — liksom den store 
dUl '^föfdingen »Rödmolnet» för två år se- 
sig ~f^'le8a till Washington, har hittills visat 
t]an , Men äfven om detta bemö-
Sån raefl *'föen skulle krönas med fram- 
A.,)a i . l'*Se dock häri ingen garanti för 
fr;inia .'^’odianernas fredliga förhållande för 
tin i n’ "Rödmolnet» har under sin resa 
"blek-( e’-1 sföle fodren» öfvertygat sig om 
då p,dns’gtenas» storhet och öfvermakt. Men 
stamr' VI<1 s’n hemkomst uppmanade sina 
att OlV!’ndter till fred med de hvite, till 
bryt. ,’yta det vilda fribytarelifvet mot jord- 
hans<lleiflS Redliga, då var det slut med 
höf<i; lnHytande, och nu är han afsatt från

^värdigheten.
Unde- , rigt har en af Förenta Staternas 
•ha ’onade tjenstemän genom sitt dum- 
Cheis° ■ Rolösa beteende sörjt derför, att 
m0|,, lcke kommer att utsätta sig för »Röd- 

«ets» ö(le
f>8t t1S|i (eller’ såsom många tidningar orik- 
Likas a a honom, Cachise) betyder »träd», 
att i,0111 ll°dmolnet erhållit sitt namn deraf, 
hvirjinat!.8 krigare bära röda mantlar och 

ramåt i striden såsom ett rödt moln, 

så kallas Apache-höfdingen Cheis derföre att 
han alltid kämpar bland träden, på en sko
gig terräng, dit han genom skenbar flykt 
lockar den förföljande fienden, för att sedan, 
i de flesta fall, i grund krossa hans styrka.

Emellertid förhöllo sig Cheis och hans 
krigare jemförelsevis fredligt ända till den 
dag, då höfdingen, i följd af en amerikansk 
tjenstemans nyss antydda trolöshet, blef till 
ytterlighet uppretad. Denne tjenstemän var 
löjtnant Bascom, som, på marsch till Rio 
Grande, passerade igenom Apachernas om
råde. Hos Cheis befann sig då en hvit 
man vid namn Wallace. Honom sände höf
dingen emot den i spetsen för sitt kompani 
anryckande löjtnanten, för att tillfråga denne 
hvad hans afsigt vore. Bascom svarade 
att han alldeles ieke hyste några fiendtliga 
tänkesätt emot Apacherna; han ämnade en
dast helt lugnt och fredligt tåga igenom de
ras land för att så fort som möjligt komma 
till Rio Grande, der han hade ordres att 
med sitt manskap förstärka besättningen i 
Fort Thorne. Wallace å sin sida framhöll 
lifligt att Apacherna för närvarande voro 
fredligt och vänskapligt sinnade, hvarpå 
Bascom svarade genom att ännu en gång 
bedja honom till höfdingen framföra de 
mest vänskapliga försäkringar. Wallace åter
vände nu till höfdingen, och denne syntes 
nu besluten att medgifva soldaterna obe- 
hindrad passage genom skogen.

När den lilla truppstyrkan närmade sig 
det s. k. Apache-passet, kunde vidt och bredt
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intet enda »rödskinn» upptäckas. Bascotn 
lät då hvita flaggor svaja för vinden och 
antydde på andra sätt, att han önskade in
leda underhandlingar med indianerna. Cheis, 
hvilken sjelf osynlig från en bergsskrefva 
iakttagit soldaternas alla rörelser, beslöt nu, 
i förtroende till de genom Wallace fram
förda vänskapliga helsningarne, hvilkas kraft 
ytterligare förhöjdes af de hvita parlamen- 
tärflaggorna, att besöka »blekansigtenas höf- 
ding». Löjtnant Bascom hade låtit uppslå 
ett tält och inbjöd med glad hjertlighet den 
i sällskap med fyra andra krigare (bland 
hvilka hans broder) sig närmande Cheis att 
inträda deri. De gjorde så, och der inne bör
jade löjtnanten nu att, medelst en truppen 
följaktlig tolk, »inleda underhandlingar» med 
Cheis. Plötsligt reste sig Bascom och för
klarade att indianerna voro hans fångar. 
Cheis förlorarn, icke sinnesnärvaron; han 
blickade lugnt ut genom tältöppningen; 
tältet var omriugadt af beväpnade soldater; 
men med blixtens hastighet drog den djerfve 
höfdingen sin knif, skar sänder tältduken, 
ropade åt de fyra krigarne att följa sig och 
störtade ut, svängande knifven omkring sig. 
Innan soldaterna »kornmo sig före», som 
det heter, var han i det fria. Fyratio kulor 
hveno inom några ögonblick kring hans huf- 
vud, men de allra flesta förfelade sitt mål, 
och den djerfve indianen undkom med några 
obetydliga skrubbsår. Hans fyra följeslagare 
deremot grepos i flykten och slogos ögon
blickligen i jern af den förrädiske löjtnanten.

Knapt hade tjugu minuter förflutit sedan 
denna upprörande scen, då plötsligt en fruk
tansvärd anblick företedde sig för Bascom 
och hans soldater. Cheis syntes till häst på 
en brant klippkulle i närheten. Bakom ho
nom på hästryggen satt den hvite Wallace 
med bakbundna armar och kring halsen fä- 
stadt ett långt rep, hvars andra ända var 
fastgjord vid sadelknappen. Förfärlig att 
skåda, red höfdingen fram till randen af den 
tvärbranta sluttningen och ropade till de ci
viliserades tolk, att han vore beredd att ut- 
vexla den bakom honom sittande Wallace 
mot de fyra förrädiskt fängslade indianerna. 
Uppfyld af dumt öfvermod, lät löjtnanten 
svara, att han ville utbyta endast en af in
dianerna mot Wallace. Utan att förändra 
en min stötte Cheis Wallace ned ifrån hä
sten och satte denne i ursinnigt galopp — 
ventre à terre, som fransmännen kalla det. 
Så sprängde han i soldaternas åsyn utför 

i branten, släpande bakom sig vid repet den 
skriande Wallace. Ofver stock, öfver sten, 
genom törnsnår och stenrös, gick den vilda 
ridten framåt, och Wallace bief dervid nä' 
stan bokstafligen sliten i stycken. De för* 
skräckta soldaterna affyrade sina gevär efter 
den förfärlige ryttaren, men kulorna träffa' 
de honom ej. Löjtnant Bascom skyndade 
sig att undfly den förgrymmade höfdingen8 
hämd. Detta lyckades också, men under 
vägen begick han en ny, vansinnig nedrig" 
het, i det han, för att hämnas Wallace, lät 
i Apache-passet hänga de fyra fångarn8; 
bland hvilka höfdingens broder, såsom VI 
nyss sade, befann sig.

Sedan den stunden är Cheis de hvites 
oförsonligaste fiende. Och denne fiende är 
så mycket farligare som han, icke nöjd ined 
den hämd, som hans egen stam kunnat ut' 
kräfva, mot de hvita uppviglat åtskillig8 
andra stammar, hvilka nu äro ett plågoB8 
för Rio Grande och nejden deromkring-

Aldrig har man likväl hört, att löjtnant 
! Bascom erhållit något straff för sitt gemena 

beteende mot Cheis och hans krigare. Tvärt
■ om finna herrarne i West Point detta dåd 

lika naturligt och berättigadt som t. e*- 
öfverste Baker's blodiga utrotningskrig nim 
Piegean-indianerna.

Intet under således att Cheis, denn8 
»man af trä», ej har lust att efterkomma en 
förnyad inbjudning till »blekansigtena», nt' 
ginge den än från den »store fadern" 1 
Washington sjelf.

Dylika skymfliga löftesbrott mot indianer' 
na äro egnade att belysa den mångbep1’1' 
sade och utan tvifvel äfven ärligt menad8 
»qväkarepolitik», som president Grant iakt' 
tager gent emot indianerna.

Men till och med de af de hvite, hvilk® 
i indianen endast se en »bock», den ®811 
opåtalt kan jaga och nedskjuta, borde låta sig 
angeläget vara, att icke statens tjenstemä'1 
gjorde sig skyldiga till dylika skändligheter’-
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