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VECKOSKRIFT
FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N* 22. Lördagen den 1 Juni 1872.

Norska storthingets adressdebatt.

Den spänning som sedan lång tid varit 
ladande mellan folkrepresentationen och 
^geringen i vårt brödrarike, och som fann 
Sltt sista och skarpaste uttryck i storthin- 
?ets bekanta adress till konungen, hvilken 

början af förra veckan ankom till sin be- 
8 hnrmelse, är af så stor betydelse, att vi, 
Sftdan handlingarne nu ligga framför oss, 
,lI>sett oss böra åt ämnet egna en något 
.".^'"’ligare och mera genomgående behänd
ig än som varit möjligt för den dagliga 

Pissen. Då vi i dag' göra början med en 
s,|dan redogörelse, vilja vi genast vid sjelfva 
''.^‘"'gspunkten förklara, att, så mycket 

ai* beklaga den sinnesstämning som öpp- 
■<at en klyfta mellan de norska statsmak- 
e,da och de mått och steg å bådas sida, 
'v"ka icke kunnat undgå att tillskynda 

'ingen personligen, under den tid då 
I a'ls vacklande helsa bäst behöfde skonas, 
‘kymnier af den art som varit mer än 
enliga för hans välbefinnande, äro vi icke 

^®redde att för egen del afgifva någon 
.'osbekännelse eller något slutligt votum 

8jelfva frågan hvar skulden ligger, och om 
. ena eller andra parten handlat väl eller 
lik* Det var naturligt nog att i Norge, 

1 som annorstädes, folkmakten skulle spän- 
bagen till det yttersta, för att erfara 

.. ar slutliga gränsen för dess makt 
belägen, men regeringens ställning är i 

detta land alldeles olika mot hvad den är 
på alla andra ställen. Derigenom att ko
nungen endast undantagsvis vistas i lan
det, har styrelsen blifvit tvådelad, i det 
statsministern och två statsråd uppehålla 
sig hos konungen i Stockholm, under det 
att den öfriga rådgifvarepersonalen, utan 
bistånd af administrativa embetsverk och 
följaktligen öfverhopad af departementala 
expeditionsdetaljer, lemnas att bäst den för
mår hålla representationen stången. Det kan 
under sådana omständigheter knappast före- 
kommas, att regeringskollegiet i Christiania, 
med eller utan förskyllan, i folkföreställ
ningen får en byråkratisk prägel, mot hvil
ken folket vill finna en motvigt i monar
kens personlighet, understödd om möjligt 
af de rådgifvare som närmast omgifva ho
nom. Vi hafva till och med hört ifråga
sättas af ganska monarkiskt sinnade per
soner här i landet, huru vida det icke hade 
varit klokt och riktigt i konungamaktens 
intresse, om konungen, äfven emot plurali- 
teten af sina rådgifvare, sanktionerat stor
thingets beslut om statsrådsledamöternas 
tillträde till dess förhandlingar. Den Stang- 
ska ‘ministèren hade i sådant fall ganska 
gerna kunnat sitta qvar, och man har an
sett att dess medlemmar skulle hafva un
derkastat sig den kungliga viljan, men ko
nungen personligt skulle hafva vunnit der-
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på, och det förefaller oss ganska sannolikt, 
att h. maj:t under andra omständigheter 
och i full känsla af sina vanliga krafter 
skulle hafva handlat annorlunda. Hvad vi 
tro oss veta, är att han icke fattat sitt 
beslut utan lång och smärtsam öfverlägg- 
ning.

Det är ett annat moment än denna sank- 
tionsvägran som ingår i storthingets miss
troendevotum, nemligen regeringens för
hållande i afseende på utsträckningen af 
tiden för thingets sammanvaro, och det 
var egentligen på den grunden som två 
af de föreslagna adresserna voro bygda. 
I den saken åtminstone hafva vi ingen 
svårighet att följa regeringens tankegång, 
och med den erfarenhet vi här i landet 
vunnit af nödvändigheten och möjligheten 
att begränsa riksdagarnes längd, synes den 
oss riktig. I sammanhang med storthingets 
årliga sammanträden infördes i § 80 af Nor
ges Grundlov den förändringen, att de tre 
månader thinget egde att förblifva samladt 
utan särskildt kungligt tillstånd nedsattes 
till två, och om regeringen, som klart 
förutser vådan af allt för långvariga repre
sentantmöten, allra helst der ledarne hafva 
ett personligt intresse att draga dem ut 
på tiden, och den stora massan af ledamö
ter från landsbygden åtminstone på en så
dan tidsutdrägt ingen ting förlorar, begag
nar sitt prerogativ för att gifva storthings- 
perioderna en nyttig begränsning, så är det 
icke i vårt land ett sådant sträfvande kan 
blifva föremål för ogillande. Regeringen 
har både i år och förlidet år ådagalagt allt 
det tillmötesgående som rimligen kunde 
begäras, i det hon första gången medgaf 
Prolongationen till den 10 maj, således 40 
dagar utöfver den i grundlagen medgifna 
tiden, och andra gången ytterligare bevil
jade åtta dagar, med uttryckligt tillkänna- 
gifvande att det skedde på det att behand
lingen af statsbudgeten skulle kunna brin
gas till slut. Huru storthinget sjelft upp
fattade och begagnade detta medgifvande, 
kan bedömas deraf att då Lambrecht tis
dagen den 14 maj, tre dagar före den ut
satta afslutningsdagen, föreslog att man 
förr än man inlät sig på diskussionen öf- 
ver adressförslagen skulle behandla staterna 
för landtförsvaret och marinen, afslogs denna 
framställning med icke mindre än 85 röster, 
på grund af Sverdrups och K. Motzfeldts 
yttranden, att ingen sak kunde vara vigti- 

gare, särdeles för regeringen sjelf, än adress
saken, sedan den en gång blifvit bragt å. 
bane. Detta sätt att argumentera är be
tecknande; adressförslagen voro framstälda 
först åtta dagar förut, och regeringen hade 
icke framstält någon begäran att få thin
gets allmänna omdöme om dess politik. 
Men storthinget å sin sida omfattade detta 
tillfälle att utdöma allt hvad kungligt pre
rogativ heter, och det förekommer oss så
som om thinget med flit dragit ut på ti
den, genom en alldeles opåkajladt vidlyf
tig debatt öfver åtskilliga mycket obetyd
liga frågor, för att framtvinga antingen en 
förlängning på obestämd tid, i hvilket fall 
konungens i § 80 Grundloven garanterade 
makt öfver storthingssessionernas utsträck
ning kunde anses vara faktiskt upphäfd, 
eller framkalla ett afslag, hvarpå ett miss
troendevotum skulle kunna byggas.

Denna tanke framgår tydligen af en om
ständighet, hvarvid vi icke finna att den 
svenska tidningspressen fäst förtjent upp
märksamhet, nemligen det slags misstroende
votum som, i form af en motiverad dag
ordning, redan den 12 april 1871 afgafs af 
storthinget i anledning af regeringens af
slag på thingets hemställan att få blifva 
till samman till omkring medlet af maj, i 
det kongl. maj:t utsatte den 10 maj så
som afslutningsdag: »Storthinget, som be
klagar att den vid prolongationsmedgifvan- 
det utsatta terminen för dess sammanvaro 
skall lägga hinder i vägen för afgörandet 
af flere riks vigtiga angelägenheter, och i 
det som skett ser uttrycket för ett miss
kännande af storthingets verksamhet, öfver- 
går till behandlingen af de på dagordnin
gen upptagna ärendena». I samma anda 
hade också f. d. statsrådet Motzfeldt moti
verat sitt adressförslag, som, efter att hafva 
vidlyftigt redogjort för hela prolongations- 
saken, slutade med följande ord: »Under 
dessa omständigheter har storthinget, som' 
vid detta sista nådiga meddelande (af den 
6 maj, hvarigenom thinget fick konungens 
tillstånd att förblifva till samman till den 
18 i samma månad), gerna vill knyta den 
förhoppning att derigenom banas väg för 
en bättre öfverensstämmelse i den framtida 
uppfattningen af statsmakternas inbördes 
ställning till hvarandra äfven efter införandet 
af årliga storthingsmöten, funnit en så 
mycket starkare uppfordring att genom när
varande underdåniga framställning uttryck-
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ligen inför Eders maj:t uttala sig om livad 
som hitintill blifvit förhandladt i en ange
lägenhet af stor betydelse för den verksam
het som statsmakterna hafva att gemen
samt utöfva till fäderneslandets bästa».

Annu starkare accentueras samma sak i 
•let adressförslag som inlemnades af herrar 
Daa, Essendrop, Kildal, Richter och Sæhlie, 
och hvari dess utom såsom en af anlednin- 
garne till storthingets missnöje med den 
närvarande regeringen anföres afslaget på 
fhingets beslut om statsrådens tillträde till 
dess förhandlingar. Om prolongationssaken 
yttras deri följande, som vi för fullständig
hetens skull ansett oss böra ordagrant åter- 
gifva:

"Sedan Eders maj:t afgaf sin nådiga re
solution af den 23 mars (om prolongations 
beviljande till den 10 maj), har storthin- 
get icke haft anledning att uttala sig om 
•len tidpunkt inom hvilken det antager sig 
kunna bringa sina förhandlingar till ända. 
Utan någon föranleduing från storthingets 
sida har detta deremot under den 6:te in
nevarande månad, alltså fyra dagar före 
•len för dess upplösning bestämda terminen, 
•nottagit en efter Eders maj:t nådigaste be
myndigande utfärdad ytterligare tillåtelse 

förblifva samladt och fortsätta sina för
handlingar, dock icke utöfver den 18 maj, 
hvilken gräns i verkligheten sammanfaller 
med den tidpunkt då storthingets valkomité 
antager att de vigtigaste förrättningarne 
kunna vara bragta till slut. Härigenom 
har storthinget visserligen blifvit istånd- 
sa,t att fatta beslut rörande de för stats- 
vcrkets regelbundna gång oundgängligen 
fornödna bevillningarne, men det har icke 
{•Unnat undgå det förryckande och störande 
1 lorrättningarnes gång, med afseende så 
Val på sakernas förberedande handläggning 
s°m på deras slutliga afgörande, som varit 
en följd af den ursprungligen nådigst be- 
8t«mda tiden för dess sammanvaro. När 
storthingets förhandli ngar om några få da- 
SRr afslutas, skall det, till en del i följd 
a{ förkortningen på den af förra storthinget 
s,’kta Prolongationen, blifva en följd att 
en stor del så väl af de från förra stor- 
hinget qvarliggande ärendena som äfven 

a* de till detta års ting inlemnade sa- 
•er icke har kunnat komma under be- 
•'ndliug. Det framgår häraf att den åt- 

Rard som gjort sig gällande inom Eders 
maj:ts råd trädt och skall träda hindrande 

i vägen för framgången af riksvigtiga an
gelägenheter och för en tillfredsställande 
lösning af den uppgift som efter författ
ningen hvilar på storthinget».

Hvilka äro nu dessa riksvigtiga angelägen
heter, hvilka genom regeringens afslag på 
en obegränsad förlängning af storthingets 
sammanvaro icke kunnat komma under be
handling? Vi hafva i det föregående antydt 
vår öfvertygelse att det är makten öfver 
tidsbestämningen som är hufvudsaken, och 
alldeles icke den omständigheten att nå
gon enskild motion blifvit utan behand
ling. Man har invändt att det måste 
vara thingets eget intresse att tillse, att 
dess förhandlingar slutade inom passande 
tid, men vi hafva äfven sett huru dermed 
förhåller sig. Ledarne hafva ingen svårig
het att sköta sina dagliga förrättningar vid 
sidan af storthingsdebatterna, och flertalet 
af små landtbrukare, klockare och andra, 
hvilka ej hemma hafva något utomordent
ligt vigtigt att sköta, har en ekonomisk 
vinst af långa thingsmöten; endast det 
lilla fåtalet af stadsrepresentanter och em- 
betsmän gör en gifven förlust. Men den 
mest lidande parten blir i alla händelser 
konungamakten, hvars ställning blir en helt 
annan derigenom att folkförsamlingen, för 
att fylla sin tid, gifver efter för sin natur
liga lystnad att sjelf regera, tager sakerna i 
sin egen hand och mer och mer nedsätter 
styrelsen till ett verkställande crnbetsverk. 
Huru vida ett sådant förhållande i längden 
kan blifva fördelaktigt för friheten och de 
politiska framstegen, är för våra grannar 
kanske icke lika lätt att beräkna som för 
oss, som i detta fallet ha ett halft sekels 
smärtsam erfarenhet undangjord. Att i den 
modernt konstitutionella staten anvisa re
geringsmakten dess rätta plats, är ett pro
blem som ännu icke är till fullo löst. Oss 
förefaller det temligcn klart, att lösningen 
ligger i ett fullständigt genomförande af 
den parlamentariska principen, men parla
mentarismens väsende synes oss hittills 
icke hafva blifvit nöjaktigt uppfattadt. Den 
kan icke vara en partiregering, grundad 
ensidigt på en mer eller mindre knapp och 
förtryckande representativ majoritet; den 
måste hvila på en bredare bas, och åtmin
stone i de stora hufvudfrågorna kunna 
stödja sig på landets enhälliga sympatier; 
i annat fall sammankrymper den til) en 
byråkrati och förlorar det initiativ som



— 340 —

omöjligen kan finnas hos en parlaments- 
majoritet, och utan hvilken all regering 
endast, blir ett månghöfdadt tyranni.

Innan vi gå vidare, synes det oss ange
läget att med någorlunda fullständighet 
redogöra för de motiv som bestämde nor
ska regeringen att afstyrka konungens sank
tion på storthingets beslut om tillträde för 
statsrådets medlemmar till dess förhandlin
gar. Sjelfva Indstillingen med tillhörande 
vota är ett högst vidlyftigt aktstycke, som 
upptager mer än tre hela nummer af »De- 
partements-Tidende». Vi förbigå hela den 
historiska reciten såsom öfverflödig för vårt 
ändamål, och fästa oss endast vid några 
af hufvudpunkterna i Justitsdepartementets 
resonnemeut.

Till en början erinras dervid, att sedan 
saken sist var föremål för storthingets be
handling äro 24 år förflutna, under hvilken 
tid dels grundlagen sjelf undergått förän
dringar, särdeles genom 1869 års stad
gande om de årliga storthingsmötena, dels 
de politiska förhållandena i allmänhet för
ändrat sig, dels slutligen en större politisk 
erfarenhet blifvit förvärfvad så väl inom 
Norge som annorstädes. Frågan blir då 
den, om det är klokt att så hastigt vid
taga ytterligare förändringar, och om ett 
beslut i det förevarande ämnet utan vi
dare förutsättning nu mera är tillfyllest
görande, eller om det icke måste åtföljas 
af andra grundlagsförändringar, för att icke 
verka störande på andra, först i senare ti
der uppkomna konstitutionella förhållanden 
och för att åstadkomma allt det dermed 
afsedda gagnet.

Departementet öfvergår nu till en be
traktelse öfver sammanhanget mellan denna 
fråga och de årliga storthingsmötena. När 
regeringen 1863 väckte förslaget derom, 
lade den i synnerhet vigt på att samman
trädena icke derigenom skulle blifva i nå
gon väsentlig mån förlängda, och uttalade 
i sammanhang dermed den förväntan, att 
bestämmelsen i § 80 Grundloven skulle 
från båda statsmakternas sida uppfattas så
som ett tillkännagifvande att storthingets 
årliga sammanvaro under vanliga förhållan
den icke borde utsträckas öfver tre måna
der. Då departementet således antager att 
representationens årliga sammanvaro bör 
vara underkastad en fast begränsning, fin
ner det, efter hvad erfarenheten sedermera 
ådagalagt, önskligare att den nvssnämda

57 A 
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grundlagsparagrafen uttryckligen angåfve 
det tidmått som för representationens nor
mala arbete kunde anses tillräckligt, och 
stödjer denna önskan på bestämmelserna i 
den svenska riksdagsordningen, med dess 
fixerade tid och för alla händelser fast be
stämda arvodesbelopp, hvilka anses hafva 
på ett tillfredsställande sätt bestått erfaren
hetens pröfning. Statsrådens deltagande i 
förhandlingarne skulle ej kunna aflöpa utan 
deras utdragande på tiden, och särdeles 
svår skulle dessa embetsmäns ställning 
blifva, i den händelsen regeringen måste 
afböja en begärd prolongation. De skulle 
förlora inflytande i andra afseenden, om de 
nödgades försvara kronans åtgöranden i 
sådan syftning, och följden skulle, om också 
icke utan motsträfvighet å regeringen sida, 
blifva den samma som öfver allt annorstä
des under liknande förhållanden, att kro
nan så småningom skulle nödgas bortgifva 
det henne i Grundlovens § 80 förbehållna 
prerogativet.

En annan fråga, som varit stäld i för
bindelse med saken om statsrådens delta
gande i storthingsförhandlingarne, är den, 
huru vida icke i sammanhang dermed bör 
inrymmas rätt åt regeringen att, i händelse 
af betydligare skiljaktighet med representa
tionen, upplösa storthinget och påbjuda nya 
val, i likhet med hvad som är händelsen i 
alla andra konstitutionella länder, der rege
ringens medlemmar deltaga i nationalför
samlingens öfverläggningar. Departementet 
kan icke leinna denna fråga ur räkningen, 
och dess nu varande chef kan icke biträda 
hvad samma departement förut uttalat om 
denna sak, då den för öfrigt icke var satt 
i sammanhang med frågan om årliga stor
thing, i synnerhet icke den anmärkningen, 
att rätten att upplösa folkrepresentationeu 
och påbjuda nya val skulle stå mindre väl 
till samman med och göras öfverflödig af 
det suspensiva veto, ty en upplösning af 
thinget skulle aldrig komma i fråga, om 
detta veto kunde användas, utan förbehållas 
sådana fall då antingen regeringens fram
ställningar i angelägenheter som den an- 
såge af vigt blifvit afslagna, eller konungen 
önskade tillmötesgå eller afvärja beslut med 
afseende på undanrödjandet af en rådgif- 
varepersonal, hvilken han förmenade vara 
i åtnjutande af landets förtroende.

Redan för längre tid till baka hade för
slag blifvit väckta om borttagande af för-
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storthing, sedan 
ma med nytt förslag 
grundlagsförändringar 
syfte. Deri instämde, utom statsrådet Fal
sen, Stang, Manthey och Helliesen; stats
råden Broch, Riddervold och Vogt anförde 
afvikande meningar, och Broch allât sam
ma dag en skrifvel.se till statsrådet Stang 
med anmodan att tillkännagifva för konun
gen och norska statsrådsafdehiingen i Stock
holm att han, i den händelse att sanktion 
vägrades till det föreliggande beslutet, skulle 
anse för sin pligt att nedlägga sitt för
troendeuppdrag såsom konungens rådgifvare.

Statsrådet Broch börjar sitt särskilda Vo
tum med en underdånig tillstyrkan af sank
tion. Det är hans öfvertygelse att stats
rådens uteslutande ur storthinget beröfvar 
regeringen dess ledande inflytande, förla
mar dess verksamhet och gör att samhäl
lets framsteg på statsstyrelsens väg blifva 
tillfälliga och planlösa. Regeringen kan 
aldrig göra sina åsigter gällande, ty en 
skriftlig framställning verkar ingen ting i 
jemförelse m, d en muntlig, som omfattar 
alla synpunkter, kan möta alla möjliga in
kast och upplysa alla möjliga missförstånd. 
Pressen är ett medel att verka på öfver- 
tygelserna som ej kan begagnas af stats
råden; muntliga samtal med komité-ordfö- 
randena äro otillräckliga och förenade med 
olägenheter. Skall konungamakten i läng
den bevara den inflytelse på statsstvrelsen 
som efter den konstitutionella monarkiens 
princip tillkommer den, måste dess ansva-

eller modifiera en påtänkt ny institutions 
karakter och verkningar, eller att afböja 
menliga följder, bör införas samtidigt med 
den samma. »För öfrigt», heter det vidare, 
»har den utöfvande makten en skyldighet 
mot folket ’att på en gång förklara, hvil- 
ka förändringar i grundlagen och hvilka 
andra anordningar hon anser nödvändiga 
och ändamålsenliga, när statsråden skola 
erhålla tillträde till storthinget, och hvad 
grundlagsförändringarne angår, kati det dess 
utom ur ingen synpunkt anses tjenligt att 
de komma styckevis, ty ett ständigt fort
satt lappande på grundlagen är motsatsen 
till det godt är».

På denna grund tillstyrker departemen
tet att konungen ville för närvarande vägra 
sin sanktion och regeringen erhålla kongl. 
inaj;ts nådiga uppdrag att till 1874 års 

nya val egt rum, in körn
ig till sammanhängande 

ofvau antydda

budet i § 62 Grundloven mot statsråds | instämda, ty allt som hörer till att betinga 
väljande till ledamöter af storthinget, och 
att valfrihet skulle ega rum utan afseende 
på bostadsorten. Äfven bestämmelsen i 
Grundlovens g 12, att medlemmar af stor
thinget icke få kallas att vid utomordent
liga tillfällen taga plats i statsrådet, behöfde 
underkastas en revision, och det förtjenar 
anmärkas, att den svenska riksdagsordnin
gen funnit öfvervägande skäl att bereda 
statsrådets medlemmar tillträde till kam- 
1‘arne såsom deras valda ledmöter.

Slutligen anföres, att då § 80 Grund
loven stadgar konungens antagande eller 
förkastande af storthiugets beslut ännu in
nan thinget åtskiljes, så år denna grund
lagsbestämmelse i hög grad oegentlig och 
hinderlig, äfven under närvarande forhål
landen, i synnerhet i fråga om lagbestäm
melser som blifvit beslutade de sista da- 
garne under sessionen, och, då konungen 
>cke vistas i landet, alldeles orimlig, om 
statsråden skulle deltaga i förhandlingarne 
Och sålunda kunna omedelbart ställas till 
räkenskap för en tillrådd eller afstyrkt 
sanktionsvägran, och det synes departemen- 
tet önskvärdt att terminen för konungens 
beslut kunde, i likhet med hvad g 87 sven
ska regeringsformen stadgar, utsträckas till 
nästa sammanträde af folkrepresentationen.

Vid omnämnandet af de grundlagsför
ändringar som synas stå i närmaste sam
manhang med frågan om statsrådens till
träde till storthiugets förhandlingar, har 
departementet icke kunnat förbigå den som 
synes erbjuda det bästa betryggandet för 
bppnående af det åsyftade ändamålet, nem- 
hgen upprättandet af ett tvåkammare-, i 
' stället för det enkammaresystem, på hvil- 
"et den nu varande representationen är 
bygd, ehuru väl departementet finner det ur 
dere synpunkter kunna dragas i tvifveismål, 
1,1111 vida man med nytta kan tänka på en 

sådan ombildning.
Utom dessa saker, som måste blifva före

mål för öfvervägande, nämner departemen- 
äfven behofvet af lättnad eller biträde 

v'd uppfyllandet af de administrativa ålig
ganden som för närvarande hvila på stats- 
’åden, samt lagbestämda pensioner vid deras 
afgång från embetet. Det har varit sagdt 
att allt detta skulle kunna vinnas senare 
®eh efter hand, när blott hufvudfrågan för 
bgonblieket blifvit afgjord efter storthiugets 
nnskan, men häri kan departementet icke

skrifvel.se
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rige rådgifvare hafva tillträde till den ge
mensamma stridsplats der de ensamt kun
na möta organen för folkmeningen och i 
öppen kamp förfäkta konungamaktens åskåd
ning. De må till sina skriftliga framställ
ningar kunna lägga ordets vigt och den 
öfverbevisningens makt för hvilken endast 
det muntliga ordet kan blifva ett fullstän
digt uttryck.

Dessa grunder äro icke nya: de hafva 
sedan 50 år varit förfäktade af rrgeringén 
och af Norges mest framstående statsmän. 
De hafva icke förlorat i vigt derföre att 
de nu blifvit upptagna af den sidas män 
som förr betraktade dem med misstro. De 
framträda med sin största styrka i allt som 
rörer beskattning och bevillning, hvari be
sluten ofta fattas på grund af amendement, 
hvarigeuom stora principfrågor undandra
gas allt yttrande af regeringen, hvarigenom 
äter regeringens anseende lider ansenligt 
afbräck. Man skall i längden söka mak
tens källa icke i den från ledningen ute
slutna regeringen, utan endast hos de le
dande männen inom storthinget, och till 
och med de underordnade embetsmyndig- 
heterna skola ofta blifva frestade att gå 
den raka vägen till de senare. Exempel 
derpå saknas ej nu, och de skola förökas i 
antal med beskattnings- och bevillnings- 
rätteus tilltagande vigt för samfundsväsen- 
det i dess helhet.

Särdeles vigtigt är ett sådant menings
utbyte mellan regering och folkrepresentan
ter i fråga om försvarsväsendet, som hr 
Broek anser i Norge befinna sig på en för 
upprätthållandet af dess sjelfständighet oro
väckande svag ståndpunkt. Det är ej krafter 
som fela, om de blott rätt användas, och 
det är regeringens medlemmar som måste 
utveckla nödvändigheten af en ny armé
organisation. Om regeringen nu, då detta 
biträde erbjudes, vägrar mottaga det, skall 
det uppfattas såsom ett erkännande af dess 
egen svaghet, medan utsigterna att erhålla 
en tillfredsställande anordning af försvars
väsendet väsentligen försvagas. Deraf ock
så Brochs beslut att nedlägga sitt embete, 
om sanktionen vägras.

Rådgifvarne och storthingsmännen vinna 
i duglighet om förslaget antages, och ko
nungamaktens valfrihet i afseende på dess 
rådgifvare blir utsträckt. Det statsråd som 
icke förut varit ledamot af thinget kan icke 
senare förvärfva den erfarenhet och dug

lighet som deltagandet i de parlamentari
ska förhandlingarne skänker, och han känner 
ofta saknaden deraf. Det blir genom för
ändringen mindre nödvändigt äu förut att 
taga statsråden ur storthinget.

För partibildning och deraf härflytande 
majoritetsregering är ingen fara i en national
representation så sammansatt som den nor
ska. Det nu rådande isoleringssystemet 
mellan regering och folkombud uppfostrar 
icke statsmän; oratoriska förmågor äro uro- 
bärliga, men ej så omdöme och insigter. 
Konungamaktens inflytande lider i längden 
på att allt för mycket sakna statsmän i 
sin omgifning. Detta behof tilltager mer 
och mer i mån af samhällets utveckling- 
Grofarbetet. i organisationsväg är gjoudt, 
men nu komma de svåraste åliggandena 
för en regering, att föra samhället framåt 
på det moderna statslifvets bana. Den jäs
ning och agitation som visar sig öfver allt 
är ett tecken till statens starka utveckling- 
De personer vid hvilka symptomerna af 
denna jäsning knyta sig äro dess verktyg, 
icke dess ursprung, ehuru deras inflytande 
kan vara ganska stort; för regeringen blir 
det en tvingande omständighet att gent 
emot deras ledning icke stå stilla eller 
passiv, och hon måste, om hon ej vill för
saka allt anseende och inflytande, söka leda 
och handla äfven å sin sida.

Det är saknaden af en sådan ledning midt 
i representasionen, hvilken endast en rege
ring kan gifva, som nu i stor skala gjort 
sig märkbar i storthinget, och åt ändrings
förslaget förskaffat det stora parti som det 
nu efter så många behandlingar ändtligen 
erhållit. Genom att godkänna det kan ko
nungamakten sätta sig i besittning af den 
konstitutionella ledning som eljest skall 
glida ur dess händer, men hvilken, om den 
bevaras, skall förekomma de ofruktbara stri
der som nu utan nytta uppslita samhäl
let, och åt det samma förvärfva det frukt
bargörande nederslag hvartill jäsningen in
nehåller grundämnen. Landets både ma
teriella och andliga intressen kräfva det; 
försvarsväsendet kräfver det. De öfriga 
grundlagsförändringarne stå i intet oupp
lösligt sammanhang med denna fråga. Att 
sammanbinda sådana stora frågor med an
dra, som icke komma den vid, är icke nå
got godt medel att få dem lösta. Den 
simpla och naturliga utvägen är att taga 
livarje sak för sig. Förhandlingarnes of-
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fentlighet innehåller i sig det bästa skyd
det mot en kränkning af kronans preroga- 
4iv. Rådgifvare så svaga att de svigtade 
under sina pligter i detta hänseende skulle 
icke vara starkare, men antagligen ännu 
svagare, der offentligheten fattas. »Det är 
med full och innerlig öfvertygelse,» så slu
tar denna märkliga reservation, »som jag i 
underdånighet tillstyrker Eders majestät att 
meddela nådig sanktion på det föreliggande 
beslutet. Den skall stödja och befästa re
geringens af grundlagen bestämda konsti
tutionella ställning, men en vägran skall 
försvaga den samma, såsom uttryckande 
bristande tro på sig sjelf och tillit till sin 
€gen styrka.»

Vi hafva icke kunnat neka oss nöjet att 
något utförligare redogöra för innehållet af 
detta votum, som i hvarje ord röjer stats
mannens djupa blick, äfven om man icke 
kan neka befogenheten af åtskilligt bland 
det som blifvit anfördt från andra sidan. 
Om de öfriga meningarne måste vi fatta 
■°ss kortare. Statsrådet Riddervold erkände 
V|gten af hvad Broch anfört; han hade sjelf 
ofta känt behofvetatt muntligt försvara sina 
asigter och meddela de upplysningar som 
kunde befordra framgången i storthinget af 
’egeringens propositioner. Han ansåg att 
den första följden af den ifrågavarande re
formen skulle blifva större ordning i arbe
tet och ett bättre förstånd mellan regerin
gen och representationen. Icke desto min
dre vågade han afstyrka förslaget, eme
dan han ansåg det oundgängligt att på 
samma gång införa andra förändringar i 
Grundlagen. Vogt delade fullkomligt Fal
sens åsigter. Den sista förändringen, med 
de årliga storthingen, var allt för ny att 
tillåta någon ytterligare rubbning i grund- 
lagen, innan man väl sett huru den förra 
eloge ut. Han erkände några af Brochs 
satser, men hyste tvifvelsmål, huru ej vidare
geringens inflytande, just sådant det nu är, 
v°re nyttigast för landet, ty det är ändock 
den som hittills tagit initiativet till alla de 
stora reformerna. De strider i hvilka råd- 
S'fvarne skulle nödgas att deltaga måste 
förorsaka täta ministerombyten, och dessa 
ai’o icke något godt, ty medleramarne af dessa 
ministärer hafva icke det inflytande som de 

borde, framför allt i ett land som Norge, 
der regeringen måste utöfva en modere
rande och återhållande verksamhet, när
mast jemförlig med den som en första kam
mare eller senat har att utöfva i andra 
konstitutionella länder. Han ställer sig 
också på Falsens sida i fråga om de öf
riga grundlagsförändringar som måste in
föras samtidigt med statsrådens tillträde 
till storthinget. Det är en mängd admi
nistrativa anordningar som måste vidtagas, 
på det att departementscheferna ej måtte 
blifva alldeles öfverlastade med arbete; i 
annat fall skulle alla grenar af förvaltnin
gen blifva lidande på rådgifvarnes delta
gande i storthingsförhandlingarne. Man 
har sagt att de skulle genom detta delta
gande förvärfva större skicklighet; det är 
möjligt, men man löper också den risken 
att söka och finna endast parlamentariska 
talare, men icke administrativa förmågor. 
Statsrådet Irgens stälde sig helt och hål
let på Brochs sida och hänvisade till de 
af honom anförda skälen. H. exc. hr stats
ministern deremot, med hvilken statsrådet 
Meldahl förenade sig, erkände visserligen 
fördelarne af reformen, men i likhet med 
statsrådet Riddervold kunde han icke råda 
konungen att sanktionera beslutet förr än 
man var enig om införandet af de öfriga 
förändringarne, hvilka excellensen Kjerulf 
ansåg böra gå hand i hand med den ifrå
gavarande.

Vi hafva haft flere skäl att med något 
större omständlighet behandla norska re
geringens Indstilling och de afvikande 
vota som åtföljde den samma. Först och 
främst hafva vi tyckt oss finna mycket som 
kunde vara tänkvärdt och lärorikt, om ock
så icke omedelbart tillämpligt för oss sjelf- 
va; vidare var det af vigt att inför våra 
läsare framlägga alla de betänkligheter som 
kunde möta för konungen att under när
varande omständigheter gifva storthings- 
beslutet sin sanktion; och slutligen var 
denna redogörelse oundgänglig för att våra 
läsare skola fullt uppfatta den i hög grad 
märkvärdiga storthingsdebatten, hvars le
dande drag vi skola söka att så godt vi 
förmå återgifva i en följande artikel.
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Nya svenska
De Förtryckta. Komedi i 4 akter af E<lv. 

Bäckström.
En Arbetare. Skådespel i 3 akter af L. 

Dietrichson.
I planen för denna tidskrift ingår icke 

att redogöra för de återgifvande konstnä
rernas verksamhet, och det kan då icke 
heller begäras af oss att vi skulle befatta 
oss med teatern. I företeelserna på scenen 
är det nästan ett oskiljaktigt sammanhang 
mellan det skrifna och det talade ordet, 
mellan den tänkta och den utförda rolen; 
man kan derföre, i synnerhet då styckena 
icke äro tryckta, icke rätt veta huru myc
ket af en karakter som är skådespelarens, 
och huru mycket som tillhör författaren. 
Endast en gång till förene hafva vi tillåtit 
oss att underkasta ett förlidet år uppfördt 
svenskt orginalskådespel en hastig litterär 
granskning; orsaken var den att en del af 
den dagliga pressen syntes oss deraf hafva 
gjort något som det alldeles icke var. Om 
vi nu, i slutet af det dramatiska spelåret, 
hafva böjelse att yttra några ord om ett 
par af dess mera bemärkta företeelser, så 
är det ungefär af liknande anledning. Den 
offentliga kritiken har behandlat dem hvar 
för sig såsom ett évènement, vid sidan 
hvaraf allt annat som föregår omkring oss 
sjunker till en obetydlighet; vi hafva icke 
förmått räkna de många och långa spalter 
som varit upptagna af redogörelser, kritiker 
och antikritiker af dessa båda teaterstycken, 
och man har haft för ögonen samma före
teelse som man så ofta förut bevitnat här 
i landet, en öfverilad beundran och en lit
terär lagerbekransning, som, för att på en 
gång tala uppriktigt och skonsamt, icke är 
det allra bästa slaget af uppfostran för i 
sig sjelfva lofvande, men till fullständigt mä
sterskap ännu icke fullt utvecklade anlag.

Det är icke första gången de båda för- 
fattarne, hvilkas nyaste arbeten vi ofvan 
namngifvit, försökt sig såsom skriftstäl
lare för scenen, och det vore högst orätt
vist att icke erkänna de betydliga framsteg 
som röja sig i deras senaste produkter; de 
hafva förvärfvat mera dramatiskt savoir- 
faire; styckena äro bättre spelbara, och en 
eller annan rol lånar sig rätt väl för ska
pandet af tacksamma sceniska typer. Re
dan detta är en obestridlig förtjenst. En 

teaterstycken.
annan är den vackra behandling af svenska 
språket hvarpå de båda gifvit prof. Hr 
Bäckström har i sina små lyriska dikter, 
liksom i sina föregående dramatiska försök i 
versifierad form, redan förut ådagalagt en 
ganska anmärkningsvärd förmåga i detta 
afseende, och om det är sant, såsom vi 
hört uppgifvas, att det är hans hand som 
hr Dietrichson har att tacka för den slut
liga språkrevision hvilken är alldeles ound
gänglig för den aldrig så väl i vårt språk 
hemmastadde norman, så har han allt he
der af sitt arbete. Professor Dietrichson 
är en erkänd mästare i behandlingen af 
sitt eget språk, och det har gjort oss omit 
att han i några af sina offentliga föredrag 
hellre begagnat svenskan, ty ingen främ
ling, hade han än så många år vistats ibland 
oss, kan alldeles undvika ordvändningar 
och uttryck som såra ett inhemskt öra. I 
skrift kan sådant lättare undvikas, och den 
lilla öfverarbetning som är nog att undan- 
rödja några oegentligheter behöfver på intet 
sätt göra intrång på den verkliga stilens 
originalitet.

Det är en annan förtjenst, som i lika 
hög grad tillkommer dessa båda författare, 
och som har rätt till fullt erkännande: 
tankens och intentionens renhet och ädel
het. Vi hafva några invändningar att göra 
mot det sedliga ideal hr Bäckström för sig 
uppstält, och vi äro ej heller i stånd att 
fullt dela hr Dietrichsons uppfattning af 
några bland tidehvarfvets mest utmärkande 
karaktersdrag, men vi kunna icke ett ögon
blick misskänna det sedliga allvar som åt 
båda styckena ger en lyftning, anmärknings
värd i synnerhet vid sidan af åtskilligt 
sceniskt gods af det lättare slaget, som 
dussinvis importeras till oss ifrån främ
mande marknader. De hafva båda varit 
ense uti att sätta såsom inskrift öfver sce
nen, »här får intet ondt ingå», och de 
hafva gjort sitt bästa, att ingen åskådare 
skall lemna sin plats utan att föra med 
sig hem några goda och uppfriskande tankar.

Men i dessa lofvärda afsigter ligger kan 
hända äfven den förnämsta källan tili deras 
gemensamma svaghet, och vi kunna icke 
dölja att det hos dem båda fins mycket af 
det slaget, äfven om vi derigenom skulle 
på nytt ådraga oss våra samtidas interdikt.
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Både De Förtryckta och En Arbetare äro 
tendensstycken i den mening att deras för
fattare velat, om ock omedvetet för sig 
sjelfva, sätta ett stycke samhällsproblem 
under debatt. Följden har blifvit att de
ras hufvudpersoner tala mer än de handla, 
utveckla sociala doktriner mer än de ut
veckla sig sjelfva, och pä visst sätt göra sce
nen till en kateder för moraliskt-estiska före
drag, fulla af många vackra och upphöjda 
tankar, många fina reflexioner utan tvifvel, 
'nen endast i ringare mån liknande det 
språk vanliga dödlige använda i den mensk- 
hga sammanlefnaden. Det är emellertid 
'eke den svenska scenen ensam som lider 
al denna olägenhet; den är gemensam för 
hela det skådespelsslag som kan kallas det 
borgerliga dramat, och som återigen synes 
blifva modernt. Genren är äfventyrlig, och 
det är svårt att undvika svulst; det gifves 
sadana stycken, der man tycker att hela 
sällskapet går på andliga styltor.

Grundtanken i hr Bäckströms stycke, 
hvilket han något oegentligt kallat »komedi», 
synes oss vara, hvad också titeln angifver, 
att uppvisa och gissla det sociala tyranni 
som, under en viss likställighet i öfrigt 
'oellan de särskilda klasserna i samhället, 
utöfvas af de råare och i lifvets kamp 
Aamgångsfullare naturerna mot de finare 
organiserade och just af denna anledning 
BUbakasatta. De förra representeras egent- 
dgen af en prostfamilj och en modern sa- 
lonsdam, de senare af en student, styckets 
h.jelte, en fattig adjunkt, sedermera égaré 
af 200,000 rdr och styckets deus ex machina, 
samt en förförd »bättre» flicka, hvars kränkta 
heder blir genom ett passande giftermål 
med studenten vederbörligen retablerad. 
hlur den dramatiska förvecklingen är an
lagd och den poetiska rättvisan slutligen 
skipas, derom hafva våra läsare kunnat er
fara mer än nog i de dagliga tidningarnes 
langa artikelserier; getterna motas undan 
redan i midten af stycket, och fåren stå 
allt sedan, endast i en nog stor skock, sy- 
»es det oss, på författarens högra sida. 
Unga författare, både för scenen och i ro
manen, hafva den vanan att misshandla 
s'na personer af den förra kategorien, så 
att säga hänga dem på en vägg för att 
P’ska dem, till publikens andliga uppbyg- 
gelse. Hr Bäckström har samma vana, 
°ch det fins icke ett enda försonande drag 
hos den stackars prosten, hvaremot alla 

de efter hans föreställning älskvärda egen
skaperna kastas på den andra sidan. Han 
har i hjeltens person velat skildra denna 
idealiska tillgifvenhet, som ingen ting be
gär annat än att gå såsom en skyddsvakt, 
för att icke säga en försyn, kring den ut
valda, göra hennes man, förföraren, till 
sin hjertevän, och slutligen räcka sin hand 
åt hans öfter, för att på detta oegennyttiga 
sätt rödja hvarje stötesten ur vägen för 
det friherrliga parets lycka. Att spela 
försyn här på jorden är alltid vanskligt, 
i synnerhet för en fattig student, emedan 
vi hvar och en så väl behöfva taga vara 
på oss sjelfva. Deri ligger också kanske 
det största felet i anläggningen, och de 
flesta åskådarne torde endast vara allt för 
böjda att instämma i den fråga som hjel
tens gamle beskyddare ställer till honom, 
om han är »en menniska med kött och blod». 
Vi hafva i öfrigt ingen ting mot upplös
ningen att invända, men nog förefaller oss 
den ridderlige ynglingen litet narraktig, 
när han förklarar sin utkorade brud att 
han skall skänka henne all vördnad och 
hylla henne såsom drottning, fastän han 
icke kan gifva henne sin kärlek, hvilken 
en gång för alla blifvit placerad på den 
unga friherrinnan, som just ingen ting bryr 
sig om honom, och deri gör fullkomligt 
rätt, efter som hon förälskat sig öfver öro
nen i sin fadda man. Vi tro icke heller 
att ädelmodiga nödlögner äro det rätta 
medlet att lösa sedliga förvecklingar och 
bereda någon menniska varaktig lycka. Ti
dens lynne är icke sådant att menniskor 
tro på öfverspända sjelfförsakelser ; snarare 
ligger dess sträfvande i den motsatta rikt
ningen, att åt hvarje individ bereda all den 
lycka hvaraf han är mottaglig, och hvar- 
förutan han icke heller kommer till sin fulla 
andliga helsa.

Det är likväl en sak till i afseende på 
den sedliga uppfattningen, som vi icke 
kunna alldeles förbigå. Den fadde man
nen har en ursäkt för sitt föregående förhål
lande till den öfvergifna flickan, hvilken han 
med mycken styrka gör gällande inför sin 
ädle vän och samvetsdomare, den högsin
nade studenten, och som blifver af denne, 
man vet ej om icke i författarens namn, till 
sitt fulla belopp accepterad. Den fadde 
tillbad nemligen hopplöst sin nu varande 
gemål, ty en drake i giftomans skepelse 
stälde sig emellan honom och hans lycka.
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Que faire? Han måste företaga sig något 
i qvinnoväg, sysselsätta sitt hjerta, och — 
så blef det «en Ulykke.l» Sådan är verl- 
dens sed, men icke borde den finna und- 
seende i dikt med så höga etiska tendenser.

Man skulle icke kunna utan den allra 
största orättvisa fordra af en ung lyrisk 
diktare som hr Bäckström den förmåga af 
karaktersteckning som fattas nästan hela 
vår litteratur. Vi hafva ingen, eller så 
godt som ingen, inhemsk dramatik, och 
våra mest populära teaterförfattare, såsom 
Blanche, Hedberg och några andra, hafva 
icke kommit särdeles mycket längre än 
att skapa några goda och anslående te
atertyper. Men Blanche hade framför de 
flesta ett betydligt företräde i enkelhet och 
naturlighet: han låter sina personer aldrig 
hålla intressanta tal, och han griper sina 
situationer ur lifvet. Vi vilja icke neka 
att ju icke hr Bäckströms nya stycke har 
många goda situationer, och han har öfver- 
raskat oss' med komiska pointer, för hvilka 
vi kuapt tilltrodde honom så mycket sinne. 
Men vi sakna förmåga att hos hans per
sonligheter återfinna den invidualitet utan 
hvilken de blifva snarare schemer för vissa 
karaktersslag än lefvande menniskor.^Lyck
ligtvis äro publikens anspråk i detta af- 
seende icke svåra att tillfredsställa; ett 
skickligt spel maskerar mycket af luckorna, 
och för många teaterbesökande är det all
deles nog att höra en städad dialog, se 
personer på scenen kläda sig, gå, stå och 
sitta ungefär som vanliga menniskor. Kan
ske tycker man till och med att affekter, 
handling och tal måste vara litet uppstuf- 
vade för att taga sig något ut ifrån scenen : 
eljest vore der ju ingen ting att se, som 
man icke hade gratis under ögonen i det 
dagliga lifvet. Grekerna begagnade ju på 
sin teater masker och koturn för att gifva 
röst och gestalt dimensioner utöfver de 
vanliga.

Fransmännen hafva framför andra folk 
naturlighet och god ton i konversationen, 
åtminstone hvad komedien beträffar, och 
de hafva från sin stora tid några traditio
ner, som i detta afseende ännu verka med 
ett välgörande återhåll. Vi hafva mycket 
att lära af dem i fråga om känslans och 
uttryckets ekonomi; de äro qvicka, spiri
tuella, ömma och ridderliga, men ösa aldrig 
på med frasernas stora slef. De undvika 
att hopa ordlekar, om icke någon särskild 

r karakterstyp fordrar det, och de begagna 
icke uttryck, för uppfattningen af hvilkas 
qvickhet det fordras kommentarier. Hr 
Bäckström har, såsom det synes oss, strött 
med allt för fulla händer concetti och så 
kallade bonsmots, som sätta klappträden i 
en nog häftig verksamhet för att vara fullt 
behaglig. Han låter sin gamle filosof kal
la en dumdryg ungherre för «hundrade
delen af en hekatomb«, hvilket naturligt
vis applauderas stormande; han har en så
dan massa af dylika qvickheter att fjerde- 
delen vore nog för en hel teatervecka. 
Smaken för tvifvelaktiga vitzer behöfver 
icke uppmuntras från scenen; man möter 
i den vägen både i skrift och tal ansatser, 
som lemna den goda smaken mycket långt 
bakom sig. Sparsamt använd gör qvick 
heten god verkan, och hr Bäckström har 
naturlig qvickhet. Bröllopsmarskalkarnes 
versifierade skål för brudtärnorna är i den 
vägen ett litet mästerstycke.

Då vi talade om franska teatertraditioner, 
erinras vi otvunget om den stränga regeln 
vid Théâtre Français, som ovilkorligt före- 
skrifvcr costume. Fransmännen af den sko
lan gå icke på teatern för att se mäster
stycken af modern skräddare-, tapetserare- 
eller hårfrisörskonst, och det lyfter det 
rent meuskliga i karaktererna att se dem 
klädda i andra tiders former, på samma 
gång som det pröfvar den andliga metallen 
i stycket. Vi undra just huru ett af våra 
mest populära teaterstycken skulle taga sig 
ut, om det beröfvades välgeruingarne af 
den allra nyaste 'teatergarderoben.

Naturtroheten kan också bli för stor. 
Det har alltid förefallit oss mindre god 
smak att draga brukliga uniformer in på 
scenen, och den våpiga komministern i 
De Förtryckta, med ordentlig prestkappa 
och krage, är säkert för flere än oss en 
ordentlig styggelse.

I professor Dietrichsons stycke har den 
historiska kostumen fått sin fulla rätt, och 
det vinner derpå mer än det förlorar. 
Personerna se ut såsom engelsmän på 
1820-talet, men mycket längre sträcker 
sig icke likheten, ty de tala och handla långt 
mer som tyskar än som briter. Vi känna 
icke huru vida författaren sett dem i deras 
hemland, men påtagligen har han åtmin
stone icke sett dem i deras hemlif, ty då 
skulle han icke hafva försökt att teckna 
dem såsom han gjort. En sådan skildring
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hvarken kan eller bör vara ordagrann, ocli 
författaren har med riktig takt bytt ut 
namnen Ravensworth och Liverpool — vi 
förmoda att det är den senare skattkammar- 
lordens förhållanden och tänkesätt han sö
ker skildra — mot de konventionella nam
nen Chesterfield och Seymour, liksom han 
gjort åtskilliga tillåtna förändringar i George 
Stephensons historia. Men hvad som fram
ställas af diktaren såsom hans fria skapelse 
bör kunna under gifna förhållanden vara 
en sanning, och detta är omöjligt med 
professor Dietrichsons engelska män och 
Qvinnor. Vi fästa oss icke vid sådana små 
oegentligheter som den att en engelsk 
Premierminister midt i natten gör besök i 
en maskinverkstad och der får den hedern 
att presenteras först för den obemärkte ar
betaren, att ett lordshus står på vid gaf- 
vel för den förstkommande, så att skåde- ' 
apelaren Edmond Kean, den äfventyraren 
— hvarför får han ej behålla det engelska 
namnet Edmund? — kan der introducera 
s>g utan egarens vetskap, eller att dottern 
till en af Englands nobility tilltalas med titel j 
miss utan slägtnamnet, eller till och med 
"mistress«, såsom vi hörde vid någon af de 
första representationerna, o. s. v. Men 
personerna sjelfva äro så omöjliga som det 
år möjligt, och de måste blifva det, emedan 
de tillkommit för att representera idéer, 
konsten, snillet, konservatismen, framåtskri
dandet, bigotteriet, men icke menniskor, 
°ch allra minst menniskor i England. De 
Lda såsom böcker, särdeles tyska böcker, 
birdt och förträffligt utan all fråga, om 
Shakespeare, om kanaler och Mac Adam, 
°m Newton och Galilei, om Fulton och 
Watt och konsorter, om framstegen, civi
lisationen och mensklighetens allmänna 
förbrödring under ångkraftens inflytande, 
om bryggor, som skola kastas öfver afgrun- 
derna, om konstens och det tekniska arbe
tets värdighet och de ramlade kastskilna- 
derna, och hjelten sjelf, ett mellanting af 
kongl. svensk primo amoroso och berlinsk 
student, talar ensam så mycket som ett 
halft dussin filosofie professorer. Men så 
tala och så handla icke meuniskor med 
kött och blod vester om Kanalen, och de 
hafva aldrig talat eller handlat så. En en- | 
gelsk nobleman kan utan att äfventyra sin 
sociala ställning utbyta de förtroligaste tan
kar med hvem som helst, när det gäller 
allmänna saker, och kan gifta sig eller låta 

sin son gifta sig med hvilken qvinna såsom 
helst ur den respektabla och uppfostrade 
medelklassen, men han kan svårligen som 
peer of England taga en arbetare och en
skild tjenare till måg eller i sitt hus in
föra svärföräldrar åt sin dotter, som på 
ett hår likna en söndagsklädd torpare i en 
af våra mellersta provinser och en prat- 
lustig hederlig månglerska vid något af 
stockholinstorgen, gamla fru Bock ända 
upp i dagen.

Denna totala frånvaro af lokalfärg gör, 
trots de berömligaste ansträngningar af 
regissören, och trots styckets i många af- 
seenden intressanta innehåll i öfrigt, ett ned
slående och nästan plågsamt intryck. Det är 
också under sådana förhållanden, förklarligt, 
och måhända till och med ursäktligt, att 
åskådaren känner sig manad att tvifla på 
riktigheten af författarens psykologiska ana
lys och på sanningen af de sedliga konflik
ter hv.iraf handlingen göres beroende.

Det fins ingen klass i verlden villigare 
att i sina leder mottaga den verkliga för- 
tjensten, när den är konstaterad, än den 
britiska aristokratien, men icke förr, och 
den drömmande, pratande, högtrafvande 
förslagsmakaren finner ingen nåd för deras 
ögon. De båda Stephenson, fader och son, 
stodo på höjden af anseende och ära, se
dan de uträttat någon ting. Den som vill 
förstå hvad slags menniska en George Ste
phenson måste hafva varit, och huru han må
ste hafva känt sig till mods under sin pröf- 
ningstid, borde läsa Tyndall’s lilla intagan
de biografi öfver Faraday. Bilden blir då 
mycket olika den Stephenson professor 
Dietrichsou tecknat. Eu sådan man vet 
hvad han vill och hvad kan kan, samt 
låter icke förbluffa sig af något professionell 
abrakadabra.

Om bipersonerna hafva vi mycket litet 
att säga. Ett slags lärd clown har blifvit 
anbragt, såsom det synes med särskildt 
ändamål att roa söndagspubliken: hans in
fall om vagnar af ånga och hästar inuti 
lokomotivet äro må hända för detta ända
mål väl beräknade. Den vanliga aristo- 
kratiskt-plutokratiska skurkaktigheten i Eng
land, som för kontinentens romanförfattare 
och författarinnor blifvit en trosartikel, sak
nas icke helier här, och till verktyg för 
en vanlig tcaterintrig har icke olämpligt 
blifvit utsedd den store skådespelaren Kcan, 
den slarfven, som visst var af naturen all-
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deles för lättsinnig och godhjertad för att 
af egen böjelse inlåta sig på kabaler.

Vi föreställa oss att våra unga dra
maturger taga sin sak alldeles för djup
sinnigt och högtidligt. De vilja inom ra
men af en hel eller half teaterafton sam
mantränga alla sina egna och sitt tide- 
hvarfs stora tankar, och följden blir att 
publiken får för mycket afhandling och för 
litet af handling — vi bedja om förlåtelse 
för vitzen, men den flöt oss omedvetet ur 
pennan, och den får derföre stå qvar. De 
röra sig också med en ofantlig massa af 
personer, hvaraf en stor del äro öfverflödiga 
och endast belamra teatern, besvära handlin
gen och äro hinderliga för de sceniska grup- 
ringarne. Detta gäller emellertid i högre grad 
De Förtryckta än En Arbetare. De förträffli
gaste skådespel hafva blifvit skrifna med 
ett ganska inskränkt antal personer och en 
högst liten scenisk apparelj: kanske lig
ger dramaturgens sanna styrka i att kunna 
umbära dessa hjelpmede). Mycket papper 
förödes också onyttigt i en mängd mo
derna stycken: förbindelser, som sönderrif- 
vas, vexlar, bref och andra dokumenter, 
som spela en mycket betydande roi. I 
En Arbetare talas mycket om parlanients- 
förhandlingar, hvilkas beskaffenhet och sam
manhang medi intrigen äro insvepta i 
dunkelhet: jernvägen var ju anlagd, loko
motivet färdigt, och underhuset kunde icke 
lägga några hinder i vägen för dess be
gagnande. Lika så använda våra båda unga 
dramaturger, enligt vårt förmenande, ett 
mera blomsterrikt språk än som är nöd

vändigt, alldeles för mycken vältalighet och 
idérikedom: det fordras ekonomi i författare
skap såsom i allt annat. Följden af mot
satsen blir den, att när man sutit några 
timmar och sett och hört idel intressanta 
och djupsinniga saker, blir man trött och 
slapp och börjar längta efter ett äkta 
franskt lappri, med naturlig glädtighet, 
raskt och rörligt, hvilket kan bereda eu 
ett godt skratt och påminna om samtals
tonen i det vanliga lifvet.

Vi tro oss härmed göra hvarken teater
styrelsen eller författarne eller den åskå
dande publiken någon orättvisa, och vi 
se ingen ting omit i att sakerna gå såsom 
de gå. Det är ingen skada att stycken 
såsom dessa tillskynda teaterkassan tio eller 
tjugo goda hus; åskådarne hafva varit be
låtna, och författarne böra vara det icke 
mindre, men de spelande, som blifvit så 
applauderade, torde vara de‘ allra mest. 
Det är sant att bifallssalfvorna icke ensamt 
gälla de lefvande aktörerna: en del deraf 
faller på ett skepp såsom i Afrikanskan, 
ett jernvägslokomotiv såsom i En Arbetare, 
eller kanske på Dupuy de Lome's styrbara 
luftskepp, som väl nu icke kan dröja länge 
att uppträda på våra kungliga scener. Vi 
se allt sådant med stort nöje, och vi tycka 
som drottning Elisabeth af England —- 
hony soit qui mal y pense. Endast en 
sak är ett ondt, nemligen när man upphör 
att kalla sakerna med deras rätta namn, 
gör medelmåttigt stora höjder till alptop
par, och en rätt aktningsvärd litterär för- 
tjenst till en verldshistorisk snillebragd.

Blick på pressen.
Nya Dagligt Allehanda inleder en af 

sina artiklar om den sistförflutna riksdagen 
med följande betraktelse, hvars syftning 
vi icke lyckats fatta så tydligt som vi 
önskade:

Sedan det stadgande i våra grundlagar om 
granskning genom ett hemligt utskott af statsrå
dets protokoll, hvilket under Frihetstiden åstad
kom så mycket väsen och så häftiga partistri
der, och som äfven blifvit, ehuru i något modi
fierad form, bibehållet äfven i 1809 års rege
ringsform samt ännu finnes der qvarstående, nu 
mera visat sig vara alldeles ändamålslöst och 
att anse endast såsom en gengångare eller 
ett tomt spöke, har i dess ställe framträdt en 

lifslefvande gestalt, som under ett konstitu
tionell statsskick förmår gifva en så mycket 
verksammare betydelse åt riksdagens beslut 
och utmärka dess större eller mindre förtro
ende till regeringen. Denna gestalt gör sitt 
inflytande gällande i riksdagens bifall eller 
förkastande af de anslagsfordringar eller de 
förslag till lagar och författningar, som rege
ringen framlägger. Med denna metod drifves 
ärligt och öppet spel, hvarför ock en sådan 
utväg numera begagnas i alla konstitutionella 
länder, der representationen vill försäkra sig 
om folkets aktning samt på lagenligt sätt ut- 
öfva sin makt. Ett handlingssätt i sådan rikt
ning bidrager jemväl i väsentligaste mån till 
att, om ej tillintetgöra intriger, åtminstone före
komma dessas allt för skadliga följder samt
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slutligen att bilda en regering, som icke be
tor af dagens politiska vindkast eller nycker. 
Det är för den skull med tillfredsställelse man 
iakttagit, att berörda grundsats tyckes vilja 
göra sig gällande vid den svenska riksdagen.

Således har man funnit t. ex. vid den för
flutna riksdagen, att, oaktadt alla mer eller 
Mindre skickligt dolda konstgrepp af vissa 
"ledare», dessa icke förmått åstadkomma nå
got sådant resultat, som kan anses föranleda 
förnyandet af en »ministerkris».

Vi kunde vi första genomläsningen icke 
fatta sammanhanget mellan Frihetstidens | 
sekreta utskott, som båda statsmakterna i 
ovetande förde det dolda intrigspelet vid 
ffksdagarne, och det slags hemliga utskott 
som 1809 års riksdagsordning stälde vid 
konungens sida för att af honom mottaga 
Meddelanden i ärenden hvilka icke kunna 
föreläggas hela riksdagen. Denna inrätt- 
nnig, som begagnades senast under Krim- 
kriget, har alldeles icke visat sig vara än- 
öamålslös eller en gengångare och ett 
spöke; tvärt om äro vi öfvertygade att ko- 
"Ungen vid första likartade tillfälle skulle 
begagna sig af rättigheten att enligt § 50 
Riksdagsordningen äska af riksdagen sär
skilda deputerade, hvilka mottaga kän- 
hedom om sådana diplomatiska handlingar 
s°tn icke få föreläggas hela riksdagen, och 
hvilkas omdöme bör blifva bestämmande 
för kamrarues öfriga ledamöter. Antagligen 
•benas här ej heller något sådant, utan 
er|dast konstitutionsutskottets granskning 
"i statsrådsprotokollen, om hvars ändamåls- 
vidrighet vi äro alldeles ense med förfat
taren.

Oui den lifslefvande gestalten hysa vi 
öeremot något skiljaktiga tankar, äfven som 

de dolda ledarues konstgrepp, för att 
aatadkomina en ny ministerkris, en afsigt 
som varit så främmande för landtmauna- 
Partiet, att dess ledamöter hafva med all 
huikt velat undvika en sådan. Hvad vi hafva 
vmot den sista riksdagen är att å ena si- 
flan denna »ledning» varit alldeles för stark, 
** andra sidan alldeles uteblifvit. Landt- 
•pannapartiet i Andra kammaren har ända 
1'0 inemot slutet af riksdagen varit en 
strängt disciplinerad corps, hvars samtliga 
handlingar varit på förhand aftalade, eller 
S|iarare anbefalda, och utan allt afseende 
P” de särskilda frågornas egen beskaffen- 
'et blifvit bestämda i följd af partiets ställ- 
bing till andra frågor, hvilka dess ledare, 
'ka godt hvilka de äro, stält. i spetsen för 

Sltt program. Å andra sidan har det kla

gats ganska mycket öfver bristande påpass
lighet och skyldig uppmärksamhet på ären
dena å den persons sida som hade åtagit 
sig att sammanhålla och leda det så kal
lade intelligenspartiet, hvarigenom åtskil
liga saker bortslarfvades, för hvilka det hade 
funnits gifven majoritet i kammaren, till 
exempel förslaget till ny tryckfrihetslag. 
Första kammaren har under den sista, lik
som under de näst föregående riksdagarue, 
saknat all ledning och allt sammanhang, 
och det är verkligen underligt att sakerna 
kunnat gå så pass bra som de gjort. Den 
metod och den grundsats som vi önskade 
måste i lifs lefvande gestalt göra sig gäl
lande vid våra riksdagar är en hederlig 
partigruppering, som icke fordrar uppoff
ring af meningar i de stora frågorna, men 
hvarigenom det blir först möjligt att per
soner som vilja åt samma håll verka med 
samlade krafter. Ilegeringen synes icke 
vilja hafva något parti, men det är hennes 
ensak, och så länge hon fördrager att stå 
främmande och utanför händelserna, må 
denna högre ställning icke förmenas henne. 
Men de som i lagom tempo och på sant 
konstitutionel väg vilja befrämja samhällets 
utveckling få icke ställa sig under trumma 
och kommando af några enväldiga chefer, 
vare sig grefvar eller bönder, men ej heller 
gå alldeles för sig sjelfva, såsom förskingra
de får utan herde, och derigenom förspilla 
sina krafter och förfela hvad de skulle kun
na uträtta. Om Nya Dagligt Allehanda 
skulle vilja säga oss, om den haft en praktisk 
mening med de anförda orden, äro vi villige 
att upptaga saken till diskussion, i en förhopp
ning att något nyttigt dermed skulle kunna 
åstadkommas. Båda vilja vi säkert i detta 
afseende åt ungefärligen samma håll, ett 
sundt, hederligt och kraftfullt sätt att gå 
till väga i våra offentliga förhandlingar.

Samma tidning har nyss afslutat en serie 
af icke mindre än 13 hvar för sig mycket 
långa artiklar om »Tullagstiftningen och 
lurendrejeriet i deras vexelverkan». Det är 
stor skada att så mycket arbete blifvit ned
lagt utan att föra till målet, ty detta har 
ögonskeuligen blifvit öfverskjutet, i det för
fattaren tagit för goda alldeles orimliga 
uppgifter, till exempel den att skånska 
lurendrejare skulle kunna göra en ren vinst 
af 2 rdr 50 öre på livarje kanna sprit, som 
på exportorten, efter erhållen drawback, gäl
ler högst 2 rdr men under vanliga förhål-
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landen mycket mindre. Författaren synes 
hafva gjort till sin nppgift att taga n. v. 
generaltulldirektören under allvarligt skär
skådande, och sådant är mycket berömvärdt; 
men då bör man icke heller lägga honom 
till last hvad som är mindre väl förtjent, 
och det är dock af dem som äro bosatta 
vid Sundet erkändt, att smugleriet aftagit 
och är nära att alldeles upphöra, att de 
danska tulltjenstemännen med stor sam
vetsgranhet uppfylla sin pligt, och att detta 
äfven är händelsen med tullstaten å sven
ska sidan. En chef må vara för sin per
son så litet omtyckt som helst, men detta 
är en sak för sig, som icke bör influera 
på omdömet om hans embetshandlingar.

Om det nyligen utfärdade förbudet mot 
utgifvande af nya mutsedlar å de skånska 
stenkolsfälten yttrar Helsingborgs Tidning 
följande, hvaraf det vill synas oss att riks
dagens beslut i afseende på Grufstadgan 
icke var så omotiveradt som man från ett 
eller annat håll velat göra sannolikt:

Regeringen har nu ändtligen ansett tidpunk
ten vara inne att utfärda förbud mot utgif- 

vandet af nya mutsedlar och har derigenom 
satt en stoppare för det öfverhandtagande iu- 
mutningsväsendet. Det kom sent, men det var 
också hög tid, ty en verklig ovilja hade redan 
på landsbygden börjat utveckla sig mot hrr 
inmutare, och man frågade sig med fullt skäl: 
hvad rätt hafva dessa personer, som nu resa 
omkring och göra inmutningar och sannolikt 
icke erna våga ett öre på upptagandet af 
stenkol utan endast vilja begagna sig af kon
junkturerna för att förtjena penningar, hvad 
rätt hafva de öfver vår jord? Om de visa att 
de äro beredda att taga upp stenkol, och hade 
ett bolag i ordning för detta ändamål, då skulle 
vi vara så medgörliga som helst, men något 
skoj vilja vi icke veta utaf. Vi erna försvara 
vår rätt till det yttersta, och så sant det fin
nes lag och rätt till, skola vi icke tillåta nå
got dylikt längre. Så hörde vi för några da
gar sedan Here landtbrukare yttra sig uti just 
de trakter som mest varit hemsökta af in
mutare, och vi hafva tillika vunnit upplysnin
gar uti en af oss förut antydd fråga, som nära 
berör Kropps bolag, dem vi, om det skulle be- 
höfvas icke erna göra något slags hemlig
het utaf. Emellertid har regeringen nu tills 
vidare, och vi vilja hoppas för alltid, hämmat 
denna industri, och det är teroligen troligt, 
att alla de ansökningar som nu ligga hos 
bergmästareembetet. icke kunna, till följe här
åt. expedieras, hvarigenom en eller annan in
billad half million går ur kalkulen.

Strödda underrättelser.
Kristendomen i Japan. Det har på 

senare tider talats så mycket om de för
följelser för hvilka de kristne skola hafva 
varit utsatta i detta eljest högt upplysta 
och civiliserade rike, att några närmare un
derrättelser, hemtade nr tillförlitliga källor, 
icke torde vara ovälkomna för våra läsare.

De första européer som beträdde österns 
örike voro portugiser, hvilkas skepp år 1542 
förliste på kusten af Kiusiu, den sydligaste 
af den japanska ögruppen. Sedan de in- 
ledt vänskapsförhållanden med de infödde, 
skickade de några år derefter den ifrige 
jesuitmissionären Frans Xavier till Japan, 
hvilken upptogs med stor gästvänlighet, och 
snart omvände både folk och furstar till 
sin tro. Inom några få år tog kristen
domen till den grad öfverhand att omkring 
1590 större delen af riket var kristnadt, 
och omvändelseverket skulle utan tvifvel 
hafva gått ännu vidare framåt, om det icke 
mött ett hinder i oenigheter och afund- 
sjukor, som uppstodo först mellan jesuiter 
och dominikanermunkar, sedan mellan por

tugiser och de efter dem anländande spanjo
rerna. Man berättar att en spansk sjö
kapten 1596 öppnade ögonen på de japan
ska myndigheterna, genom att förelägga 
dem en verldskarta och visa dem huru den 
spanska monarkens makt sträckte sig åt öster 
ända till Filipinerna, och åt vester ända 
till Peru och Mexico. På frågan huru den 
spanska suveränen kunnat underlägga sig 
så många länder, svarade spanioren att 
medlet var mycket enkelt: först hade mis 
siouärer och köpmän kommit från Spanien, 
och sedan dessa blifvit bekanta med de 
främmande folken och lärt dem sin religion, 
hade trupper blifvit skickade efter, som med 
de nyomvändes tillhjelp underkufvade lan
det och afsatte de inhemska furstarne. På 
det att nu icke ett dylikt öde skulle träffa 
honom sjelf, lät den japanska regeuteu ge
nast korsfästa tjugo spanska prester, för
visade jesuiter, dominikaner och franciska- 
ner, jagade de spanska köpmännen ur lan
det, och förbjöd vidare utbredning af kri
stendomen. Två år senare anlände det för-
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sta holländska fartyg till Osaka på ön Nipon, 
hvars lots, en engelsman vid namn William 
Adams, full af hat mot spanskt tyranni 
°ch jesuitvälde, ingaf japanerne ännu mer 
misstroende mot portugiserna och jesuiterna. 
Detta hade till följd att äfven de omvända 
'nfödingarne nu mera genom hot om lands
förvisning och dödsstraff tvungos att åter
vända till landsreligionen, och Here ledo 
verkligen martyrdöden. Men då detta oak- 
tadt ändå flere i h emlighet förblefvo fasta 
> sin tro, blef 1626 utgifven en förordning, 
aD på en bestämd dag årligen skulle för- 
n.vas den ceremonien att trampa på två 
hilder, madonnans och krucifixet. Denna 
test firades öfver allt hvarest kristne vista
des och i synnerhet i Nangasaki, fyra da- 
gar efter hvarandra, och jesuiterna hafva 
påstått att äfven holländarne deltagit i detta 
trampande på de kristna symbolerna.. Dessa 
hade nemligen såsom faktoriplats erhållit 
den portugiserna fråntagna öu Firando, un
der det att de senare höllos fångna på den 
'dia ön Desima utanför Nangasaki. Men 
da allt jemt nya dekret utfärdades mot de 
kristna presterna och de omvände japa- 
nei’ne, kunde de senare icke uthärda så 
många förföljelser, gjorde 1636 ett uppror 
Och inneslöto sig i den starkt befästade 
®taden Sinabara; med holländarnes tillhjelp 
eröfrades emellertid staden, mer än 30,000 
menniskor gjordes till fångar, och alla ned- 
höggos utan förbarmande. Så slutade det 
"4 år tidigare företagna försöket att om
vända det stora japanska öriket till kri- 
sten domen.

De kristne voro nu utrotade, men djupa 
sPår af fiendskap mot dem blefvo qvar. 
^nn hatade dem, icke för sig utan förden 
Politiska riktning de tagit, för det borger- 
"ga krig som de uppväckt, och äfven för 
den otroliga ofördragsamhet som de kristna 
missionärerna hade ådagalagt mot bekän- 
nai'e af alla andra religioner. Från denna 
Dd daterar sig Japans afspärrning från hela 
den öfriga verlden, hvilken under en tid 
;i" 217 år, från 1636 till 1853, upprätt
hölls med den strängaste konseqvens. Förut 
hade japanerna sjelfva underhållit talrika 
förbindelser med andra länder; först 1637 
b*ef det dem på det strängaste förbjudet 
atf lemna sitt fädernesland. Vårt århun
drade är icke gynnande för ett sådant af- 
hpärrningssystem och sträfvar fast mer att 
hedbryta alla skrankor som ställa sig mot 

verldshandelns utbredande. Då nu, under 
de vesterländska nationernas tilltagande 
handel på Kina, äfven Japan blef af stör
sta vigt, all den stund många fartyg endast 
i japanska hamnar kunde finna skydd, 
lifsmedel och kolförråd, så beslöto ameri- 
kanerne 1853 att bryta det band som hvi- 
lade på Japans förbindelser med andra län
der, och beslutet utfördes, såsom vi veta, 
med framgång. Det nordamerikanska för
draget undertecknades den 29 juli 1858; 
derpå följde ännu samma år den 19 au
gusti det ryska, samt sju dagar derefter 
det engelska, hvarigenom icke blott Sim- 
oda och Hakodaki öppnades för de euro
peiska makterna, utan löfte äfven gafs om 
öppnande inom vissa begränsade tider af 
flere beqväma hamnar. Samtidigt afslötos 
dylika fördrag med Frankrike, Holland och 
Preussen; 1867 kom ordningen till Dan
mark; den 18 okt. 1869 afslöts ett lik
nande fördrag med den österrikiska mo
narkien, och förlidet år blef äfven svenska 
skeppsfarten gynnad med enahanda för
måner.

Märkvärdigt kan det synas, att ehuru 
ingen japan fick lemna landet och ingen 
europé låta se sig inom Japan, det ändå 
vid afspärrningens upphörande funnos mån
ga hemliga kristna—man säger icke min
dre än 80,000 ensamt på ön Jeddo. Då 
den ryske amiralen Putiatin om sommaren 
1854 med sitt örlogsskepp Diana låg till 

' ankars på redden utanför Simoda, kom en 
japan ombord och tillkännagaf genom kors
tecken och orden Jesus Maria att han var 
en kristen. Man erfor då att de offent
liga åtgärderna under 17:de seklet väl un
dertryckt alla yttre tecken på tillgifvenhet. 
för kristendomen, men att det oaktadt 
många kristna församlingar i hemlighet 
existerade i Kiusiu, längs med kusterna af 
Birmanska hafvet, och i de norra provin
serna, hvilka icke ville affalla från sina fä
ders tro, ehuru de af den samma icke be- 
höllo stort mer än namnet och bruket af 
dopet och korstecknet. Då nu det japan
ska området öppnades för handeln med 
främmande makter, och med det samma 
kristna missionärer å nyo vunno obehindradt 
tillträde, utbröt naturligt, nog den eld som 
länge glimmat under askan. Enligt trak
taterna var det icke lofgifvet för de krist
na makterna att öfverföra kristna missio
närer till Japan, men den japanska rege-



ringen gjorde ingen invändning deremot 
att de kristna menigheterua i hamnstäder 
och kolonier försågo sig med religions- 
lärare af sin bekännelse. Dess utom hade 
jesuitfäder inkommit i landet, dels såsom 
tolkar vid det franska fördraget, dels så
som lärare i franska språket, till och med 
vid de inhemska undervisningsanstalterna. 
I förstone tycktes regeringen vilja blunda 
för saken, men då antalet af kristna an
senligt förökade sig, och flere af de äldre 
kristna församlingarne, som under mer än 
två hundra år i det yttre följt Sintu-reli- 
giouens bruk, nu underläto det, och der- 
till kom att engelska konsuln i Nangasaki 
uppträdde på ett något öfveriladt sätt, kom 
det till en öppen brytning med landets re
gering, hvilken träffade stränga mått och 
steg till att förhindra kristendomens vidare 
utbredande och undertrycka den på de 
orter der den syntes hafva djupast in
trängt hos folket. Hos den engelska kon
sulns fru befann sig en ung japanska så
som kammarjungfru, och denna bekände sig 
till kristendomen. Hennes moder, som äf- 
ven var kristen, fick derför lida mycken 
smälek af sina hedniska och budhistiska gran
nar, hvilka hotade att döda henne och för
störa hennes hus, om hon icke öfvergaf 
sin bekännelse. Gumman vände sig i sitt 
bekymmer till sin dotter, denna till sin 
husbonde, och konsuln iugaf en besvärs- 
skrift till myndigheterna i Nangasaki. Den
na skrifvelse besvarades dermed att den 
16 juli 1867 blefvo i Nangasaki 170 per
soner, män, qvinnor och barn, plötsligen 
gripna och kastade i fängelse, på samma 
gång som de katolska missionärerna, hvilka 
voro sysselsatta med religionsundervisnin
gen i skolorna, entledigades från sina be
fattningar. Sådant skedde äfven i den lilla 
byn Oorakatni, hvarest de franska pre- 
sterna gjort proselyter i hundratal. En 
katolsk prest besökte dagligen byn för att 
predika kristendomen, döpa barnen och un
dervisa folket. Om natten mellan den 15 
och 16 juli blefvo minst sextio japanska 
kristne ryckta ur sina sängar och bort
släpade till fängelset i det afiägsna Nanga
saki. Bland dem befunno sig gamla gub
bar och qvinnor med späda barn, hvilka 
alla bakbundna drefvos till Nangasaki. 
Följande natt ankom en ännu större fång
transport, och myndigheterna på stället 
tvungos att fördela fångarne i några af

de kringliggande byarne. Presten, som var 
närvarande i Oorokami när fängslingen sked
de, lemnades fri, men man förbjöd honom 
att vidare meddela någon undervisning- 
De fängslade japanernas anhöriga begafvo 
sig den 18 juli i tusental till ståthållarens 
boning för att utverka nåd för de olyck
lige. Den franska biskopen använde i sam
ma syfte hela sitt inflytande, för att åt
minstone rädda deras lif, emedan de japan
ska lagarne med dödsstraff belägga affall 
från landets religion. (Forts.)

Arkeologisk upptäckt i Egypten. 
Man har nyligen gjort ett högst intressant 
fyn ! vid gräfningar i Medné, en by vid 
ingången till Fayflm, nemligen en mycket 
gammal grafvård. Det är en furstegrift, 
150 alnar lång och hälften så bred, san
nolikt från Tredje dynastiens tidehvarf 
och följaktligen äldre än något hittills 
upptäckt grafmonument. Man fann i den 
samma två präktiga statuer, af en stil 
som hittills icke förekommit. Mr Mariette, 
den bekante fornforskaren, lät sorsrfällig'- 
inpacka och afsända dem till Kairo, der 
de skola uppställas i Bulak-museum.
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