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pAT/0^.
VECKOSKRIFT *

FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

Ni 23. Lördagen den 8 Juni 1872.

Norska storthingets adressdebatt.
ii.

, hafva i värt föregående nummer med- 
at en öfversigt af innehållet af de två 

desreS,Sförslag som till storthinget inlen/na- 
e®> a ena sidan af f. d. statsrådet K. Motz- 

rörande ensamt prolongationssaken, å 
n andra af herrar Daa, Essendrop, Kildal, 

>eder och SoMie, som äfven afhandlade frå- 
°'n statsrådens tillträde till storthinget.

■ e. senare, som af författarne före debatten 
r v’ss mån omarbetades, slutar i den senare 
e aktionen mecj följande ord:

be *! ^S°m ^enna utS^ng (af storthings- 
^sutet om statsrådens rätt att deltaga i 

°rtbingsförhandlingarne) inneburit . en 
d förhoppning, motser storthinget med 

^^.'mtner de förderfliga följder det kom- 
d a,t medföra. I det regeringen afvisat 
«ch till godt förstånd, försoning
si»' ^Vere»sstämmelse som storthinget trott 

böra erbjuda, kan det icke undvikas
■Bell der'£en°m framkallas ett förhållande 
0|.. an statsmakterna, hvari bristerna och 
f'lItlPl‘gheten af de bestående förrättnings- 
hitti[]rUii Sk°la ännU s'£arPare framtl-äda än 
j,^1)fin möjlighet till sakens upptagande på 
Samr ■ mai:*'s initiativ som ställes i utsigt 
afs med sanktionsvägran är i detta 
a?eende icke lugnande, antingen man gör 

den långa tiderymd af 5 år 
11 måste förflyta innan den bebådade 

ordningen kan träda i verkställighet, eller 
man betänker att den sättes i samman
hang med andra förändringar i grundlagen, 
hvilka möjligen skola framkalla nya svårig
heter för tillvägabringandet af enighet.

Under den skiljaktighet i meningar som 
visat sig ega rum mellan storthinget och 
Eders maj:ts råd i ofvannämda, för konung 
och folk lika vigtiga angelägenhet, har 
storthinget ansett för en pligt att genom 
närvarande adress påkalla Eders maj:ts upp
märksamhet för de följder för landets ut
veckling och framtid den är egnad att med
föra».

Slutligen meddela vi det kortfattade för
slag till redaktion af den adress som hr 
Sverdrup den 11 maj uppläste i storthinget:

»Nådigste konung.
En kraftigare politisk utveckling och ett 

utbildadt statslifs kraf göra mer än någon
sin nödvändig en förtroendefull samver
kan mellan Eders maj:ts råd och folkets 
representanter.

Storthinget söker deri den enda men 
säkra borgen för samhällets lycka : den är 
tronens värn och landets styrka.

Det är storthingets pligt mot konung 
och folk att för Eders maj:t uttala, att stor
thinget hos Eders maj:ts råd icke finner 
den aktning för den genom storthinget ut
talade folkviljan, icke det erkännande af
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storthingets författningsenliga ställning, icke 
det tillmötesgående af storthingets sträf- 
vande att tillvägabringa det verksamma och 
lefvande samarbete mellan statsmyndighe
terna som ensamt kan sätta en regering 
i stånd att uppfylla sitt ansvarsfulla värf, 
att akta på konungens och folkets behof 
samt betrygga samhällets trefnad och fram
steg.

I detta öppna uttalande skall Eders maj.-t 
se ett förnyadt bevis pä den trofasta till- 
gifvenhet med hvilken det norska folket 
omfattar Eders maj:t och dess höga ätt.»

Vid en jemförelse mellan dessa tre adress
förslag visar det sig, att det som framstäl- 
des af hr Motzfeldt har föga mer än nam
net gemensamt och närmast liknar en mo
tiverad dagordning. Dess ton är lugn och 
lojal, vida mer än någon skulle hafva vän
tat af denne författare. Han diskuterar 
på ett moderat sätt frågan om terminen 
för storthingets sammanvaro, hvilken han 
anser det böra tillkomma storthinget att 
utan regeringens inblandning bestämma. 
Hade det varit af vigt för storthinget att 
utreda detta ärende med afseende pä för
hållandena ett annat år, så hade det varit 
mycket lämpligt att lägga detta adressför
slag till grund för debatten. Men det vi
sade sig tydligt att sådant icke var me
ningen, och då hr Motzfeldt icke uttalade 
något syfte att tillvägabringa någon mini- 
stérförändring, var det klart att hans fram
ställning icke kunde göra anspråk på nå
got understöd.

De fem herrar som förenat sig om ett 
gemensamt förslag voro utom Sæhlie samt- 
ligen storthingspresidenter, och skilnaden 
mellan deras och Sverdrups är i syftningen 
ingen, ehuru de fem gifvit en mildare form 
åt sitt tadelsvotum, så väl genom de skon
sammare ordalag de begagnat, som i synner
het derigenom att de utförligt motiverat sitt 
andragande, hvilket Sverdrup alldeles för
smådde. I den af oss ofvan anförda slut
meningen kan man emellertid tydligen 
skönja deras afsigt att framkalla ett om
byte af rådgifvarepersonalen, och då Sver
drup hade framlemnat sitt förslag före 
deras, kan man knappast fatta, hvarför de 
skulle anse nödvändigt att inkomma med 
ett annat, » fall de icke befarat att den 
Sverdrupska redaktionen skulle falla genom 
de starka och epigrammatiska uttryck han 
begagnat.

Sverdrup har onekligen mycken styrka 
i frasen; man kan icke läsa något mera 
slående och koncist, och man får, såsoffl 
en norsk tidning uttrycker sig, »rena 01 
för sina pengar». Man kan icke misstag3 
sig om hvad han vill. Han strider i® ® 
mot ett oriktigt begagnande af krona*1® 
prerogativ, utan mot allt begagnande dei® ’ 
han vill synbarligen komma derhän a 
konungamakten, som tills vidare tilläte® 
att qvarstå med sin rang och sin c*vl 
lista, upphör med alla regeringsfuuktion®r’ 
hvilka öfverlemnas åt folkets 111 repre®®11^ 
tanter, och åtnöjer sig med äran att inf® 
gistrera och bringa till verkställighet fo* 
maktens beslut. Hans förslag innebär eft® 
vår uppfattning ingen ting mindre än 8 ~ 
bringa det Jaabæska partiets åskådnity 
sätt till heders, och då han sjelf under o®3 
följande debatten förklarade att han un®®1 
inga vilkor skulle vilja ingå i statsråd®’ 
kan man svårligen fatta detta tillkänn^ 
gifvande annorlunda än såsom en bekä® 
nelse derora att han ansåg sin nu varan 
ställning alldeles för god att utbytas n’° 
en så underordnad befattning som d® 
af konungens rådgifvare och på sam®* 
gång expedition sförare åt den makt hva’ft 
högsta ledning han under någon tid l13 
i sina händer.

Ingendera förslaget blef emellertid af st®1 
thinget antaget oförändradt. Redan un 
första eftermiddagens öfverläggning föres* S 
hr Steen en sammansmältning af Sverdrup, 
och de öfriga storthingspresidenternas, 
det att ur den senare redaktionen upp'* 
gos premisserna såsom motivering och d 
till fogades såsom konklusion Sverdrup®’ 
sedan man likväl borttagit fraserna ° _ 
rådgifvarnes bristande aktning för den 
nom storthinget uttalade folkviljan och gj° 
ett par mindre betydliga rrrodifikatiorie 
Sedan Sverdrup och de fem andra förslag 
ställarne derom förenat sig, blef detta e'1 
förslag föremål för diskussionen och s‘ 
ligen af storthinget antaget. ((

Debatten öppnades af Sverdrup med 
vidlyftigt anförande, i hvilket han till ~ 
början upprepade de åsigter som hos s*0^ 
thingsmajoriteten gjort sig gällande uti 
föreliggande frågorna. Vi öfvergå helt o® 
hållet den del deraf som rörde storthing® 
prolongation och de bevis han anförd® 8 
landsvigtiga saker måste af thinget lem1’1^ 
utan behandling. Derefter upptog han ®
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andra frågan, genomgick punkt för punkt 
regeringens i vårt förra nummer refererade 
Indstilling, och kom dervid till det resul
tat att de i detta dokument uttalade sat
serna borde kunna, mer än något annat, 
oppna folkets ögon för att af den närva
rande regeringen ingen ting var att vänta, 
rian antog utan svårighet premisserna i 
Motzfeldts och storthingspresidenternas 
varessförslag, men han kunde i detta all- 
adrets ögonblick icke inskränka sig till 
hvad som skett detta och det förra året, 
ntan måste gå något längre till baka i tiden; 
H'an fann då en hel räcka af anklagelse
punkter mot den nu varande regeringen.

Han började dervid med ministérförän- 
dringen 1861. Statsrådets Stang hade ta- 

till sitt program storthingets uttalande 
’ ståth&llarefrågan, att ingen norman som 
Hide någon aktning för sin egen ära och 
andets rätt kunde, under den då rådande 

Slnnesstämningen i Sverige, ingå i någon 
“nionskomité. Två år senare häfdade stor- 
uuiget ännu samma öfvertygelse, men ändå 

Nedsatte regeringen enhälligt en sådan 
omité. Dess förslag förkastades af stor- 
U'nget, och omedelbart dereft.er blef Vogt, 
pnuténs norska ordförande, upptagen istats- 

'adet. Det förstnämda året hade regerin
gen gifvit löfte om ett förslag till en till- 
’edsställande lösning af ståthållarefrågan, 

rtleu löftet är ännu ouppfyldt, och ingen 
anledning är för handen att något förslag 

ei’till framkommer. Vidare nämde talaren 
0^svarsväsendets utveckling och den all
männa värnepligten, hvartill fröet låg i 
sJelfva grundlagen. Den förra militärmini- 
,ei'n> som hr ÿverdrup tilldelade betyget 
u'vud)ös», gaf med regeringens, samtycke 

Vad tnan kunde kalla en unionskontingent, 
tr'e<^ en oorganiserad hop bakom sig. Allt* o . ° 1]■ 1 afgjord strid med storthingets tyd-

uttalade önskan, och genom två reso- 
Q^l°ner af 1864 upptog regeringen den 

Sanisationsplan som storthinget året förut 
förkastat.

Hr Sverdrup lade stor vigt på att han icke 
1 skandinav. Det oaktadt hade han 1864 

fUferat 500,000 specier till utomordentliga 
Jjstningar under det dansk-tyska kriget.

a» kunde väl fråga hvarför han då gjorde
• Denna halfva million är bortkastade 

Penningar.
f/tter att hafva yttrat några ord om re- 

ei'ugens likgiltighet för den lika röst

rätten anmärkte talaren att införandet af 
de årliga storthingsmötena icke var rege
ringens förtjenst: hon gjorde förslaget eme
dan hon icke kunde annat, och ville hafva 
så stor del i äran och inflytelsen som möj
ligt. Det var ett stort misstag att man 
skulle stanna vid denna förändring i grund
lagen; den skulle naturligtvis medföra en 
hel kedja af sådana, dock icke dem som re
geringen sjelf hade ifrågasatt, bland hvilka 
talaren på vanligt advokatsmanér androg 
det hatade tvåkammaresystemet, hvarom i 
justitiedepartementets Indstjlling endast in- 
nehålles i en lös antydning. Afgörandet 
af statsrådssaken har nu framkallat ett mi- 
nistèrombyte, men det är icke en blott per
sonförändring; det är fördrifvandet ur re
geringen af de män hvilka folket genom 
storthinget utmärkt såsom sina män. Broch 
skulle aldrig kunna ersättas, och sjöför
svarets utsigter vore med hans afgång för 
lång tid förmörkade. Irgens hade i det 
hufvudsakliga slutit sig till storthingets 
tanke om den allmänna värnepligten, »om 
ett folk i vapen»; nu skulle också denna 
utsigt gå i qvaf. Storthinget hade fordrat 
att få sig förelagd utrikesministerstaten, 
och regeringen hade framlagt den en bloc: 
»hvilket hån!» Folket hade förklarat sig 
vilja genom juryinrättningen deltaga i do- 
maremaktens utöfning — »en nödvändig 
konseqvens af hela vår statsförfattning» — 
och framställningen derom har blifvit så 
bemött af regeringen, att man har jury »i 
hela verlden, till och med i Kyssland, men 
icke i Norge. Juryiu rättningen är suverän: 
kommer hon icke från vestan eller sunnan, 
så kan man vara säker på att hon kom
mer från östan. Att man så länge saknat 
denna vigtiga inrättning är dock den nor
ska regeringens skuld».

Och hvad har hon uträttat, hvilka refor
mer har hon genomfört, hvar»har hennes 
initiativ varit i de stora sakerna? Talaren 
har icke sett det, och han ber att blifva 
upplyst derom. Motstånd mot allt, i smått 
och stort, som endast väckt allmän ovilja! 
Och hvad har man fått till försoning? 
»Intet Iniativ, ingen Mærkesag, Skuflelse 
og Fjernelse fra Nationens Tanker og Fö- 
lelse! Alting har været under Frygtens 
Forbandelse : man har ikke turdet : man 
har ikke fölt att Jorden vakledc under En: 
man har ikke magtet». Enda hjelpen mot 
detta statslifvets ständiga sjunkande inot
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djupet är en parlamentarisk regering, som 
kan bringa det ena partiet efter det andra 
vexelvis till väldet. Talaren vill stå och 
falla med sitt program, som nu ligger på 
presidentens bord. Men det ord han ge
nom storthingets åtgärd vill hafva bragt i 
konungens händer, anser han såsom något 
vida större, såsom en appell till alla val- 
berättigade i landet, att vid nästa val, så
som en heders- ech samvetssak, förklara, 
om de fortfarande vilja hafva en sådan re
gering som de haft under de sista tio åren : 
han vädjar till, hela Norges folk!

Efter Sverdrup uppträdde Lambrecht, som 
med häpnad hört föregångarens kraftuttryck; 
om man finge tro honom, måste regeringen 
bestå af en samling antingen fånar eller 
fosterlandsförrädare, eller må hända båda 
delarne. Huru hade då de så högt upp
burna statsråden Broch och Irgens velat 
ingå i ett sådant sällskap? Så ljungande 
och förkrossande beskyllningar vederlägga 
sig sjelfva. Skulle regeringen störtas der- 
för att hon ej infört jury och lika röst
rätt? Och har storthinget sjelf någonsin 
stält dessa frågor i förgrunden? Kan hr 
Sverdrup sjelf, om kan kommer till makten, 
lösa ståthållarefrågan? Talaren följde Sver
drup punkt för punkt i de många ankla
gelserna mot regeringen och visade att de 
alla voro lika obefogade. Så hade t. ex. 
storthinget visst icke haft något emot att 
förberedelser vidtogos till förbättrande af 
unionsakten, ty i annat fall kunde väl icke 
flere af dess bästa män, till och med dess 
presidenter, hafva ingått såsom ledamöter 
i komitén. De anmärkningar man nu hade 
voro Prolongationen, och sanktionsvägran ; 
om den förra hade talaren sjelf förra året 
icke varit af samma tanke med regeringen, 
men deremot hade Broch och Irgens varit 
derom ense med den öfriga regeringen. I 
fråga om Statsrådens tillträde till storthin
get hade regeringen icke motsatt sig saken 
principielt, utan blott behandlat den såsom 
en tidsfråga och i förening med andra 
grundlagsförändringar. Hvad man lägger 
regeringen till last såsom en kapitalför
brytelse är att hon gör sin pligt att del
taga i landets vigtigaste angelägenheter, 
och icke såsom ett viljelöst verktyg lemnar 
sig i händerna på storthingets majoritet 
för ögonblicket. Man kan förstå det talet 
att folkets vilja bör bestämma dess vig
tigaste angelägenheter, men är det då så 

som icke hafva deras sympatier, om 
icke skulle komma att störta ins----
i stället för personer.
klagade hrr Brochs och Irgens 
statsrådet, hvilket han emeliciuu — „ 
för onödigt, emedan de icke hade upps ‘l 
det program för hvilket de nu algiOr 
Statsrådsfrågan förelåg icke 1869 silS°'s 
storthingets fordran, och från regering6^ 
sida förelåg den i sammanhang med de 
uttalande sex år förut. Dessa män na 
satt sin ära i reorganisationer inom 
svarsväsendet, och detta program borde 
hafva vidblifvit. Talaren skulle rösta m 
adressen. ..o

Efter en kort replik af Sverdrup el 10

säkert att folket vill detta i den form stor
thinget sist beslutit det? Sådant kan blott 
tid och erfarenhet utvisa, men skulle nya 
val visa att storthinget handlar i öfverens- 
stämmelse med folket, så kan det väl vara 
skäl för regeringen att tänka på, om man 
icke borde rödja hindren för samdrägten 
ur vägen. Förkrossande yttranden om re- 
geringen hade man hört af Sverdrup, men 
det är ingen ting nytt under solen. Man 
hörde det samma 1848; äfven då var na 
tionen i fara, och den kraftiga utvecklin 
gen fordrade nya och kraftfulla statsmän- 
Tre år derefter hörde man af Thranes an
hängare alldeles samma sak; en jetteproces 
sion till konungen arrangerades för ad»11' 
hålla om nya statsråd. Alltid har påstaen 
det varit framstäldt, ehuru icke mot sam 
ma sak eller samma män. Är det da en 
sanning att Norge har en usel, idiotisk oc 
fäderneslandsfientlig regering? »Nei, det e_ 
Tant og Fjas og Overdrivelse og Urim' 
melighed i den Tale». Sanningen är a 
det i landet råder samhällsfrihet, att 1°, 
kets vilja på det hela gör sig gällande ge 
nom storthinget, att i alla händelser tl 
börlig vigt fästes vid dess meningar. 17 
män som korama till makten genom 611 
ministerkris bilda sällan en samstämman 
grupp af statsmän: de förfalla till kil °c’ 
split inbördes, och det är ganska svarta 
säga hvem som slutligen behåller makte*1’ 
det kan lika lätt blifva det radikala partie 
som det moderata, och då blifva fruktein^ 
i sanning bittra. Den fraktion som 11 
ville hämnas på regeringen för prolong-1 
tionssaken bad talaren betänka, om de ic 
kunde komma att gå andras ärenden oe 
blifva förvandlade till tjenare för sy ®

institutioner 
Äfven talaren de 

utträde n 
emellertid- ansåg
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Richter ordet. Han ansäg det adressför- 
slag hvari han hade del såsom en medel- 
väg mellan de ytterligheter som förfäktades 
af de båda föregående talarne. I afseende 
P<i prolongationssaken trodde han att. det 
mke fans någon i salen som icke ogillade 
'egeringens förfarande; man hade stått på 
g>misen af något som nästan kunde kallas 
anarki. Talaren trodde icke att regeringen 
menat något ondt med sin vägran af pro- 
ongation, men då denna passerat två gån- 

&er, borde man uttala sig derom till kö
rningen. Ännu nödvändigare var detta i 
ldga om statsrådens tillträde till storthin-

gagn. Han ville en sådan modifika- 
att den riktade blicken på framtiden

Storthinget hade deremot icke gjort 
migot angrepp på konungens veto, och ta- 
aien ville icke säga att detta veto blifvit 

1 någon väsentligare grad missbrukadt, men 
®n lojal adress, såsom den af honom före
tagna, var på sin plats och i full öfverens- 
s ämmelse med hvad som skett I860, då 
^geringen vägrade sin sanktion på besin
nt om riksståthållareembetets afskajfande. 
mina sak var af ännu större betydelse, 

c 1 aldrig hade något regeringsbeslut gjort 
n??01? djupare sorg. De båda statsrådens 

var ett bedröfligt tecken för 
Liksom Sverdrup ville Richter

^trädande
Samtiden.   
fädja icke blott till konungen utan till 
?I et> och icke blott det norska utan till 

a a konstitutionella nationer. En konsti- 
ationel församling utan ministrar bland 

S1? är en omöjlighet utom i den franska 
republiken, men talaren afvisade alla repu- 

'kanska gyckelbilder; han var född och 
^Ppväxt under monarkien, och dervid ville 
^'"i förblifva. Sverdrups konklusion kunde 
a" icke ingå på, och han ville ingen full- 

a„amdig ministérförändring — de flesta af 
a'gifvarne kunde gerna blifva qvar — men 

som en samlad regering kunde den nu 
det*111^6 llPPsättningen icke verka til) lan- 

tion
^er än på det förflutna.

Härmed afbröts den första förmiddagens 
e. t, men fortsattes på aftonen, som till 

,.0lre delen upptogs af Aschehougs vidlyf- 
8a och äfven af motsidan med stor upp- 

^^sarnhet åhörda anförande. Han upp- 
på samma sätt som Lambrecht men 

®ed större moderation, hvad som blifvit 
ordt mot regeringens förhållande, och 

mskildt fann han det önskligt att stor
mget måtte erhålla en bestämd, efter ar- 

! betets beskaffenhet afpassad tiderymd an- 
I visad för sina sammanträden. Hvad åter 

angick statsrådens tillträde till storthinget, 
erinrade han derom, att första gången då 
den saken var före, uppnådde den icke ens 
enkel pluralitet, och vid de sista storthings- 
valen stod den icke på dagordningen, hvar- 
före den icke heller blef föremål för dis
kussion vid valmötena. Talaren var öf- 
vertygad att landet i sin helhet var allra 
bäst belåtet med regeringens vägran af 
sanktion, men skulle det visa sig en an
nan åsigt, så kunde ju saken å nyo upp
tagas i förening med de öfriga förändrin- 
garne. Men, invänder man, dessa skola 
aldrig komma till stånd, och Sverdrup hade 
sagt, att ingen af dem som nu lefva skulle 
få se dem antagna. Är det nu så, och 
visar det sig att den starka samverkan 
mellan båda statsmakterna, som man nu 
anser så nödvändig, icke kan i dessa så 
vigtiga punkter åstadkommas, är det då 
icke ett oafvisligt nödtvång att konungen 
får upplösa representantförsamlingen och 
vädja till folket genom nya val?

För öfrigt är det talarens öfvertygelse 
att grundlagen just velat bereda en sjelf- 
ständig ställning åt rådgifvarne emot stor
tinget, och att detta är hufvudkarakteren 
i Norges konstitution, som med sitt en- 

I kammarsystem eljest vore en uppenbar orim
lighet. Det är efter grundlagen statsrå
dens skyldighet att hafva en egen mening 
och försöka att, så långt författningen tillå
ter, göra den gällande, när helst de finna så
dant för landets välfärd nödvändigt. Och 
när de uppfylla denna pligt, skola de då 
mötas med ett misstroendevotum? Är det 
omöjligt för. storthinget att hålla sig på 
den gamla uppfattningens ståndpunkt och 
medgifva statsrådet denna sjelfständighet? 
Det är ett missförstånd af ordet förtro
ende, när man vill hafva det att betyda 
enhällighet i åsigter. Statsrådet kan taga 
fel, men det kan också representantför
samlingen, och det kan till och med sjelf-va 
folket; det fins i verlden ingen ting ofel
bart än förnuftet. Lika visst som folk
församlingen och folket kunna misstaga 
sig, lika visst äro de underkastade nöd
vändighetens lag att böta för sina felsteg. 
Derföre, och emedan dessa felgrepp kunna 
vara af utomordentlig betydelse, är det så 
maktpåliggande att undvika dem, och der
före måste man hålla på författningens
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grundtanke, såsom den hittills blifvit upp- j 
fattad och tillämpad, att garantien ligger 
i den till en viss grad oberoende ställning 
som statsmakterna intaga till hvarandra, i 
Sverdrup har sagt att denna förändring 
endast är den första länken i en kedja af 
sådana, och talaren accepterade detta, eme
dan det är sant. Motiven till adressen 
innebära ett nytt politiskt program, isyn- j 
nerhet om en ministérförändring blir en 
följd deraf: det tjenar till ingen ting att . 
förneka det.

Derefter motiverade Steen ,den ofvan om- 
nämda sammansmältningen, eller, rättare 
sagdt, sammanfogningen af de fems pre
misser med Sverdrups konklusion, sedan i 
de strängaste uttrycken deri om missakt
ningen mot folkviljan blifvit uteslutna. 
Vi kùnna förbigå denna del af debatten, 
emedan den, liksom Sverdrups derpå* föl
jande yttrande, varit temligen fullständigt 
återgifven af en norsk korrespondent till ! 
en af våra dagliga tidningar. Sverdrup ! 
kunde göra detta medgifvande, emedan han 
ansåg att det öfriga sade allt. Det var ! 
också i detta anförande soro han förklara- i 
de att han, om sådant ifrågasattes, icke 
ville eller kunde mottaga någon plats i 
statsrådet, och ej heller ansåg det för sin 
skyldighet. Han antydde emellertid Broch I 
sasom den rätta mannen att bilda den nya 
regeringen.

Den följande dagen fortgingo åter öf- 
verläggningarne från morgonen till sent 
på natten. Förmiddagsmötet öppnades af 
Selmer, som talte mot den sammansmälta 
adressen och förklarade att, efter den skrift
liga motivering Sverdrups förslag nu mera 
fått, hvarigenom misstroendet endast grun
dades på två saker, kunde denna represen
tants muntliga yttranden endast gälla så
som ett uttryck af hans personliga åsigter, 
men alldeles icke af församlingens. Der
efter uppträdde K. Motzfeldt med ett för
svar för sin egen adress och en kritik af 
den andra. Ett sådant aktstycke som Sverd
rups får icke hafva några premisser; fol
ket skall sjelf hafva premisserna inom sig; 
i annat fall är adressen oberättigad. »Vill 
jag kasta ut en person så börjar jag icke 
med argumenter; nej, jag börjar med sjelfva 
utkastandet». Skulle en adress antagas, 
hade Sverdrups varit den riktiga, men nu 
ville talaren det ej, icke derföre att han 
satte regeringen så särdeles högt, utan der

före att han fruktade en ministerkris, och
allra minst borde storthinget göra ett ut
talande annat, än i förbindelse med den
sak af hvilken det föranleddes. Sjelf var 
han för statsrådens tillträde till storthin
get, men dermed kunde anstå till 1874, 
och det var oriktigt att personer, till hvilka 
storthinget hade förtroende, nu ginge in i 
regeringen, för att dess förinnan blifva allde
les utnötta. Han fann det besynnerligt att 
man gjort så mycket väsen af Irgens och 
Broch, hvilkas framställningar i öfrigt blif" 
vit ganska illa bemötta. (Ganska riktigt 
fick den förre redan dagen derpå i mih' 
tärbudgetbeslutet ett slags misstroendevo
tum). Talaren afstyrkte adressen, emedan 
dermed icke skulle uppnås den åsyftade 
reformen.

I samma syftning talade Bonnevie och 
Levenskiold. Den senare fann adressen
opassande att afgå tjll konungen, emedan 
motiv och konklusion icke hängde tillsam
mans., När man förebrådde regeringen att 
hon icke nog hastigt hade följt med ut
vecklingen i landet, förekom det talaren 
att här egentligen var fråga om de otaliga 
Jaabækska upptågen; i stora saker hade 
det aldrig varit någon egentlig strid inel" 
lan statsmakterna, men då man förekastade 
regeringen att hon icke hade nog under
stöd i thinget, så borde man minnas att 
ingen kunde i denna församling göra sig 
räkning på någon kompakt majoritet. Jaa' 
brek stod ofta i en ytterst liten minoritet, 
men ingen hade väl i detta afseende gjort 
en bittrare erfarenhet än Sverdrup sjelf, 
som i en utomordentligt stor och vigtig 
fråga lidit tre nederlag på en enda dag, 
och i går klockan 7 föll han ju, genom 
sitt upptagande af de Bichter-Daaeska pi'e* 
misserna, sjelf ifrån den sak med hvilken 
han på förmiddagen förklarat sig vilja sta 
eller falla.

För adressen yttrade sig Daa och Selbo- 
Den förre ansåg sig långt ifrån säker om 
att nästa storthing skulle få upplefva en 
sanktion i stadsrådssaken, och han fäste 
ingen vigt dervid att Broch och Irgens 
icke i alla frågor hade stått på samma sida 
som thinget. Hufvudsaken var att i all' 
mänhet tillvägabringa ett godt förstånd 
mellan de båda statsmakterna; följden af 
det närvarande missförståndet var att det
växte upp ogräs, på yttersta högern liksom 
på yttersta venstern. Af samma anledning
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’trädde äfven Sellio adressförslaget, ehuru 
atl alldeles icke kunde godkänna Sverd- 

iups muntliga motivering.
.. I aftonens möte yttrade sig icke mindre 

25 talare, men de flesta hade mycket 
' et att säga. Det märkligaste var Kil- 

förklaring att han med adressen icke 
Sag något misstroendevotum, utan endast
I försök att förebygga upprepandet af 

en prolougationsvägran. Af samma anled-
lng biträdde Hodtvedt adressen, ehuru 
7'1 bekände att han sjelf röstat mot stats- 
•'dens tillträde till storthinget. Samma 
Ppfattning delades äfven af flere andra 
? are, hvilka endast ville bringa liberala 
ement in i regeringen, utan att särdeles 

spn*1 . s’& v'd de grunder på hvilka fram- 
~a "’ingen stödde sig; dock erinrades att 
ta»11^ I860 stridt för statsrådens del-
'gande i storthiugets förhandlingar. Mi
misen sade att de båda statsråd som be- 

®.arf sitt entledigande erhållit en absolu-
I1 af thingét, hvilken de svårligen kunde 

^ottaga; de borde båda hafva kunnat för- 
..." Situationen innan de ingingo i stats- 
g. ®t; nu kunde de just skylla sig sjelfva. 
llvU^’®en yttrade han att det var oklart 
, <lt* nytt man ville hafva, och hvad man

fle vänta sig af den nya ministèren 
v skulle komma, icke var det politisk 

erbäftighet. K. Motzfeldt replikerade Kil-
„ 0°h Hodtvedt i afseende på deras brist 

konseqvens, och slutligen anmärkte Asche- 
mot Sverdrup att det var oerhördt 

Uet konstitutionela lifvets häfder att en 
g®1 son som så ifrigt arbetade på att störta 
s regering icke vore beredd att bära kon- 
ri,<iVenserna och sjelf träda i stället för 
bai n af de störtade, hvarpå Sverdrup icke 
j. att svara något annat än att man 
st'fU 1C'te bade parlamentarisk regering och 
h- ' a.laden deltagande i storthiugets för- 

1’ngar: då, men icke förr, skulle det 
Aschehoug antydda förhållandet inträda, 
dressen antogs med 63 röster mot 47.

0 ^Sangen är bekant. Statsråden Broch 
0 . ^'®'ens bafva erhållit sitt entledigande, 
öf,.- honungen har förklarat att som hans 
°ch^a .nuiska rådgifvare, hvilka af naturlig 
p].t "ktig grannlagenbet hade stält sina 
de** 861 fdl h. majtts förfogande, fortfaran- 
af e8de hans förtroende, så kunde intet 
detCeil^e fastas pä det som förefallit. Att 

skulle gå denna väg var icke mycket 

svårt att förutse. Den obetydliga röstöf- 
vervigten af 16 röster i hela storthinget, i 
en så vigtig fråga som ett allmänt miss
troendevotum mot hela regeriugspersonalen, 
kunde icke undgå att väga tungt i våg
skålen, allra helst för dem som följt det 
inre sammanhanget af händelserna och för
mått att uppdaga de rätta bevekelsegruu- 
derna. Landtpartiet i Norge, besväradt 
af stora hypoteksskulder, följden af felak
tiga affärsberäkningar och ett icke så litet 
yppigt lefnadssätt, har med sin tillväxan
de makt icke förenat den tillväxande od
ling som ger bland andra välsignelser en 
så välgörande känsla af solidaritet klasserna 
emellan. Det har varit Jaabæks styrka 
att han öppet och utan tvekan uttalat den 
krassa bondeegennyttans fordringar, åt 
hvilka hans anhängare kände någon skygg
het att öppet gifva sitt bifall. En af dessa 
fordringar var den till 4 procent fixerade 
räntefoten för alla lån till jordbrukets för
del, och då ingen regering i nittonde sek
let kan räcka sin hand till att understödja 
en så grof kränkning af eganderätten, var 
det partiets afsigt att på hvilken pretext 
som helst bereda den Stangska ministèren 
ett misstroendevotum, och denna afsigt ut
talades äfven öppet i en af Jaabæks rund- 
skrifvelser till bondeföreningarne, den be
ryktade »Sag 33». Med den Jaabækska rö
relsen förenade sig mer eller mindre na- 
turuödvändigt andra Oppositionselement, 
maktlystna sakförare och bankdirektörer, 
som veta hvad det duger till att vara mo
narker för storthiugets bondeparti, f. d. stats
råd, som hade gamla räkningar att upp
göra med de maktegande för tillfället, och 
några andra personer, som af princip ville 
utvidga storthiugets sjelfbestämmelserätt.

På sådant sätt tillkom detta uttalande, som 
till formen innehåller ingen ting stötande, 
efter som hvarje representation väl måste ega 
någon utväg att inför monarken frambära 
sina tänkesätt i fråga om hans rådgifvare, 
fastän både Norge och Sverige sakna en 
svarsadress på trontalet, och Norge icke 
heljer eger något motsvarande till 106:te 
och 107 paragraferna i den svenska rege
ringsformen. Deremot var innehållet, så 
väl genom sin magerhet i allmänhet som 
i synnerhet genom den af oss i det före
gående antydda bristen på sammanhang och 
öfverensstämrnelse mellan premisser och 
slutföljd, egnadt att väcka ingen ringa grad
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af uppseende. Lägger man nu härtill att 
frågan om en parlamentarisk styrelseform, I 
i den trängre meningen att storthinget 
skulle ega bestämma öfver rådkammarens 
sammansättning, är så långt ifrån ny att 
hon redan var under allvarlig behandling 
i Opslo, ehuru principen afgjordt förkasta
des och hela grundlagens anläggning byg- 
des på den förutsättningen att konungen 
i afseende på valet af sina rådgifvare skulle 
hafva fullkomligt fria händer, så är det 
icke underligt att beslutet, såsom ett revo
lutionärt försök att ändra statsmakternas 
författningsenliga ställning, i hela landet 
framkallat allvarliga protester, hvilka under 
de båda förflutna veckorna väckt uppmärk
samhet och en viss grad af förvåning i 
hela Europa.

Vi äro inga vänner af detta omedelbara 
uttalande som kallas plebiscit, antingen det 
utgår ifrån monarken och afgifves till hans 
fördel, eller sker i syftning att stödja folk
makten. Det är alltid en betänklig sak, 
när de lagliga organerna för folkmaktens 
uttalande öfverröstas af sjelfkonstituerade, 
och det värsta är att ingen vet hvilken be
tydelse man bör tillmäta dera. En sådan 
visshet kan aldrig vinnas, annat än om 
hvarje menniska i hela landet opinerade 
för och emot, samt alla afgåfve sina röster 
med full säkerhet och tillräknelighet. Men 
om under några omständigheter dylika opi
nionsyttringar äro förklarliga, så måste det 
vara under sådana som nyligen egt rum i 
Norge, i det att folkets lagliga representa
tion geuom formligt beslut gjort ett utta
lande, som till hela sin syftning strider mot

gällande grundlagens anda, om också 
mot dess bokstaf. Motadresser hat'"

den 
icke    
emellertid börjat afgifvas, och ingen ba» 
förutse när och huru detta bedröfliga opi 
nionskrig skall sluta.

Vidare önska vi icke att yttra i de 
ledsamma ämne. Brödralandets polit)8 
utveckling ligger oss om hjertat nästan 11 
mycket som vår egen, och det är klart a  
båda ländernas utveckling måste gå i u»Se 
fär samma riktning, om vänskapsba» 
mellan dem skall kunna stärkas på ett sa^ 
som betryggar deras politiska sjelfstäm 
het. Sverdrup hade från sin ståudpu» 
icke orätt, då han erinrade storthinget a 
haus parti hade anklang hos en sida " 
den svenska riksdagen, men han hade , 
stämdt orätt, då han sade sig handla 
denna sidas speciella intresse. Vårt la» 
mannaparti har icke det norskas skarpa e" 
sidighet; det har öfvervunnit denna sta» 
punkt, i fall det någonsin innehaft de"’ 
och ehuru ofta vi haft tillfälle att beklag^ 
kortsyntheten i dess uppfattning af st®11 
politiska och ekonomiska frågor, fins »° 
i vårt land icke på långt när samma bly* 
mellan lands- och stadsrepresentanter 8 
i vårt brödrarike. Denna skiljaktighet 9 
en fara som måste öfvervinnas, och segf 
skall vinnas genom ökad upplysning ot, 
ökadt ekonomiskt oberoende på landsoi 
representanternas sida. De senare 
icke evigt förblifva gäldenärer. åt ba» 
och köpmän, icke evigt representera 
tagareintresset, det mest trångsinnade o

I — låtom oss tillägga det — det mest o 
I rättigade af alla medborgerliga intresse

Liten bokrevy.
Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver Svenska 

Statens Jernvägsbyggnader,på Kongl. maj:ts 
nådiga befallning ntgifven af Dess Styrelse 
öfver statens jernvägsbyggnader. I. Allmän 
öfversigt jemte beskrifning öfver Vestra 
stambanan, Stockholm- Göteborg, med ut- 
grening till Örebro. Stockholm, A. L. Nor
man 1872.

Under de sista dagarne af riksdagen ut
delades till dess ledamöter detta arbete, 
och en värdefullare läsning kunde de svår
ligen medtaga till sina hem. Det är icke 
blott tekniska detaljer af sjelfva jernvägarne, 
deras bygnad och trafikmedel, som här er
bjudas läsaren, utan en fullständig historik

af j öfver uppkomsten och fortsättningen . 
detta stora statsföretag, en klar och ilS*® 
lig redogörelse för organisationen och e 
nomien äf sjelfva arbetet: med ett ord) 6 
i alla afseeuden, så väl hvad innehål e 
rikedom som framställningens enkelhet o 
renhet beträffar, monumental skildring 

j ett monumentalt verk.
, Anledningen till detta epokbildande » 

bete återfinnes i en rikets då varande sta 
ders skrifvelse till kongl. maj:t af den att 
september 1863. Riksdagen yttrar den a 
den vidsträckta och mångsidiga prakti8 
erfarenhet som geuom de då redan utfoi
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^uvägssträckningarne hade blifvit vunnen 
i°le ,af 8‘°1 s^01’ vigt, icke blott för blifvande 

ägsanläggningar utan äfven för utöf- 
att V inSeniörsyrket i andra grenar, 
a]i .. föke kunde vara likgiltigt för det 
^•'lanna, om detta stora förråd af vetande 
]oe.^a!a^es ät efterkommande eller ginge för- 

, fara..f metl de personer som bidragit att 
at?i!ltVa det- Riksdagen anhöll derföre
h ongl- maj:t ville låta utarbeta och ge- 
i>esk •}ryc‘ce*: utgifva en teknisk-ekonomisk

p.ri’n'n8 öfver statens jernvägar.
sk- p1 börandet af detta omfattande veten- 
sq«'P iga arbete och de dyrbara ritningar 
varit llörn har ett särskildt anslag 
Det ■ Stäfön till regeringens förfogande, 
vit 1^ första delen af texten som nu blif- 
Och emna<f * folkrepresentanternas händer, 
väif ■S°.IU v’ doppas skall vinna en stor och 
öfr'oPJei|f 8Pridning bland allmänheten för 

’to ' . -^ägra plancher medfölja den icke, 
da n vi förmoda att ett litet urval af så- 
skrif S°In al° mest af “öden att förstå be- 
f,„ n,ln8arile utkommer inom en nära 
ir«mtid.
ni]^.11 klar och partifri historisk framställ- 
So 8 af våra jernvägsbygnader var hvad 
har Stills föttades i vår litteratur. Man 

1111 fatt en sammanhängande öfverblick 
som r- off®Btliga förhandlingar och beslut 
anp- och bestämt sjelfva banornas

med hort angifvande af de skäl 
*>in r-‘af f°* och cmot de särskilda sträck- 
SoJS'Ofslagen. Det är klart, att i frågor 
Sarsk?1 djupt ingripa i hela landets och de 
alla a öbornas näringsförhållanden, icke 
Och °?s^Bjnf?ar kunnat blifva tillfredsstälda, 
tijjh ‘ot fins ännu månget tvifvel om rik- 
bane.Cu ,af det system efter hvilket stam-
i (]e°tlna * s*11 helhet blifvit utlagda. Men 
^ter I Stora hela kan det väl sägas att be- 
*äer al öfvervägande, och mer och 
gen ei^aBBes lämpligheten af den anordnin- 
°ch staten 8Je^ öfvertog anläggningen

æj ‘ahkeringen af de stora hufvudlinierna.
ken ei- del af föroliggaode arbete på hvil- 
alltn?V1| ÖU8kade företrädesvis fästa den stora 
redo - et®BS uppmärksamhet är den som 
arb •t’')1 f°r ar^etets ordnande, förvaltning, 
och p fdf °°h Personal, arbetsnppgörelser 
afven 1<1Vltler’ inqvartering och sjukvård, 
sättet S°-n 8je^va det tekniska af bygnads- 
8chakt Qlvellerings-, sprängnings- och jord- 
sumjj-ninSsarbeten, utfyllning af sjöar och

* ’^a barker, vattenaflopp, dosseringar. 

broar, vägöfvergångar och stängsel samt 
bygnader vid stationerna och allt hvad som 
dermed har sammanhang. Det är ingen 
fråga om att icke jernvägsbygnaderna ut- 
öfvat en kraftig uppfostrande inverkan på 
den enskilda ekonomien, och hvarje jord- 
egare som haft sådana arbeten i sitt grann
skap har derifrån kunnat hemta föredömen 
af stort värde för sin enskilda yrkesdrift, 
både i hvad som angår behandlingen af 
arbetsfolk, uppgörandet och anordnandet af 
betingsarbeten m. m., och det tekniska ut
förandet af en mängd arbeten, bergspräng
ning, jordskärningar, hägnader och husbyg- 
nader, som med jordbruket stå i ett när
mare eller fjermare sammanhang. Öfver 
allt hvar man reser fram i våra provinser, 
ser man huru de till stationerna hörande 
bygnader och anläggningar, staket, grindar 
och dylikt utöfvat ett godt inflytande på 
smaken och lärt befolkningen en mängd 
förut nästan alldeles okända förfaringssätt, 
i hvilket afseende vi endast erinra om de 
vackra murar af grofhuggen eller kilad grå
sten som nu mera börja efterträda de förr 
brukliga grundmurarne. Den som har sinne 
för tekniska saker — och det har hvar och 
en som vill uppöfva sin iakttagelseförmåga 
— skall i kapitlet om tillverkningen af 
skenor och sätten för deras profiling, lik
som i redogörelsen för anskaffningen af 
den rörliga materielen, lokomotivens och 
vagnarnes inrättning och pris o. s. v. finna 
rika ämnen för intresse och anledningar 
till nöje. Dessa allmänna redogörelser upp
taga största delen af det nu utlemnade 
första bandet; den speciella beskrifningen 
öfver Vestra stambanan och grenbanan från 
Halsberg till Örebro upptager icke mycket 
mer än en sjettedel, men äfven denna är gan
ska läsvärd och innehåller en mängd upp
gifter om arbetskostnader och dylikt, hvilka 
i synnerhet böra vara af intresse för in- 
byggarne i de trakter som genomskäras af 
banan.

Anteckningar öfver fängelser i Danmark, Preus
sen, Sachserw och Belgien, af A. Mentzer. 
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1872. 
Pris 2 rdr 60 öre.

Då det svenska samhället för några tio
tal af år sedan gjorde några i förhållande 
till sina tillgångar ganska storartade an
strängningar, för att reformera sitt i hög 
grad usla och föråldrade fängelseväsende,
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uppstod en högljudd klagan deröfver att 
sä stora kostnader skulle nedläggas till 
förmån för brottslingar, och mycket förakt
ligt tal fördes om dessa »fängelsepalats», 
der förbrytaren hade det bättre än fattige 
dygdige. Det är emellertid långt ifrån att 
vårji nya fängelser uppfylla alla anspråk: 
endast ett mindre antal af fåugarne få ut
stå sitt straff i cell, och alla de som blifvit 
dömda till längre straffarbete än två år 
föras till gemeusamhetsfängelser, der de af 
brist på sofceller så väl natt som dag hållas 
till samman med andra brottslingar, hvar- 
igenom den med fängelsestraffet afsedda 
moraliska förbättringen motverkas, under 
det att de gamla förhärdade missdådarne 
utöfva sitt olycksbriugande inflytande på 
de jemförelsevis oförderfvade nykomlingarne.

Det må kosta mycket eller litet att hålla 
sitt fängelseväseude i ett sådant stånd att 
det så vidt möjligt är uppfyller sitt ända- 
mal, så är det ändå dyrare för samhället 
att förbrytarne efter utståndet straff åt 
det samma återgifvas sedligt försämrade 
eller åtminstone oförbättrade. Att förbe
reda allmänheten på behofvet af ytterligare 
åtgärder i sådant syfte, är kanske icke så 
alldeles främmande för ändamålet med den 
utländska resa, hvilken förf., till en del med 
statsunderstöd, företog förliden sommar, 
och med den intressanta skildring af sina 
erfarenheter som han har lemnat i allmän
hetens händer. Han har med stor om
sorg beskrifvit 24 fängelser, som han be
sökt, samt med tabeller öfver de ekonomi
ska anordningarne och med planritningar 
åskådliggjort deras inrättning. Det är,två 
sådana, Moabitfängelset i Berlin, och det 
utanför Köpenhamn belägna Vredslöslille, 
som i synnerhet göra anspråk på läsarens 
intresse, emedan de visa hvad en upplyst 
och outtröttlig menniskokärlek hittills för
mått uträtta för dessa olyckliga varelsers 
förbättring, och för beredandet af några ga
rantier åt samhället för deras återgång till 
en gagnande verksamhet. Författaren, som 
sjelf är, i egenskap af direktör vid cellfän
gelset i Carlstad, anstäld vid den svenska 
fångvården, var väl förberedd för de studier 
han företog på främmande orter, och han har 
framstält sina iakttagelser i en angenäm 
form, som bör kunna göra dem tillgängliga 
och välkomna för ett ganska stort antal 
läsare af alla klasser.

Internationella utställningen i London. ' 
Konst- och konstindustri. Redogörelse 
svenska utställningskomiténs ombud,/ '
Daräell, öfverintendent. II. Ylleindus • 
Redogörelse af C. J. Lundström, fa?rl, \ 
idkare. III. Lergodsindusti. Redogör® 
af densamme. Stockholm, P. A. Norste 
& Söner, 1872.

Vi skynda att, innan den nära förestå 
ende expositionen i Köpenhamn tager a 
mäuhetens intresse uteslutande i anspi» ’ 
fästa våra läsares uppmärksamhet på dessa 
berättelser, hvilka äro de enda som af 1 c 
svenska komitén blifvit meddelade från d«n 
förlidet år i London öppnade international a 
utställningen. Detta är stor skada, nlC1’ 
det lärer icke hafva varit möjligt för kom1 
tén att erhålla personer villiga att åtag 
sig referentvärfvet för de öfriga grupp®1“® 
Hvad som erbjudes oss är emellertid i h°o 
grad läsvärdt, icke blott med särskildt a 
seende på utställningen, utan såsom en ■' 
män redogörelse för konstens och i““ 
striens ståndpunkt inom de områden s°® 
behandlas. Utom det att hr v. Dardel 
en fin och erfaren konstkritiker, af l"al 
omdömen om de moderna målareskoloi1 
mycket godt är att hemta, meddelar ha'1 
oss värderika upplysningar om sådana 
arter af den bildande konsten som 'an 
gen endast äro föremål för kännares upP 
märksarahet, såsom miniatur- och 61113 ■ 
målning, mosaik och ceramik, äfven s° 
de olika slagen af gravyr. Vi tro att 
Lundström har orätt i sin förutsättning 
att ylleindustrien icke kan hafva nag° 
större intresse för andra än dem hvd»‘ 
yrkesverksamhet till större eller mindre 
faller inom den samma; oss förefaller < 
åtminstone att hans redogörelser för un® 
olika behandling såsom kam- eller kardu 
och de olika produkter som af hvard®1 
ämnet beredas, äfven som för tillverkning , 
sätten af de i handeln allmännast föreko“^ 
mande tygsorterna, hafva ett stort allm8 
intresse och innebära ingen ringa fond 8 
»allmän bildning», ehuru man hos oss än11 
icke är van att under detta namn tän 
sig något annat än estetiska och human1 
stiska dilettantkunskaper. Det torde v8' 
icke mindre öfverraskande än glädjande 1 
många läsare att erfara, att de få svensk, 
expositionsartiklarne både af kard- och ka1“, 
ull ådrogo sig en högst smickrande upP 
märksamhet. En annan sak af intres9^’ 
som här upptages, är den tanken att 1
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kall Ederna af Elfsborgs län söka upp- 
Åfy8 e" storartad husslöjd i halfylletyger. 
e en har berättelsen om lergodsindustrien 
i v? I<l*'lesse för dagen, då denna industri 

lai'd U1'der de allra sista åren gjort 
blip . “etydligaste framsteg och råämnen 
l°fva uPPtäckta inom våra gränser, som 
erfar dtt fÖra den än vidare framåt. Man 
feo-p.-'Ucö någon öfverraskning att engelska 
tollsSj^ bär uppköpa simpla hus- 
k8(|*81t'^ar och utställa dem, hvilka ver- 
ska Uedsättande på omdömet om de sven- 
])e -Pcr^linerna i de officiella rapporterna. 
yj„ rckggande häftena prydas af en vacker 
kri’l]att.’ föreställande Albert Hall och de 
l’adeö <eilna monumentala bygnad gruppe- 
pdj.^1 u^tållningslokalerna i Kensington-

I *(jr,a. litteraturen under adertonde århun- 
ej,a et at Herman Hettner. öfversättning 
j, r andra omarbetade upplagan af Arv. 

e^’ Stockholm, P. A. Norstedt & 
7S ®r 1872. Förra häftet. Pris 1 rdr '5 ore.

Vi
detta ädja oss uppriktigt att en del af 
ganska'^uàrkta arbete omsider blifvit i eu 
VJr . redbar öfversättning införlifvad med 
littey?,11 'fetta slags böcker särdeles fattiga 
iujjjj*1 Ur- Närmast afsedd för de akade- 
tiJi n.‘ studierna i litteraturhistorien, hvar
ar jr g'halet sedan länge varit begagnadt, 
huajp tllers framställning af adertonde år- 
euron • 8 litteratur i de tre förnämsta 
att y' 1S^a kulturländerna i hög grad egnad 
tsren ll-a läsare af alla klasser. Öfversät- 
iiiec[ ’äger i sitt förord, att sammanhanget 
att jci.e öfriga delarne icke är så strängt, 
hatisk 6 afäeluing som behandlar den 
ett ; d kulturhistorien kan betraktas såsom 
Och sig fullständigt afslutadt helt, 
litter 'leuua del torde vara den som vår 
sig- V' b”1- i främsta rummet tillegna 
vi g 1 bestrida icke detta påstående, men 
llettn Ka *f°ck fästa uppmärksamheten på 
lian eiS eKen uppfattning af sitt ämne. 
Sarnnj^fö*’ de tre hufvudlitteratu re ma, på 
liisto),-, 8iitt s°m Goethe jemförde kultur
land pD’ lne<l en stor fuga» * hvilken Eng- 
taga’ i 'ankrike och Tyskland vexelvis upp- 
liers]ç lu'vudtemat, under det att den stora 
ifgenst-? dominanten så förenar dem, att 
S°tti • L es uttalas en stor och skön tanke, 
angei.le ,e blir det helas egendom. Hettner 
bisto..; SJ.siff program i dessa ord: »Min

a följer händelsernas gång. Utgångs

punkten är den engelska historien, ty der, 
i naturkunnighetens och erfarenhetsfiloso
fiens starka utveckling, återfinnas de första 
artikulerade ljuden af den moderna anden. 
Derföre innehåller den första delen af mitt 
verk historien om den engelska litteraturen, 
från monarkiens återställande till den tid 
då de engelska upplysningsidéerna kommo 
öfver till Frankrike, och Voltaire, Montes
quieu, Kousseau och encyklopedisterna bör
jade lemna de engelska skriftställarne bokom 
sig». Andra delen behandlar den moderna 
franska litteraturens utveckling och dess 
modifierande inflytande på andra folks lif 
och bildning. Tredje delen framställer den 
tyska litteraturen i sammanhang med den 
franska och engelska. Vi finna häraf att 
Hettner sjelf söker sin utgångspunkt i den 
engelska odlingen under det Stuartska tide- 
hvarfvet, och man skall än bättre förstå 
hans mästerliga framställning af lifvet och 
odlingen under slutet af Ludvig XIV:s långa 
regering och det derpå följande regentska- 
pet, samt de franska statsekonomerna af 
Quesnay’s skola, när man följt odlingens 
jettesteg i England, frän Newton och Locke 
fram till Adam Smith, Hume och Johnson, 
hvilken senare han säger utgöra råmärket 
mellan två tidsåldrar. Det är en rättvisa 
och »mensklighet» i bedömandet af de le
dande personligheterna, som på det ange
nämaste tilltalar oss hos Hettner, och i 
icke ringa grad kontrasterar med den hårda 
och hänsynslösa tonen, icke mindre hos de 
gamla romantikerna Tieck, Schleglarne och 
deras själsfränder, än äfven hos de unga 
demokratiska författarne såsom Scherr och 
andra. Vi hänvisa' i detta afseende till 
hans behandling af Voltaire, åt hvars i 
många fall stora och ledande personlighet 
han gör rättvisa, utan att på något sätt 
undangömma hans stora och frånstötande 
karakterslyten.

Vi hoppas förläggarne måtte genom en 
stor och hastig afsättning af den nu fram
lagda afdelningen finna sig uppmuntrade 
att äfven utgifva den föregående och den 
efterföljande. Afdelningen om den engel
ska litteraturen lärer visserligen hafva ut
kommit i Finland uti svensk öfversättning, 
men denna säges lemna mycket öfrigt att 
önska, och den sista delen, som afhandlar 
Tysklands litteraturhistoria till, och med 
Fredrik den stores död, kommer säkert att
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vinna ett stegradt intresse under den om
arbetning den för närvarande undergår.

Förklaring og Forsvar. En antikritik af G. 
Brandes. Kjobenhavn. Gyldendalske Bog
handel 1872.

Vi hafva uti en föregående uppsats (n:o 
14, s. 216), redogjort för samma författa
res arbete »Hovedstramninger i det Nit- 
tende Aarhundradets litteratur», och vi anse 
oss derföre böra nämna något om tillvaron 
af denna lilla försvarsskrift, hvars innehåll 
vi i öfrigt skola lemna ovidrördt, emedan 
det går ut på att vederlägga en del af det 
klander som den danska tidningspressen 
med sällsynt enighet riktat mot hans för
fattareverksamhet. Endast så mycket kunna 
vi nämna, att mycket af detta klander, om 
ej det mesta, synes oss i hög grad lumpet. 
Hr Brandes är en person som i allt sitt 
förehafvande skulle förföljas af det danska 
tidningskameraderiet med det skandinaviska 
Fcedrelandet i spetsen; äfven samtliga kor
respondenter till svenska tidningar hetsades 
emot honom. Det behagade ej brödraska
pet att någon skulle tänka väl om honom: 
kunde han icke direkt angripas, sökte man 
tiga ihjäl hans arbeten, och om han sjelf 
önskade lemna en upplysning eller veder
lägga en oriktig uppgift om sina person
liga förhållanden, voro tidningarnes spalter 
strängt tillslutna för honom. Han har för
sökt att få upplyst att han icke stiftat och 
än mindre står i spetsen för någon religiös 
eller antireligiös förening, och att han al
drig haft något att skaffa med qvinnoeman- 
cipationen, utom att han på danska öfver- 
satt John Stuart Mill’s On the subjection 
of Women. Vi meddela så mycket hellre 
detta för oss styrkta sakförhållande, som äf
ven i vår uppsats nämdes något om tidnin
garnes uppgifter rörande hans verksamhet, 
och det är således en enkel skyldighet att 
komma till hans hjelp med en förklaring, 
för hvilken den danska pressen är stängd. 
Att åter förklara sjelfva detta underliga för
hållande är knappast nödigt. Dr Brandes 
har uppträdt med åsigter, som stå i strid med 
de häfdvunna och med en viss för alla tider 
afslutad krets af öfvertygelser, som finna 
sitt dagliga uttryck i den periodiska pres
sen. Han är deras ledare till besvär, och 
han måste på ett eller annat sätt göras 
omöjlig; han anses förmodligen, om icke

farlig för samhället, åtminstone hintlekjjp 
för vissa kotteriafsigter. Deraf tlett,lpaa- 
tringsväsende, som röjer att man ij 
mark, med dess »rika andliga lif», le 
ganska små förhållanden.

Handbok
Förra 
1872.

Denna 
och den — o—-o - □ 
händer lägger icke bort den 
kortfattad handbok, motsvarande jag 
skåpens närvarande utveckling, 
som fattades oss, och vi t... 
att den anonyme författaren fi 
got af verklig vigt, 
nöjaktig r

f Ii’ för svenska jagtvänner at 
afdelningen. Stockholm, »• 
Pris 1 rdr 50 öre.

lilla bok har kommit i
som en gång tagit den 1

hv»11 
ing’ V ke tf” 
skulle i<*e 

förbiS^ren 
■khg vigt. Läsaren finnei 

UUJ..... s redogörelse för jagtlagsti ftn^
i Sverige och andra länder, utförbg te 
derrättelser om beskaffenheten af de 
jagtvapnen samt anvisning till deras> i 
begagnande, goda råd i afseende pa)r 
sel och utrustning för öfrigt, hvarvi , 
nerhet fotternas ändamålsenliga sko 
af utomordentlig vigt, samt slutlig®“fyn
ska fullständiga underrättelser om j^S 
dars dressering och behandling. Ad 
må anses vara saker för hvilka o 
erfordras teoretisk undervisning, llie" j,ör> 
är ej så, ty jagten, fattad såsom den 
har sjelf något i hög grad bildan1 
förutsätter icke ringa bildning och sl ^9 
förädling: i annat fall blir denna jj, 
sysselsättning endast ett rått 1®’^ve.rJ,-vatjda 
garen måste hysa aktning för allt ®kon»8' 
och veta att skona hvad som böt ' f6g- 
Huru ofta brytes ej mot dessa fö1'8 
1er för all civilisation, och hvarje s :sfca 
brott straffar sig sjelf med all*1
förluster. I synnerhet ville vi . |^oppas 
unga jagtvänner, bland hvilka V1 .-9#r8' 
att författaren måtte finna talrika „Js 
rekommendera hans förmaningar a p>iira 
vettigt och försigtigt med gevär'- , eI19 
det såsom sig bör, och aldrig, 1C sqII1 
med oladdadt gevär, sigta på nao°pet ih 
mtn icke har för afsigt att fälla. ^^rjnfe 
ett ypperligt ordspråk, som ingen nj ^(n; 
bör glömma: »Sigta icke ens med eU n 
fan kan hafva laddat honom».

/fOrts V- Teknisk Tidskrift. Andra årgången t
ning af Illustrerad Teknisk Tidning
tör och ansvarig utgifvare W- 1
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Stockholm. A. L. Norman, 1872. Pris för 

. net återstående af året 7 rdr 50 öre. Lösa 
haften 1 rdr.

. > hafva endast haft för afsigt att fästa våra 
shies uppmärksamhet på den något for

tade redaktionsplanen för denna af fack- 
in»' ?anska värderade tidskrift, icke att 
het ' na^ot bedömande af dess verksam- 
, • Genom att utgifva skriften endast en 

' m&naden har det blifvit möjligt att
50 lc^a planen äfven till bygnadskonsten,

"u mera saknar ett särskildt organ, 
en som en Ökad uppmärksamhet kom- 

stor egnas åt landtbruket. Bland den 
ta a Mängd af uppsatser som äro in- 

i de hittills utkomna april- och 
teki *ii^ena> märka vi, utom de specielt 
sotn'S'ta’ n*^ra a^ allmännare intresse, så- 
tlii -Q'1’ ^en nationella husslöjden i skan- 
ind'"'eJ'u artiklar om de stora
hos 8?r'exP°sitionerna, »Landtbruksskötsehi
51 gamla romarne» af E. Kauffer, samt 

a'delning för »Frågor och svar».

Ppföraren. Handledning för infanteriets 
nderbefäl. Öfversatt och bearbetad af 

(i add, generalstabsofficer. Pris 
j “° öre.

anteri9tens gradvisa utbildning i fälttjenst, 
p E- v. IF. Öfversatt och bearbetad af 

• •> arherg, generalstabsofficer. Pris 25 öre.
u®siska infanteribataljonens utbildning för 
gasten i fält af von Keyser, generalmajor.

tyersättning af Fritz Lovén, generalstabs- 
°tficer. Pris 2 rdr.

p ^Ssa tre skrifter, samtliga tryckta hos
• Norstedt & Söner detta år, utgöra 

hin» 10’ och 12 af Militärlitteraturföre- 
led&enS Publikationer. Vi hafva ingen an- 
tjeå"11^ att luläta oss på detaljer af fält- 

te'i> livilka naturligtvis måste i stor 
Men^ åtkomma i arbeten af detta slag, 
går 1 el ar allmänt drag, som genom- 
li»t <Jetn ab®’ och det är den utomordent- 
den f>ra‘ct’sl£a klokhet som utbildas genom 
fiili P’eussi8ka krigsundervisniugen. Man 
fe ,Ç' 'lai en mängd på erfarenheten bygda 

f°r alla möjliga fall och egnade att 
terf befälets och manskapets ef-
stäi]1"^' ®et ar e” mycket oriktig före- 
plio-rltl^’ om man f*01 att det tyska värne- 
tiei? l^a manskapet dresseras som maski
er ’ ,redan en flyktig blick på dessa skrif- 
sio- V18ar> bvilket ofantligt besvär man gör 

b Med utvecklingen af individernas iakt

tagelseförmåga och beslutsamhet. En of
ficer berättar huru han brukade inöfva sina 
soldater i tiraljörstjensten. Han lät dem 
gömma sig för honom i ett skogsbryn, och 
sökte å sin sida undandraga sig deras upp
märksamhet; den som lyckades få sigte 
på honom hade rätt att skjuta, hvilket var 
en utmärkelse, men de som upptäcktes af 
honom namngåfvos utan att få aflossa sina 
skott. Författaren till »Preussiska infan
teribataljonen» klagar till och med öfver 
det allt för stora begäret efter sjelfstäudig- 
het inom den preussiska hären, hvilket 
kan bli menligt för ledningen af det hela, 
om det icke förstår att begränsa sig. Vi 
upprepa den förhoppning som vi förut ut
talat, att den militära litteratur som på 
detta sätt småningom skapas skall blifva 
af väsentlig nytta vid det slutliga utfö
randet af vår försvarsorganisation.

Kommunalförfattningar af kongl. maj:t gillade 
och antagna den 21 mars 1862; med der- 
utinnan intill 1871 års slut vidtagna för
ändringar; jemte Bihang. innehållande 
kongl. bref och resolutioner m. m. i der- 
till hörande ämnen, äfvensom kongl. för
ordningen angående fattigvården af den 9 
juni 1871, samt fullständigt sakregister. 
Fjerde tillökade upplagan. Stockholm 1872. 
P. A Norstedt & Söner. Pris carton. 1 rdr.

Titeln deraf säger i det närmaste allt 
hvad som behöfver sägas om denna nöd
vändiga och med mycken omsorg redige
rade lilla handbok, hvaraf det särdeles rik
haltiga registret icke är den minst vigtiga 
beståndsdelen. Vi nämna endast att bi- 
hanget utom några vigtiga allmänna för
fattningar innehåller de mera betydande 
prejudikaten i afseende på kommunallagar- 
nes tillämpning, hvaraf två i år utgifna 
kungliga resolutioner, i fråga om frikal
lelse från skyldighet att under loppet af 
de på utträdandet ur kommunalnämd när
mast följande 4 åren emottaga ett återval, 
samt i fråga om verkställigheten och be
ståndet af kommunalstämmobeslut, som öf- 
verklagats utan att diariibevis öfver besvä
ren blifvit till kommunalstämmans ordfö
rande inom föreskrifven tid ingifvet.

Susanna Ivanovna. Berättelse af Ivan Turgen- 
jef. Från ryskan öfversatt af k. Stock
holm, P. A. Norstedt & Söner, 1872.

Turgenjef hörer till de märkvärdigaste 
författare vi känna, ty han synes icke kunna
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åldras: lians nyaste berättelser tyckas en
dast i tragiskt allvar, sedlig höghet och 
enkelt behag öfverträffa de äldre, och Su
sanna Ivanovna är en af de allra bästa. 
Författaren har en egen förmåga att på 
några få blad upprulla en hel tafla af sitt 
fäderneslands förhållanden och skildra ty
per, som icke i andra länder, åtminstone 
gudskelof icke i vårt, hafva någon mot
svarighet, och han utför denna skildring 
på ett så beundransvärdt sätt att läsaren 
snarare erfar en renande känsla af medli
dande än afsky för det falska och förderf- 
vade i de seder, tänkesätt och personligheter 
han framställer. För första gången har en 
af denna författares noveller blifvit öfver- 
satt direkt från originalspråket, och det 
sätt hvarpå det skett kommer oss att ön
ska att Susanna Ivanovna snart måste ef
terträdas af Here, ty hon är en verklig 
prydnad för vår litteratur.

Vi anmäla slutligen följande fortsättnin
gar af vackra och värdefulla arbeten, som 
förut blifvit i vår bokrevy omnämda:

De bildande konsternas historia af Wil

helm Lübke. Öfversättning af ^usta^ -.v.L- 
mark. Sjunde häftet, Stockholm L.
tas förlagsexpedition. Utkommer fu s 
digt i 8 häften à 1: 50. . n.

Det skönas verld II. De bildande 
sternas historia, populärt framstäld a 
Dietrichson, I. (innehåller de orientalis 8 
kens bygnadskonst och något af deras s 
tur) Stockholm J. Seligmanns förlag- 
del utkommer i 8 häften af 1 rdr ^s.

Rom, dess uppkomst, utveckling, ve' s, 
välde och förfall, en skildring för 
siska fornålderns vanor af Wilhelm qq 
ner. Öfversatt af G. Scheutz. Me 
illustrationer. 14 häft. (slutet). StocK 
L. J. Hiertas förlagsexpedition. l’llS 
hela arbetet 14 rdr. . rS;

Martin Chuzzlewits, hans 
vänners och fienders lefnadsöden at ., 
les Dickens. Från engelskan al C. J- 
man, femte häftet. Stockholm, Hæggs 
Pris: 1 rdr.

Esaias Tegnérs Samlade Skrifter. 
dra bandet II. Stockholm, P. 10 
stedt A Söner. Subskriptionspris '°1 
häften 9 rdr rmt.

Blick på pressen
rubrik med 
ämnen som 
behandling,

eller åtmin- 
Hvem har 
hafva talat

Vår vana att under denna 
några få ord redogöra för de 
dagbladspressen upptagit till 
har gjort att vi råkat ganska illa ut för 
Nya Dagligt Allehanda, hvars ovilja vi haft 
den olyckan att i hög grad ådraga oss ge
nom det korta omdöme vi i vårt förra 
nummer fälde om samma tidnings många 
och långa uppsatser om lurendrejeriet. 
Hvad vi erinrade var att författaren till 
detta omfattande arbete, hvars redliga af- 
sigter och stora bekantskap med ämnet vi 
icke hafva velat bestrida, skjutit öfver sitt 
mål, derigenom att han tagit för goda all
deles orimliga uppgifter, hvarpå vi anförde 
ett exempel, som han icke alldeles jäfvar. 
Men nu vill han hafva flere och trotsar oss 
att kunna anföra något vidare. Vi hafva 
sagt att spritlurendrejeriet i Skåne är i 
aftagande och på vägen att upphöra, och 
han slår oss med citater ur riksdagsproto
kollen att det är i tilltagande, 
stone befinner sig i fullt flor, 
nu rätt? Sannolikt båda. Vi

SV;
' 1' ” O , .»•• ßl^

__  talan för denna inior , 
allt mera tillbakaträdande 5

’.aå st"‘ 
dldast6 •

om det närvarande förhållandet, hvaro 
varit i tillfälle att inhemta åtskillig8 
gifter, och han om tillståndet sådan 
var före 1869, då hr P. Olsson 
den omhandlade motionen. Skulle 
på denna bas få föreslå en freds- och al18 
traktat? . att

Nya Dagligt Allehanda klagar *Vver p- 
vi icke synas hafva med tillbörlig 
inärksamhet läsa de'ss artiklar, hvilket 8 
lärer hafva inträffat förlidet år med 
då pågående artiklar i den lappska 
nationella frågan, »i redogörelsen fö1 1 
Samtiden lät oss drifva ungefär motsa d. 
af de satser vi förfäktat». Vi yttra1 ç 
(1871, n:o 9, s. 142), att Nya 
Allehanda »förde en ganska skarp P° 
med norska »Morgenbladet» om 
förhållandena, hvari det förra 
som det synes oss på goda skä. 
mänsklighetens t-- - -----------
lisationen i. 
hvars medfart i grannriket, om också 
laglig, icke lärer hafva varit den ml—
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rdr 75 öre, huru vinner då 
2 rdr 50 öre per kanna?

Om

När sprit i Danmark, 
restitution af tillverkningsskatten, är 

■ —’ 75 öre à 2 rdr, och samma

Ungefär motsatsen till »mensklighet» före- 
oinmer oss vara »omensklighet», och om 

var samtida, emot vår egen uppfattning, 
“odvändigt vill hafva äran att hafva fört 
,? ®n i sådan syftning, så vore det visser- 
'gen otillbörligt å vår sida att bestrida det. 

■ )]l den skämtsamme Kapten Puff, som 
f-i,a„nd roar sig att framställa räknefrågor, 

1 åta vi oss att, à propos den olofliga 
P.1 dimporten i Skåne, framställa en liten 
ntmetisk gåta, ungefär lika intressant som 

antalet kombinationer af bokstäfverna i 
rdet «Dagbladet, 

efter r- ■ 
vJrd 1
Ï®1'1 i (Jeri svenska handeln gäller 2 rdr 

öre à 2 ’
»Dendi'ejaren 
det *r mängden som gör det».

a^m“nna intresset för aritmetiska upp- 
hv'l? y^rar vår skämtare några ord, i

»a» om vi ej misstaga oss, det ligger Cl) ,1 Jo’ OO
droppa allvar på botten:

Sornei: ser man emellertid hvilka frågor det är, 
spf.-r.1 ’åra dagar företrädesvis kunna ha an- 
kiänh a^t väcka den tidningsläsande all- 
Kan?etens uppmärksamhet och deltagande. 
16 },Gn .^uffs gåtor och räkneuppgifter i nr 
Port a riktat postverket med flere riksdaler 
ifPs Olnk°mst af de hundratals svar som den 
lantp.v^rande artikeln framkallat från alla 
getl sandar. Några insända bidrag till lösnin
gar i? Cn e^er annan af tidens stora frågor 
att fj P*"en Puff deremot alltför sällan nöjet 
ädla , ,cm°ttaga. Sveriges kraftfulla söner och 
char , trar roa sig med att lösa rebusar och 
dödaaer 1 en tidpunkt då grundskatterna, 
f|C1,estl'afl:et, arméfrågan, arbetarefrågan med 
”inge samhällets vitalfrågor stå på dagord

Sjor'i'1 8ager Dalin i sin Svenske Argus 
Orat e fordom athenienserna, för hvilka en viss 
ren,,? pöoll på torget skräckliga hårda tal till 
by„„' 'kens välfärd och de farligheters före- 
bOft nde’ soru hotade henne; men detta flög 
'från vädret, och de sjelfkloke vände sig 
fann k onom, att se på barnlekar. En gång 
Dgu^.an på detta rådet: »Friafolk!» sade han, 
<loai "lrian Ceres, Ålen och Svalan gingo for- 

r "t att vandra; de utstodo till sammans 
Hj0 "i1 goda och onda öden, till dess de kom- 
Öfvei. ! » n stor flod. Huru skulle de komma 
gen„ Alen samm genom vattnet, Svalan flög 
hön 10 vädret till andra brädden».., Härvid 
<lå? /"’atom . .. Alla ropade straxt: »Än Ceres 
tade V1' bl6* öet med henne?» . . . »Tänk», sva- 
Sotn "övad tokar ni ären allesammans, 
Pliili 'llu' och frågen efter lappri? Än kung 
han ffvarför fragen I icke snarare, hvad
'Öland r’ SOm ar en mäktig granne? Han utsår 
Ser i ,er oen>ghetsfrön, och tager edra rörel- 

äkt, på det han snart må uppsvälja er» . ..

Ur den riksdag-sredogörelse som professor 
Ribbing nyligen afgifvit till sina valmän i 
Upsala tillåta vi oss att efter referaten i 
Nya Dagligt Allehanda meddela några 
utdrag.

I afseende på regeringens och riksda
gens inbördes ställning yttrade talaren föl
jande omdömen, hvarvid bör ihogkomtnas 
att han, så vidt vi kunna erinra oss, 
under sin långa riksdagsmannabana aldrig 
uppträdt såsom egentlig oppositionsman:

Efter den olyckliga utgången af k. maj:ts 
proposition, oin den allmänna värnepligten vid 
fjorårets lagtima rikdag kom den urtima riks
dagen. Visserligen är det lätt att vara profet 
efteråt, sedan händelsen inträffat, men för den 
som aldrig så lite| var inne i affärerna, som 
man säger, var det ganska lätt äfven före den 
urtima riksdagens början säga, att beslutet om 
dess sammankallande var ett olyckligt före
tag: den saken var åtminstone alla inom An
dra kammaren bekant, med undantag natur
ligtvis af de regeringens ledamöter som der 
hade sin plats. Från den dag konungen vid 
lagtima riksdagens afslutande hade uppläst 
den förklaringen i trontalet, att han var sin
nad, att, om inga hinder inträffade, samman
kalla en urtima riksdag, från den dagen till 
den dag som är betraktades denna åtgärd af 
ledamöterna utaf majoriteten i Andra kamma
ren såsom ett moraliskt tvång, användt för 
att få dem att säga ja till hvad de förut hade 
sagt nej till, och med ett sådant tvång, då det 
icke göres fysiskt gällande, uträttar man som 
bekant hos den svenska bonden icke det allra 
minsta. Den presumtionen har det emeller
tid varit alldeles omöjligt att få ur dem, och 
bäri har ock för dem legat ett tillräckligt skäl 
att i år säga nej om igen till en annan ändring 
i samma lag, hvilken dock lyckligtvis ändå 
gick igenom, och dermed för andra gången 
gifva regeringen besked på att hon ingen ting 
vunnit på den urtima riksdagens sammankal
lande samt tillika visa, att då regeringen hade . 
gjort så stora eftergifter i sitt vid urtima 
riksdagen framlagda förslag åt rotehållarnes 
skyldighet, att hela indelningsverket enligt 
detta förslag hade blifvit mera ett namn än 
en sak, detta hade rotfäst dem i deras öfver- 
tygelse, att blott de hölle fast i med mot
ståndet, så skulle de slippa alltihop och få 
sina skyldigheter såsom rotehållare helt och 
hållet efterskänkta, en i deras tanke förträff
lig sak såsom vederlag för den utsträckta värn- 
pligten. Hela denna affär försvagade regerin
gens ställning i dubbel måtto: den lärde re
presentationen att anse sig ega en makt i för
hållande till regeringen, hvarom Andra kam
marens majoritet, åtminstone förut, just icke 
hade varit medveten.

Kom härefter ministrarnes afgång och åter- 
inträde. Man kan säga, att afgången var för
modligen ett önskningsmål från ministrarnes 
sida, återgången förmodligen en gärd af upp
offring för hvad de ansågo situationen kräfva
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men ett faktum vid denna afgång och. detta 
återtagande var, att k. maj:t hade beviljat af- 
skedet på den af ministrarne sjelfva uppgifna 
grund, att de icke efter urtima riksdagens be
slut ansågo sig i stånd att sköta affärerna, sa 
som de borde. Det andra momentet i detta 
faktum är, att konungen tog dem till baka, 
derför att han efter allvarliga försök att bilda 
ett nytt kabinett icke hade lyckats dermed, 
nästan alldeles det samma — så kan det åt
minstone tydas - som hade han tagit dem 
åter endast i brist på andra lämpliga subjekt.

Följden af dessa handlingar bar emellertid 
blifvit en svaghet hos regeringen, hvarmed in
gen af de nu lefvande hittills i vårt land sett 
någon ting jemförligt: regeringen sitter der, 
emedan ingen har bedt henne gå sin väg. Och 
detta är icke fördelaktigt hvarken för regerin
gen eller den andra statsmakten, som behöfver 
hafva emot sig en makt, som kan begränsa 
henne.

Till slut förklarade hr Ribbing, att lian 
skulle tala mot sin öfvertygelse, om han icke 
erkände, att slutet på denna treårsperiod 
förefölle honom visa eu mera ogenomträng
lig och kanske mera molnöfverdragen hori
sont för den närvarande framtiden än slu
tet af den förra treårsperioden. Preten
tionerna och yrkandena på rätt från riks
dagens sida mot regeringen, och från den 
Andra kammaren mot den Pörsta, hade 
framställs och framstått kraftigare och be
stämdare än förut, i synnerhet efter den 
urtima riksdagen och den upphetsning i 
sinnena denna medföreje. Det är en dis
sonans, hvarmed riksdagen i dessa afseen- 
den hade slutat, utan att någon konsonans 
försonat den. Fordringarne på en omge
staltning i rättsförhållande inom folket i 
synnerhet hafva framträdt skarpare och be
stämdare formulerade än någonsin förut, 

- företrädesvis i fråga om en ny och bättre 
arméorganisation. Den saken har varit 
före och fallit, men endast för tillfället, ty 
alltid kan den ej falla, utan måste lösas. 

yfeO 
först 
säu'

Slutet af perioden har vidare lemnat fra® 
för sig frågan om grundskatterna, om e, 
jemkning i dem och derigenom ock.sä 
sjelfva verket en jemkning i egandera 
förhållandena, en fordran, hvaraf en 
lering redan framkommit, hvars pic 1 
närer blifvit framhäfda. Och bakom <esS^ 
frågor framskymtar i icke dtydliga drag 
om en förändring i landets och städe’® 
förhållanden, allt frågor, som för att lyck *8 
lösas fordra en mycket god vilja, myi, ]U 
insigter och mycken erfarenhet hos ® 
hvilka skola företaga lösningen, och s° ’ 
illa lösta, kunna leda till skakningar ° 
kriser, som kännas ända ned i samhä e 
innersta. Ändtligen har i sjelfva kam’;1 
nes uppträdande i förhållande till reger 
gen och till hvarandra motsatser framti» 
som ännu äro olösta.

Att den första treårsperioden skulle 
ljusare ut än denna var naturligt, ty * 
var endast en början af det nya samha 
skicket, och många ljusstrålar kastades P 

det tilländagångna sta 
ock saknande ®a stats- 

-■ ar*

den samma från 
skicket, hvilket, om 
och förmåga att längre lefva såsom 
form, dock hade lemnat oss ett * # 
i de många politiskt erfarna och dug11®, 
förmågor den samma framalstrat. I sa„ 
ma mån tiden skrider framåt, i samma ” . 
framträder ock det nya och egendoml>r^r 
det nu varande statsskicket: dess konW n 
blifva allt tydligare och tydligare, 
derför är det icke sagdt, att det som 
visar sig är det bästa: deu naturliga g 
gen i all utvecklig är den motsatta, 
stå ännu vid början af dtet nya samh» . 
skicket; detta samhällsskick har ännu . 
på långt när nått sin fulla utvecklas 
dertill fordras kan hända många nya trea
perioder.
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