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UTGTFVEN AF

VECKOSKRIFT
FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR

N” 24.
C. F. BERGSTEDT.

1872.Lördagen den 15 Juni

Nya underrättelser om l’internationale.
Tvlrtk^ ti*18 re<‘an eu hel litteratur om detta 
öfv ,ara sa^s^aP> oc'* åtskilligt deraf är 
gar6ISatt svenska, men nya upplysnin- 

r hafva oupphörligt kommit i dagen, i 
h'örllei‘le*' ' följd af de officiella vitnesför- 
,, 8otn Pa franska lagstiftande församlin- 

föranstaltande blifvit hållna med en 
ett I Personer u»der förberedelserna till 
inOt ‘'^förslag, bestämdt att afvärja angrepp 
a . familjen, egendomen, religionen och 
ttint V8 f,'*f,et> nien i sjelfva verket riktadt 

Internationale.
i vem mins icke ännu hvilken förfärande 
sie *Ler °®h hvilka vidunderliga dimeu- 
£t 'V'1 Jules Favres beryktade cirkulär gaf 
öfv en,la förening och den bestörtning det 
ö«o') framkallade? Vi hafva icke ett 
liv’/.'tr°tt på denna hemska målning, 
derf8 °f'erdrifter lätt föllo i ögonen, och 
de °'q ’cke heller låtit uppskramma oss af 
lHOr'.’^'‘”Sfaldiga olycksprofetior om våld, 
den ^n<1 °ch allmän plundring öfver hela 
fsitt ^lv*f’8Brade verlden, hvaraf mer än eu 
saken'inbillninK. varit, uppfyld. Men 
a[]t å’- i sig sjelf beaktansvärd, och 
kiur(i 1Vaö som tjenar att belysa och för- 
tjella eu märklig samhällsföreteelse för
het ' t,1“Val'atagas och bringas till allmiin- 

^ns kunskap.
‘"'ad' å®fva i en föregående uppsats erinrat, 
att |SOtn foudigen länge varit allmänt kändt, 
den e,?na rörelse tog sin första början vid

a Imänua industriutställningen i Lon

don 1862, men hvad som är egendomligt 
att erfara, är att de från Frankrike dit ut
sända arbetare, hvilka knöt,o de första för
bindelserna med andra länders arbetare, reste 
på kejserliga regeringens föranstaltande och 
bekostnad. Det var vid förbrödringsfesten 
den 5 augusti 1862 som en adress lästes 
från de engelska arbetarne till deras fran
ska bröder, som kommit öfver för att stu
dera icke de tekniska detaljerna utan allt 
som rörde de arbetande klassernas vilkor 
och förhållanden, med förslag till ett ge
mensamt internationell bemödande för lös
ningen af de frågor som närmast intres
serade dessa klasser, men på samma gång 
med allvarsamma uppmaningar till enighet 
mellan industrichefer och arbetare. Det 
var då som de franska arbetarne å sin sida 
väckte det lifligt understödda förslaget om 
bildandet af permanenta utskott i de sär
skilda länderna, för att undersöka frågorna 
och underhålla korrespondensen. Tanken 
utvecklades på ett möte, som hölls i Lon
don 1864, för att uttrycka arbetarnes sym
patier för Polen: det är ingen grund för 
den föreställningen att det internationella 
arbetaresällskapet skulle vara en frukt af 
tysk spekulation, eller att Mazzini haft sin 
hand med i dess stiftande, och med långt 
större sanning har det blifvit sagdt att 
«barnet föddes i de parisiska verkstäderna, 
men utlemnades till amning i London«, 
emedan det var omöjligt att i Paris kunna



höll sig

hölls i 
hvarvid 
tyska, 
Efter antagandet 
man några all- 

snarare voro so-

Genève 
närvoro 
belgiska

upprätta någon centralbyrå. Hvad Mazzi
ni’s förmodade deltagande angår, så har det 
blifvit offentligt förnekadt både af honom 
sjelf, som på det högsta ogillade Inter
nationale's ateism, och af en mängd leda
möter, som lifligt protesterat mot den före
ställningen att arbetarne skulle vilja söka 
någon frälsare utom sina egna leder eller 
följa något främmande initiativ. Säkert är 
att en komité efter det polska mötet ned- 
sattes för att utarbeta statuterna, hvilka 
skulle förekomma till diflnitift afgörande 
vid den till 1766 i Genève utlysta stora 
arbetarekongressen. Det heter i art. 1 
af dessa provisoriska statuter, att förenin
gen stiftas »för att bereda förbindelse och 
samverkan mellan arbetare i olika län
der, som sträfva till ett och samma mål: 
inbördes hjelp, framsteg och fullständigt 
frigörande (affranchissement) för de arbe
tande klasserna. Den provisoriska styrel
sen borde inleda förbindelser med alla ar
betareföreningar och utsätta plats för de 
årliga kongresserna. Generalrådet skulle 
ha sitt säte i London och bestå af främ
mande arbetare från alla länder, hvilka hvar 
och en skulle inleda förbindelser med sina 
hemmavarande. Mr Reybaud, sekreterare i 
akademien för de sociala vetenskaperna, 
yttrade i Franska Institutets januari-sam
mankomst om denna urkund, att den var 
ett monument af den yrsel åt hvilken ar
betare blott allt för mycket älska att öfver- 
lemna sig, men något mildrad af engelsk 
betänksamhet och sundt förnuft. Den pa
risiska sektionen öppnades i januari 1865 
och mottog utom egentliga yrkesmän äfven 
läkare, konstnärer, publicister o. s. v. Sa
ken fann bifall i de parisiska frimurare
logerna, men massan af 
ännu på afstånd.

Den första kongressen 
den 4 september 1866, 
sextio franska, engelska, 
och italienska delegerade, 
af stadgarne diskuterade 
männa frågor, som dock 
ciala än politiska; på programmet stodo 
Polens återupprättelse och utvägarne att 
tillintetgöra den ryska despotismen i Europa, 
men dessa ämnen kommo ej under öfver- 
läggning, icke heller religionen och dess 
inflytande på arbetsklassens ställning. Der- 
emot beslöts att en inskränkning i arbets
tiden skulle anses för det första steget på 

vägen till arbetarnes emancipation, att 
timmar skulle vara den normala arbetsd» 
gen, samt att nattarbete och qvinnornas sv^ 
selsättning i fabriker borde undvikas. A> 
betareföreningarne förebrådde kongressa^ 
att de sysselsatte sig för mycket med ög»11^ 
blickets smågräl: man borde ställa må6 
högre och syfta till hela arbetsklassen 
emancipation. Sällskapet skulle befolg 
men icke leda den kooperativa rörelse ’ 
och på de franska delegerades förslag >° . 
ordades den direkta beskattningen såsom 
Neufchåtel. Noggranna statistiska tabe 
borde uppgöras öfver arbetarnes ekono 
ska ställning i de särskilda länderna. h<as 
kongress skulle hållas i Lausanne. ,

Sällskapets inflytande började redan 
jande året visa sig på arbetsinställninga*1’^ 
Bronsarbetarne i Paris gjorde början, ® . 
den parisiska sektionen sökte unders 
för dem i England, Schweiz, Italien ° 
Amerika. Från England erhöllos 
francs, som tvungo arbetscheferna att g‘ 
efter. Likaledes gåfvos understöd åt »i 
tarne i Roubaix, Amiens och Marseille-

Vid kongressen i Lausanne, som °PL 
nades i September 1867, infunno sig 
delegerade från de uppräknade lände11 
Här bestämdes afgiften åt centralföre’11 
gen till 10 centimes om året, allm®11^ 
uppmaningar afgåfvos för befordrande*- 
det kooperativa systemet, och för ’ol(|et 
gången uttalades (res. n:r 4) att »uD 
industriens närvarande ställning, s0II!-j8 
kriget, bör man hjelpa hvarandra att 
arbetslönerna, på samma gång som 
skulle arbeta på uppnående af det h°c> 
målet, hela salariatets undertrycka»1 
Dess utom utlät sig- kongressen om 
fostran: den borde vara »vetenskaplig» 
fessionel och produktiv» samt såsom, 
element upptaga verkstadsskolan, ^Ci.8j 
atelier, ett system som i synnerhet bi» . 
i Belgien. Staten skulle endast hafva f 
att blanda sig i denna angelägenhet, 
familjefadren vore ur stånd att UPP 
sina åligganden. Religionsundervis» 
förkastades i alla händelser. Kongr®3^, 
hade äfven sina funderingar på ett 
fäldt språk, och den ansåg till en börja» 
»en allmän reform i rättskrifningen s 
kraftigt bidraga till folkens enhet och . 
derlighet». Politiken hölls tills vidare 
got till baka, staten borde inskränka® 6. 
sina enklaste funktioner, såsom verksta

arbetare
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a de af medborgarne voterade besluten, 
°. sätta sig i besittning af alla cirkula- 

otis- och befordringsmedel, banker, kana- 
e&î jernvägar, o. s. v., för att kunna upp- 
a va alla de större bolagen och deras mo- 

f°iL°^ Domaremakten skulle utöfvas af 
j *et genom utsedda delegerade, som bor- 

utforska brottens anledningar och icke 
(.0,tna blott efter nakna fakta. Kongressen 
fr i ?en * Genève samtidigt församlade 

edsligan borde verka derhän att förklä
tt611 1789 om de menskliga rättighe-
tji|na blefve en sanning; en utsträckning 

alla af den politiska rösträtten, äfven 
ta afskaffandet af de stående arméerna,

j Sa®S vara ett de verksammaste med- 
8 för de arbetande klassernas frigörande 
C. utrotandet af proletariatet.
•lan hade sökt göra troligt att förenin-
11 hvad Frankrike angår hade en bona- 

^tatistisk karakter. För att freda sig från 
nna beskyllning företog sig en del af den 

artaiska sektionen i november 1867 att 
g|{ a en liten manifestation mot den fran- 
ß..8. ’uterventionen i Italien. Samtidigt 
de^a<^e ^reningen röra på sig i andra län- 
> ’ för att sålunda visa hvad hennes star- 

ta'ganisation förmådde.
fö la,lska regeringen började då att mot 
s bligen använda strafflagens förbud mot 

8tUankomster af mer än 20 personer; 
tilfra medlemmar pliktfäldes och dömdes 

Dingre]se, och sektionsbyrån upplöstes, 
Uvo^et emellel'tid icke hindrade den att å 
Da organisera sig under annat namn. Den- 
för. a förföljelse var mycket nyttig för 
ja(lgn'n&e|is utbredning, och först då bör- 

den vinna sympatier bland de stora 
^fSs°rna. Också hette det i sektionens 
sten ^e^Se kongressen ' Brüssel om hö- 
ifrå 1868: »Regeringens trakasserier, långt 
be/1 döda 1'Internationale, hafva gifvit 
af c6, en nyG l'f genom att bryta tvärt 
ar| KeJsaredömets osunda koketteri med de 
des ande klasserna.» På samma gång gjor- 
reri 8,1 stor insamling till fördel för mu- 
fjn artjetarne i Genève, hvilka derigenom 
J»a?° Damgång i sin strike; endast från 

jj8 sk°la de hafva erhållit 10,000 francs.
de p’.ISsel‘kongressen var mer besökt än 
into De ekonomiska frågorna
grai£° som vanligt främsta rummet på pro- 
bei...,n?et> arbetsinställningarna förklarades 
kan toch nödvändiga i striden mot 

81et, men underkastades en viss ord

ning, i det hvarje sektion skulle hafva en 
skiljedomstol, som skulle afgöra om och 
när de borde ega rum. För öfrigt uttala
de kongressen sin åsigt att alla maskiner 
och arbetsverktyg borde genom de koope
rativa föreningarna och den inbördes kredi
ten förvärfvas till fördel för de arbetande 
klasserna. För undervisningen var man 
högst intresserad, emedan man funnit att 
den djupa okunnigheten hos de nuvarande 
arbetarne var till stor skada för hela klas
sen. Arbetstimmarne borde inskränkas. 
Dess utom beslöts att kommunikationsleder 
och skogar, liksom grufvor, stenbrott, sten
kolsfält, jernvägar och sjelfva åkerjorden, 
borde vara samhällsegendom. Slutligen ut
talade sig mötet för önskligheten deraf 
att alla sällskapets medlemmar inginge så
som bolagsmän i kooperativa föreningar.

De socialistiska tendenserna trädde nu 
mer och mer i dagen; församlingsfriheten, 
som medgafs i Frankrike under kejsardö
mets sista år, underlättade föreningens verk
samhet, och rösterna blefvo djerfvare i sam
ma mån som massorna tillväxte. I no
vember 1868 utfärdades ett manifest, hvari 
såsom »oförenliga med sanningen, rättvisan, 
moralen, menniskaus oafytterliga rättigheter 
och arbetsklassens fullständiga frigörande» 
förklarades »all slags monarki, liksom alla 
oligarkier, teokratier och envälden»; man 
förklarade 1’Internationale för en allmän, 
social och demokratisk republik, som om
fattade alla de af den revolutionära Paris
kommunen 1793 i dess manifester uttalade 
grundsatser och förfoganden.

Samtidigt härmed fingo arbetsinställnin
garna en starkare fart ; lokalkomitéerna upp
muntra dem och sända penningeuuderstöd, 
ehuru allt annat än frikostiga. Från Lyon 
qvitteras 1323 francs såsom bidrag till der 
varande sidenväfvares strike; talrika an
sökningar om understöd ingå från alla håll; 
hvitgarfvarne i Paris, som gjorde strike om 
våren 1869, anhöllo om hjelp, och de pari
siska arbetareföreningarna Chambre fédérale., 
såsom dessas byrå numera kallade sig, 
upplade för detta ändamål ett lån på 40,000 
francs, mot obligationer à 1 francs hvar- 
dera och räntelösa. Huru deiina ovanliga 
finansiella transaktion lyckades, hafva vi 
icke kunnat erfara.

Nästa kongress sammanträdde i Base) 
om hösten 1869. Der infunno sig 80 om
bud, hvaraf några från Spanien och Ame-
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rika. Programmet hade nu blifvit mera 
radikalt än till förene : man satte redan i 
fråga att organisera ett väpnadt motstånd 
mot det ordnade samhället, men hufvudsa- 
ken var allt jemt att ordna de sociala an
gelägenheterna, privategendomen och arfs- 
rätten. Kongressen tillerkände sig rätt att 
afskaffa all enskild eganderätt till jord och 
förklarade denna åtgärd oundgänglig. En
dast 4 talare, deribland Tolain, vågade för
svara eganderätten, som också föll med 54 
röster. Arfslagarnes afskaffande följde så
som ett korollarium af detta beslut: protokol
len nämna Varlin och Bakunin såsom de
ras ifrigaste vedersakare, men enhällighe
ten var i denna punkt vida mindre än i 
den förra. Briissel-komitén hade uttalat sig 
för arfsrättens qvarstående, ehuru med be
tydliga inskränkningar i afseende på slägt- 
skapslederna, men deras argumentation 
gjorde ringa intryck. Med 32 röster mot 
23 förklarades arfsrätten orättmätig; 17 af 
de närvarande afhöllo sig från voteringen.

Det ödesdigra året 1870 fann Interna
tionalen» medlemmar i full verksamhet; så 
snart den kejserliga regeringen började sina 
förberedelser till det bekanta plébiscité! 
den 8 maj, satte sig en mängd komitéer 
i rörelse för att motverka det, och äfven I 
bland internatioualens medlemmar utsågs 
en komité, som utfärdade en uppmaning 
till dem att rösta med tomma sedlar. Hem
liga agenter stälde till några bullersamma 
uppträden här och der i landet, men fede
ralrådet protesterade mot all delaktighet 
deri, på den grund att sällskapet allt för’ 
väl kände att arbetsklassens lidanden voro 
mera af ekonomisk än politisk natur, samt 
att man derföre icke borde spilla sin tid på 
komplotter. Dagarne före krigets utbrott 
voro några medlemmar anklagade för del
tagande i hemliga föreningar och dömdes 
till några månaders fängelse, hvarjemte 
föreningen förklarades upplöst.

Assi förnekade inför krigsrätten i Ver
sailles att han deltagit i anordnandet af 
några strikes, men handlingarna visa att 
han och hans vänner ända sedan början 
af året utvecklat mycken verksamhet för 
att åstadkomma sådana, och att han sär- 
skildt hade en mycket nära del i de be
klagansvärda oordningarna i Creusot. Pa
ris var utsedt till samlingsplats för kon
gressen 1870; man vet hvilken rol inter

nationalen spelade samma höst och den 
följande våren. . .

Om föreningens religiösa och socia 
åsigter behöfva vi icke vara vidlyftiga; de9’ 
ateistiska tendenser äro allmänt kända, o 
allt hvad vi i dessa ämnen redan medu 
lat (se N:o 45 för 1871) finna vi bekrMj 
tadt i en uppsats af advokaten Lefort 
appellatiousdorastolen i Paris uti Journ 
des Economistes för april detta år, u 
hvilken flere af ofvanstående uppg’”^ 
äro heintade. Föreningens hela progia 
kan sägas innefattas i följande 12 punkt®1’ 
som i en af dess tidningar, ÏInternatton“ 
framlades såsom önskningsmål vid de a 
männa valen i Frankrike 1869. 1- 
häfvande af de stående arméerna och 8 
män folkbeväpning; 2. Indragning ° , 
slagen för den offentliga religionsvard6^ 
åtskiljande af kyrka och stat ; religiös 0 ■ 
filosofisk lärofrihet; 3. Fullständig ret<,rl'1[11 
lagstiftningen: embetstnänuens val 
allmän omröstning och för viss tid; 111 
rande af jury för både civila och 
mål; 4. Allmän, obligatorisk och kostna^ 
fri medborgerlig undervisning; ersättn • 
af staten för barnens underhåll under 3 
tiden; 5. Borttagande af förmonsrättio 
terna för de vid universiteten examiner8 
6. Associationsfrihet; 7. Föreningsl1'111 ■ 
8. Press-, boktryckeri- och bokhandel3 
het; afskaffande af stämpelafgift och 
gen för tidningar; 9 Personlig frihet, 8 
ranterad genom alla embetsmäns !llpr0- 
risrhet, oberoende af deras rang; 10- -,
gressiv inkomstskatt, afskaffande al 8 
ser och alla slags indirekta skatter;
Liqvidation af statsskulden ; 12. Expr°P’ ̂ )S 
tion af alla finansiella bolag och 8,8 fi 
öfvertagande af banker, kanaler, jeriib811 ( 
assuransanstalter, grufvor o. s. v., 1°* 
ställa dem till allas förfogande, samt * 
munernas, departementens och koloni®1 
befrielse från allt statsförmynderskap 
fullständig rätt att förvalta sina angeDe )tl 
heter genom valda ombud. All dip'°. 
skall afskaffas och uppkommande tv,s 
staterna emellan slitas genom en 11,1 
tionel skiljedomstol. Redan Genève’ 
gressen antog som Internationalen» ^t(1 
tecken den röda fanan, med inskrift i , 
bokstäfver: “Inga rättigheter utan pl'e 
inga pligter utan rättigheter». ' 1 , ffvi1 
sett, huru dess läror småningom *’1 
uppstälda. En af föreningens egna
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och arfsrätten: »den der icke 
- ---- ----- er ata»; och derma sat.s

ovilkorligen till en annan, nemligen 
yarubytet skall hvila på ömsesidighet 

' irrens. Handeln, såsom 
förklaras vara full af försåt

J’ar yttrat att dess historia sönderfal-
• 1 två perioder. Hen första, den »pa- 

o'ch a”’ om^attan^e tiden från början till
med kongresserna i Genève och Lau- 

g "ne’ har karakteren af mutualism eller 
^sesidighet d. v. s. solidaritetens in- 

li'ânkning till en garanti för fritt afta- 
r e. och fritt beslutna uppgörelsers utfö- 

üe- Den andra perioden, som daterar
* irau franska regeringens inskridande 

leî ■ San'fu,1det, kallar han den »rysk-tyska»; 
Klid'"1^611 c‘ess anKelägenheter hade då 
tiiif,'!' ,^e danska arbetarne ur händerna och

a ht de belgiska; karakteren af denna 
v;-| 1 ar kommunismen eller auktoritets- 
afd T- synes häraf att den franska 
gisk var mindre radikal än de bel-
at ■ a .°Ch tyska; han hade protesterat mot 
f-^stförklaringen i Geneve och yrkat på 
Utt®n'”Kens passivitet i politiska saker, samt 

khgen förklarat att den internatio- 
Pgp^l^rbetareforeningen icke borde vara 

e»?', hafva sett huru föreningen utdömt 
n‘lon,s- °ch arisrät 

leder 111 ’c^e ’’e^ei
att , 
OC1 . —“uj'uei SKan 
, 1 icke på konku 

Ocf “U är, förkla
”an Sïek; ingen bör rikta sig på en an- 
skau aekostnad, och varornas bytesvärde 
prjSe e,lsamt bestämmas af produktions- 
nOtr ' Föreningens ekonomister kunna ej 
före ”'döma den osäkra vinsten, som är 
“krii'1^ nied det fria varubytet, och det 
att h ’"stånd» som uppkommer derigenom 
så|ja V?r och en vill köpa så billigt och 
hjei' dyrt som möjligt. Sparkassor, sjuk- 
välJjS ”reningar, försäkringsanstalter och 
fö1.(t|!"fi”hetsiiirä.ttningar inbegripas i samma 
f°i'd'il,,e'Se ' ra^tvisan och ömsesidigheten 
gas Htt ’nSa tjenster gifvas eller motta- 
l)en '””10rlunda än till sitt verkliga värde. 
skrifv J)°l’’a8ka ekonomien är lika illa an- 
arbet t'1 ut°mlauds som hos den svenska 
°iH<l'S^'ll'ei1 NU8 Nilsson: hon missleder 
»ar Otnet genom falska uppgifter och vi- 
f°rn),nti<' bvarje dag sin vanmakt att re- 
tern^1'* sarnhället. Vi hafva sett att In- 
brik', l?Da’e v‘ll rycka qvinnan undan fa- 
Mv’ sora anses förnedra henne och 
liga V i “Ppfyllandet af hennes moder- 
blifvit ‘d else: denna åsigt har i synnerhet

®ed mycken styrka framstäld af de 

; franska delegerade och vitnar fördelaktigt 
om den naturliga ridderligheten i den fran
ska nationalkarakteren. Den tyska socia
lismen har icke samma höga uppfattning 
af qvinligheten, och en af dess förnämsta 
sakförare, Bebel, påstår att qvinnan med 
högst få undantag är alldeles oduglig för 
samhällets förnyelse, emedan hon »är en 
slaf af alla möjliga fördomar, full af allt 
slags sedlig och kroppslig hysteri, och så
ledes endast kan blifva en stötesten för 
framåtskridandet». Underlägsen som qviu- 

I nan är, både andligt och fysiskt, skall hon 
aldrig lära sig förstå det stora och sköna i 
sin emancipation. Samhället måste göra 
en ansträngning för att rycka henne ur 
den försoffning i hvilken hon finner sig 
så väl; med henne sjelf måste man an
vända den peremtoriska resonen mot de 
gamla slafracerna, socialismens käpp, mo
raliskt i alla händelser, möjligen äfven fy
siskt och i bokstaflig mening!

Internationale’s organisation är väl värd 
uppmärksamhet, och det yttrades med all 
rätt af ett vitne vid undersökningen om 
anledningarna till upproret i Paris den 
18 Mars 1871: »den lätthet med hvilken 
denna mycket enkla maskin synes röra sig 
kan endast förklaras genom den ovilkor- 
liga lydnad hvilken alla dess anhängare äro 
underkastade».

Det första elementet är sektionen — 
man har bibehållit denna benämning från 
den första Paris-kommunen; vidare fede
ralrådet, hvaraf sedermera namnet federe- 
rade under den sista kommunen; slutligen 
general- eller centralrådet. Kongresserna 
motsvara den lagstiftande församlingen, 
emedan dem tillkommer att votera de be
slut hvilka generalrådet sedan har att 
bringa i verkställighet. Sektionen, »le type 
de la commune», d. v. s. förebilden för 
kommunen, består af medlemmar ur alla yr
ken; der diskuteras alla frågor som intres
sera dem. Ett visst antal sektioner bil
dar ett federalråd, eller, om de äro mycket 
fåtaliga, en lokalkommité, som korresponde
rar med federalrådet och bringar dess be
slut till sektionernas kunskap. Hvarje 
sektion kan ensam eller i förening med 
andra sända delegerade till kongressen. 
Så snart en sektion bildar sig, skall ge
neralrådet derom underrättas, hvilket, om 
det så finner för godt, kan förbjuda före
ningen.
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Federalrådets ändamål är att icke alle
nast förbinda sektionerna sins emellan utan 
äfven tjena till samband mellan dem och 
generalrådet. Federalrådet tillhör att be
vaka arbetarnes intressen, tillse att aflö- 
ningarna icke nedtryckas, rådslå om lämp
ligheten af arbetsinställningar och filial- 
afdelningar samt bringa generalrådets be
slut i verkställighet, hvarförutan det har 
till åliggande att göra propaganda bland 
arbetarne i sin ort, samt att sköta affä
rerna. Hvarje månad skall det till gene
ralrådet insända en rapport om federa
tionens affärsställning och tillika in
sända berättelserna från de särskilda sek
tionerna. Federalrådet består af fem kor
responderande medlemmar, en skattmä
stare och en sekreterare.

Den högsta myndigheten är som sagdt 
öfverlemnad åt generalrådet, som har sitt 
säte i London; de särskilda nationerna 
representeras här af arbetare, hvilka bland 
sig konstituera en byrå, bestående af en 
president, en generalsekreterare, en skatt
mästare och en sekreterare för hvarje land 
der det fins afdelningar af internationalen. 
Genom sina kommunikationer med special- 
sekreterarne för hvarje sektion får gene
ralrådet upplysning om allt hvad som till
drager sig inom de arbetande klasserna. 
Ledamöterna i generalrådet nämnas af den 
årliga kongressen, sedan redogörelsen blif- 
vit läst öfver arbetena för året.

Detta utskott har en mängd af åliggan
den : att inleda gemenskap mellan alla 
möjliga arbetareföreningar, samla alla in
sända handlingar, utgifva en kort redogö
relse på Here språk för föreningens arbete 
och slita uppkommande tvister mellan de 
särskilda sektionerna. Hvar tredje månad 
låter det kungöra sina beslut, och hvad 
som kommer till dess kännedom rörande 
arbetarnes angelägenheter, strikes, arbets
löner, kooperativa verkstäder, och allt an
nat som kan intressera de arbetande klas
serna; dessa uppgifter spridas sedermera 
genom föreningens tidningar.

De 1866 antagna stadgarna hafva sedan 
dess undergått föga förändring. Vi nämna 
endast att vid kongressen i Basel uppma
nades sektioner och filialafdelningar att 
inom sig afskaffa presidentskapet, såsom 
påminnande om monarkien och, genom det 
företräde som dermed var förenadt, stri
dande mot demokratiens grundsatser.

i 
">k°a

L us aå o lka
, skulle tillh^

Dess tillgångar i Pen!11^gUs 
, »Lura, men förening 
hafva erkänt att bl 1 , 

•dentligt 0C

i veckan-
Intern“ttitÄ 
vore att 
förstånd:

Denna organisation med sin elastis a 
ram är förundransvärdt väl beräknad Pa 
att kunna upptaga ett stort antal anhän 
gare, och hvarje medlem har åliggande a^ 
värfva sådana inom sin närmaste om?, 
ning. Hvarje medlem får vid sitt inträ 
i föreningen emot 50 centimes ett pa 
gelska tryckt kort, som sändes från Lon 
don och kostnadsfritt förnyas hvart an 
hvarpå är inskrifvet hans namn, titel, 
tum för hans ledamotskap och den erlag 
årsafgiften, äfven som namnen på de sa^ 
skilda sekreterarne; på baksidan läses 
på franska, tyska och engelska språken 
digeradt utdrag af föreningens stadgar, 
att bekosta proselytvärfningen har hvaO 
sektion sin egen kassa, som underhall®3 
dess medlemmars års- eller månadsbidia?’ 
hvilket belopp bestämmes af dem SJ® 
för Paris, Lyon och de större städerna * 
det 10 centimes i månaden, för de in»1 
något lägre. Af de 50 centimes hvaid® 
inträdeskortet löses behåller sektionen 
och skickar de öfriga 10 till generalrå 
Denna myndighets utgifter, arvode lör 6 
reteraren, trycknings- och korrespond® 
kostnader o. s. v., betäckas genom en 
män årlig afgift af 10 centimes på Pe 
sonen.

Den franska författare som vi här 
största delen följt beräknar antalet ai 
tidningar och tidskrifter som Internatio®® 
disponerar för utbredandet af sina 
till 34; det finnes af denna litteratur 
och med i Spanien och på Baleariska , 
na ; det är endast Sverige bland de ®1' 
serade länderna som deraf är i sak°aer 
men det säges uttryckligen att sekL° n. 
finnas äfven i vårt land, liksom * ' 
mark. Om antalet af medlemmarne 3 
vi icke yttra oss: det uppgifves så 
2| till 8 millioner, hvaraf ens 
Tyskland. Dess migaugar i po„-- 
hafva aldrig varit stora, men föreniy» 
egna medlemmar 1___ _____
gen äro ytterst ringa, inflyta oor< 
måste ofta med hotelser uttvingas. 
dem försäkrar att vid byrån 
på sin höjd 10 à 15 francs

Att längre oroa sig för 
såsom en förstörande makt 
på menniskoslägtets sunda w»«-- . 01 
samverkan bland alla de särskilda 10 
till att göra krig mot eganderätten,
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éluder olikheten i deras seder, lynnen, 
srn 'an^en ock *ntressen- En arbetsin- 
ett n'ng kan ju icke komma till stånd inom

. enstaka yrke, utan att arbetarne i de 
fö^a yfkena> hvilka derigenom få sina 
pba^uheter fördyrade, måste känna ett 

ehagligt inträng: än mindre är det möj

ligt att på en sådan bas uppsätta en so
lidaritet emellan olika länder. Den farli
gaste fiende socialismen har är emellertid 
upplysningen, och det är derföre med all 
rätt som Internationalens anhängare be
trakta den politiska ekonomien med sä obli
da ögon.

Litteratur.
K rskjellige Aandsretninger i Norge. Fire 

Wed rag holdne ved Universitetet i Up- 
a * Vinterterminen 1871. Af Dr E.

'■ B- Horn. Upsala, Edqvist, 1872. Pris 
1 rdr.

6,1 uPPmarksamhet som det norska stor- 
land^etS förhandlingar nyligen väckt i vårt 
So kar gjort det naturligt att allt annat 
ger !°rer brödrariket på denna tid tilldra- 
a 81g ett lifligare intresse än vanligt. Vi 
till ° d®>'före icke otjenligt att denna gång 
häfi n*il’mare betraktande upptaga det lilla 
leo-. ° ‘1Vars titel vi nyss angifvit, som länge 
var'\ P8 öord, derföre att andra saker 
Mil °88 narm8re ora hjertat. Det inne- 
^en' *c^e lnycket nytt e^er djupsinnigt, 

det har den stora förtjensten att i 
bastig öfversigt gifva oss en gan- 

Vås dski,dlig bild af det norska samfuuds- 
helttlae^8 utveckling, och derjemte på ett 
håg • ov^ntadt sätt kasta åtskilligt ljus öfver 
fått * s'tf°r af det norska folkväsendet, som 

särskild märklighet under den sista 
p. “”gsdebiitten.

bak 01Ja^a>'en, som icke går längre till 
8V . 1 Norges öden än till föreningen med 
ahinÄe’ genast i början den riktiga 
Ugej n*n8etl> att tiH ett litet, afsides be- 
khltu sasom Norges komma de stora 
dc ens rörelser sent och svagt, liksom 
k'^entriska i'ingarne kring en i vattnet 
tyg sten, eller vågsqvalpet efter ett far- 
Utp|.« Orst efter en lång stund och i nästan 

sk>ck hinna till de aflägsnare de- 
^hleh '*• Vattenytau- Detta förhållande har 
de er.t'tl för betraktaren den fördelen att 
"en a.^10nella egenheterna bättre falla i ögo- 
Sopj 'l.u det är händelsen på sådana orter 
getls J'Sga närmare den europeiska odlin- 
pel Jlan»punkter. Så är det väl till exem- 
gisk^ resande, som icke i de större bel- 
efte,, Ederna haft en ledsam för- och

8tnak af Paris, hvilken hindrat dem från 

att varseblifva en mängd intressanta drag 
i det ilamiska folklynnet, som endast efter 
en längre iakttagelse framträda för betrak
telsen. I Norge mötes ingen sådan odlin
gens och sedens enformighet, utan det ka
rakteristiska faller genast på ett oförbehåll
samt och uppfriskande sätt i ögonen. Vi 
lägga dertill en annan tanke, som vi kanske 
gjorde bäst att bevara för oss sjelfva, emedan 
kanske endast få af våra läsare skola finnas 
benägna att dela den. Det har ofta före
kommit oss att den stora centrala kulturen 
sliter på individerna och sträfvar att på 
visst sätt tränga personligheten till baka, 
och vi hafva då sökt att trösta oss med 
den föreställningen, att det är hos de smärre 
folken, som bo tillräckligt ur vägen för att 
icke betäckas af dammet från den stora 
andliga farleden, men icke så långt att 
icke ljudet af de för dagen herskande idé
erna dämpadt och mildradt hinner deras 
öra, som nya förfriskande källflöden skola 
uppspringa, när de stora vattenloppen äro 
utsinade, eller att, med andra ord, dessa 
smärre nationaliteter äro för den stora kul
turen hvad landsbygderna äro för städerna 
hvilka de omgifva, som snart skulle dö ut, 
om de icke från provinserna hemtade friskt 
blod och oförstörda beståndsdelar.

Vi älska att tro, att äfven de nordiska 
samhällena äro en sådan andlig reserv, på 
hvilken verldskuituren efter en längre eller 
kortare tiderymd behöfver falla till baka. 
Hvem vet om icke den ensidiga, trång 
siuta, egennyttiga och genstörtiga skan
dinaviska bonden ännu, liksom de gamla 
normanderna, har ett ord att språka med 
aristokratien i Europas stora stater? Det 
är icke träskedarne, vadmalsrockarne och 
de pittoreska folkdrägterna, hvilkas försvin
nande förefaller vissa poetiserande turister 
så öfvermåttan beklagligt, som bilda denna 
friska kärna i folklynnet, ännu mindre den
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politiska genstörtigheten hos representatio- ) 
nernas landtpartier. Allt detta är blott ut
sidorna; så önskvärdt det vore, att vår all
moge ville bevara det som är verkligt 
vackert och förnuftigt i dess vanor och 
seder, samt i allmänhet beflita sig om tarf- 
lighet och undvika prål, så litet sannolikt 
är det att en återgång till den patriarkali- 
ska oskulden skulle kunna ega rum annat 
än så vida samhällets högre klasser deri 
gåfve föredöme. Och hvad den politiska 
separationen beträffar, så bör man hoppas 
att det goda vettet och den bättre insigten 
småningom skola taga ut sin rätt, utan att 
det sant genuina i karakterer och tänke
sätt derigenoin blifver lidande.

Man kan lätt förstå, hvilken mängd af 1 
nya tankar och sysselsättningar måste tränga 
sig på ett folk, då det efter så många 
sekler återvinner sin politiska sjelfständig- 
het. Den gamla tidens ordning dugde icke 
längre, nya lagar måste stiftas, förvaltnin
gen och finanserna ordnas på helt andra ' 
grunder. Allt detta upptog tankarna un
der den första tiden, men man får derföre 
icke föreställa sig att det politiska intres
set till en början gick utöfver en ganska 
trång krets: till det egentliga folket nådde 
det icke på länge. Bland de bildade herska- 
de, säger författaren, på denna tid en fransk 
frihetsanda, blandad med en viss, något 
grof tysk sentimentalitet, allt samman i för
ening med en stark nordisk national stäm
ning. Det var Rousseau’s protester mot i 
det förfinade samhällsväsendet som tills 
vidare gingo igen under formen af en viss I 
ovilja mot allt hvad som kom från Köpen
hamn ; man kände ett behof att vara äkta 
norsk i seder och tänkesätt, äfven med 
fara att blifva rå och otymplig. Man be
mödade sig att ur språket aflägsna den 
danska vekligheten och ur det gamla thron- I 
dermålet återföra det skorrande r-ljudet; 
man ville hafva all ting redbart och hand- I 
gripligt, välfägnad och handslag, och det . 
föll sig icke så noga med den goda sma
ken i de lustiga visorna och de muntra 
berättelserna, som jemte tobakspipan och ' 
punschbålen utträngde de finare soiréernas 
och thésällskapens bildade konversation. 
Med patriotismen och vänskapen tog man 
det litet högtidligt; i alla sällskap skulle 
sjungas fosterländska sånger, lika mycket 
om det lät fult eller vackert, och mycken 
sällskaplig vältalighet spildes vid brorskå-

orät*' 
t, sS' 
finare

utmärkande
__ , ... i han sUg ett

och, såsom vi tro, ine
sinne. Det kan vara
efter mer än en mennisk0 g

»Norges Dæmring» och V' e‘ ’‘ta 
-- 1 j rät1

teat®1, 
ocb

lame på det äkta brödrasinnet, den ',elp 
fasta tillgifvenheten. Dessa ädla käns o. 
måste vattnas grundligt om de skulle tu 
vas, och uthållighet i dryckesgillen betra _ 
tades såsom fornnordisk dygd. Omatt ig 
heten och öfverdrifterna i detta a*see^n, 
stodo icke illa till samman med stol 
språkslöshet och tarflighet i andra afsee 
den, i bostädrr, klädedrägt och henm1^ 
comfort, liksom i litterär smak och P°e 'r(> 
inspiration. De patriotiska sångerna 
simpla nog, och de läsandes smak vai ‘ 
tillfredsstäld : Lafontaine, Spiess, KotzeJ 
och konsorter — tout comme chez nou3,

Det bästa och mest berättigade i , ' 
nationalitetskänsla fick sitt uttryck i " 
land. Vår unge norman går försigtigt 
alla de opinionsyttringar mot Sverige 
fingo rum i denna skaldehänförelse, ° 
skola samvetsgrant följa hans exemP® ’ * 
tiden för Wergelands friskaste verksa»1^^ 
var ett sorgligt tidskifte i unionens b|S 
ria. Vi kunna un mera också beti»«° denna i många afseenden högt beg»1 
skald med helt andra ögon än den # 
gående generationen och göra full rHl g, 
åt den friska, lefnadsglada, nästan 
liga hänryckningen öfver Norges stora1 
fjellnatur, öfver det fria bondelivet, 
till och med åt det hederliga trotset 5 
yttrar sig i verser såsom denna:

Vi gamle Kjiempestammens Skud 
med nye Frihedshatte, 
vi Nordmænd prise maa den Gud, 
som her vor Vugge satte. 
Ja. sidder ei den Nordmand godt 
paa Odelsager, lig en Drot, 
mens andre Stedcr svedig Hud 
til Herrepidsk maa skatte?

På denna obändiga norskhetsifver, 
vis och i många afseenden kortsynt 
som allt zelotväsende, kom Welhaveiis 
smak och skarpare kritik såsom ett va^0' 
de återhåll. Det fattades icke heller ho>^ . 
sinne för de stora i 
Norges land och folk, men 
med andra ögon (...., 
djupare 
att nu, 
omläsa 
blodiga persiflage deröfver i den 
sonnettcykeln, och vi hafva må - 
att efter så lång tids förlopp företiäu 
se den komiska sidan i det stora 
kriget 1838 mellan WergelandianeH16
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V'elhavens anhängare, i anledning af den 
andra representationen af Wergelands dra
matiska arbete »Campbellerne». Kristiania- 
teatern har äfven i senare tider varit en 
skådeplats för liknande strider af en lik
nande anledning, men de kunna i storhet 
nnh eftertryck på intet vis mäta sig med 
et beryktade »Theaterslaget».

De båda stridskämparne hafva för länge 
s^dan slutit fred; öfver den först stupades 
giaf växa redan höga träd. Men de sup- 
P ei’a hvarandra såsom färg och teckning i 
611 tafla, och vid sidan af Wergelands dryga 
?c 1 tvärsäkra odalbonde tittar det hemiig- 
etstulla fjellet uti sin djupa och innerliga 

melankoli fram i den sköna dikten af 
" elhaven :

H0it over de Nordskc Dales Prägt
et Rige bland Skyer er vidt udstrakt,
°g Klipper haeve sig der igjen 
af Odemark og af Kjern paa Fjeid, 
°S Sneens Topper brede sig hen 
Paa alle de sorte Klippers Knæ, 
og over de voxende Kildevæld 
har Isen lagt den taarnede Bræ.

Paa Odemark, under Joklers Mur,
'1er styrter og stimler den vilde Ur, 
der gror Gnldskjægget paa Klippeblok, 
°g Solverklokker paa Klippetind 
Der fostres de flygtige Reners Flok, 
°g farer som Blæst over Ur och Myr — 
der drömmer det alt i Jægerens Sind, 
°g vaagner og klinger i Eventyr.

»Man förde säl- 
allvarliga samtal om lifvets djupare 

,lllgelägenheter utan fann det angelägnare 
slå sig lös och om aftonen dränka dagens 

8O)gei. j ett iusjjgt lefverne». Under det 
t de förmögna och jemförelsevis bildade 
■'sserna roade sig med dans och andra 

fU|lustelser, fick det fattiga folket stå utan- 
e och se på glädjen genom fönsterna; 

t större tillmötesgående klasserna emellan 
ai ännu okändt, och i allmänhet var fol- 
e förbisedt, okunnigt och icke så litet 
sedligt: exemplet från de rikares sida hade 
mkat förderfiigt, särdeles hvad drycken- 

^"''pslasten beträffar. Skolväsendet var i 
grad försummadt, presternas prediknin- 

v.ar * allmänhet andefattiga, och en viss 
tfärdig uppfattning af dess pligter hade 

Bada dessa skalder hafva utöfvat en gan- 
ka stor inflytelse på sin samtid och gifvit 

en större lyftning åt det andliga kulturlif- 
v6t i Norge. Författaren anslår icke den 

‘männa bildningen i sitt fädernesland på 
°3O-talet särdeles högt.

Jan

nedsatt embetsståudet i allmänna föreställ
ningen samt mot det samma väckt en 
misstro och en opposition, som ännu icke 
äro utdöda hos allmogen och af partiledarne 
med stor fördel begagnas såsom agitations- 
medel. Karakteristiskt för denna tid är 
aktningen för »de goda hufvudena» vid 
sidan af missaktningen för kunskaper och 
redbarhet. Och till och med om ett sådant 
så kalladt »geni» genom dryckenskap och 
andra utsväfningar förspilde sina anlag, så 
kastade ett sådant öde snarare en viss ro
mantisk gloria omkring honom än det lände 
honom till förklenande.

Denna religiösa likgiltighet och sedliga 
slapphet skulle dock snart möta en kraftig 
reaktion i de andliga väckelser som i synner
het bland allmogen, men äfven i städerna, 
egde rum under flerehauda former. Herr 
Björnstjerne Björnson sade oss på en af 
sina föreläsningar att normännen äro »ett 
kristligt folk», och dr Horn bekräftar detta 
omdöme genom den utförliga framställning 
han gifver oss af de religiösa rörelserna i 
Norge. I första rummet möter oss hau- 
gianismen. Hauges verksamhet faller i 
början af århundradet och afbröts redan 
1804, då han sattes i sitt 10-åriga fän
gelse, utan att derefter vidare upptagas, 
men han fick många och nitiska efterföl
jare, hvilkas uppträdande såsom religions- 
lärare var- så mycket mera välgörande som 

I det aldrig framkallade något sektväsende, 
i 1 allmänhet brydde sig Hauge icke mycket 

om dogmerna; han var en genoinpraktisk 
man, som anlade fabriker, stiftade försäk- 
ringsanstalter och var så förfaren i konsten 
att bereda salt, att när ett saltverk skulle 
anläggas någonstädes vid kusten, så måste 
Hauge på en kort tid lössläppas ur sitt 
fängelse, emedan det icke fans någon utom 
honom som kunde sätta det nya företaget 
på fötter. Han var i viss grad sjelf en 
rationalist, som i Kristus såg mindre för
sonaren än den sedliga förebilden. Hans 
stora betydelse är att halva lagt vigt på 
renlefnadens nödvändighet, »lagens kral på 
menniskans innersta personlighet». Såsom 
det alltid händer, gick det också hår, att 
rörelsen i längden urartade till ett form
väsende'och en jargon, som fördömde allt 
verldsligt, hvarmed icke blott mentes dans, 
kortspel och dylikt, utan äfven allt som 

: bar prägeln af högre odling och andlig 
! förfining. Det är icke lätt att urskilja,



— 378 —

huru mycket af den mera trångsinnade 
haugianisinen går igen i det jaabækska 
partiets fientlighet mot universitetsväsen
det, de lärda skolorna, och, först och sist, 
mot de »döda språken».

Eu annan man, som i Norge utöfvat ett 
betydande religiöst inflytande, om också 
icke jemförligt med Hauges, är Gruudtvig. 
Det är märkvärdigt huru litet denne i 
många afseenden märklige man är bekant 
i Sverige, eller snarare huru litet det lyc
kats hans härvarande vänner att hos oss 
bereda någon ingåug för hans läror. Vi 
kunna, oaktadt det storartade i hans poe
tiska väsende, knappast nog beklaga det; 
det måtte vara något i det svenska lynnet 
som gör oss otillgängliga för hans hjertas 
öfversvallande hänförelse, liksom för hans 
starkt katolicerande dogmatik. Hemligheten 
af hans religiösa system ligger, såsom be
kant deri, att han sätter det talade ordet 
öfver det skrifna, traditionen öfver bibeln, 
och i den något oväntade upptäckten att 
kristendomens »lifsord» är den apostoliska 
tron, hvilken formel Kristus under de 40 
dagarne mellan uppståndelsen och himmels
färden skulle hafva ordagrant dikterat för 
sina lärjungar. Det synes såsom om våra 
vestra grannar hafva större sympatier än 
vi för denna af Grundtvig sjelf kallade 
»makalösa upptäckt». Vi skola icke inlåta 
oss på orsaken dertill: kanske ligger den 
någonstädes i det gamla litterära samban
det mellan Danmark och Norge, hvilket i 
detta fall kan hafva verkat starkare än 
den närmare frändskapen i lynnen mellan 
norman och svensk. Det är en annan 
möjlighet att det stora och hemlighetsfulla 
i deras natur gjort dem mera tillgängliga 
än deras svenska bröder för det mystiska 
och bjert öfvernaturliga i grundtvigianismen. 
Det kan emellertid icke nekas att denna 
andliga rörelse, i synnerhet i dess äldre, 
renare form, uträttat mycket godt, i det 
den framdragit några af kristendomens dju
paste sanningar till fromma barnsliga sin
nens åskådning och beundran, så att de 
deraf kunnat hemta glädje och samvetsfrid. 
Också kalla sig lärans anhängare företrädes
vis »de glade kristne». En liten reaktion 
kunde behöfvas mot haugianernas dystra 
och vemodiga allvar, men frågan är, om 
ej å andra sidan den barnsliga glädjen i 
Gud gått öfver till en barnaktighet, som 
stundom står på gränsen till pjoller, och 

om icke detta svärmeri för »konkreta pe>" 
sonligheter», som gjort att man i undei- 
visningen indrager och sammanblandar allt 
möjligt med hvartannat, Odin, Moses och 
Kristus, psalmer och nordiska kämpavisor, 
vikingar och legender, Valhall och Paradis, 
lifsträdet Ygdrasil och lifsträdet i Edeu, 
med ett ord allt som icke har något att 
göra med abstrakta idéer, matematik och 
den klassiska forntiden — om icke, säg8 
vi, allt detta festlighets- och stämning3' 
väsende, som bär en sådan förskräckelse 
för det vanliga och hvardagliga, innehållc* 
något onaturligt och förkonstladt, en affek
terad naivitet, som icke kan vara något 
tecken till verklig andlig helsa.

Spänningen emellan dessa båda religiösa 
partier är, säger dr Horn, ännu i detta 
ögonblick så stark i Norge, att man knap
past kan finna något fält för verksamhet 
eller tankeutbyte, der de kunna uppträda 
i förening eller öfver hufvud på något sätt 
samverka med hvarandra. Den som vuniut 
på detta krigstillstånd är kyrkan, som blif' 
vit af tvisterna väckt till nytt lif och åter
funnit allt flere anhängare, i den mån de 
tröttnat eller börjat känna leda vid parti- 
öfverdrifterna. Det möter utom de fient
liga lägren icke längre någon svårighet 
för en samverkan mellan lekmännen och 
presterskapet i fråga om inre och yttre 
mission, spridandet af uppbyggelseskrifte* 
och så vidare. Den norska hedningsnn3' 
sionen har en specialitet i sträfvandet fb> 
Zulu-kaffrernas omvändelse : man använde* 
derpå mycket arbete och penningar, ny8 
stationer upprättas, och nya apostlar utsän
das, så vidt man hittills sett, utan särde
les mycken frukt för de stackars afrika
nerna, men sannolikt med så mycket mer 
för de fromma menniskor i hemmet hvilk8 
genom sin samverkan bättre lärt att kän**8 
och värdera hvarandra, och för hvilk8 
sjelfva uppoffringarna varit en välgerning-

Om vi från det bångstyriga norskhets- 
väsendet hos Wergeland, och de religiös8 
väckelserna genom Hauges och Grundtvig3 
apostlar, återvända till den mera hvardag
liga sidan af det norska samfundslifvet, 38 
finna vi under decennierna mellan 183L

I och 1860 föga anmärkningsvärdt, ingel* 
ting som gör uppseende, men deremot myc
ket nyttigt arbete uträttadt. Hvad förvalt
ning och lagstiftning beträffar, hade norska 
storthinget under denna tid sin bäst8
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Period, En mängd lagreformer utfördes, 
rrvilka icke skimra med stora grundsatser, 
®en som, när man rätt betraktar dem, 
vHna om moget och kunskapsrikt detalj
arbete och, hvad som är än mer värdt, 

intim bekantskap med landets kraf. 
"idealister och agitatorer, hvilka icke hafva 
S1nne för andra rörelser än dem som föregå 
under knalleffekter och åstadkomma väsen 
°°b sensation, skola förmodligen icke högt 
aPpskatta en sådan lugn och jemn utveck- 
,'ng> der man fäster så mycken vigt vid 
lyad som ser ut såsom rena obetydligheter. 
.en sådana oförnöjde röja derigenom blott 

81,1 egen okunnighet och ytlighet, i det att 
Ue dels sakna insigt i och derigenom akt- 
“>ag för en grundlig detaljkännedom uti 
'laÄ°t särskildt ämne, dels icke vilja eller 

U|ina förstå, att samhällets ändamål är, icke 
oupphörligt lägga nya grundvalar för 

81t) tillvaro och utveckling, utan att tvärt 
Oftl! när denna grundval en eång väl är 
dgd, bygga vidare på den samma». Bland 
'•garne från denna period förtjenar i för- 

?^a rummet nämnas den om Formandska- 
ei'lle, stiftad redan 1847 och således ett 

’Jwdedels århundrade äldre än våra sven- 
,.a kommunallagar, som äro i grunden 

‘made efter Formandskapsloven. Från sam- 
a'a tid förskrifva sig lagarne om sparban- 
er> om förlikningskommissioner, om fat- 

lg‘örsörjningen, skjuts- och väghållningen, 
]. ^skolorna och mycket annat, samt slut
it611 jernvägarne. Samtidigt med alla 
®88a sociala framsteg höjde sig folkbild- 

"ingen och intresset för allmänna angelä- 
j^uheter långt mer än förhållandet varit

8 oss. Det är möjligt att den egentligen 
okliga kunskapen är mindre der, i de 

^Uga dalarne, dit knapt skolläraren ännu 
^aonit framtränga, att vidskepelsen och 
h°n på allt utom- och öfvernaturligt der 
nanger fast med större seghet än i våra 

tare befolkade bygder; men hvarje stuga 
s'u grundlag och sin tidning, möjligen 

, ott ett uppbyggelseblad, dock i alla hän- 
,. Ser en väckelse till egen pröfning och 

p skussion. Normannen äro ett tidnings- 
,8ande folk par préférence, och deras pe- 
Otltska press har format sig derefter. Det 

beundransvärdt med hvilken grundlighet 
81'as dagblad gå till väga, när det gäller 

de utreda ieke blott allmänna frågor utan 
mest speciella kommunalangelägenheter. 

or vår följetons- och teaterälskande pu

blik se dessa mångspaltiga artiklar i prag
matiska frågor mindre inbjudande ut, och 
»kåsörer» äro ett slägte som antingen icke 
finnes eller också icke tåles i vårt granrike. 
Men hvad dessa tidningar göra med be
sked är att följa folkrepresentanterna i de
ras verksamhet och återgifva storthingets 
förhandlingar. Redan samma dag ett före
drag hålles får man läsa en ganska nog- 
gran redogörelse i aftontidningarna, och är 
det af någon större betydelse, återgifves 
det vanligen ett par dagar derefter efter 
»Storthingsefterretninger» in extenso. Hvad 
vi i detta fall stå oerhördt efter!

Författaren gör den ganska riktiga an
märkningen, att om också bonden eller den 
mindre borgaren icke har mycken tid 
öfver för läsning utan i de flesta fall må
ste nöja sig med den bildning han kan in- 
hemta genom tidningarna, så ligger det i 
sjefva hans yrkesverksamhet, och i det del
tagande uti allmänna angelägenheter som 
lagen tillstädjer honom, en icke ringa bild- 
ningsanledning, och i alla fall en hyfsning, 
som är bättre än en halfkultur, hvilken 
vill synas något och dock intet är. Här
med har också kommit en lyx och en com
fort i kläder, boningar och lefnadssätt, som 
långt öfvergår hvad man i forntiden såg 
hos embetsståndet och de rikaste köp
männen.

Resultatet häraf har åter blifvit uppkom
sten af en ny aristokrati, för hvilken em- 
betsmännens och grosshandlarnes träder i 
skuggan, nemligen Gaardbrugeraristokratiet, 
som herskar i storthinget och hemma i 
kommunerna. Denna aristokrati kan vara 
rätt så god som någon annan, blott hon 
icke trycker allt för hårdt på de klasser 
hon har under sig, husmannens och arbe
taren. Vi befara att detta är icke alldeles 
utan, på samma gång som denna jordari
stokrati sjelf känner sig hårdt tryckt af 
sin skuldsättning. Detta är ett stort ondt, 
som kan blifva af politisk betydelse, i fall 
klassen känner sig stark nog att till sin 
egen fördel lägga band på räntans och de 
ekonomiska transaktionernas frihet.

Vi skola icke följa hr Horn i hans redo
görelse för den vetenskapliga utvecklingen 
i Norge, de historiska arbetena och tvisten 
om vägen för normännens invandring m. m., 
allt saker på hvilka man här i landet har 
god reda. Deremot skola vi ett ögonblick 
uppehålla oss vid hvad han säger om den
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nyare norska poesien, hvars båda mest 
framstående representanter, Björnstjerne 
Björnson, och Ibsen han finner på ett slå
ende sätt återkalla Wergeland och Wel- 
haven. Ett långt och icke ofrukt
bart utvecklingsskede ligger emellertid mel
lan de båda skaldepareu, med djupa väc
kelser af alla slag. Han finner hos Björn
son en anklang af haugianismen, hvars 
mörka, ordkarga väsende han älskar att 
skildra i sina berättelser, hvaremot Ibsen 
synes hafva förnämligast mottagit sin in
verkan af dansken Sören Kierkegaard och 
hans etisk-estetiska analyser. Dr Horn kallar 
»Brand» en etisk gymnast, som uttömmer 
sin kraft på godtyckliga och derför slutli
gen onyttiga ändamål, hvaremot »Per Gynt» 
är »en fullständig estetiker, hvilken redan 
från barndomen i en yppig fantasis falska 
verld tillskansat sig en egendom, hvilken 
blott en sedlig lefnadsbragd borde hafva 
förskaffat honom, och då i ett renare skick 
vid lifvets slut». Vi instämma med ho
nom deri att det ligger något oklart i 
alla Ibsens skrifter; man får nog, liksom 
hos Kierkegaard, mycket träffande skildrin
gar af tidens moraliska uselhet, men man 
får icke veta hvad som skall göras för att 
det må blifva bättre. Oss intressera de 
mest för den inblick de gifva oss i det 
norska folkets lynne, dess glädje och dess 
sorger. För öfrigt har det ofta fallit oss 
in, att ehuru dessa båda diktare till lef- 
nadsåldern äro mogna män, fins det hos 
dem båda ännu qvar en ungdomlighet och 
ett »studentersind» som påminna om Don 
Carlos och Die Räuber. Det är en sen 
växtlighet här uppe i norden, men också 
varar den andliga blomningstiden så myc
ket längre. Vi önska och hoppas att detta 
måtte blifva förhållandet med Ibsen och 
Björnstjerne Björnson.

Det skulle föra oss alldeles för vidt att 
ingå på alla de sväfvande frågor hr H. berör 
i sitt sista föredrag, förhållandet mellan 
stat och kyrka — ett band som i Norge sy
nes vara närmare att lossna än hos oss, 

— striden om försvarsväsendet, hvilke 
våra norska vänner i storthinget synas be
tänkta på att förvandla i milissystem, der 
»begeistringen» skall ersätta öfningen oc 
frivilligheten disciplinen, alldeles såsom h°s 
de franska sammanrafsade hoparne, hvdka 
så excellent fingo bita i gräset för tys 
disciplin — den allmänna rösträtten, hvai" 
på arbetsklassen vurmar der såsom hos 
oss, emedan den synes föreställa sig 8 
den på en gång skall stiga i värdighet oc 
anseende blott den får vara med vid stoi 
thingsvalen, antingen den väljer väl ml® 
illa, samt slutligen »maalstrævet» och 
klassiska studierna, hvarvid han gör den l>e 
fogade anmärkningen att tvisten knapp8® 
kan slitas, emedan parterna äro sina eg'18 
domare. På allvarsamma republikanska te” 
denser i Norge vill han knappast tro. 8 
har den norska bonden alltid varit frihets 
älskande, och under den nu varande sam 
hällsordningen har han ju i storthinget,!1 
som i kommunalrådet, en stor frihet 8 
glädja sig öfver. »Alltid har han ve 8 
föra en liten uppsigt öfver hvad kung6” 
tager sig till, men en kung har han doc^ 
alltid velat hafva. Republikansk statsfö1 
fattning skulle hos oss vara någon tiug 
alldeles nytt, som icke har någon analog 
i hela vår långa historia. Den högre 
bus som omgifver konungens person, ° 
den makt hau har, tror jag icke heller 
vårt folk betraktar såsom en inskränkm”? 
i sin egen makt, utan snarare såsom 
symbol af sin egen högre personlighet, so 
bör vara oberörd af dagens kall och sk 
tande meningar». Det kommer dock an P 
hvad Sverdrup och konsorter säga om den 
kunglighetens nimbus.

I en sak har dr Horn rätt: den ll°rS.' 
bonden älskar lika litet som hans svens 
frände, att den som vet något mer än >18^ 
stiger ned till honom, talar hans språk ° 
smickrar hans fördomar. Sådana agitatio”8^ 
medel kunna lyckas till en tid, men al”1 ” 
i längden.

Blick på pressen.
I brist på något nämnvärdt inom den tidning i Nordamerika, som regelbundet ko”1 

högre publiciteten skola vi för en gång se mer oss till handa, det i Chicago utg1 11 
oss omkring på ett anspråkslösare fält, men veckobladet Gamla och Nya Hemla™ ' J 
först vilja vi nämna några ord om en svensk i »politisk republikansk Tidning, utgifve”
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Svensk-Lutherska Tryckeriföreningen och 
redigerad af J. O. Enander».

Het skulle icke sakna intresse att hafva 
en allmän öfversigt af den svenska pressen 
' de Nordamerikanska fristaterna, hvilken 
"r ganska betydlig; men vi ega ingen möj- 
nghet, dertill, åtminstone för det närva
rande. Det är endast enstaka nummer vi
sett af några öfriga blad, af hvilka ett par, 
! anseende på ton och hållning, synas oss 
lemna åtskilligt öfrigt att önska.

’'Hemlandet» är en moderat-republikansk 
Organ och den är redigerad med mycken 
°msorg, särdeles hvad behandlingen af 
svenska språket angår. Den innehåller 
tycket utförliga underrättelser från det 
gamla hemlandet och meddelar ofta längre 
l,Ppsatser ur de svenska tidskrifterna. En
’egelbunden korrespondens från Stockholm, 
s°m uppnått jemt sitt hundrade nummer, 
•Peddelar löpande underrättelser om riks- 
agsförhandlingarne och annat af allmän

nare intresse. Sådana angelägenheter som 
Oarmast angår kyrkan och religionsvården 
lnt»ga ett framstående rum, utan att tid- 
omgen derför har någon pietistisk bismak.

n notis i ett af de sista numren, om 
■ anen för en ny nordisk litteraturtidning 
s°m kommer att kallas De förenta Sta- 

i'na, och till hvilken författare af svensk, 
"orsk och dansk härkomst skola hvar på 
Sltt språk leinna bidrag, visar att den fo- 
^^''låndska odlingens intressen äfven i det 
nya hemlandet med värme omfattas af våra 
utvandrare.

,, I några af de skånska tidningarna före- 
. en häftig polemik om grufstadgan och 
’Omutningsrätten till stenkolsfyndigheter.

radikala Eslöfsbladet Framåt, som nyss 
11 landat sin första årgång, innehåller en 

'•tlörlig artikel i ämnet, hvari, efter några 
Prag U|. grufstadgan i hvad som rörer 

^.futares och jordegares ömsesidiga skyl- 
'Rheter och rättigheter, bemötas de in- 
Pdningar som blifvit gjorda mot dessa 

spekulationer med mutsedlar.
' iråga», heter det, »huru personer som 

a"vändt 10 år af sin lefnad och en half 
^‘•'ion lånta penningar, utan hvilka mö- 
, ' och uppoffringar hvarken Kropps aktie- 
g.",,as eller något annat bolag kommit till 
j.skulle kunnat erhålla sina utkastade 
''Pital till baka, utan genom inmutningar- 
as realiserande äfven till utländingar, då 

det icke gerna var tänkbart att för rörel
sen intressera tillräckliga svenska kapital». 
Helsingborgs Tidning, som ställer sig mera 
på jordegarnes ståndpunkt, har deremot 
anmärkt, att när personer, som på grund 
af hittills gällande författning inmutat och 
voro i besittning af flere tusen tunland 
jord — nemligen utmål — sälja dessa för 
en half million eller mera, så får den verk
lige jordegaren väl ingå till hälften i ett 
bolag, som redan baserar sig nära 2 mil
lioner, men han får derför icke, såsom från 
motsidan varit yttradt, »sätta sig ned till 
ett dukadt bord för att äta, medan inmu- 
taren är den som ensam burit mödorna, 
omsorgerna och utgifterna», utan hans rol 
blir snarare den att se på, huru andra äta. 
För en »risk» af några hundra rdr i mut- 
sedelslösen kunna skördas lika många hundra 
tusen, och hvad »mödorna» angår, hafva de 
knappast varit värda att tala om. — Vi 
torde en annan gång återkomma till sten- 
kolsfrågan. Så vidt vi nu kunna döma, 
synas jordegarne icke hafva varit fullt med
vetna om sina rättigheter; de redbara gruf- 
affärerna hafva väl icke heller gjort dem 
några olägenheter, men den spekulations- 
svindel af den utsträckning som redan gjort 
sig gällande i Skåne och som hotade att 
sträcka sig äfven till Halland, är i och 
för sig ett ondt, för hvilken det var hög 
tid att gränser blefvo satta.

Athenœum, den lilla tidskriften för de 
frivilliga föreningarne vid läroverken, fort
sätter sin obemärkta men ganska akt
ningsvärda tillvaro. Vi hafva i de sena
ste numrorna bland annat funnit en rätt 
god uppsats »Om purism, hvars hufvud- 
sats är denna: undvik så vidt möjligt 
är att begagna sådana ord hvilka icke äro 
med språket fullt införlifvade, och sky ej 
att i stället för ett främmande begagna ett 
nybildadt svenskt endast det är fullt be
gripligt samt till tanke och form riktigt. 
Deraf följer att. tekniska ord och uttryck 
måste hemtas från främmande källor, så 
länge ej fullt erkända inhemska finnas; 
men mer än genom valet af främmande 
ord syndas genom användandet af rent 
osvenska vändningar: skandinavismen har 
skänkt oss en massa af danskhet; godtköps- 
öfversättningar af franska, tyska och engel
ska romaner hafva också ansenligt bidragit 
till förbistringen.
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Strödda underrättelser.
Kristendomen i Japan.

(Forts, från n:o 22).
Den protest som i ögonblicket afgafs af 

den amerikanska ministern, franska chargé 
d’affaires och de öfriga makternas diploma
tiska ombud hade åtminstone den verkan 
att regeringen förklarade sig vilja utan vil- 
kor frigifva samtliga fängarne, men hon 
förklarade sig på samma gång ur stånd | 
att medgifva fri religionsöfning. Såsom skäl 
dertill uppgaf hon att det mot kristendo
men fientliga partiet i landet var ganska 
starkt, och att hon icke vågade göra de , 
japanska presterna till sina vedersakare. 
Emellertid förtjena äfven de europeiska 
kolonisternas åsigter i detta afseende att 
göra sig hörda. Många af dem ställa sig 
uteslutande på rättens ståndpunkt, och låta, 
i trots af sitt fulla personliga deltagande 
för jesuitfäderna och de inhemska kristne, 
icke leda sig af sin känsla. De säga att 
det är stridande mot de japanska stats- 
lagarne att vara kristne, och så länge denna 
lagstiftning är gällande, kan hos regerin
gen ingen ting uträttas till fördel för de 
kristne. Dess utom hafva, om dessa japa
ner först nu blifvit omvända och döpte, 
traktaterna blifvit kränkta af de europeiska 
makternas undersåtar, och regeringen har 
då full rätt att deröfver anföra besvär hos 
dessa makters diplomatiska representanter 
och fordra missionärernas aflägsnande. Det 
enda som kunde göras vore att dessa sän
debud gemensamt vände sig till den ja
panska regeringen och bådo henne att på
bjuda allmän religionsfrihet, men detta kan 
svårligen ske, emedan japanska regeringen 
väl vet, att flere af dessa makter hemma 
hos sig motsätta sig religionsfrihetens in
förande. De store köpmännen frukta också 
för de politiska förvecklingar som skulle 
uppkomma i landet i fall kristendomen der 
vunne en större utbredning och trädde i 
en öppen strid med statsregeringen. De 
säga förmodligen icke utan all rätt att en 
sådan revolution skulle förstöra all handel, 
hvilken redan ligger temligen mycket nere; 
de citera biskopens af Nangasaki ord, att 
de japanska kristne redan skola veta att dö, 
och de yrka på jesuiternas utvisande, för 
att förekomma fridsstörande uppträden.

Ehuru den japanska regeringen icke full

komligt uppfylde det löfte den 186/ ga 
om samtliga fångarnes frigifvande »tan 
qvarhöll i fängelse några af cheferna >°r 
de kristna byarne, oroade hon icke vidare 
de inhemska kristne, till dess Mikado 18 
öfvertog regeringen. Men då började man 
åter förfara emot dem på det strängaste- 
Ett edikt förnyade förbudet mot »den “ 
skyvärda kristna religionen» och utfas 
belöningar för dem som angåfvo hemp? 
kristne. Några veckor senare, den 6 Ju 
1868, utkom en annan förordning, h'“1, 
igenom 4,100 infödda kristne dömdes ’ 
deportation och hårdt arbete, om de >® 
afsvuro sin tro. Enligt andra meddela» 
blefvo 150 sådana personer dränkta. I sYn 
nerhet förfors med hårdhet mot de kr>stl* 
på Gotto-öarne: 1869 kastades flere af d«^ 
i fängelse. I början undskylde sig r 
ringen med politiska bevekelsegrunder, » 
de protesterande främmande konsulerna 
gynte hoppas att den nya regeringen sk' 
öfva mildhet, hvilket hon flere gånger 
vade. De blefvo derföre icke litet 
raskade, då plötsligen i januari l8^t 
den underrättelsen kom till Nangasaki 
nya dekret utkommit som anbefalde v® 
ställande af den förut hotade landsförv1^ 
ningen, och att invånarne iflere byar v® 
ligen blifvit deporterade. Den eI1?e. S(j. 
konsuln och hans kolleger gjorde *nVal’t[e 
ningar men förgäfves. Regeringen 
så väl träffat sina mått och steg att » 
än man i Yokohama erhöll underrät 
om hvad som tilldrog sig i Nangps‘^t 
hade de japanska embetsmännen ^rlQp(> 
kungörelsen i verkställighet, och 8, ; 
kristne, män, qvinnor och barn, h“ ,e, 
små partier blifvit deporterade och i°r 
lade i de hedniska provinserna. a

Då efter de sista politiska oroiigh®*6^] 
Japan ändtligen erhöll en konstituti» 
styrelseform, kom äfven den religiös“ 
gan på tal i den nedre kammaren, 
blott en enda deputerad af 211 vågad® 
svara religionsfrihetens grundsats, ocn . 
de öfriga förklarade enhälligt kristendo 
för statsfientlig. Emellertid ^r^a^Bför 
med 176 röster mot 44 ett framstäld 
slag att med pinliga straff tvinga ® 
fallne att återgå till någon af de tre ,ayel. 
religionerna. Till grund för debatten °
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presterna skulle kunna hålla riktigt 
--a på sina skriftebarn. Man ser 

att Japan icke saknar sina ratiouali- 
soni med all makt vill hålla de reli- 
rörelserna till baka. Andra ansågo

toleransen mot kristendomen eller, såsom 
en i Japan kallas, »den himmelske Her- 

lens lära», låg en motion att, alldeles ut- 
r°ta de kristne. Derunder fick man höra 
"'ycket talas om nödvändigheten att fylla 
regeringens organer med sådana grundsat- 
8®' att »den afskyvärda» bekännelsen icke 
skulle kunna vinna något insteg. Regerin- 
bei1 maste derföre meddela de främmande 
“jakternas ombud sitt beslut att hädanefter 
orbjuda den kristna religionen. En revi- 

81011 af fördragen med de europeiska sta- 
erna syntes folkets representanter ound- 

Kauglig, för aff ät Japan återgifva dess förra 
sjelfbestämningsrätt, hvilken blifvit kränkt 
benotn främlingarnes inblandning. Stränga 

'an föreslogos mot proselytmakeri, såsom 
1 göra de omvända igenkärineliga genom 

bränmärke i pannan eller på armen, 
oh främlingarnes utvisande syntes alldeles 

“odvändigt, för att hindra det onda att 
P"da sig. En särdeles snillrik folkrepre- 
®"tant föreslog att man skulle skicka några 

1 märkta Sintu- och Budhist-missionärer till 
e fientliga lägret, der de skulle öfvergå 

I? kristendomen, för att utforska dess far- 
f5a hemligheter och sedan uppenbara dem 

sina landsmän. Om den stora mäng- 
„ är förstockad, så är det visserligen 

att bringa henne till bättre insigter, 
ännu omöjligare vore det att afhjelpa 

Senom strängt straff, så länge em- 
si Sttlännen och de högre klasserna hade 
»1 ? bjerta fäst vid de europeiska tingen. 
] dtt)ni oss sekularisera de budhistiska temp- 
8 ’’ "fskaffa både deras och pagodernas tjenst 
o.jlla*' förvandla dem till filialer af Ise-reli- 
? Qen eller solgudens dyrkan. Låtom oss 
]oJ!Oa 8k°l01‘> som utreda kunskapen om 
°ch e'r ocp d® pera menskliga pligterna, 
v» sa mycket som möjligt återvända till 
nat"' fäders tänkesätt». Från ännu ett an- 

mill föreslogs upprättandet af statisti
cs'1 abeller eller ett slags Sintu-kyrkoböcker,

,..«a reda naraf 
ster, 
8'ösa
(le 111811 Pas* skulle hindra utbredandet af 
Koiif11^1 hirorna genom att låta öfversätta 
ket U^Ze °Cp -Memgazu på japanska språ- 
åt i Saint gifva största möjliga spridning

1 essa ocb andra moralfilosofiska skrifter. 
®en om krusifixtrampandet måste åter 

införas äfvenså förbudet mot besökande af 
kyrkoskolorna, och i fördragen med barba
rerna upptagas den bestämmelsen att främ
mande religionsskrifter hvarken få försäl
jas eller gratis utdelas i Japan. Tillika 
måste ett system uppfinnas att i största 
möjliga renhet bevara den gamla Sintuis- 
men, förekomma den eklekticism som be
står i de japanska lärornas uppblandning 
med de hinduiska, och öfvertyga främlin- 
garne att »det gudomliga Japan» skulle 
genom införande af den europeiska läran 
skakas i sina grundvalar.

I Japan fins det nemligen tre religioner, 
som hafva offentlig bekäunelsefrihet, Sintu- 
ismen, Buddhismen och den så kallade filo
sofläran. Sintu är den äldsta öfvertygel- 
sen : den är andarnes religion : sin betyder 
ande. Hufvudgudomligheten är gudinnan 
Ten-sio-dai-sin (den store anden i det him
melska ljuset), och denna soldrottning dyr
kas i det urgamla templet Maika på ön 
Jez. Den andre guden i ordningen är 
Tajo-keo-dai-siu (himmelens och jordens 
iordningsställare), Dairifolkets skyddsande, 
hvars hafvudtempel är på berget Nu-ka-no- 
ko-jama på samma ö. Den tredje guda
makten på Fats-man-no-dai-sin (krigets och 
spådomskonstens gud, som har sitt tempel 
vid Usa).

När i sjette seklet efter vår tideräkning 
buddhisterna fördrefvos ur Indien, komma 
många af dem äfven till Japan och anstälde 
mycken oreda i Sintu-religionen. Buddhis- 
mens läror blefvo inom kort mycket popu
lära och sammansmälte med Sintuismen till 
ett slags folkreligion. Den trehets- eller 
treenighetsprincip som genomgår Sintuis
men, liksom Buddhismen och Brahmaismen» 
var väl det förnämsta slägtskapsdraget, 
hvarigenom den nya läran icke ansågs far
lig för statens bestånd. Det torde väl 
också finnas en djupare frändskap i folklyn
net, som beredde Buddhismen dess hastiga 
insteg, hvilken det emellertid icke här är 
stället att närmare undersöka.

Den tredje religionen är Szutos eller 
Sizas lära eller den så kallade filosof
läran, ett svagt genljud af Konfutzé, hvil
ken vi i få ord kunna beteckna såsom en re
nad materialism, hvilken för öfrigt är grund
draget i alla tre religionerna. Ingenstädes 
läres eller tros på själens odödlighet. Denna 
filosoflära har ingen teologisk metafysik, 
utan endast några moraliska sanningar till
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sin förutsättning; till henne bekänna sig 
alla de högre klasserna och de lärde, ehuru 
de i det yttre sluta sig till anhängarne af 
Sintuismeu.

Genom det ofvannämda beslutet i det 
japanska underhuset, miste icke blott den 
kristna religionen sin likaberättigade ställ
ning, utan åtgärden sträckte sig äfven till 
Buddhismen, på det attSintuismen hädanefter 
skulle blifva upphöjd till rang, heder och 
värlighet af ensam statsreligion. Men hvad 
Buddhismens tillbakasättande beträffar är det 
vida mindre fråga om trosangelägenheter 
än om tempelgods, hvilka skola indragas i 
hofadelns och enskilda större jordegares in
tresse, som äro anhängare af Sintuismeu. 
Bör öfrigt finnas i landet 40,000 Buddha- 
prester, hvilka icke torde med likgiltighet 
upptaga att man tillintetgjort deras borger
liga och ekonomiska existens.

Med anledning af de grofva utlåtanden 
som i nedre kammaren fäldes om kristen
domen, äfven som de hetsiga anlopp som 
der gjordes mot de bestående fördragen 
och folkrepresentanternas uppmaningar till 
regeringen att förjaga främlingarne, riktade 
ombuden för de främmande makterna den 
17 juli 1870 identiska noter till den ja
panska regeringsmakten, hvari de anhöllo 
om förklaring öfver följande tre punkter, 
nemligen: 1. Blifva representationens för
handlingar öppnade med samtycke af hans 
majestät Mikadons regering? 2. Ar ett för
slag, som förelägges församlingen, såsom 
kommande från en embetsman eller en re
geringens organ, att betrakta såsom ett ut
tryck' af regeringens åsigter? 3. Är den 
kejserliga regeringen förpligtad att bringa 
till utförande de beslut som fattas af katn- 
rarnes majoritet? I de identiska noterna 
göres derjemte regeringen uppmärksam der 
på, att ingen omröstning inom deputerade 
församlingen, äfven om den sker med rege
ringens samtycke och erhåller dess sank
tion, är i stånd att förändra de fördrag 
som redan äro afslutade med de främman
de makterna.

Härmed slutar vår kunskap om förhand- 
lingarue inför Andra kammaren af den ja
panska representationen rörande den reli
giösa frågan, och vi veta ingen ting om 
h. m. Mikadons svar på sändebudens re
klamationer. I »Allgemeine Zeitung» före
kommer emellertid för några veckor sedan 
en artikel, kallad »De föregifna förföljel

serna mot de kristna i Japan», hvari den 
japanska regeringens hårdhet mot dem be 
strides; men tillika säges att om regerin 
gen visar dem en viss fientlighet, så kom 
mer detta icke af andlig ofördragsamhet 
utan endast af helt och hållet politiska be 
vekelsegrunder. Att de kristna missions 
rerna, i synnerhet de katolska, dertill sjeljva 
mest bidragit genom sin oklokhet och sina 
öfverilningar, derom synes icke vara nago 
tvifvel.

Mikroskopisk undersökning af blo
det. På prof. Hebras klinik i Wien bleff® 
för kort tid sedan företagna mikroskopi3 a 
undersökningar af blodet hos smittkopp3 
patienter, för att komma några karakteii 
stiska förändringar deri på spåren. De 
bör nämnas att sådana undersökningar föl11 
varit anstälda, utan att leda till nag°, 
gynsamt resultat. Endast dr Neukomm 
Zürich har i sådant blod funnit några ege" 
domliga, stora kristaller, hvilkas natur doC 
icke kunde noggrannare bestämmas.

Grundämnen i menniskokropP6”' 
Den moderna kemien räknar för närvaran 
omkring 70 enkla kroppar; endast sext°B 
af dem ingå i sammansättningen af del1 
menskliga organismen. Huru sammansa 
än bygnaden af hennes kropp må vat ’ 
kan <len reduceras till sexton element.
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