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VECKOSKRIFT
FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

N° 27.
C. F. BERGSTEDT.

Lördagen den 6 Juli 1872?

Ställningen i Frankrike.
pen provisoriska diktaturen, såsom vi icke 

veka att ka]ia Thiers regering, fortfar allt 
j nit> utan att någon ännu kan se huru sa- 

na komma att utveckla sig i detta öfver- 
ningarnas land. Folket behöfver framför 

r . ro> och derföre har det så lätt att umbära 
ueten, att presidenten endast behöfver för- 

tiin 8111 °^a »PP’-epade hotelse att draga sig 
te för att framtvinga den ena eftergif- 
.. efter den andra af den tredskande na- 
ic^llalförsamlingen. Detta tillstånd kan 

e förtfara länge, ty om äfven folket vore 
att i känslan af sin vanmakt ännu

^Ol1 tid fördraga den civila despotism 
0 ?? efterträdde den militära, så är dock 

akerheten alldeles för stor, då hela den 
arande ordningen hänger på ett enda 

sta 'Ulsk°lif> som redan uppnått den ytter- 
]j '. R!’änsen för verksam tillvaro, och den 
lätt11£asfö åkomma som träffar mr Thiers 

få en dödlig utgång. Det är san- 
ugen icke underligt att man är betänkt 

ob )Va‘ef af en efterträdare åt honom, så 
den “n ettr s^auf sföff må förefalla 
ser' ^5-årige envåldsherren, som icke gerna 
jj aft man påminner om hans dödlighet. 
väld a^ nationalförsamlingen, hvilken, 
till undantagsoraständigheter, hit-
varo "örffätit att sätta en gräns för sin till- 
Sak ’ nier an de flesta af s’na föregångare 

^fföste i den allmänna meningen, 
beh 'an ^an <lerfö|e behandla henne efter 

brännmärka »de oförbätterliga och 

odugliga faktionerna», såsom han gjorde i 
sitt stora tal för ett par månader sedan, 
samt öfver hufvud behandla henne med ett 
förakt, som aldrig en representativ försam
ling hittills fördragit af statens öfverhuf- 
vud. Men allt detta går an i Frankrike, 
som framför allt annat behöfver ordning, 
och som kanske i botten på mr Thiers gen- 
störtiga och föråldrade statsmannavishet 
finner en tanke som tilltalar folkets lidel
ser, tanken på hämd för nederlagen. Det 
måste vara en djup leda vid omstörtningar 
som kommer massan af folket att ge sig 
till tåls med ett så abnormt tillstånd för 
det närvarande och en så gränslös oviss
het för framtiden.

Vi hafva nyligen sett ett bevis på denna 
representationens undfallenhet mot stats
chefen i den öfvervägande majoritet med 
hvilken Thiers yrkande på en femårig tjen- 
stetid för arméen blef af församlingen bi
fallen. Den som står utom händelserna så
som vi, kan omöjligen på annat sätt för
klara ett beslut som ådrager Frankrike en 
enorm utgift under den tid då budgeten 
bäst behöfde försköning, och som på samma 
gång svårligen kan undgå att väcka miss
tankar i Tyskland och verka till en sam
manhållning mellan dess nord- och syd
stater, hvilken det borde vara franska sty
relsens intresse att genom sin fredliga håll
ning så litet som möjligt befrämja. De 
tyska arméerna innehafva ännu sex af de
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franska departementen, deribland det vig
tiga Rheims-området, der en sådan mängd 
af jernvägar sammanstöter, och denna ocku
pation skall enligt fördraget af oktober 
1871 fortfara så länge till de 3 återstå
ende milliarderna krigskostnader äro fullt 
erlagda, hvilket åter enligt bestämmelserna 
i fredsfördraget skall ske den 1 mars 1874. 
De försök att under hand lösa sig från 
denna börda hvilka varit särdeles skrytsamt 
omtalade af pressen både i Frankrike och 
annorstädes hafva på det eländigaste miss
lyckats. Huru dessa milliarder, som en
samma motsvara mer än 20 gånger hela 
svenska statens skuld, skola sammanbrin- 
gas, synes icke vara afgjordt, men att döma 
efter den förunderliga lätthet h varmed Frank
rike burit sina öfriga bördor, lärer det väl 
ieke möta några utomordentliga svårighe
ter. Man kan skatta hela den direkta och 
indirekta förlusten af kriget till omkring 9 
milliarder, hvaraf 5 skulle utgå till Tysk
land, men af dessa äro redan 2 betalta, 
liksom en stor del af ersättningarna till 
kommuner, städer och enskilde. Antagli
gen kommer resten att upplånas mot stats
räntor, så fort sådant låter sig göra, och 
enligt en nyligen träffad uppgörelse skola 
ockupationsarméerna, åtminstone delvis, 
komma att dragas till baka från sina posi
tioner, i den mån säkerhet ställes för det 
resterande beloppet. Men om det under ti
den skulle visa sig att krigsrustningarna 
fortskridit så att ett fredsbrott kunde vän
tas från Frankrikes sida, skall Tyska för
bundets kansler förmodligen känna föga 
benägenhet att släppa fredspanten alldeles 
trr händerna, och det skulle ej förundra 
oss, om han då tyckte mer om att före
komma än förekommas. Det kan således 
liända att den nuvarande statschefens för
kärlek för arméväsendet snarare minskar 
än ökar Frankrikes politiska trygghet, me
dan den omåttligt stora försvarsbudgeten 
försenar dess finansiella återupprättelse.

Frankrikes intresse skulle väl, efter allt 
hvad man utom dess gränser kan döma, 
vara att icke precis afväpna men för den 
närmaste framtiden nöja sig med den min
sta stående armé, som vore tillräcklig för 
ordningens upprätthållande, till exempel 
200,000 man, hvilka för sådant ändamål 
bör varå tillfyllestgörande. Vi kunna ej 
fatta hvnrföre Thiers icke ville nöja sig 
med en kortare tjenstetid, hvarigenom stora 

besparingar hade blifvit möjliga, utan att 
reserven af öfvadt manskap blifvit förmin' 
skad, men han känner kanske att hans ti 
är kort, och han har brådtom att få skrit" 
va det väntade segertågets historia.

Att på allvar förutsätta en sådan afsig 
är knappast möjligt, så länge icke FraOK 
rike har mäktiga allierade att stödja sig 
på, och på samma gång mr Thiers liksoni 
för tjugo år sedan Napoleon, förklarade at 
hans regering är freden, att Frankrike b® 
höfver ro och icke önskar krig, lät han 
undfalla sig ett ord om att Frankrike hal 
mycket pålitliga vänner och för ingen de 
står isoleradt i Europa. Hvilka dessa vän 
ner äro, derom kunna vi knapt våga en 
gissning; Österrike har nog att göra hem 
ma; Italien har alla anledningar att undei 
hålla vänskapen med Preussen, såsom 
nyss sett dess regenthus med mycken “ 
vinnlägga sig om; Ryssland skall icke p!l 
lång tid ännu förmå sig att bryta med « 
hof, hvars trohet blifvit vid så många ku 
tiska tillfällen ådagalagd, och England kan 
omöjligen, äfven om det ville aldrig ‘ 
gerna, sända trupper till fasta landet fm 
att hjelpa Frankrike att återtaga de för ° 
rade provinserna. Det kan hända, ebnlt' 
det icke är sannolikt, att händelserna 1 
vanten skulle kunna ännu en gång sll'n 
manföra franska och engelska vapen >lllj 
samma fanor, men nödvändigheten att 
svara Konstantinopel mot rysk eröfrin"3 
lystnad är också den enda eventualitet s 
skulle knnna under nu varande omstänj 
heter föranleda England att kasta sig 1 
kontinentalkrig. Det är möjligt att f,llS t 
om allianserna icke ville säga något a,lll‘\ 
än att de europeiska folken i allmän 
hysa sympatier för Frankrikes välgång>0 
att talaren endast på franskt sätt tillät 
en liten oratorisk öfverdrift, för att behag^ 
sin publik. Allt detta är deras ensak 
det gäller; men vi, som betrakta SI1 _ 
lugnt och på afstånd, kunna icke hi||( 
oss från att tro att Thiers bättre 
Frankrikes sanna intressen, om han ha 
arméväsendet inom knappare gränsei 
låtit det vara sig mera angeläget att s''^ 
sina landsmän litet helsosam sanning 
att smickra deras fördomar. -brå

Hvad man således skulle knnna
Thiers, är icke att han organiserat ar 
hvilket var en nödvändighet för att 1 1 
rätthålla det inre lugnet, och som me<
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tert, 
och 
rike, 
O tn 
en ,. —-uu Herre an liners, ar uet aiiueies
8o Ve\ a*'t denna skulle i sin ordning lik- 

sin föregångare förklara armén för la- 
sf7 °Ch ordningens, det vill säga sitt eget 
p 1 • Det är emellertid en stor lycka för 
si^ln,^’^e att armén icke från Spanien lärt 
ha ,i nSten S°ra revolutioner pä egen 
di k regemente har under vissa omstän- 

"ågongång revolterat, mendetskulle 
, ' ,l nag°t oerhördt i Frankrike att se hä- 
s ' C'a<‘ aoellan två kronpretendenter. Det 
e‘ 8 sasom om den väpnade styrkan hade 
^^”^tinkt att sluta sig till den politiskt 
8a ’gaste, och så länge regeringen är hof- 
gon SilSoni nu> är det ingen fara för nå- 

>lnsui‘rektion å arméns sida, ja, man 
r*irn *naP’: tvifla att om ett uppror nu egde 
’Iväf a,ni®tl skulle finnas beredvillig att 

så p111 ^eilna s’da hotar således ingen fara, 
tiet 'lnge ’c^e d®*" social-demokratiska par
it,., kommit till makten; man skulle då 
deS0|, ’anka sig att regeringen med flit 
Socj. 5an'sei’ade armén, för att lemna den 
rUt[|' ’’tiska propagandan ett friare spel- 
Sya ' Farligare är hvad som kallas den 
likt a' armén, och kanske mest för den som 
Om , “iers har den på sin sida. I fråga 
lerti,]8 ””oorska angelägenheterna har emel- 
siUa . statschefen försigtigt lagt band på 
o,tl ”ojelser, och låtit biskoparnes petition 
fördel" diplomatisk mellankomst till påfveirs 
såjan falla. I sjelfva verket kan ingen 
°ai i ’“torvention medföra någon verkan, 
°eh .|,ll.lc'ce är stödd på en väpnad styrka, 
sku]| llers vet nog att han icke länge 

e hafva något välde öfver sinnena, 

®ons föregående demoralisation i sanning 
*ar ett stort verk, men att han organiserat 
O! mycket. En stående krigsmakt är i 
rankrike oundgänglig för att stödja rege- 

”agen, hvilken denna än må vara, en legi- 
’m konung, en folkvald kejsare eller pre- 

®1(enten i en republik. En engelsk för- 
' tllre I131' sagt att den franska arméns 
a urliga åliggande, såsom det uppfattas af 

der ””Stegande, är att hålla dem qvar på 
118 plats och att slåss med hvar och en 

°m försöker drifva dem derifrån: den kan 
de 6 -'la^va "ågon egen mening, ty då skulle 
to,.1; 1C^e längre vara trogen. Detta är bit- 

men det kan icke vara på annat sätt, 
lngen regering kan existera i Frank-

> som icke har armén att stödja sig på. 
e” ny revolution skulle gifva armén 

a>inan herre än Thiers, är det alldeles

°m sin föregångare förkl

om han uppmanade fransmännen att vända 
sina vapen mot Italien, och att endast bruka 
hotelser är tidpunkten mindre passande än 
någonsin. Regeringen förklarade derföre 
med mycket skäl, att en debatt öfver ro
merska frågan skulle vara oläglig och för
ödmjukande, hvarpå erkebiskopen DOpau- 
loup visligen tog förslaget till baka. Ser man 
närmare på saken, torde den romerska in
terventionen hafva sedan långa tider varit 
mindre en religiös än en diplomatisk fråga, 
och de fåtaliga rätttrogna katolikerna skulle 
hafva haft nog stor svårighet att inverka 
på regering och representation för upp
rätthållandet af påfvens verldsliga makt, om 
det icke af gammalt hade ansetts såsom 
rn hederssak för Frankrike att genom en 
besättning i Rom visa verlden sin diplo
matiska myndighet. Huru det denna gång 
går med St Petri efterträdare, är bäst att 
lemna osagdt, men visst är att det icke 
är första gången som fientliga trupper be
vaka portarna till Vatikanen, och att det 
mången gång sett vida värre ut än nu. 
Påfvar hafva nödgats att fly eller gå i 
fängelse, och ändå liar den romerska kyr
kan hållit sitt hufvud uppe. Men tiderna 
äro onekligen svårare än förr för rättro
genheten, sedan mellan dess anhängare och 
rationalismen, uppsprungit ett tredje parti, 
som förklarat det vara sin afsigt att ur verl
den utrota allt hvad religion heler. Det 
är icke första gången som man förklarar 
krig emot Gud och samhället. Man såg 
allt det samma 1792, då franska national
församlingen formligen dekreterade hans 
afsättning; men i tidernas längd blefvo dessa 
män skjutna eller guillotinerade, och en 
ny styrelse återinsatte de himmelska mak
terna på tronen. Så skall det förmodligen 
gå ännu en gång och kanske en varmare 
religiös stämning än någonsin låta förnim
ma sig så väl i Frankrike som i den öf- 
riga verlden.

Svårligen blir dock en sådan religiös hän
förelse den gamla rättrogna katolicismens; 
det är både upplösande och förenande kraf
ter i rörelse, som torde införa det religiösa 
lifvet i eu annan strömsättning. De upp
lösande äro den nya katolska dogmen och 
ensidigheterna inom den protestantiska pie- 
tismen: hvarken ofel barhets läran eller de 
högkyrkliga lutherska andebesvärjelserna 
hafva gagnat kyikaus sak i tänkande men- 
niskors ögon. De nya sammanhållande
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krafterna äro deremot sansade katolikers 
och protestanters gemensamma afsky för en 
sekt, som tagit till sitt program att förvisa 
allt heligt och vördnadsvärdt från jorden. 
Väl hafva ateisterna i Frankrike hittills haft 
den försigtigheten att lemna protestantis- 
men*i fred och vända sina angrepp ensamt 
eller företrädesvis mot katolikerna, hvilket 
också förskaffat dem icke så få protestan
tiska sympatier af dem som hoppats någon 
nytta för trosfriheten af den nya rörelsen. 
Men denna fördragsamhet är endast en mask, 
som skall afkastas, så snart partiet känner 
sig starkt nog att öppna sitt fälttåg mot 
allt hvad religion heter. De röde hafva 
nu en gång för alla förklarat sig vilja göra 
slut på kyrkan, i hvilken form och bygd 
på hvilka dogmer som helst: äktenskapet, 
faderskapet och bönen skola förbjudas af 
lagen såsom stridande mot menniskans vär
dighet.

Då gäller det en stark sammanslutning 
mellan alla dem som tro på ett gudomligt 
väsende och vilja behålla en försyn i verl- 
den, utan afseende derpå om de tro på 
transsubstantiationen eller på de i Augs- 
burgiska bekännelsen fastställda dogmerna, 
eller på en gudomlig och kärleksrik verlds- 
regering utan både katolska och protestan
tiska dogmer. Det kan vara möjligt att 
denna vänskap mellan de båda kristna huf- 
vudkyrkorna, som den tänkande delen af 
menskligheten så länge och ifrigt efter
längtat, blir ett ofrivilligt verk af ultra- 
montanismen, och att det hederliga fritänke- 
riet, som af båda partierna varit lika hatadt och 
utsatt för samma fientlighet, kan komma till 
heders och mot all förväntan befinnas vara 
en värdefull bundsförvandt mot gudsförne- 
kelsen åt dem båda. Om sådana händel
ser veta vi emellertid för det närvarande 
mindre än intet, men troligt är att Frank
rikes politiska framtid kommer att i ingen 
ringa mån bero af det sätt hvarpå de re
ligiösa förhållandena ställa sig. Blott en 
sådan trångsinnad romersk-katolsk reaktion 
som följde på det första franska kejsare- 
dömets undergång torde icke mera vara 
att befara.

Ilvad som icke kan undgå att oroa Frank
rikes vänner är den ringa vigt massan af 
nationen faster vid hufvudsakerna och den 
stora betydelse den i all ting gifver åt for
men. Deras djupaste tänkare hafva uttalat 
nödvändigheten af genomgående reformer 

<

i seder, i tänkesätt, i uppfostran. De haß'® 
sagt öppet ut, att orsaken hvarföre deras 
arméer ledo de oupphörliga nederlagen ic^e 
var brist på tapperhet utan fåfänga, lått' 
sinne, okunnighet, brist på disciplin, otå
ligheten vid all regel, upprorsanden, som 
drifver till opposition mot polisbetjeuten 
och skolmästaren lika väl som mot stats
chefen. Ypperliga böcker och revyartikl®1 
hafva blifvit skrifna, lysande föredrag haß'® 
blifvit hållna, öfver dessa ämnen, som väckt 
ett ögonblicks bifall, kanske beundran, f®1 
att genast derpå falla i förgätenhet. DesS® 
författare och talare hafva sagdt sina lands
män den sanningen, som det icke belio*3 
mycken politisk erfarenhet för att in®®> 
nemligen att Frankrike kan existera — °c 1 
existera lika väl — med nästan hvilket sty
relsesätt som helst, en konstitutionel i“® 
narki eller en moderat republik, eller ti 
och med en upplyst militärdiktatur, endas 
folket lärer sig begripa att hvilken regen®? 
det gifver sig, har den rätt till samma ho> 
samhet, och att laglydnaden är lika myc®6 
i de styrdes intresse som i de styrandes- 
Men hvad betyder för den stora hopen i®re 
reformer, bättre sociala vanor, fullkomlifjale 
undervisning i jemförelse med republiken8 
bestånd eller undergång — lika godt h*11 
ken republik, endast den bär namnet 
och i detta afseende åtminstone kan de 
väl sägas att Versailles-församlingen rep1’*' 
senterar Frankrike.

Detta låter som en paradox, då hv® 
och en vet att församlingens majoritet ®r 
monarkiskt sinnad, men icke desto mind‘d 
är det en sanning att det är denna öfv®1 
vägande monarkism hos folkets repress® 
tanter som hittills hållit republiken upl,e’ 
det vill säga hindrat henne att störta ge 
nom sina partier. Högern tillsatte Thi®rS 
för det att han skulle bereda väg för 
nya monarkien, men en gång kommen 
makten slöt sig denne till venstern o 
kallade sina första vänner, till “el 
outplånliga förargelse, oförbätterliga ° 
vanmäktiga partigängare. I konstit®. 
tionella länder kan man tala om parti®1 ~ 
fullt hederlig mening — det besegrade p®^ 
tiet älskar fäderneslandet, lyder lagen ° 
väntar, såsom goda medborgare egnar, ® 
de segrande i sin ordning skola falla, 111 
konspirerar icke och ger icke ett misst4°t 
endevotum, som kunde vara direkt skadh? 
för samhället. I Frankrike är det helt ®®
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‘»erna
eKet ,J1J 
nli stresse

c Otriga. ivxuuarK.iöiei
ten k-1' och begagnade dem ännu sämre, 

bkanerna deremot bortlade för en tid 8ltt hat . ...
shit- • UC1 81118 a,ltlPatler> >br att enigt 
^ieif S1^ *■’“ samiBan °ch utestänga monar- 
Uiar ®buru de utgöra minoritet i kam- 
lets °’ hafva de en stor fördel i denna må- 
för ?e®ensRmbet, då inonarkisterna hvar 
Sa S1? “aturligtvis ieke hafva något sådant 
att'flail‘lanS utau hvarje fraktion sträfvar 
Ute (°1 e^eu del komma till makten med 
derf-Utan^e de båda öfriga. De hjelpa 
ketl°ire att uPPratthaila republiken, hvil- 
att i .e a^a i nästan lika grad afsky, endast för 
förd \1!lt?ra en monarkisk restauration till 

g® för någon annan än sig sjelfva.
geil .. a*ige republikanerna inom församlin- 

ar° i minoriteten, står republiken upp-

,lat> och partiet vill der icke säga något 
amiat än menniskor som vilja störta de 
uuiktegaude, för att på hvad sätt som helst 
®atta sig sjelfva i deras ställe. Kepubli- 
uuerna, utan afseende på meningsskiljak- 
'gneter, hafva upphört att utgöra ett parti, 

uunedan de för ögonblicket sitta vid mak- 
u> och namnet är nu endast användbart 

P‘l Jegitimister, orleanister och Napoleons 
aa langare, under det att Thiers och ven- 
p®’n vilja gå och gälla för att uttrycka 
, lai’krikes mening. Så hafva alla de som 
. IVa makten gått till väga, och kommunen 

uue i sin tid om landets lagliga regering 
|.,( ast under namn af Versailles-partiet, 
eilS01? 0111 detta ord var en vanfrejd och 

■örolämpning mot dem om hvilka det 
användes.

■ Thiers har nu en gång för alla, såsom 
,e synes, tagit sitt parti att hålla monar- 
sijteilla Pa afstånd, och de skulle å sin 

a gerna visa honom samma välvilja, i 
de endast kunde. Historien om den 

än ^ePutat'0“en bevisar detta tydligare 
„ 1 ‘dl ting annat. Men att aflägsna nå- 
j 1 h'àn makten fordras till och med 
en lanbr>ke en representantmajoritet, och 
l'id Sat^an sab> * betydelsen af en sam- 
lî'ke °e'1 bonseqvent öfvertygelse, har det 
(| funnits i församlingen sedan den 

da hon i Bordeaux grep sig au med 
Vlss nervös kraftansträngning och 

Tip ril*fan för den röda republiken satte 
m !eis i spetsen för den verkställande 
tier t< U Ögonblicket derefter började par
es- t'** .att operera hvart och ett i sitt 
aU intresse och för att utestänga
Utsi öfriga- Monarkisteraa hade klena 
r. f>ter och begagnade dem ännu sämre, 

rätt, emedan de mänga och skarpt skilda 
fraktionerna bland dem icke finna det för
enligt med sitt intresse att drifva på an
tagandet af en bestämd statsform. De vänta 
på att församlingen genom nya val skall 
få en förändrad sammansättning, och veu- 
stern har derföre gjort förtviflade ansträng
ningar för att tillvägabringa en upplösning. 
Det är intet tvifvel att majoriteten derige- 
nom skulle bli annan, ty socialismen är i 
starkt tilltagande i nästan alla de stora stä
derna, och i södra Frankrike äfven på lands
bygden. Men hvad som icke går på en 
gång går småningom, och innan de fem 
åren gått till ända, som äro den ovilkorliga 
gränsen för den närvarande kammarens 
mandat, skall venstern genom partiella 
omval hafva vunnit en ganska betydande 
förstärkning. Vi sågo här om dagen huru 
af sex sådana val, som samtidigt förrätta
des, blott ett utföll till fördel för impera- 
listernn, alla öfriga för de radikale.

När omsättningen hunnit sålunda fort
skrida tillräckligt långt, skall republiken 
blifva defiuitift utropad, en, oförgänglig och 
odelbar, såsom så många gånger förut, och 
utan tvifvel med alldeles samma påföljd. 
De ordningsälskande provinsinvånarne skola 
påskynda denna period, sedan de nu en 
tid sett att republiken kan bestå, åtmin
stone till namnet, utan att vända upp och 
ner på samhället, och de skola föreställa 
sig, hvad som i teorien äfven är fullkom
ligt riktigt, att republikanerna för tillfället 
representera samhällslugnet. Men när det 
blir fråga om att närmare bestämma repu
blikens form, då skola alla de förstörande 
krafterna lätt komma i rörelse, då blir det 
de olika fraktionerna af republikaner som 
skola börja kalla hvarandra »partier» och 
sönderslita hvarandra. Då slår hämdens 
timme för kommunens män, ty man må 
icke föreställa sig att hela detta anhang 
blifvit utskeppadt till Nya Kaledonien; då 
skola alla sam häl Isfrestare få utrymme för 
sina farliga experiment. Konsten blir att 
använda alla dessa bångstyriga krafter, hvil
ka hvar för sig vilja armbäga sig fram till 
något slags envälde, att befästa samhälls
ordningen och betrygga det nya statsskic
ket. Det är möjligt att den nu lefvande 
generationen lärt af lidandet just dessa 
dygder som kallas republikanska, upplys
ning, sann broderlighet och sjelfförnekelse, 
att Gambetta icke har någon personlig äre-
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girighet., utan, en ny Aristides, går i fri
villig landsflykt för att icke bringa friheten 
i fara. Allt detta är möjligt men icke san
nolikt: det har aldrig skett förut. Sanno
likare är att den gamla vägen beträdes, de 
röda taga makten, de sociala frågorna dyka 
upp, maktlystua demagoger öfverbjuda hvar
andra i vilda planer, och reaktionen är fär
dig. Hela den ordningsälskande befolk
ningen ser sig om efter en frälsare, och 
diktaturen framgår ännu en gång ur den 
röda republiken.

I hvilken form denna kommer, och huru 
länge ett rent envälde kan bära sig, vore 
fåfängt att nu söka förutsäga: att en så
dan jernhård despotism som Napoleons icke 
kan länge ega bestånd, torde vara sjelf- 
klart, och då kan turen komma till en kon- 
stitutionel monarki. Men det fordras icke 
särdeles framtidsblick för att tvifla om möj
ligheten af en monarkisk restauration i detta 
ögonblick, innan ännu republiken blifvit på 
allvar försökt. Vi tro också icke att nå
gon af de tre nu varande monarkiska kan
didaterna gör sig särdeles förhoppningar, 
och ett konungadöme under någon främ
mande dynasti, t. ex. en Coburgsk prins, 
eller under en infödd fransman, en Thiers, 
Gambetta eller Mac Mahon, aren fullkom- 
komlig orimlighet. Grefveu af Chambord 
har den fördelen att representera en grund
sats, och det hade kanske varit en möjlig
het för hans anhängare att få honom med 
en svag majoritet utropad i Bordeaux, om 
han varit aldrig så litet känd, tagit någon 
del i Frankrikes öden, uppsatt några rege
menten under kriget, eller skänkt några tio
tal millioner för att förkorta den tyska oc
kupationen; men han har gjort intet af allt 
detta, och de som veta något om honom 
betrakta honom helt enkelt som en forn- 
lemning. De orleanska prinsarne hafva den 
stora fördelen framför honom att vara kända 
såsom raska och dugliga soldater och sjö
män, eller såsom begåfvade författare, som 
tänkt öfver samhällsangelägenheter och äro 
den nyare tidens män. Men så länge en 
representant af den äldre grenen lefver, har 
den orleanska familjen inga andra auspråk 
än dera som härflyta från nationens fria 
val. Ludvig Filip nöjde sig med att regera 
på detta vilkor, och hans son kan icke 
uppställa några andra fordringar, så vida 
han icke vill till fördel för familjens öfver- 
hufvud afsäga sig sina anspråk på tronen 

och offentligt förklara att han icke 'ill 
mottaga kronan så länge hertigen af ChaW 
bord lefver, men han har icke gjort 
något steg i sådan riktning, och det är klart 
att hans farbröder måste på det allvarlig11' 
ste derifrån afhålla honom. Grefveu af l'a" 
ris befinner sig derföre i en svår ställning’ 
han måste antingen göra sig till direkt 
arftagare af det hatade bourbonska namnet 
eller liksom Napoleon underkasta sig den 
allmänna valrättens afgörande, hvilket 
förnekandet af legitimiteten.

Vi hafva bland de tre pretendenterna 
gömt kejsar Napoleon till sist. Han synes 
väl icke för ögonblicket hafva stora utsig' 
ter, och vi hafva nyss läst i svenska tid
ningar, att han skall hafva så godt som 
frånträdt sina anspråk till fördel för den 
öfriga monarkismen. Vi vilja icke säga 
att detta är en krigslist, ehuru ett sådant 
antagande icke behöfde sakna skäl för sig’ 
men vi älska ej att se somliga personel 
uteslutande i svart, och det har man både 
i Frankrike och här gjort med Louis M' 
poleon. Hans blotta namn väcker afsky t*” 
det närvarande, och det kan icke neka® 
att hans specimen såsom grundläggare 11 
en dynasti var något underhaltigt, meI1 
fransmännen, i sitt naiva förakt för erfa
renheten, hafva också inga mellangradei 
mellan räddare och förrädare, och de ä>° 
allt för mycket fallna att förgäta ett an 
språk på tacksamhet som de sjelf nästan 
till öfverdrift erkänt, nemligen det oer
hörda materiella välstånd till hvilket lan
det höjt sig under Napoleons regering, OÇ 
hvilket icke de lika oerhörda olyckorna vi 
och efter hans fall förmått att utömin®' 
Men Napoleon har ännu en annan fördeb 
som icke är att förakta: han har skapa1 
le suffrage universel, är således i ä*11111 
högre grad än den orleanska familjen en 
lefvande protest mot allt slags legitimitet’ 
och en äkta representant af den genuina 
folkviljan. Ingen vet hvad som kan händ®’ 
ty Frankrike är ju de oförutsedda handel 
sernas land, och det kan vara möjligt a 
hvad som aldrig lyckades Napoleon undcl 
maktens dagar, lyckas honom efter han® 
fall, väl måhända icke att grundlägga 611 
dynasti men att öfver sin sons personlig'’*'1, 
kasta ett skimmer, som i förening med y”g 
lingens egen politiska nullitet kan 'el* 
fransmännens val på honom, när de känna sig 
i behof af en konstitutionel regent. Sådant
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ai„ ‘ittninstone ingen omöjlighet enligt fram- 
8 aende engelska publicisters mening, hvilka 
Sjoi't sig kända för politiskt omdöme och 
lalt tillfälle att på nära håll följa händel- 
Serna i Frankrike.

V aro så lite.t som möjligt beundrare af 
lel’s. Hans omåttliga fåfänga är lika från- 

8 otande som hans halsstarrighet, och vi tro 
a 1 bada spelat honom några stygga streck, 

förr eller senare komma Frankrike 
\ skada. Men han har å andra sidan

8ra framstående förtjenster, som skola 

öfverlefva honom. Han har genom en klok 
hushållning, som må vara Pouyer-Qvertier’s 
verk mer än hans, men som i alla hän
delser måste i ett betydligt mått godtskrif- 
vas honom, lättat tungan af sista olyckorna: 
han har genomdrifvit afsättandet af de 200 
millionernas amorteringsfond, hvarigenom 
han befästat Frankrikes kredit, och först 
och sist har han upprätthållit samhällsord
ningen under en tid då intet annat namn 
skulle hafva varit tillräckligt att förena in
hemskt och utländskt förtroende.

Litteratur.

är v.;
.l0Jet att anmäla första delen af detta 
7*. som 
fg !a^eiis 
0,fattarens tankegång

’ hqvid med Sveriges lag. 1 fyra böcker 
uppgjord af Nils Nilsson, arbetskarl. Andra 
'»oken. Reformlära. (Författad 1862, öfver- 
sedd 1872). Carlskrona, Bolagstryckeriet

icke fullt ett år sedan vi hade 
 1 ar- 

sysselsatte sig med en »revision 
yttersta grunder». Vi sökta följa 

----  ™..L„sS..g noggrant i spåren, 
.'S'älligt undvikande hvarje missförstånd 

h er öfverdrift; vi bemödade oss att reda 
,.as tanke, der den icke syntes oss ega 

I °Jilktig tydlighet, och långt ifrån att lägga 
v?,"0,n Ml last någon afsigt att på ett 

bsaint sätt omstörta samhället, höllo vi 
°noni all räkning för hans beskedlighet 

I v*lja låta hela reformen gå på öfver- 
r'e\'e • 118 och s*krskildt derför att hans 

'ston icke gälde religionen: han ut- 
yckte sig allt igenom med största akt- 

lle,g’ för att icke säga välvilja, mot »vår 

... ' ' skola gå alldeles på enahanda sätt 

. väga med detta häfte. Man diskuterar 
Ip ? ,ned skriftställare af detta slag, ty de 
fs P s’*'t P°btiska system en gång för alla 

'd’gt och afslutadt; allra minst skulle det 
tHl l°lla m°<lan någon af öfverklassen, 
att ^V’^en v* f>ukta att vi måste räknas, 
det ^rs“'sa n®8ra inkast mot en i alla dess 

.‘•Ijer utarbetad samhällslära. Deremot 
ue det icke vara utan allt intresse för 

/ a läsare af öfverklassen att lära känna 
, 8tatsskick som är bestämdt att efter- 
oss a de*' ut(iömda rättsskicket, och hvad 
g sjelfva angår, hafva vi icke kunnat 

Da att samhällsutopierna förtjeua mindre 

intresse än andra fantasiskapelser. Det är 
sant att hr Nils Nilssons fraintidstafia är 
mycket tarflig i jemförelse med den som 
upprullas i »Ett kommande slägte» — den 
ena författaren draperar sina figurer i bul- 
dan, den andra i purpursammet — men 
det lins något hos båda att taga vara på, 
ty om icke utopien uppenbarar framtiden, 
ställer den åtskilligt af det närvarande i 
ett bjert ljus, hvari det väl lönar mödan 
att närmare betrakta det.

Grundtanken i »arbetskarlens» första bok 
var att den formella rätten, detta af de 
maktegande till sin egen fördel hopspunna 
system, nu spelt ut sin rol, och att stats- 
lifvets grundvalar hädanefter måste omläg
gas, icke på frihetens välde, som är eu 
chimère, utan på det rena förnuftet, som 
i sjelfva verket är frihetens motsats. Huru 
författaren förmedlar denna förnuftets ab
solutism med ett slags sjelfstyrelse, skola 
vi snart få se: vi skola noga följa hans 
tankegång oéh så vidt möjligt är begagna 
hans egna uttryck.

Samhällets inrättning var i början myc
ket enkel; — för att uppnå dess ändamål 
begagnades de medel som lågo närmast till 
hands; men i den mån »rättens följder» ut
vecklade sig, måste samhällsmaskineriet in
vecklas, för att öfverklassen skulle kunna 
derigenom betrygga rättens bestånd. Den 
första reform som nu erfordras är att om- 
rikta statsmekanismen, så att den arbetar 
till fördel för alla och icke blott för en 
fåtalig öfverklass; men äfven sedan vål
dets och listens tillsatser blifvit afskilda 
från det äkta verket, kommer reformrörel
sen att fortgå, ty samhället är porfektibelt,
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för att tala med Leibnitz, dock, såsom det 
synes, inom de af hr Nilsson eu gång för 
alla utstakade gränserna.

Genast i sjelfva utgångspunkten skiljer 
sig vår arbetskarl från de öfriga samhälls- 
förbättrarne deri att han erkänner kunska
pens sjelfskrifvenhet att organisera framför 
massornas råa instinkter. Reformens mål 
är icke frihet, men detta ord har blifvit 
en lösen för alla dem som under samhäl
lenas närvarande tillstånd ropa på refor
mer, emedan de »icke mäkta gå till botten 
med frågan». Det är sant att med bort
tagandet af hvarje förmån för öfverklassen 
aflyftes äfven en del af den börda som 
hvilar på underklassens skuldror, och denna 
blir i en viss bemärkelse friare, men fri
heten är icke reformens yttersta mål, ty 
ordningens lag är nödvändig för allas väl, 
och individernas sjelfrådighet blir efter det 
nya systemet på ett märkligt sätt afkortad. 
»Den som begär frihet för frihetens egen 
skull, han begifve sig till urskogarne; jag 
fruktar dock att han kommer att längta 
till baka till samhällstvånget». Icke under
ligt: i urskogarne kan det hända honom 
det missödet att svälta ihjel; i hr Nils 
Nilssons samhälle är han försäkrad om 
»bröd till döddagar».

När den stora massans instinkter från- 
sägas all direkt andel i lagstiftningsarbetet, 
är det klart att reformverket blir en yrkes- 
sak, som behöfver att särskildt inläras från 
ungdomen. »Att samhällsstyrelse är en be
fattning, som behöfver särskilda insigter, 
derom fins knapt en aning hos grundläg- 
garne»: konungen ärfver sin tjenst utan 
afseende på skicklighet i statsmannayrket, 
och folkrepresentanterna väljas bland »skräd
dare och skomakare samt folk med åtskillig 
kunskap, utom den som fordras att styra 
samhällen». Öfverklassen vill så ha det; 
han fruktar att statsstyrelsen kommer i hän- j 
derna på den verkliga insigten, ty hans 
intresse är att de särskilda representant
klasserna skola slita sönder hvarandra, på 
det att ingen egentlig reform skall komma 
till stånd. Lagar och författningar skrifvas 
i tusental, fulla af oförnuft och dikterade 
endast af den historiska traditionen. Det 
skall finnas omkring 15,000 lagar och för
fattningar i gällande kraft, men »det egent
ligen samhällsnödiga, huru hvarje individ 
skall tå till en början sina lekamliga och 
vidare sina rätta andliga behof tillfreds-

stälda», derom nämner denna lagcodex så 
godt som ingen ting, utan innehåller > 
stället allehanda andra saker, äfven de 
onödigaste bagateller.

Reformer göras icke på en gång, ehuru 
de under vissa omständigheter utan vada 
kunna vara radikala: bäst är den succes
siva samhällsförbättringen, som alltid kny
ter sig vid en närmast föregående. "E^t 
löjligare reformsförsök än i Frankrike kan 
man knappast tänka sig. Idén att göra 
staten till industriens förläggare och be- 
drifvare var naturligtvis riktig», men den 
blef i utförandet alldeles förfuskad, ty de 
nya 'maktegarne stodo alldeles bandfallna, 
talarnes och pratmakarnes stora skara bör
jade att tjusa de stora massorna, och så 
greps makten med fräck hand af sådana 

i som icke kunde något annat än prata. 
Man fortfor att parlamentera och stifta la
gar, alldeles som förut, rätten qvarstod 
orubbad i sin grund, och kärleken, som a> 
det nya samhällets princip, förblef ute
stängd såsom förut. »Ty ehuru kristna 
läran så länge predikats, är dess verkliga 
mening så litet fattad, att vårt moderna 
samhälle ännu kan sägas i allt väsentligt 
stå på gammal hednisk grund». Förr än 
det forna rättstvånget utplånas och kristen
domen fått genomtränga hela lagstiftnin
gen, kan denna icke »visa verlden hela sin 
storartade betydelse».

Den nya sainhällsinrättningen är oänd
ligt enkel; man behöfver endast göra kom
munen — eller distriktet, såsom det kallas 
af vår arbetskarl — till statsenhet i stället 
för »riket», som är en skapelse af eröfrarem 
En regering från en hufvudstad öfver ett 
stort rike är naturligtvis en omöjlighet, »s» 
vidt med regering skall förstås att väl sörja 
för individernas alla kroppsliga och and
liga behof», ty dertill erfordras att regenten 
skall personligt känna hvar och en af sina 
undersåtar och kunna någorlunda bedöma 
hvad de behöfva och hvad de duga till- 
Distriktet bör ej innehålla mer än 5,000 per' 
soner; vid reformens början utgår man Iran 
socknen, som i allmänhet har något mindre- 
Stad som har större folkmängd indelas i 
kretsar med egna namn och fullt sjelfstän- 
diga för öfrigt. All skilnad mellan stad 
och land i politiskt hänseende kommer att 
helt och hållet upphöra.

Sedan samhällsidén genom denna désin
tégration blifvit återförd till hvad den var
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e »eröfringen», mäste integrationsverket 
vJr ^e^nna’ ehuru P!°l frivillighetens grund- 

> och kretsarne sammanknytas till allt 
(le°/le<, och större enheter, på hvilket sätt 

s låter sig göra att väl regera, om det 
(let'°le ’le'a ver^eu- ^*et är också derhän 

e skall gå, om också till en början »staten» 
inskränkes till Europa.

eu nästa enheten öfver distriktet är 
aiadet, hvartill äfven räknas stad med 

hänSVaraD^e folkmängd. Den tredje sam- 
<let Sei'^e*'eu kallas »landet», motsvarande 
g gamla landskapet, ty länsnamnet kastas 
ne/' b°rd> emedan det »obehagligt påmin- 
fe °m öfverklassens gamla afskyvärda 

alväsen». Stad med mycket stor folk- 
angd kan, indelad i sina härad och di

het m°’;svara landskapet. Den fjerde en- 
. en blir »riket«, som också borde hafva 

j norm för sin folkmängd, ehuru så- 
j. år svårt i anseende dertill att detta 
g 8."ht ännu icke blifvit befriadt från er- 
Ocglngspolitiken. Vi erinra oss att Comte 
ant' " Osoferna af den positivistiska skolan 
ant F'1 3 h 4 millioner såsom det högsta 
Sa 'V.. ^byggare ett sjelfständigt politiskt 
en i-? bör ega; kanske kunde man till 
• början stanna vid denna siffra, hvar- 
hv’lL.Oni ®ver,ge finge förblifva en riksenhet, 
eft a^ei onekligen hade sina fördelar, 
(,fi ei s°m författaren tillåter att »konun- 
q/1 °ch hans ministrar» få tills vidare 
vit St”’ hfvon sedan distriktsregeringen blif- 
l^lir 01ganiserad. Femte politiska enheten 
1^. > såsom nyss sagdt, staten, hvarigenom 
ha'l?611’ åtminstone mellan civiliserade sam

"> blifva omöjliga. Med halfbarbarer 
nien annu komma i fråga att slåss, 
stor. 8abana krig kunna i anledning af de 
ve statsenheternas höga materiella ut- 

v lng icke blifva långvariga.
div' fe^sen ar suverän i allt som rörer in- 
haf erUa> men om distriktsstyrelsen anses 
°ch 1 bfverskridit sin befogenhet, skall hvar 
a, eu deiom hafva talan öppen inför när- 
tiäi'3 högre samhällsenhet. Likaså kan det 
häll aSt högre distriktet förklara en saro- 
str-L^^lfigenhet, som rörer flere lägre di- 
stort ■°C'1 äl' e£Qa<i att bättre skötas i 
81 .’ häradssak, landssak eller rikssak,
°ch °Ch eventuelt äfveu för statssak,
att i uPPhö>' det lägre samhällets rätt 
hört ernied befatta sig. Sedan rätten upp- 
ölelb rtle"an de enskilde, qvarstår den dock 

an samhällskretsarne, så att om ett

distrikt, härad, land eller rike uppför sig 
så oefterrättligt att skada för det helas 
ordning deraf kan följa, mister det för en 
lämplig tid sin sjelfstyrelse och förvaltas 

, under tiden utaf en af det öfverordnade 
I distriktet ditsänd regeringskommissarie. 

Man finner häraf att vår arbetskarl är väl 
; hemmastadd i den moderna tyska stats

rätten och dess förbundsexsekution.
Lika enkel som hans distriktsindelning 

är hans regeringsform. Ett samhälle kan 
icke sjelft handhafva sina angelägenheter, 
icke ens in pleno sammankomma; folkbe
slut och plebiscit äro ingen ting annat 

. än retoriska figurer, ty folket ledes i grund 
af uppviglare. Men äfven om en samfäld 

! folkvilja kunde utan en sådan ledning ut
tala sig, vore den orådiig att släppa lös, 
ty det är under närvarande endast en högst 
ringa del af massorna som har något för
nuft och hvars röst sålunda eger något 
värde. Regeringsväsendet fortgår derför 
med ett slags naturnödvändighet, såsom 
regenterna uttrycka sig med Guds nåde — 

j »en fras innehållande mera sanning än man 
1 i allmänhet tror».

Regeringsmakten sönderfaller i två delar, 
styrelse och förvaltning, hvilka fordra helt 
och hållet olika egenskaper: den förra in- 
sigt i samhällets och meuniskornas natur, 
kunskap i historien och en mängd andra 
saker, som behöfvas för lagstiftningen, samt 
förmåga af djup och klar tanke, den se
nare hufvudsakligen raskhet, drift, beslut
samhet och affärsvana, det vill säga hvad 
man i allmänhet begär af en god förval
tare. Styrelsen kan och bör utöfvas kolle
gialt, men förvaltningen måste vara bero
ende af en enda: »hvarhelst historien upp
visar en kraftfull förvaltning har en enda 
stått i spetsen derför, eller åtminstone fått 
andra lika berättigades uttryckliga eller tysta 
bifall att ensam regera».

Sedan den parlamentariska styrelsefor
mens oduglighet blifvit allmänt erkänd, så
som endast ledande till okunniga och ored
liga men talföra äfventyrares herravälde 
öfver massorna, måste styrelsen grundas på 
specialkännedom- i samhällsläran, hvilken 
skall grundläggas redan i den tidigaste 
uppfostran. Kretsen skall till en ständig 
styrelsemyndighet bland sådana personer 
utse tre, som skola besörja alla förslag till 
lagar och författningar, öfver hvilka en sär- 
skildt utsedd nämd skall rösta med ja eller
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nej, utan all diskussion. Den liar således 
endast veto, för den händelse att berednin
gen »misstagit sig eller i förslaget gått 
längre än det allmänna förståndet orkar 
följa ined», All öfverläggning är omsorgs
fullt utesluten; den ständiga myndigheten 
må, om den så tycker, inhemta sakkuuiges 
tankar, men »ett narrverk utan like är att 
styra samhällen genom arméer af talare; 
det är icke de många menniskornas ord 
utan de förståndiges ord som ega värde». 
Alla kretsarnes beredningar utgöra till sam
man häradets representation eller nämd, som 
utser häradets beredning; samtliga hära
dernas beredningar »utgöra landsnämden, 
som utväljer landsberedningen, och alla 
landsberedningarne till samman utgöra riks- 
nämdeu, eller, såsom den nu illa kallas, 
riksdagen, hvilken på samma sätt väljer 
riksberedning och röstar Öfver dess förslag, 
hvarje distriktsberedning utgörande allenast 
tre personer men en stående myndighet», 
nemligen för ett år i sender. Hvarje högre 
och lägre distrikt tillsätter på samma sätt 
sin »höfding», som är enrådande inom sin 
vcrksamhetssfer, hvilken afser endast för
valtningen. Han utnämner äfven sina bi- [ 
träden, men blott inom sitt eget distrikt, I 
och eger ingen makt öfver de underordnade 
kretsarnes embetsmän. Konungen och mi- 
nistrarne qvarstå endast tills vidare; men | 
sedermera, då underdistrikten en gång blif- j 
vit reglerade, »kommer af sig sjelf snart I 
den tid, då i stället för honom den all
männa meningen, och kanske äfven hans 
egen, framtvingar en årligen omvald riks- 
höfding, som icke behöfver ministrar eller 
statsråd, emedan han sjelf skall förstå sa
kerna. äfven deri att han icke föraktar ; 
goda råd, änskönt de honom icke påtvingas».

Bland alla dessa höfdingar är kretshöf- 
digen utan tvifvel den vigtigaste, ty alla I 
de högre verka hufvudsakligen såsom kassa- 
tionsmyndigheter och i några fall såsom i 
affärsdisponenter, men han skall personligt 
leda hela yrkesdriften inom distriktet, reg- | 
lera allt arbete, samt dertill »i första hand 
sörja för individernas både dagliga bröd 
och andliga behof». Han är dertill ensam 
domare, men sedan »rätten» bortfallit, blir 
lagskipningen mycket enkel, straffen för- | 
svinna liksom lagarne, juridiken bortfaller 
af sig sjelf, och det sunda förnuftet åter
tager sitt välde. Hvarje individ mottager 
vid födseln ett »lefnadsbetyg», hvilket han 

ständigt skall föra med sig såsom sin leg1' 
timation, och hvilket kan anses såsom en 
motbok till det konto han eger i distrik
tets matrikel. Hvarje öfverträdelse af sa®' 
hällslagen införes i hans debet, men koit 
och koncist; ransakningar och protoko 
tjena till intet, när brottet i alla händelse1 
icke har någon juridisk påföljd; »genom 
sina krig mördar öfverklassen sina bröder 
millionvis och vårdar sig knapt att gräh’8 
ner dem, än mindre skrifva om dem. Hv®' 
för då en så ängslig sorgfällighet i upP' 
täckten och beskrifningen af alla omstan 
digheter vid enskildt mord?» Endast O® 
debetsidan skulle bli allt för full, och pel 
sonen i fråga befinnes farlig för den a11 
männa ordningen, kan han tagas i förva1 
för att å nyo börja sin uppfostran, ®eB 
dertill fordras kretsnämdens bifall. Erhåll68 
ej detta, får han fortfarande gå lös, »me11 
han må förses med något kännetecken, 
som visar att han är ofri, på det alla kunna 
vakta sig för mera samfärdsel med hono® 
än nödigt är».

Så enkel blir lagskipningen, och det vore 
en klen höfding som icke kan gå i la° 
dermed: — värst blir kanske att få <1® 
der märket riktigt fästadt på notoriska lag' 
brytare. Men det pröfvande blir den eko
nomiska förvaltningen, hvilken blir tend1' 
gen omfattande, sedan kretsen, i egenskap 
af representant för det allmänna, blifvit t'1 
en början »enda rätta egaren till all j01 
inom dess gränser», och efter hand, i 3C11 
mån det sunda förnuftet tager ut sin rätt, 
äfven innehafvare af all den lösa egendo
men, hvilken endast är att anse såsom 61 
exponent af jordens afkastning. Öfvergå" 
gen från den enskilda egendomen, hvilken 
öfverklassen i tidernas längd orättfärdig* 
tillegnat sig ensam, med uteslutande 11 
underklassen, är mycket lätt och behöfve* 
icke medföra ens några personliga obehag, 
endast att arfsrätten upphäfves. Kretsen 
blifver således rik och i stånd att skafla 
arbete åt alla. »I hvarje fall blifver indi'1' 
dens risk ingen»; han vet att han har 3111 
försörjning af kretsen, och kan ostörd a 
ekonomiska bekymmer egna sin tid åt sådana 
arbeten af hvilka både lian sjelf och kret' 
sen skola skörda ära. Arbetet regleras a 
kretshöfdingen, som i samråd med skol 
lärarne och andra myndigheter bestämm61 
hvars och ens lefnadsyrke, företrädesvis 
med afsende på tillverkningar för kretsen3
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’fall 
den.
SOm
<üenOch xuiina luuu ui nvaiuuuru,
tal • f°rutsättes äfven att de skola be- 

81,la försträckningar, ehuru underlåten-

eget behof, men äfven för utbyte med 
Oia kretsar, uär produktionen befiiines 

° verstiga förbrukningen. Arbetet blir såle- 
hv * grunden en embetsförrättuing, hvilken 

aije individ utgör med vissa timmar om 
aKen såsom vederlag för sitt underhäll, 

„■?U.det öfriga kan han använda för egen 
nillg, och det synes vara meningen att 

n derunder undantagsvis kan egna sig 
lät0118^^4 förvärf. Utkomsten blir mycket 
. > sedan allt det trånga och inskränkta 
*, djelifvet upphör, och bostäder i stor 

d a> lör hundra och tusen individer, «med 
fub' S'^ särskilda rum», uppföras, prakt- 
. are än vår tids dyrbaraste furstepalats, 

ln hvilken den husliga ekonomien ut- 
oklar sig i en oerhörd fullkomlighet, un- 

rik'lr S^8OIU i Fourier’s phalanstère. Den 
, e kan med trygghet öfverlemna sin egen- 

„ n at distriktet redan nu, tv han är viss
h f lorsörjning i likhet med krymplingen 

f fottighuset». Detta ord bör icke stöta
gon för ]iufvudet. Lifiorsäkrings- och 

fg 18l0I>sanstalter äro statsinrättningar, som 
de SV‘n“a lned ratteu> °oh »fattighuset, se 
öin framtid™8 allmänna pensionsinrätt- 

o- ^au måste blott icke taga stöt vid det 
^‘ga ordet. Sedan kretsen återvun- 

L S1n ekonomiska sjelfständighet, dess 
lie ° ^n*nS blifvit noga begränsad — ty 
11/‘Orfsrätten upphör icke annat än om
i 80(i adopteras till medborgare i annan

8 — de små eländiga hemmen försvun- 
. ’ °ch öfverklassen fått utsigten att sjelf 

a sina dagar på fattighuset, lärer man 
sörja för att dessa inrättningar blifva 

c ll8tade med samma smak, öfverflöd och 
,llfort som de engelska klubbarne.

gen bereda ett sådant välstånd, hvari- 
sar °'11 fattighjonen kunna lefva som prin- 

> beror på kretshöfdingens goda egen- 
at‘lI>Cr 8asom förvaltare. Det förutsattes 
dP. . ^setl 8Je^ kan kommu i behof af uu- 
So1St°d, och då är det häradet eller landet 
la "i f*11" hjelpa honom : skulle åter hela 
rik S8aPet komma i förlägenhet, blir det 
en. .°°b ’ ®*8ta hand måste hela den
i c.l?Pe’8^a staten gifva understöd eller lån, 

ett helt rike skulle falla på fattigvår
den enskilde kan icke låna, efter 

han icke eger något att betala med, 
samhällena kunna låna af hvarandra, 

heten af denna skyldighet icke kan med
föra något ansvar. Myntet utgifves nein 
ligen icke under formen af ädla metaller 
utan såsom verifikation på kretsens jord
värde, men som denna jordegendom är 
oafhändelig egendom för kretsen, är det 
icke klart för oss, hvilken följd kan upp
stå för den krets som lånar mer än han 
kan betala. Under den frihet från »rätt» 
som utmärker det nya samhället, förutsätta 
vi att följden icke blir någon annan än 
den att den försumlige låntagaren mister 
sin kredit, men detta gör lyckligtvis mindre 
än ingen ting till saken, ty då hela sam
hället är rättslöst, det vill säga bygdt på 
den kristliga kärlekens grundval, får väl 
den stora staten komma honom till hjelp, 
antingen han fullgör sina förbindelser eller 
icke. På sin höjd får väl riksböfdingen 
eller det högsta statsöfverhufvudet skrifva 
in i hans debet att han är en dålig beta- 
lare.

På samma sätt som den enskilde förlorar 
allt initativ i vården om egendom, och 
kretsen öfvertager det i hans ställe, så äf
ven i fråga om alla andra förrättningar. 
Tidningar utgifvas af kretsen, hvarmed det 
icke lönar mödan för den enskilde att kon
kurrera, emedan de utdelas gratis och ingen 
kan göra dem bättre än den verkställande 
myndigheten, som vet allt hvad som till
drager sig och har alla de stora skriftställar- 
talenterna till sitt förfogande. På samma 
sätt med böcker och konstverk; tankarne 
och idéerna uppstå visserligen i de enskilda 
personligheternas hufvud, men de äro icke 
vidare något monopol för uppfinnarne, hvar- 
till endast öfverklassens egennytta hittat 
på att göra dem, utan de äro allmänhetens 
egendom, och så anses de af författarne, 
som göra sig en heder af att låta böcker 
som de författat gälla såsom hela kretsens 
arbete. Detta är också billigt, efter som 
uppfostran är en allmän angelägenhet, som 
bekostas af samhället och bereder hvarje 
individ för hans lefnadskall. Liksom allt 
annat decentraliseras, så äfven undervisnin
gen : skolorna få ej vara större än för 15 
lärjungar, ej mindre än för 5. Vid två 
års ålder, eller så snart barnen kunna 
hjelpa sig modrens vård förutan, tagas de 
från henne och öfverlemnas åt skolan, der 
de bo och hafva sitt underhåll intill sex
tonde året, då undervisningens sista afdel- 
ning, yrkes- eller tillämpningsskolan, kan
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anses vara genomgången. Då eger en of- 
fc.itlig och högtidlig frihetsförklaring rum, 
ett slags politisk konfirmation, som ersät
ter den afskaffade kyrkliga, efter som kyr
kan och gudstjenstsväsendet äro afskaffade, 
men ynglingen eller qvinnan, som sålunda 
utgår i lifvet, har ännu en förberedelse till 
att genomgå innan han får definitift ingå 
i en viss yrkesverksamhet: de unga män
nen användas af statschefen till polis, hvil- 
ket omfattar äfven försvarsväsendet, och 
till sådana tillfälligt förekommande arbeten 
som icke kunna så noga förutses.

Dessa efeber utgöra således landets na- 
tionalbeväpning, och vapenöfningar ega rum 
i skolorna, icke för försvarets skull men 
för att lära ungdomen att »lystra till kom
mando», hvilket de i sitt lif så väl behöf- 
va. Hvartill skulle också ett försvarsverk 
tjena? När distriktsindelningen är fullstän
digt genomförd, komma inga krig i fråga, 
och om dess förinnan någon skulle vilja er- 
öfra oss, är det kristligare att icke göra 
motståild utan säga: »tag mig, här är jag», 
än att försöka spjerna emot och endast 
gifva anledning till blodspillan. Detta är 
också vårt intresse. Ar fienden oss öfver- 
lägsen i civilisation, förtjena vi ju att un- 
derkufvas; är han underlägsen, kommer vår 
högre civilisation att verka på honom, lik
som det eröfrade Grekland humaniserade 
romarne, sina besegrare; är deremot odlin
gen lika på båda sidor, så kan ju förenin
gen icke komma för tidigt. Så enkel och 
kristligt sublim är Nils Nilssons statsrätt: 
det behöfves under hans régime hvarken 
utrikes- eller krigsministrar.

Om äktenskapet skall helt och hållet 
försvinna, eller om det endast skall af- 
skaffas såsom en civil och religiös förbin
delse, har ej hittills klart framgått af fram
ställningen. Så vidt vi kunnat utleta me
ningen, skall det stå kontrahenterna fritt 
att knyta sina förbindelser « terme eller 
för beständigt, hvilket är alldeles likgiltigt 
för samhället, emedan dessa föreningar icke 
hafva någon betydelse eller ekonomisk verkan. 
Äfven den flyktigaste förbindelse innebär 
ingen ting vanhedrande, endast yttre an
ständighet iakttages. Den offentliga guds- 
tjensten afskaffas, men enskild andakt är 
tillåten, och att döma efter en mängd af 
ständigt återkommande yttranden om Gud, 
hans vilja och hans afsigter, så väl med 
menniskorna i allmänhet som med öfver- I

klassens och dess tolererade ogerningaii 
synnerhet, vill det nästan synas som skulle 
vår samhällsreformator tro på ett slags för 
syn. Om en krets skulle upphöra att bilda 
goda och laglydiga medborgare, »hvilke 
icke kan ske utan Guds hjelp», kan ^kret 
sen mista sin sjelfstyrelse, emedan sådan 
förråder religionsbrist. Icke ens presteina 
måste genast afskaffas; de »kunna ännu en 
rund tid få utöfva sin verksamhet såsom
kretsens embetsmän, tills allmänna insig" 
ten hunnit derhän, att hvad som egenth 
gen behöfves i förevarande hänseende a 
anställande af äldre, i lifvets svårighet# 
och mysterier väl förfarna personer, 80111 
kunna tillhandagå andra, i vishet mind'6 
försigkomne, med råd och tröst», i synner 
het då, efter föräldramaktens upphörande 
— ty barnet tillhör »Gud och samhället” 
men icke något enskildt hushåll • 8 
yngre rätt väl behöfva en tillflykt, der de 
alltid må kunna »påräkna deltagande i 81118 
bekymmer af endast ren kristlig kärlek”’ 
Hvem tänker icke härvid på saint-simom5 
mens teokratiska inrättning, dess öfverste 
prest och dess »uppenbarelsefru»? Det be 
liga kan förr utdrifvas ur menniskolifvet 1111 
det hemlighetsfulla, och sedan förnuft® 
blifvit fullmyndigt gifves det ännu allt1 
»mysterier».

Vi hafva, som vi tro, gifvit en gansk‘ 
fullständig framställning af vår vän Ny 
Nilssons reformlära: hela hans verldsåska
ning ligger nu öppen inför oss, och san 
nerligen vi rätt begripa hvad de båda y* 
terligare utlofvade böckerna skola innehall®’ 
sedan den nya samhällsorganisationen bh 
vit så fullständigt afhandlad. Mer än eD 
af våra läsare skall deremot kanske från8 
oss, hvad som föranledt oss att uppta?8 
utrymme med sådana saker som d®ss8„' 
Vårt svar är i korhet följande. Det m® 
vara ett så torftigt samhällsideal som hels , 
denna Nils Nilssons slutliqvid med Sverig®9 
lag, men ett ideal är det ändå, och b»11 
står icke alldeles ensam om det, ty 1 9 
dant fall skulle hans bok icke hafva utkoi'1 
mit eller åtminstone icke blifvit fortsa ■ 
Det är klart att menniskor finnes som h#ia 
fide ställa på samhället just Nils Nil880118 
pretentioner, fordran på »bröd till döddagar 
på ett mer eller mindre beqvämt inrätta 
fattighus, med uppoffring icke allenast a 
all egen inverkan på samhällsangeläg®118® 
terna utan med full försakelse af all ®8®”
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V1ja> all personlig frihet. Det kan till och 
le(* hända att dessa äro flere än de som 

r°pa på politiska rättigheter. Så djup är 
■'ottheten vid att handla på eget ansvar och 
°pplösheten att segra i striden för tillvaron ! 
°n skulle ej detta vara ett fenomen som 

°ltjenar någon uppmärksamhet? Hvem Nils 
ss°u är och hvad han vill? Detta är 

ej så lätt att afgöra. Vi tro att han är 
. ..årlig, kanske något enfaldig men icke 
)et beläsen man : han känner litet till 
tlvarje, historien, svenska lagen och till 

och med romersk rätt. Hans afsigt kan 
icke vara att fanatisera hopen af dem som 
kunna företaga en revolution: han har, så
som vi sett, icke smickrat dess lidelser. 
Han vill ej rifva ned, och hans häfte möter 
oss ej längre i eldrödt omslag, men i hop
pets färg och med motto: »Det brända 
templet skall jag återställa». Han må vara 
en fantast: nå väl! Man lärer mera för
nuft af en sådan än af mången, som i hela 
sin tid aldrig skrifvit något annat än snus
torrt förnuft.

Blick på pressen.

och ett der meddeladt förslag — 
vi hört uppgifvas af officielt ur- 

°!JruDg — som går ut derpå att Sverige 
sin räkneenhet med en half 

.L°®ent> ocb att samtliga de tre rikena 
rena sig om ett guldmynt, mot- 
i värde 9 rdr 95 öre efter nu

.. Med anledning af det nyss i Köpenhamn 
^PPUade nationalekonomiska mötet, hvilket 

dl>d annat skall diskutera frågan om in- 
01<lndet af ett för de tre nordiska rikena 

»ernensamt myntsystem med guld till stan- 
^'d’ har TVya Dagligt Allehanifa meddelat 

11 längre artikel, hvari redogöres för en 
Ppsats öfver samma ämne i »Svensk Tid- 

»krift» 
säsom 
sPrung aulu 
7ulle sänka si 
r 
skulle für„ 
pfände i ------ „ ... . ...................
^f/nde myntbestämmelse. Denna förän- 
d1,lR skulle, utom andra fördelar, hafva

11 fördelen att ingen omprägling af skilje- 
behöfdes, och att en lätt tillämplig 

5.,U1|d vore vunnen för reduktionen af äldre 
0,bindelser. Skulle ej detta förslag af 

® “rrnstaterna godkännas, vill författaren 
den nyssnämda tidskriftsartikeln att de 

wie förena sig om det tyska systemet 
Ofo‘ändradt.
a ^1 befara att Nya Dagligt Allehanda 
i n har rätt i åtskilliga af de betänklig- 

ter som mot detta förslag framställas, 
11 kanske icke minst i den föreställnin- 

att våra grannar skola befinnas föga 
°°Jda för en plan, som utgått eller åtmin- 

<?n® blifvit understödd från svensk sida, 
<: 1 hvaraf fördelarne egentligen skulle kom- tji .. o o
' oss till godo. Vi gifva också vår sam- 

® rätt i en annan sak, nemligen att för 
stSs svenskar är det af mindre vigt att full- 
äiiad°pt®ra ett främmande system, 

att bringa vårt eget i afseende på den 

I rena guldvigten i ett enkelt och exakt för
hållande till det utländska. Vi skulle äfven 
deri till en viss grad luta åt hans mening 
att det engelska systemet alldeles icke voro 
för oss så olämpligt som man antagligen 
antager. Vi hafva nemligen med England 
långt större handelsförbindelser än med 
någon annan främmande stat, och vår ut
försel på detta land ensamt uppgår till be
tydligt öfver hälften af hela vår export, 
hvartill kommer att den engelska sovereign 
redan har en ofantlig utsträckning och får 
den ytterligare genom de britiska kolo
niernas uppblomstring och utveckling till 
verldsriken. Under vissa förutsättningar, 
som äro specificerade, »medför det engelska 
systemet den stora fördel, att man med 
temlig noggranhet kan bestämma den sanna 
medelkursen, vare sig för 5, 10 eller 20 
år mellan den svenska riksdalern och Eng
lands sovereign samt sålunda på det i vår 
tanke rättaste sättet fastställa det förhål
lande hvarefter alla i riksdaler utfästa skul
der, löner m. m. böra lagligen förvandlas 
till sådana i svenskt guldmynt. Möjligen 
skulle det också visa sig, att i det allra 
närmaste en sovereign (= 30 nya svenska 
myntenheter) motsvarade 18 rdr rmt, så 
att hvarken någon stegring eller sänkning 
af myntvärdet behöfde komma i fråga vid 
öfvergången, en alldeles utomordentligt 
stor fördel och beqvämlighet». Men om 
nu denna motsvarighet vore så alldeles 
att taga fasta på, hvarför då nödvändigt 
vilja räkna 30 myntenheter på pund ster
ling, i stället för 20, som komma vår nu 
varande räkneenhet betydligt närmare och 
hafva den stora fördelen att exakt mot-
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svara en engelsk shilling? Vi behöfva ju i 
alla fall icke taga sovereign till myntenhet 
utan kunde taga dess hälft, och förhållan
det 9 : 10 voi^ ju hvarken svårare att hafva 
i minnet eller tillämpa än förhållandet 3 : 5.

Det är emellertid icke detaljerna af det 
ena eller andra förslaget som här intressera 
oss, och vår samtida håller sjelf icke myc
ket på sin nya kombination med gyllen 
och vit,ten, motsvarande 60 och 06 öre 
riksmynt. Hvad som är angelägnare för 
oss svenskar än allt annat är att ihogkom- 
ma, att vi aldrig kunna skaffa erkännande 
i utlandet åt vårt mynt, nytt eller gam
malt, och aldrig få det noteradt på främ
mande börser, så länge vår grundlag stadgar 
tvångskurs på riksbankens sedlar. Rege
ringen har förra året insett detta och fram
lagt en proposition till förändring af redak
tionen af § 72 R.-F. på det enda sätt som 
var tänkbart. Hon lät detta år af Andra 
kammarens motstånd locka sig att fram
lägga en förmedling, som ingendera kam
maren ville hafva, och frågan är ännu olöst. 
Vi önskade att denna sak måtte komma till 
tals vid det nationalekonomiska mötet på 
ett sätt, som kunde lära majoriteten i An
dra kammaren att en gång begripa hvarom 
här i sjelfva verket är fråga. Män sådana 
som Broch, Fenger, Tietgens, Gedalia och 
andra kunna icke undgå att inse att det 
blindskär, på hvilket hvarje myntreform 
måste stranda, ligger i denna olyckliga 
grundlagsparagraf. Det kan ju hända att 
våra landsmän lyssna till dem: de hafva 
inga privatbanksintressen och drifva ingen 
»singulier bankrörelse». De äro dertill ut- 
ländingar, hvilket är en stor rekommenda
tion, efter som man vet att ingen är pro
fet i sitt fädernesland.

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
för den 29 juni innehåller några tankar rö 
rande den religiösa frågan och hvarje ärlig 
religiös öfvertygelses rättighet att blifva 
respekterad. Vi tillåta oss att anföra 
denna uppsats i sin helhet:

Många tecken tyda derpå att ett ämne åter 
skall komma på dagordningen, som sedan nå
gon tid till baka synts vara nästan under
tryckt. Det är den religiösa frågan, som i sig 
gömmer så många särskilda punkter, afhvilka 
hvar och en är en hufvudfråga. Det är åter 
bekännelsens trossatsernas förhållande 

till tron, som blifvit föremål för meningsutby 
och häri yppar sig en vigtig olikhet mellan n 
och förr. Då i den fordna s. k. »ratiolismen 
dagar tron bortkastades med trossatsen ( 
men), framträda nu män, som just for rr 
skull påyrka trossatsens renande från föresta 
ningssätt, hvilka de senaste århundraden 
forskning ådagalagt vara falska. Det r 
för deras bibehållande i alla fall, som “gg 
i den ofta hörda ömheten för de mindre upp 
lyste, godkännes icke längre, då deri liggel , 
det kan ej nekas ett försvar för ett sy > 
om också i from afsigt gjordt, och då K»1 
randet lätteligen leder till skrymteri.

Läraren tror icke sjelf på de lärdomar 
förkunnar såsom eviga sanningar, men 
måste fortfarande förkunna dem, emedan ' 
eljest skulle rubba deras frid, som ännu nyr 
dessa åsigter huru handlar han, i sJe 
verket, uti detta fall? Han talar mot sin 
vertygelse, mot sitt bättre vetande: han 
må det stränga ordet uttalas en '°gna 
Han är det kanske med förtviflan i sin SJ

En sådan ställning är ohållbar. Ty d®11 e^cjj 
samvete är lika heligt som den andres, 
det kan väl ej vara okunnighetens °ca. ,ia 
domens företrädesrätt, att deras känslor s 
framför andra skonas och vördas. Man • 
låta bli art äta kål för den svages skull, 
att tala osanning för hans skull och qvart ■ 
honom i hans villfarelse det är icke jeI1 
lig kärlek, men det är synd. Och tron j 
verkliga, ärliga tron - är dermed skaka1 
sina grundvalar. ,

En tro kan hvila det röja religionen 
der tillräckligt på en falsk uppfattning 
på falska lärosatser, men tron kan aldrig n .. 
på osanning. I den stund alltså, som sa 
nas oriktighet blifvit af en menniska e. 
och erkänd, måste hon söka en ny er
gründ för sin tro. så vida hon ej skall 
falla åt de farliga makterna: tvifvel och °

Att vår tid söker en ny sådan gr.unc7. ,,å 
ej vara doldt för någon, som gifvit 11,. ap
tidens tecken. Det är den omfattande oc 
varliga forskningens mål, om också omedy 
Ty hvarje ny sanning, som uppdagas, är i e 
ting annat än en ny trosgrund. irrpå-

Det gäller för kyrkans män att akta ha 
Förgäfves skola de såsom otro stämpla 
ärliga sanningssökandet, när dess väg 'c(<111Cd 
på nya stigar: kättarenamnet skall del 
blott blifva hedersnamn. Men det iHa 
kade ordet skall, om man ej tar sig va tl.o 
vara, med stor tyngd falla på dem, som 

d. v. s. hålla för sant ett, men lara
annat. g0In

Ty deri ligger otron. Och det är det eder 
förfärar mången, som icke står på den ' 
tagna och af staten påbudna trossatsens g* 
Det är för den skull mången i våra dagal 
lågande if v er yrkar, att både katolska 
protestantiska troslärorna skola renas fi"11’ 
tillsatser, på det. att tron må räddas nt 
den fara hvari hon nu råka’.
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Strödda underrättelser.
J^lska kolonier på Nya Guinea 

. Aruöarne. Långt ifrån att för- 
^'nska antalet af sina kolonier och upp- 
och*1 S^dana som aro dyra att underhålla 
j knappast längre användbara i afseende 

P'1 handel och sjöfart, är England tvärtom 
öar ®rePP attl tille?118 sig en de största 
lie * Ver’den — om man betraktar Austra-
p n som en verldsdel — nämligen Nya 
tj]]ln,ea' Het fördrag hvarigenom Holland

britiska regeringen afträder alla sina 
''e'änitetsrättigheter på Nya Guinea är

q an ratificeradt. För England är Nya 
det*1^8 8f mycket s*'°rre betydelse, emedan

. bdlkomnar och stärker dess maktställ-
jç " 1 Australien. Från detta senare är 

■a Guinea skildt endast genom Torres 
< °eh kan på sätt och vis anses som 
oastraliens bålverk mot Amerika i Stilla 
n(,Clinnen. Englands stora idé: grundandet 

ctt austral-asiatisk rike under britiskt
(]e *“>rat, har genom förvärfvandet af 
frj111,'1 besittning ryckt ett betydligt steg 
öiis Koloniens vigt framgår redan af 
är ' Ottifång, i det nemligen dess ytinnehåll 
ri|(t,SI'ir,re an hela det nu varande Frank- 
8att Samtidigt är England också syssel
en •tne^ a^ Aruöarne i besittning, 
<>u' dkedJ8 sohi sträcker sig längs Nya 
det ea8 8ydöstra kust och liksom bildar 
nVa |atn,nas detacherade fästen. Enligt de 
(jx ® Underrättelserna hafva redan tvenne 
tj]| flouer afgått från Australien, den ena 
öiir J'ya Gui,iea och den andra till Ani- 
bryta’ nied den engelska civilisationens väg 
\y‘ i. e °m bord. Den engelske resanden 
^'ya G’• <le" end e som närmare utforskat 
Upn tJlllnen och dessa öar, har som bekant 
öar -8 1 följande teori deröfver: de talrika 
för],S<)tn omgifva Nya Guinea voro en gång 
Gui8t'dna u>ed detta, liksom äfven Nya 
ine(] 1,1 bildade en kontinent till samman 
förde ‘^Ustral>en. En jordrevolution rned- 
vjdne dei1 nu varande skilsmessan, och den 
öarn S att s°m en gång förenade Aru-

■ >ned Nya Gui nea, och genom hvil- 
hafV(,t°de"la Gån bergen sökte sig väg till 
våg0 ’ bgRer nu djupt under oceanens

Hvad naturen fysiskt skilt åt vill 
hnyo politisk förena och aflägsna 

fl,1str' |/ra,n,nande makt från sitt blifvande 
l8ka rike. Englands nyaste koloni

system underlättar denna sak i icke ringa 
mån. Kolonierna måste för närvarande sjelf- 
va sörja för sin inre förvaltning, sin trygg
het och sitt militäriska skydd, moderlandet 
förbehåller sig endast öfverhögheten och 
hvad som för dennas upprätthållande är 
det vigtigaste, den maritima makten. Det 
skyddar kolonierna och deras handelsför
bindelser mot alla fiender till sjös och 
håller derigenom också kolonierna sjelfva i 
beroende af sig. Naturligtvis äro de också 
den engelska industriens vasaller. Genom 
förvärfvandet af Nya Guinea öppnar Eng
land ett nytt, ofantligt område för öfver- 
skottet af sin befolkning, sin öfverproduk- 
tiva industri och företagsamhetsandan hos 
sina undersåtar, så väl hemma som i Austra- 
lien. Det inre af Nya Guinea är ännu 
mycket litet bekant. Holländarne inskränkte 
sig till sina handelsplatser på nordvestra 
kusten. Men öns södra del Papua har den 
yppigaste vegetation och en mycket rik 
fauna. Allmänt tros att ön i sitt inre döljer 
guldlager; också bar den under den första 
tiden efter dess upptäckande namnet Guldön, 
Man väntar med spändt intresse resultaten 
af de båda expeditionerna, i hvilka Austra- 

i liens förvägnaste äfventyrare tagit del. Det 
britiska sjöväsendets första uppgift skall 
vara att utrota sjöröfrarne i Nya Guineas 
farvatten, hvilka tid efter annan hemsöka 
och plundra Aruöarne. Hittills hafva ki
neserna drifvit en temligen vinstgifvar.de 

i handel med dessa öar, hvilkas fiskerier lemna 
högt värderade produkter. Att Amerika 
med afund betraktar detta engelsmännens 
nya förvärf behöfver väl icke nämnas. Hvar 
amerikanerna skulle kunna annektera något, 
der ställer sig England i vägen, och de 
måste med lugn åse, huru England till- 
egnar sig ett så oerhördt område i Stilla 
Oceanen och grundar en så vigtig stödje
punkt för sin handelsmakt.

Hallucinationer. Hyacinthe Langlois, 
en nära vän till Talma, berättar att denne 
firade skådespelare omtalat för honom att 
han medelst kraften af sin vilja, då han 
kom på scenen, var i stånd att låta hela 
sin stora och lysande åhörarekrets försvinna 
och sätta skeletter på dess plats. När 
hans inbillning sålunda fylt teatern med

vinstgifvar.de
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dessa besynnerliga åskådare, var deras åter
verkan på honom sådan att den åt fram
ställningen af hans roler förlänade den 
mäktigaste effekt. Sir Thomas Browne, 
Jeröme Cardan och Goethe egde också i 
olika grad denna märkvärdiga förmåga. Den 
innebär besittning af snabb och stark iakt
tagelseförmåga, af ett äfven i de minsta 
detaljer säkert minne, af färdigheten att 
helt och hållet draga uppmärksamheten 
ifrån de omedelbara omgifningarne och kon
centrera henne i en andlig idé och af en 
stark inbillningskraft. Att användandet af 
en sålunda sammansatt förmåga måste för
utsätta en stor psykisk ansträngning, är 
tydligt deraf att derigcnom ett finare själsma- 
skineri så ofta bringas ur jemvigten. Det 
väcker undran då man lägger märke till 
antalet af de litterära utmärktheter eller i 
historien framstående män som hafva varit 
utsatta för tillfälliga eller ständiga hallu
cinationer, eller om hvilka åtminstone dy
likt berättats. Här nämna vi endast några 
få. Sokrates fick varningar af sin ande; 
Brutus såg sin onde genius före Philippi; 
Cromwell säges hafva haft besök af en 
qvinna af jettelik storlek, som försäkrade 
honom att han en gång skulle blifva ko
nung; Napoleon trodde på sin stjerna, på 
hvilken general Rapp vid ett tillfälle fann 
honom blickande med förtjusning; Jeanne I 
d’Arc hörde röster och hade uppenbarelser;
lord Castlereagh såg en gång ett spökbarn; , 
Ben Jonson berättade för Drummond af 
Hawthornden att han tillbragt natten med 
att se på tartarer och turkar, romare och 
carthaginienser, hvilka kämpat rundt om
kring hans stortå. Malebranche hörde 
gudomens röst; lord Herbert af Cherbury 
hörde ett ljuft sorl i skyn, hvilket han 
tydde som ett gynsamt svar på sin bön 
om ledning med hänsyn till utgifvandet af 
en bok; Pope och Byron sågo hvar och 
en vid ett tillfälle ett spöke. Händelserna 
med Muhammed, Luther, Svedenborg, Pa
scal, Ignatius Lyola och öfverste Gardiner 
möta läsaren såsom talande exempel på 
hallucination, sprungen ur den rikaste käl
lan till illusioner, nemligen den starka 
religiösa känslan. Det är anmärknings- 
värdt, såsom ledande till hallucinationernas 
teori, att de icke alltid äro reproduktioner 
af förutgående tillstånd af sjelfmedvetande. 
Fysiologen Bostock berättar att han vid 
ett tillfälle oupphörligen hade framför sig . 

uto**1. 
först*

en mensklig skepnad, hvilkens drag oC1 
klädsel voro lika tydligt synliga som någo"s 
med verklig existens, och hvilken han ännu 
efter många år bibehöll i lifligt minne; 1* 
väl hade han aldrig varit i stånd att upP 
täcka någon som liknade den samma. 
teori som skulle omfatta hela saken mas*1 
redogöra icke blott för förnyelsen af t*“’ 
gare själstillstånd utan också för framstå 
ningen af nya genom inbillningen asta 
komna kombinationer. På den dunkla i*a 
gan om den yttersta orsaken till desa9 
illusioner kunna vi emellertid icke mg ' 
Vi känna det sätt hvarpå sinnena mottag3 
intryck af utom dem varande föremål ; 
frågan angående hallucinationen är h*”, 
sinnena kunna affekteras in ifrån ända de* 
hän att åstadkomma intryck ut ifrån. ", 
är en del af problemet som för vanligt fö* 
stånd kan tyckas mest oförklarligt, om i® ‘ 
det enda oförklarliga: vi mena själsbilde* 
synliga objektivitet, utomvaro. Huru k 
en blott subjektiv förnimmelse tyckas es, 
en objektiv tillvaro? Vid närmare eftei-8**’ 
nande försvinner likväl denna svårig** 
Den på näthinnan, sak samma på öva 
sätt, intryckta bilden af en kropp 1X18 
nödvändigt i följd af synlagarne upp'at 
såsom ett till utseendet yttre föremål. P 
verkliga svårigheten är alltså icke att re( 
göra för skenet af verklighet — detta 
en nödvändig följd af sjelfva förnimme*88 
vilkoren; konsten är att förklara franib*1*1 
gandet af förnimmelsen sjelf, ett prom 
för hvars fullständiga lösning vi ännu > j 
ega de erforderliga uppgifterna. Men l*va 
som kan kallas hallucinationens omedelö** 
orsaker, d. v. s. det fysiska, andlig8 ° . 
moraliska tillstånd hvarunder hon alst 
ligger inom kretsen af gagnelig vetensk I 
lig forskning, och studiet af dem är 
dentligt tjenligt till att lära rätt 
några af historiens dunklare sidor.
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