
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



VECKOSKRIFT
FOR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

.N* 25. Lördagen den 22 Juni 1872.

Det tyska kejsaredömet och dess framtid.

af hvilka en af tidnin- 
yestra Sverige lemnat intressanta

f Ben berömde amerikanske liistorieskrifva- 
P n Bancroft, som denna vår blifvit utnämd 
k°lenta Staternas sändebud hos Tysklands 
de|Sf"e’ l'ar ny^gen’ ’ s*na °ffic'eNa med- 
te|.an^e" S'n reffer’nS’ uttalat några åsig- 
!... °ch förhoppningar om det nya kejsar- 

dess fredliga afsigter mot de öfriga 
, °peiska staterna och utsigterna för dess 

'”Utida bestånd, t.f _ ..."
Util 11 1 .Yestra Sverige lemnat intressanta
v rag- Äfven den dagliga pressen i huf- 
ff."! st‘iden synes småningom återkomma 
la' "i S'n Principiella förbittring mot Tysk-

> antingen att man funnit att de lar-
<e dch utmanande utgjutelserna icke 

kej'a. ai’° Pa sitt ställe, eller att de, hvil- 
fl]l ar sannolikare, icke vidare slå an på 
to .''Jatl’le^c,’‘ Under sådana omständigheter 

e det icke vara alldeles olämpligt att, 
. *e<lning af några bland de talrika ar- 

(, 11 som under förlidet år utkommo öfver
vi it*Vs'ia r>kets författning, bland hvilka 
Au V*' eudast nämna Stockmann’s och

.Uei’bach’s, i våra 1 äsares minne återkalla 
liar " * la^ a^ denna stats inrättning, som 
°cli S’'°lle anspråk på vår uppmärksamhet 

'!lla sympatier än vi i allmänhet torde 
erkänna.

att ' ttlYc'<et torde emellertid vara vunnet, 
Se a'au nu mera slipper i offentligt tryck 
folk 1 n tyska nationen utpekas såsom ett 
sin i'LSVa,'mare °ch fantaster, dugliga på 

lojd för poesi och spekulation, men 

alldeles ohjelpliga i allt livad samhället och 
det offentliga lifvet beträffar..

Det är från Frankrike företrädesvis som 
denna jargon kommit till oss, och den har 
blifvit upprepad länge sedan skickelsens 
nemesis ådagalagt de spirituella skämtarne.- 
egen praktiska oduglighet vid sidan af de- - 
ras fieuders utomordentligt goda praktiska 
beräkning, hvarom allt i det senaste krigets 
historia bär vitnesbörd. Den förra politi
ska otympligheten, hvilken icke kan bort
resoneras, synes med ens hafva blifvit bru
ten, och organiserande krafter äro satta i rö
relse, om hviikas tillvaro man knappast 
kunnat drömma. Att den slutliga förfinin
gen i lynnen, vanor och tänkesätt, som är 
en följd af lång nationel uppfostran, och 
den karakterens ridderlighet som är oför
enlig naed känslan af vanmakt ocli åtlöje. 
ännu ieke infunnit sig, äro vi de sista att 
förneka, men det kan icke längre med 
något sken af rättvisa sägas att tyskarne 
äro ett folk af drömmare och fantaster, 
goda nog att forska i tjocka böcker och 
skrifva dem ännu tjockare, men oförmögna 
att utföra den politiska omskapningens verk, 
efter hvilket folket så länge suckat. Att 
den germauiska racen skulle vara på något 
egendomligt sätt utrustad för ett lif i mol
nen men odugligt för lifvet i verkligheten, 
hafva de senaste händelserna åtminstone 
visat vara en illvillig och mycket dåraktig' 
föreställning.
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En verkligare orsak till att Tyskland kom 
att stå längre till baka i politisk utveckling 
torde vara att söka i dess ställning såsom 
arftagare af det romerska rikets namn och 
anspråk. Det var en tysk monark som 
upptog Cæsars mantel och de vid den fa
stade traditionerna om ett verldsvälde. Det 
heliga romerska väldet sjelft hade upphört 
att vara en verklighet och blifvit en skugga, 
men var i alla fall starkt nog för att hin
dra uppkomsten af regelbundna monarkier, 
sådana som öfver allt i det öfriga Europa 
uppspirade ur feodalismens ruiner. Man 
måste härvid blott ihogkomma, att det tyska 
riket icke var en germanisk skapelse utan 
en främmande tanke, som i Tyskland lefde 
så länge, emedan der saknades andlig spän
stighet att motstå den. När folket upp
växt till en sådan andlig mogenhet, att 
ett sådant motstånd kunde hafva varit att 
vänta, så fick det andra saker att tänka 
på; reformationens stora rörelse och de der- 
med följande religionskrigen upptogo dess 
uppmärksamhet och hindrade den politiska 
utvecklingen. En stor fransk skriftställare 
har någonstädes anmärkt, att intet folk 
skänker oerhörda välgerningar åt mensklig- 
heten, sådana som kristendomen, reforma
tionen, renaissansen och franska revolutio
nen, utan att med århundradens vanmakt 
och förödmjukelser för egen del betala en 
sådan ära. Kanske hör det just till vil- 
koren för ett sundt nationelt lif att be
gränsa sig inom trånga gränser ; kanske äro 
för ett folks lycka obemärktheten och det 
sunda hvardagsförståndet nödvändigare än 
ära, snille och hänförelse. Åtminstone 
gjorde både judar, tyskar, italienare och 
fransmän den erfarenheten att deras infly
tande på den öfriga verlden köptes med 
deras egen svaghet och stora politiska li
danden.

»Naturliga gränser» är icke något tomt 
ord. Tyskarne uttrycka på ett svulstigt 
och otympligt sätt ganska kloka och prak
tiska föreställningar. Vi svenskar, som 
sitta omgifua af hafvet på tre sidor och 
af fjellryggen på den fjerde, kunna knap
past föreställa oss huru det måste kännas 
för en stor nationalitet att umbära denna

*

trygghet som ligger i en sluten gräns. 
Alla de samhällen i Europa som varit mest 
konsoliderade hafva af naturen egt denna 
ovärderliga förmån; utan sina naturliga 

mot nordvest, vester och söder

helt förena en grUpP 
grupp af republik^’

WV..W..J kom10 
flvtandet al 

stat beliöf' 
framståe»1

i hela ° ; 
hela f°*

skulle Frankrike, med sin mångfald a 
stammar, icke hafva så tidigt vunnit sin 
politiska enhet, och Italien, som har dessa 
välgerningar i ännu högre grad än Frank 
rike, skulle hafva vunnit sin mycket förr, 
om icke påfvedömet och traditionerna fi<in 
det romerska verldsväldet legat det i va 
gen. Tyskland deremot skjuter med sina 
folk kilar in i andra samhällen och har vig 
tiga delar af sina flanker obetäckta, under 
det att den religiösa revolutionen 
splittringens frön i dess innersta; af 111 
detta kom denna drömlika längtan etter 
enhet, som ett halft sekel igenom nöj e 
sig med att lefva i tanken, för att på el) 
gång röja sig en bred plats på jorde11- 
På en gång, sade vi, emedan de särskilt a 
stegen ligga hvarandra så nära. Sådaiia 
steg voro Frankfurtparlamentet 1848, 1 
särskilda koalitionerna under Preussen* 
och Österrikes respektiva ledning, de <la” 
ska hertigdömenas införlifvande, striden o1® 
principatet inom Tyskland, som sluta1 ' 
vid Sadowa, och slutligen den stora st” »o frß"den med Frankrike, som slutade med 1 
den i Frankfurt och hvars detaljer alla ä>° 
i hvars mans minne.

Detta var den yttre enheten: målet 
den inre var, för att begagna den gcrin11111^ 
ska leken med likaljudande ord, att 10 
vandla det gamla statsförbundet i en 111 
bundsstat. Förbundsväsendet, sådant < 
blifvit utveckladt i Nordamerika, bär 
germaniskt slägtdrag, men Tysklands 
ning mellan mäktiga grannar gjorde 
central enhet af nöden, om ej främling111 
skulle allt jemt, såsom så ofta skett, väP11^ 
den ena tyska handen mot den andra ° ‘ 
låta den stora nationen sjelf uppslit11 s c 
i inbördes tvister. Napoleon räknade o1^ 
sommaren 1870 på att, begagna samma utvac> 
som hans farbroder, men det var för se 
ty det sammanhållande bandet existe1*1 
redan sedan 1867, och detta band var 1 ,s 
mareks stora verk. v

Man har jemfört detta verk med ' ,l^ 
shington s, och det måste erkännas v*11^ 
svårare att till ett 
af monarkier än en 
en central förening af de senare 
lättare till stånd under inf. 
mensamma intressen, ingen 
intaga någon före de öfriga 
ställning, och en president kan i 
kets namn väljas, för att styra i



— 387 —

kets namn. Med monarkier är allt detta 
vida svårare, emedan monarken innehar sin 
plats genom börd, och om hän i egen per
son inträder i en federativ församling, ned
stiger han från sin rang såsom den ende 
Och sjelfskrifne till jemlikhet med flere lika ' 
berättigade, men om han låter sig företrä
das af ett ombud, förlorar han i personlig 
betydelse hvad hans representant vinner. 
Det är eget nog att genomförandet af det 
fursteälskande tyska folkets enhet skulle så I 
hastigt förvandla den centrala furstemak
ten till en fiktion, och lemna den verkliga 
■nakten i händerna på en sjelfskrifven pre- I 
sident; också skulle en sådan anordning | 
>cke vara möjlig i något annat land än | 
tyskland. Förbundets nominelle chef, utan , 
’innan egentlig makt än sjelfskrifvenheten ' 
tdl högsta befälet öfver dess arméer — 
Ofih man vet huru litet detta ville säga 
Under det sista kriget — är omgifven af en 
Voi'dnad som gränsar till dyrkan, under det 
®tt hans premierminister, i sin egenskap af ; 
'orbundskansler, tagit den egentligen poli
tiska makten i sina egna händer och på 
Si“"‘na gång lastat hela bördan af ound- ! 
Rikligt hat och tadel på sina egna skuldror.

enna makt var efter 1867 års författning 
^hnu blott en diplomatisk och militärisk.

.sinarck insåg att den yttre politiska orga
nisationen måste föregå den inre, och för 
<itt vinna denna enhet i förhållande till

'ankrike och utlandet, var han klok nog 
uppoffra enheten i lagstiftning och för- 

v«ltning. Förslaget att lägga den militära [ 
diplomatiska myndigheten i en sjelf- ;

nkrifven monarks händer, i stället för i hela 
fikets, som icke hade lärt att bruka den, 

... er i det af samtliga regeringarna utsedda 
0|'bundsrådets, som skulle hafva blifvit 

sPHttradt vid första diplomatiska påtryck- 1 
11|,lg utifrån, var utan tvifvel det enda för- 
huftiga, men svårligen skulle det hafva 
yutinit bifall från någondera sidan, hade

he den lysande striden mot Österrike 
llyss förut bevisat Preussens rätt till en 
'"bin hedersplats, och den väntade kampen 

Jned Frankrike gjort det till en allmänt 
’"sedd nödvändighet att lägga denna makt

R"kra händer. Tanken på möjligheten af 
sådan eventualitet är uttryckt genast i 

l'"jan af 1867 års författning, hvars art.
‘Ägger utan all inskränkning i den 

("eussiske konungens hand rättigheten att 
01 klara krig, göra förbund samt mottaga och |

, ackreditera sändebud, medan art. 63 till
lägger honom ensam arméförvaltningen. För
bundsrådets samtycke är endast erforderligt 
i fråga om finansiella uppgörelser, som röra 
något särskildt land men icke hela för- 
bundsstatens förhållande till främmande re
geringar. Hvarje stat var förbunden att 
intill 1871 års slut utgöra en armékon
tingent efter 1 proc, af hela befolkningen 
och med 225 thaler om året bidraga till 
hvarje soldats underhåll. För att före
komma alla tvister voro samtliga staternas 
åligganden i art. 35 mycket noga speci
ficerade. Till det utskott för militära ären
den som jemte andra komitéer skulle till
sättas inom förbundsrådet, utsågos ledamöter 
ensamt af förbundspresidenten; för kontrol
len af de diplomatiska ärendena fans då icke 
något utskott. Förbundskansleren, som i 
kraft af sitt embete hade säte i riksdagen, 
var ansvarsskyldig inför denna för hela sin 
förvaltning, med undantag af de diploma
tiska ärendena.

Det slags absolutism som genom dessa 
bestämmelser onekligen var lagd i den 
preussiske konungens händer rörde emeller
tid endast förhållandena till utlandet, och 
militärisk exekution mot någon medlem 
af förbundet kunde, med några få och be
gränsade undantag, endast beslutas af för
bundet. Äfven handelsfördrag stodo under 
förbundsrådets kontroll.

En engelsk författare har nyligen yttrat 
att hvarje konstitutionelt verk som är äm- 
nadt för praktiskt bruk och icke blott för 
parade nödvändigt måste vara ett lapp
verk, och ett sådant är också 1867 års 
nordtyska förbundsförfattning. Man hade 
på det hela tre särskilda politiska system 
att välja på, det gamla kontinentala, som 
härstammar från medeltiden och består i 
en ärftlig monark, som tillsätter en kår af 
tjenstemän såsom verkställande regerings
organer, det engelska, med en ärftlig chef 
under konunganamn för en ur de båda 
parlamentshusens majoritet framgående re- 
geringsdelegation, och det uordmerikauska, 
med ett af folket omedelbart utvaldt stats- 
öfverhufvud, som handlar helt och hållet 
oberoende af den representativa församlin
gen. Den nordtyska författningen hade 
biand dessa tre styrelsetyper hemtat litet 
af hvardera : dess regeringsorganer voro en 
ärftlig president, såsom i England, ett i 
någon likhet med den amerikanska senaten
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utsedt förbundsråd, som representerade de 
särskilda staternas autonomi, och ett med 
allmän rösträtt utsedt hus af folkets om
bud, i hvars händer hela den lagstiftande 
makten hvilade, ungefär såsom i Frankrike 
och Nordamerika. Presidentens makt är 
strängt begränsad till den yttre politiken, 
hvaremot förbundsrådet har en ganska vid
sträckt befogenhet, afsedd att uttryckligt 
och eftertryckligt skydda minoritetens rätt 
mot påtryckningen af folkviljan. Sålunda 
kan förbundsrådet sammanträda oberoende 
af riksdagen, men icke tvärt om, och dess 
sammanträden äro hemliga, så att de äro 
helt och hållet undandragna allmänhetens 
kontroll, under det att hvarje dess ledamot 
har motionsrätt i riksdagen. De röster som 
disponeras af de mindre staterna stå i intet 
förhållande till deras folkmängd och storlek: 
det är regeringarna som här äro representera
de, icke folken, och detta är ett inrymmande 
åt den gamla medeltidsprincipen, ty om 
också de flesta af dessa stater hafva ett 
slags konstitutionel författning, hvarigenom 
folkviljan får ett visst inflytande på valet 
af medlemmar i förbundsrådet, så är detta 
inflytande indirekt, och ett ganska stort 
spelrum är lemnadt åt de små monarkerna 
och deras hofcirklar. Sådan var icke Bis
marcks afsigt från början, men han måste 
med dessa eftergifter köpa sig fram i huf- 
vudsaken. Deremot hade han beredt sig 
utvägar att vidtaga nödiga förändringar i 
konstitutionen, i den mån sådan fordrades 
af erfarenheten: en enkel majoritet i riks
dagen var dertill tillräcklig, under förutsätt
ning af förbundsrådets med J af rösterna 
afgifna bifall.

I sjelfva verket var riksdagens kontroll 
öfver den verkställande makten ganska be
gränsad ; den hade intet att säga öfver för
svars väsendet, och då förbundet hvarken 
hade någon skuld att tala om, eller någon 
civillista, eller någon större tillsättning af 
embetsmän, kunde rikdagen anslagsvägran, 
äfven i fråga om tillfälliga bevillningar för 
arméväsendet, som någon gång ifrågakom- 
mit, icke blifva af någon betydenhet. Det 
är sant, att den inhemska preussiska för
valtningen återstod, men riksdagsdebatterna 
halva icke visat att Bismarck i det afseendet 
varit utsatt för några synnerliga svårig
heter. Det länder ledamöterna af den nord
tyska riksdagen till stor heder att de, med 
en sa stark begränsning i sin befogenhet, 

ändå hållit sig uppe och icke nedsjunkit 
till en församling för blotta talöfningar. 
De lagar som den bidragit att stifta under 
sin treåriga tillvaro äro såsom supplement 
bifogade den nya författningsurkuuden ; de 
utgöra både tili antal, omfattning och inre 
värde, ett arbete öfver hvilket hvarje pi>r" 
lamentarisk församling skulle kunna känna 
sig stolt.

Den nya författningen hvilar hufvudsak- 
ligen på samma grunder som den före- 
gående, men den har inrymt några vig tig8 
förändringar, i synnerhet i afseende på mak
tens fördelning, och det förefaller oss att 
den ståtliga keisartiteln endast är en svag 
ersättning för den tillökning i inflytaim6 
som, i trots af det stortyska partiets hög' 
ljudda protester, blifvit inrymd åt de mindre 
förbundsstaterna. I det nordtyska förbun
det hade presidenten nära hälften af samt
liga rösterna, uemligen 17 af 43; de 
tillkomna staterna hafva fått sig tillagd*1 
15 nya röster, hvarigenom presidentens in
flytande nedsjunkit till mindre än en tredje
del. Vi hafva redan förut anmärkt, att små
staternas rösträtt enligt 1867 års författ
ning icke stod i något förhållande till deras 
folkmängd; Preussen har ensamt fem åtton
dedelar af hela tyska förbundets innevånare- 
antal, och borde således på denna gruli* 
disponera 36 röster. De mindre staterna 
hafva således i detta afseende åtminstone 
ingen ting att klaga.

Det är några andra bestämmelser i 18 
års konstitution, som gå i samma riktnn>c 
och väsentligen motverka den obetydlig8 
utsträckningen i presidentens veto. lngen 
militärisk exekution kan nu mera ega rum 
utan förbundsrådet samtycke, och då förut 
fordrades j af rösterna till bifall åt ett 
riksdagens beslut, måste det nu vara någ0*' 
mer än j, så att den majoritet af 14 som 
tillkommer de tre betydligaste af de mind*® 
staterna, Bayern, Sachsen och Wtirtemberg, 
kan nu mera sätta sig emot hvarje konstl 
tutionel förändring. Förut var présidente1* 
enväldig i diplomatiska saker; nu står vi 
hans sida ett permanent utskott för utrikes 
angelägenheter, bestående af de tre nysS 
nämda staternas representanter i förbunds 
rådet. Äfven har den förändringen blity* 
införd, hvilken i väsentlig mån återför fö* 
bundsstateu till egenskapen af ett stats 
förbund, att när frågor förekomma som
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rora endast några af förbundsstaterna, skola 
endast deras röster inflyta på beslutet.

Det återstår i den tyska författningen 
ännu en känbar brist att fylla, som äfven 
varit starkt framhållen af den gamla libe
rala skolans män, nemligen de allmänna 
garantierna för personlig frihet och alla 
•nedborgares lika rätt inför lagen, bref- 
heinlighetens okränkbarhet, pressens och 
föreningarnas frihet, med ett ord sådana 
bestämmelser som ingå i den nordameri
kanska förklaringen af de medborgerliga 
rättigheterna och i de flesta andra staters 
grundlagar. Men dels finnas i de flesta 
tyska staternas särskilda konstitutioner upp
tagna de vigtigaste af dessa bestämmelser, 
hvilka äro tills vidare någorlunda tillfyllest- 
g°raude, så länge ingen kan blifva för- 
bundsmedborgare annat än såsom medbor
gare i någon af de särskilda förbuudssta- 
terna; dels har man, icke utan skäl, ansett 
att denna del af grundlagsarbetet, som i 
grunden är snarare af juridisk än af politisk 
uatur, kunde anstå, till dess att nationen 
äpphunnit det stora målet, politisk enhet 

trygghet mot yttre fiender. Det bör 
‘or öfrigt icke förringa vår aktning för 
tyska folket, att detta folk efter sin långa 
Politiska vanmakt mera frågade efter plig- 
tor än rättigheter; det är nog många ändå 
801,1 ensidigt ropa på de senare, och för 
ett folk som gjort hvad tyskarne uiträttat 
"Uiina de i alla fall icke uteblifva utan 
“tomma, äfven lagen förutan, så godt som 
‘•f sig sjelfva.

De bästa konstitutioner äro bristfälliga, 
°cb den tyska författningen har stora bri- 
®ter, men statsinrättningar verka i allmän- 
et bättre, ju mindre de från början göra 

a"språk på en teoretisk fullkomlighet. En- 
bgt det gamla politiska begreppet ligger 

märklig oformlighet i saknaden af ett 
o‘yerhu8, ty förbundsrådet har, oaktadt sina 
°nmligt stora företrädesrättigheter, i kraft 
11 hvilka bland annat intet lagförslag kan 
. an dess bifall framläggas inför riksdagen, 

någon egentlig likhet med en senat 
1 er en pairskammare. Det är derföre san

nolikt att den tyska förbundsförfattningeu 
ommer att i en icke aflägsen framtid un- 
ei'Kastas betydliga modifikationer, och den 
‘ätning hvari dessa skola gå torde ieke 

Vdra mycket tvifvel underkastad. Förbunds- 
staten skall sannolikt icke återvända till 
ett statsförbund längre än som skett, redan 

af det enkla skälet att den centraliserade 
makten ger ett starkare värn mot yttre 
fiender, är billigare, verksammare i afseen- 
de på inre reformer, och har den stora 
mängdens sympatier för sig. Den mouar- 
kiska institutionen har hos det tvska fol
ket så pass djupa rötter, att de republikan
ska teorierna, ehuru de med en viss styrka 
göra sig gällande i den offentliga diskus
sionen, icke lätt skola vinna herraväldet, 
och det ärftliga presidentskapet kommer 
nog att ega bestånd, äfven om ett annat 
förfaringssätt skulle anses nyttigare. För
bundskanslerens ställning såsom ansvarig 
inför riksdagen är en borgen för att icke 
den verkställande makten blir, såsom i det 
nordamerikanska statsförbundet, lössliten 
från den lagstiftande representantförsamlin
gen. Strider skola utan tvifvel uppkomma 
om makten mellan denne embetsman och 
förbundsrådet, men så länge han är en 
man af fast vilja, understödd af riksdagens 
förtroende — och under andra förhållan
den är denna exeptionella befattning icke 
trygg att mottaga — är det ingen fara för 
att segren skulle falla i det månghöfdade 
och oansvariga fursterådets händer. På 
samma sätt kan man tänka sig att slitnin
gar skola uppkomma mellan förbundsrådet 
och riksdagen, och i sådant fall är det 
ännu mindre tvifvelaktigt hvar öfvervigten 
kommer att stanna. Redan bristen på 
offentlig kontroll dömmer den förra till 
missaktning och vanmakt. En engelsk pu
blicist (i aprilhäftet af Westminster Review) 
har uttalat den förmodan, som eger icke 
ringa sannolikhet för sig, att under det 
förbundsrådet småningom faller i vanhäfd, 
skola cheferna för de särskilda förvaltniugs- 
departementen steg för steg uppstiga till 
ställningen af ansvariga ministrar under 
förbundskanslerens ordförandeskap, och att 
riksdagen skall mer och mer antaga rolen 
af en enda representativ kammare. »Att för- 
bundsrådsutskotten», tillägger samme förfat
tare, »skulle utveckla sig till regelbundna 
styrelseverk, eller förbundsrådet i sin hel
het förvandla sig till ett representatift öf- 
verhus, är visserligen icke alldeles omöjligt 
men i högsta grad otroligt. Att det när
varande tillståndet skulle komma att fort
fara, är ännu otroligare. En korporation 
med en så otymplig organisation, så öfver- 
lastad af privilegier och så oskicklig att 
begagna dem, som förenar egenskapen af
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ett feodalfurstligt representantöfverhus och 
ett modernt ministerkabinett, är en så i 
ögonen fallande öfvergångsform, att väl 
ingen kan tro på dess varaktighet. Men 
historien är full af öfverraskningar, oeh en
gelsmän hafva kanske nog mycken fallenhet 
att med förakt se ned på andra samhällens 
politiska experiment. I alla händelser kan 
det icke vara något tvifvel om att förbunds
rådets sotdöd, om den öfverhufvud kommer 
att inträffa, blifvit mycket försenad genom j 
den utvidgade makt som den nya konsti- 1 
tutionen lagt i dess händer. Hvad derför 
här gissningsvis blifvit yttradt, måste emot- 
tagas med samma varsamhet med hvilken 
det blifvit framlagdt. Förbundsrådets lika
som hela kejsardömets slutliga politiska ' 
form är en fråga som endast historien kan 
med tillförlitlighet besvara».

Om det är sant, hvad som i början af 
denna uppsats omtalades såsom ett teorem 
hos en framstående fransk skriftställare, 
att folken njuta den största inre lyckan, 
när de minst låta höra af sig inför den 
öfriga verlden, så borde vi kunna vänta, 
att en sådan tidpunkt af huslig sällhet nu 
uppgår för våra germaniska slägtingar, se
dan de utfört sin stora mission att skapa j 
■ett enigt Tyskland och, efter allt hvad man ! 
kan finna, med försakande af vidare eröf- 
ringsplaner allvarligt sysselsätta sig med 
ordnandet af sina inre angelägenheter. Men 
detta tillstånd af hvila innebär också en 
■stor fara. Ett samhälles lifskraft mätes i ! 
väsentlig mån af dess kohesionskraft, eller 
med andra ord af den sammanhållighet । 
som förbinder individerna till ett helt, 
och hvars saknad, såsom man kunnat be- 
vitna i Frankrike, gör att så snart det 
tvungna enhetsbandet genom någon tillfäl
lighet brister, falla menniskorna ifrån hvar
andra, ungefär såsom kornen i en grushög. 
Tyskland har gifvit lysande prof på en så
dan sammanhållighet, så länge det stora 
målet ännu återstod att vinna. Under så
dana tider är det en enda tanke som be
själar hela folket, men när det förelagda 
arbetet är förrättadt, kommer en tid af 
sjelfpröfning och sjelfkontroll, som ieke är 
så litet kritisk. Det tyska folket har utan 
att ega politiska traditioner fått en hög 
grad af politisk frihet, och frågan är, om 
det skall förstå att med sans och klokhet 
utöfva den nya befogenheten. Det fins i 
Tyskland icke såsom i England en aristo

krati, som förmedlar svalget mellan konunga- 
makten och folkmakten, som utan godtgo- 
relse förrättar en god del af samhällets 
drygaste arbete, och som icke efterfikai 
löner och utmärkelser af regenten, emedan 
dess egen ställning är höjd öfver all sådan 
äregirighet, som är den fattiga tyska byrå
kratiens lifsluft. I Tyskland fins ingen 
sådan samhällsklass; dess rikare adel, de 
så kallade junkerdömet, hvars trånga »mili
tarism» och konservatism varit så många 
gånger till äckel och leda beskrifna, inta 
ger visserligen i någon mån en sjelfstan 
dig, och till och med en hotfull ställning 
i förhållande till kronan, men endast s 
ofta monarken är böjd att i vidsträcktare 
grad gå tidsandans fordringar till mötes. 
På andra sidan finnes en fåtalig, såsom V1 
hoppas, men desto mera högljudd socia 
demokratisk faktion, i jemförelse med hvars 
ursinniga och stormande råhet all annan 
socialism är menlös och älskvärd, och hvais 
bearbetningar äro så mycket farligare som 
kriget lemnade efter sig en djup förlän* 
ning i näringarna, hvars sår ännu icke p 
långt när äro läkta. Till dessa två m° 
den sansade folkfriheten fientliga maktei 
kommer en tredje i form af romanismçn. 
Påfvens välde är icke brutet med Dölb11 
gers protester, ty det har sina bästa bunds 
förvandter hos de ouppfostrade massorna- 
Det har hittills varit regeringens lycka at 
furst Bismarcks personliga energi varit un 
derstödd af det mäktiga och talrika nationa 
liberala partiet, som hyllar det polit*9 •* 
framsteget men bekämpar demagogien.
1er denna stora personlighet, mera beu , 
dransvärd än egentligen älskvärd, m«** 
alla händelser omistlig för Tysklands p° 1 
tiska utveckling, undan utan att ersätta9 
af en embetet vuxen efterträdare, sa ° 
det nära nog en nödvändighet för mo**a 
ken att för en tid taga regeringen i sin. 
egna händer, men kan han det icke, ‘la 
fara värdt att Tyskland hemfaller åt sa,n!”|j 
anarki som synes hota Frankrike, 1 * 
Thiers skulle blifva bortkallad innan ° 
franska samhället lyckats organisera 31?' 
Vi vilja hoppas att en sådan lidandets ka 
måtte blifva tyska folket besparad, och 1 
har rätt till våra välönskningar. I 
dernas hetta helsas handlingar och fällas 
tryck, hvilka mani lugnare ögonblick ge 
skulle vilja taga till baka. Under det 1 . 
get rasade som vildast, kände vi hä*
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borden mången gång vårt inre uppröras 
af medlidande öfver vår gamla allierades 
olyckor, och af förbittring öfver det råa 
'an som icke sällan hopades öfver dem af 
deras segrande fiender. Sådana känslor 
gåfvo sig luft i hårda ord, som från mot- 
s'dan framkallade lika hårda. Det kan vara 
log ti ’ att fred slutes mellan pressen norr 

och pressen söder om Östersjön. Båda 
parterna hafva felat, men lyckligtvis synes 
äfven glömskan å ömse sidor svara mot 
förseelserna, och det goda förståndet mellan 
de båda beslägtade folken, som aldrig borde 
hafva varit stördt, vara på god väg att 
återställas, för att, såsom vi vilja önska 
och hoppas, icke vidare äfventyras.

Poesier af —e.

angenäm som den varit för 
resse.

det
"ågrao uvjv&qii. j.' ut icibbiii cu iltu ciniuk 
e er tvä häften af sina vittra studier, 
s<lle något bekanta med delar deraf.

etn lika angenäm Sv.u d 
d8as med välvilja och intri

nöjet att emottaga en
1 stycken. Författaren har anförtrott 

och
Vi 

oss,

Af samma penna som förledet åt skänkte oss några poetiska bidrag hafva vi haft 
ny liten diktsamling, af hvilken vi här nedan meddela 

oss sin afsigt att inom kort utgifva ett 
han har önskat på förhand göra våra lä
hoppas att denna bekantskap skall blifva 
och att samlingen i sin helhet skall emot-

Riktig (lager.
Eör att kunna fatta riktigt
Hur en tafia ut sig tager, 
Ar det vigtigt, ytterst vigtigt 
Att den ses i riktig dager;

Ej för starkt, men icke heller
Uti skuggan allt för mycket;
Öetta såsom regel gäller 
Eör att rätt bedöma stycket.

Eljest ej du mäktar fatta
Hatt hvad skönhet bilden gömmer, 
Icke rätt dess värde skatta, 
Eljest ofta skeft du dömer. — 

öm vi frågan högre ställa 
öch den närmre öfverväga, 
Kanske samma regler gälla 
Afven då och sanning äga.

Eifvet med dess bilder rika, 
Hetta brokigt hållna stycke, 
Hvilken fattar upp det lika, 
Hvad bestämmer här vårt tycke?

Uin ett qval ditt sinne trycker, 
du lider af bekymmer,

Allt omkring dig mörkt du tycker, — 
J-åren då hvar ljuspunkt skymmer.

Uin för starka dagrar åter 
låkat falla på din bana,

Lyckans sol dig ej tillåter 
Någon skuggbild ens att ana.

Samma regel här ock gäller, 
Lika vigtig, som för bilden : 
Allt beror på hur du ställer 
Tailan då du granska vill den. •—

Dämpad måste dagen vara,
Sorg och glädje vexla båda, 
Då först färg och ton .bli klara 
När du lifvets bild vill skåda.

Källan.
Du klara källa, o hur ljuft att stanna
Här vid din rand att svalka få min panna, 
Hur lugna dina silfverådror flyta 
Och spegla himlen i sin blåa yta !

0 att jag blott en droppe finge vara
I dina vågor, rena, spegelklara,
Hur nöjd, hur sail jag då mig skulle finna, 
Hur stilla mina dagar ej förrinna!

Och källan svarte: »du som jag skall göra, 
Ej låta något friden hos dig störa ;
Låt aldrig stoftet grumla opp ditt hjerta;

Behåll ditt lugn i glädje som i smärta! 
Blott så du närmar dig den klarhet höga, 
Som du beundrar i mitt blåa öga».
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Guiiborgs första bal.
Gunborg framför spegeln sitter, 
Kammarjungfrun bakom står, 
Fäster blommor, band och glitter 
I den unga frökens hår.

Sjutton år hon fyllt, ej mera — 
Och den första baln i qväll ; 
»Ack den Gunborg», sucka flera, 
»Tänk hvad hon skall vara säll!»

Gullgult öfver halsen faller 
Håret böljande och rikt; 
Munnen liknar smått koraller, 
Ögat tindrar stjernan likt.

Doftande, som ros i knoppen, 
Hvilken smärta stängeln bär, 
Rent, som utaf daggen droppen, 
Så ock hennes väsen är.

Enkelheten ulgör pregeln 
På den unga, god och mild; 
Titta bara der i spegeln: 
Ar det ej en engels bild?

Intet än hos henne tyder, 
Att hon har en aning ens 
Om sin skönhet; hon blott lyder 
Hjertats bud och oskuldens. —

Men — hon är ej glad till sinnes, 
Något fattas henne — hvad?
Första balen! hvilken minnes 
Icke då hur man var glad!

Misslynt redan vid de åren ! 
Lilla, säg oss af hvad skäl, 
Passar kransen ej i håren, 
Sitter klädningen ej väl?

Kammarjungfrun bakom stolen
I beundran sänkt ju står, 
Prisar nya sidenkjolen, 
Suckar, fästman redan spar.

»Mamma, hur skall kransen sitta?» 
Så till modren, hvilken nu 
Kommit in i dörrn att titta, 
»Den ej sitter riktigt ju!»

»Hvad! — du är ej ännu färdig?» 
Brummar denna, »skynda då!
Gud, hur långsamt barn du klär dig, 
Du dig låter vänta på.»

»Pappa re’n är klädd att fara; — 
Men —hvad ser jag! — gråter du? 
Hvad har händt, hvad är det, svara! 
Nyss så glad, att gråta nu!»

»Mamma,» suckar Gunborg, »detta 
Allt jag icke trifves vid;
Får jag inte ta min lätta 
Schirtingsklädning, sval och vid?»

»Dessa granna saker tycker 
Jag ej passa mig, min mor, 
Snörlifvet för hårdt mig trycker, 
Foten kläms i dessa skor.»

»Vet du, när jag kastar blicken
Der i spegeln, har jag tyckt, 
Att med berthen och tuniken
Ser jag ut som smått förryckt.»

»Barn, hvad är det der för ny c er, 
Vagnen väntar, skynda på;
Fort! du vet, att pappa tycker 
Inte om att vänta så». —

Med en suck hon kastar själen 
Öfver sig — och af det bar. 
Stackars liten! första balen
Mindre rolig för dig var.

Unga flicka, som blott lyder
Modets stela lagar, vet:
Intet smycke så dig pryder 
Som min Gunborgs enkelhet.

Hönan på taket.
Skall jag tro det mödan löna 
Skrifva om så simpel sak! 
»Hvilken då?» Jo, om en höna, 
Som jag såg på grannens tak.

Dock, får gå! för detta slägte 
Ar jag just som litet svag; 
Också saken hos mig väckte 
Känslor af det ömma slag.

Hönan, stackarn, hade hunnit 
Allra högst på takets ås, 
På hvad sätt, jag ej förnummit, 
Men af misstag, det förstås.

Genom någon glugg på vinden 
Säkert hon förirrat sig,
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Allt nog, skälfvande för vinden, 
istod hon der rätt ömkelig.

Ti'am hon klef, men brydd, förlägen. 
Hvarpå ingen undra kan, 
Ty då ej man hittar vägen, 
Ar det icke godt minsann.

Hvilken höjd dit ner till jorden!
' ingen der till korta kom ;
Hennes ängslan, den var stor, den;
Vacklande hon ser sig om.

»Ej heller min», här inföll en till svar, 
»Nej tacka vet jag biffstek och kotletter!» 
En annan åter: »nej jag föredrar
Mer lättsmält mat, legymer och kroketter».

För mycket slisk med mera af de slagen 
Bestämdt är skadligt och förderfvar smaken» 
Vid samma jemt man ieke heller trifs;

i Men denna regel gäller ej blott magen;
Att variera hör jemväl till saken
I vitter föda, som man får till lifs.

“AH jag skulle hit mig villa!
T* jag har ej något val;

<ler nere var så stilla, 
‘lör hur trefligt tuppen gal!»
Q p
2" och annat mer hon tänker,
Hä från grannens glugg jag ser, 
lur en hand räcks ut, som sänker 

Henne ljuft till jorden ner. —

Hangen kanske har fått röna 
adau af att höjder nå;

Mangen gick det, som min höna: 
Att deruppe tafatt stå.

Ett litet vapen, men godt.
Så pVnsst ej biter något stål, 
s' ej sticker någon nål, 
p Jletta lilla vapen gör det, 
^J‘stås i faii mau riktigt för det; 
Så*1 stai‘kaste till fötter tar 
Oc|8,lart du det ur slidan drar 
h„ \ Saliver som ett löf och darrar, 
Att ,lnest' ‘let fruktadt är af narrar. 
I)eSs10tta dem — i alla dar — 
Jj Mal, dess högsta nöje var; 
g 11 afundsvärd är ej dens lott, 

väljes ut att kläda skott
"N’ ‘ÏJ^dugarne af det nöjet.
EttlVÄ ’ v:,Puets namn? Det fått 

Uanin helt kort — det heter: Löjet.

Ett sommarregn.
Hur qvalmigt nyss, men nu hur skönt, 
Hur härligt, saftigt, sommargrönt 
På nytt du ängens matta målar!
Af dina perlors friska bad 
Hur spritter icke minsta blad, 
Som glittrar der i solens strålar!

Hvart väsen andas ljuft och 1er, 
Då stilla du dig sänker ner 
Och läskar jordens barm, som bränner; 
Hvar liten blomma, tröstlös nyss. 
Du vederqvicker med din kyss, 
Så lycklig hon på nytt sig känner.

I yrande och munter dans 
Hur myggen der i solens glans 
Sig svänger om i tusen ringar, 
Och från hvart träd, hvar kronas topp, 
Nyss tyst, en glädtig sångartropp 
Dig tacksamhetens lofsång bringar.

Hur IjuHigt dina droppars fall, 
Som glimma der liksom kristall, 
När tyst och stilla du dig sänker!
Hvar gång jag ser dig falla så, 
Hvad tror du väl jag tänker på? 
Försök att gissa hvad jag tänker!

Det är som om jag såg en bild 
I Af någon ädel själ och mild,

Som stilla går sin väg i verlden, 
Förnöjsam, lycklig af sin lott 
Och glad att kunna göra godt 
Och sprida sällhet under färden.

p„ Tycke och smak.
Nå nf lt, 8l>nås jag mycket värde sätter, 

"fliken gör ej det i våra dar!
. a smak ej hvarje mage har, 

’ ’ll exempel, tål ej söta rätter.

Mariner.
Hvad tycker du om hans mariner?
Han är bestämdt en stor artist,
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Som kommer att gå långt förvisst, — 
Hvad nu! — du 1er—hvi dessa miner?
Du tyckt dig finna någon brist
I teckningen af tackel, tåg och båtar?
»Visst inte, nej, allt sådant påtar
Han punktligt ut i minsta del,
I det ej finnes något fel».
Nåväl, du 1er likväl, hvad fattas då för | 

katter, ? , 
»Två bagateller blott, som kallas: luft och 

vatten».

En naiv fråga.
»Skrif aldrig något, som ej händt, 
Berätta helst hvad sjelf du känt, 
Men enkelt — det är angeläget, — 
Studera gamla mönster träget!
Med bilder sparsam var, min vän, 
Ty nyss jag såg, hur den och den, 
Då han med bilder vill förklara, 
I stället sveper in sig bara;
Af andra om ibland du stjäl — 
Hvad alltid är ett fel likväl 
Och uti längden bär sig sällan — 
Glöm aldrig att citera källan; 
Spring ej för fort till tryckeriet, 
Ge inte ut den minsta bit, 
Som ej ett år, om icke flera, 
Fått ligga, stufvats om med mera!»

Se der de råd en upplyst man 
En gång beskedligt gaf en ann’, 
Som ännu ej förvärfvat vana 
Uppå sin nyss begyuta bana.

»Nå,» inföll denne, som hört på, 
»I fall jag gör allt detta då 
Och intet glömmer i praktiken, 
Säg, är jag säker för kritiken?»
— »Kritiken, hvad! — det är just den, 
Som se’n skall bilda dig min vän».

Katten och råttan.
(Fabel).

En råtta af det minsta slag
En vacker dag
En liten skorpkant lyckats finna
I skafferiets vrå
Och knaprade derpå
Det fortaste hon kunde hinna, 

För se hon märkte att 
En glupsk och elak katt 
Var kommen in att henne störa; 
Den stackarn tänk! Hvad annat göra 
An be i ödmjukhet 
Om nåd och skonsamhet, 
Att söka kattens hjerta röra.
»Ack låt mig hålla på», 
Hon stammar vänligt då, 
»Jag är en unge blott, helt liten 
Och liten är jemväl aptiten; 
Hvem gör jag här för när? 
Här rum för dig ock är, 
Låt mig få sluta den här biten!» 
Så ungefär hon bad.
»Få sluta biten, — hvad!
Ditt lif skall slutas, och det gen 
Mitt skafferiet är, 
Jag sett förut dig här,
I förgår såg jag dig här senast. 
Tro ej att skorpkanten allenast, 
Som der du nu förtär, 
Härtill bestämt mig, — nej princip61 
Jag följer — som ej du begriper: 
Du växer till hvar dag, 
Blir snart så stor som jag, 
Har samma yrkesslag, . .„
Allt nog min vän — ditt lif jag knip6 
»Ja», tänkte råttan då, 
»Håll tal du och gå på, 
Den lilla skorpan der får vara, — 
Den hittar jag en annan dag — 
Jag har intressen, äfven jag, 
Som tyckas sväfva här i fara». 
Nåväl, bäst katten höll sitt tal, 
Och förn det slöts, vips råttan stal 
Sig åter till sitt hål och vände 
Väl hunnen dit, sig om och —■ 1°£- 
Nå katten? Jo, min vän det hände, 
Att kokerskan i dörrn nu tog 
Och honom öfver ryggen drog 
Ett slag, som nog jag tror han kände-

En liten framgång för de små 
Ej alltid gillas af de stora, 
Som anse sig dervid förlora; 
Hur barnsligt! — men det sker ända-

Hvilken unikt är starkast ?
Hvilken makt af alla 
Tror du starkast är, 
Starkast att befalla, 
Mildast spiran bär,
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Hvilken kungen, slafven, 
Hylla båda två,
Hvems kommaudostafven, 
Som man vördar så?

Af alla jordens ätter 
Hon blir villigt lydd; 
Inga bajonetter 
Låna henne skydd.

Barnets oskuldsöga
Ler mot hennes blick;
Ifrån himlen höga 
Samma färg det fick.

Kärlek, så du kallas, 
Makt, så stark, så mild; 
Barnets blick och allas 
Ljusas af din bild.

Her till jordens dalar 
Sänd af ljusets Far, 
Med en röst du talar 
Ljuf som Fadrens var.

Ingen stämma höres 
Om som din och ren. 
AU naturen röres - 
I ditt blida sken.

Lundens sakta susning, 
Källans spegelvåg, 
Bäckens glada brusning, 
Stjernans tysta tåg,

Ängens blomsterslägte, 
Luftens sångartropp, 
AUt till lif du väckte 
Aled din trollstaf opp. —

Och i menskans hjerta 
Hvilken gudamakt 
Så i fröjd som smärta, 
Skaparn hos dig lagt!

Ltan dig h ur öde 
Lifvets dal och skum, 
Aalplats lik, der döde 
Ha sitt hvilorum.

Men der du blott myser,
Allt blir ljust och sällt, 

när vårsol lyser 
Ofver gröna fält.

Allt försaka, lida, 
Allt, o allt du tål; 
Sällhet blott att sprida 
Är ditt höga mål.

Dina vingar skydda 
Rike mannens hus; 
Dagakarlens hydda 
Strålar af ditt ljus.

Makt, som allt förenar, 
Der, hvar du har byggt, 
Under dina grenar 
Vandra folken tryggt.

Ingen spira äger 
Större glans och prakt, 
Intet öfverväger 
Kärleks envåldsmakt.

Hvem bor i denna stuga?
En liten stuga ligger allt i den djupa skog, 
Der tall och gran och björkar henne skydda, 
Och mången vandringsman, som vägen der- 

om tog.
Fick låna gästfritt tak i denna hydda.
Väl är den stugan torftig, men friden der 

är värd,
Och enkla seder bygga allt kring den ringa 

härd,
Och gudsfruktan och dygd der maten krydda.

Hvem bor väl i den stugan, säg vill du 
veta hvem,

Som der har haft sitt tjäll i långa tider? 
En patriark det är, som valde detta hem 
Och bor der lugn och fri från dagens strider. 
Den mannen tycks ha hunnit ett sexti-tal 

af år,
Men ungt är äu hans sinne, fast öfver 

hjessans hår
Sitt siifver ålderdomen redan sprider.

Han fostrat flere söner med knappa medel 
°PP.

Som gjort och göra fosterlandet heder;
En lyste som en stjerna bland snillens 

vittra tropp,
En ann’ gick främst i konstens vigda leder;
Men sjelf, förnöjd med litet, han bor i 

stugan qvar
Och sköter än sin syssla, som förr i unga dar, 
Och ingen yttre glans hans håg förleder.
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Men nu skall du få höra, hvem denne man
nen är, 

Ty eljest tålamodet visst du mister;
Hans tjenst man anser ringa, ty titeln, som 

han bär, 
Ej annan är än den af komminister;
Han kunde väl, han också, ha stigit litet 

grand 
Och kanske, som en annan, fått stjernor 

och fått band, 
Men se, han umbär nöjd hvad honom brister.

Uti den stugan fostrats — ack ja, der fo
stras än —

O Svea, mången son, som blef din ära; 
Den härden, fastän torftig, dig födde store 

män, 
Som spredo glans omkring sin moder kära. 
Slå upp i dina häfder och läs dem rad 

för rad,
Se hvilka namn der stråla på nästan hvarje 

blad, 
Som från den stugan sina anor bära.

Natten.
Vallmokransad nalkas du åter stilla 
Ljufva natt och öfver naturen breoer 
Tyst din slöja, sållad med tusen perloi, 

Tindrande, klara.

Med din vinge flägtande frid och svalka 
Unnar du åt alla, som arbetsdagens 
Qvalm och hetta tröttade, hvilans njutn'11»’

Glömmer ej någon.

Dagakarlen liksom den rike mannen
Längta båda efter ditt ljufva möte, g 
Ingen fins, som ej åt din ankomst g'*1

Ingen, ack ingen!

Hjertat, tyngdt af qvälen, hör upp att
Hopp, af dagen gäckadt, som stod fö' nadt,
Strålar rosenfärgadt och gladt på nytl 1 

Lekande drömmen.

Kring mitt läger troget jemväl du VH ’ 
Hulda natt, och skänke mig ro och h 
Intet störe friden uti min hydda

Eller i hjertat.

Blick på
Utom den nordiska utställningen i Kö

penhamn och stenkolsfrågan, som synes 
vilja blifva »brännande», kan man säga att 
politiken tagit sig semester. Med den se
nare skola vi nu icke sysselsätta oss, och icke 
heller mycket med den förra, så länge be
rättelserna om ståten och högtidligheterna 
vid öppnandet af utställningen mest upp
taga uppmärksamheten. Flertalet af tid
ningar, som yttrat sig, hafva uttalat sin 
tillfredsställelse öfver den vackra utveck
ling som vår industri uppnått, och som 
tillåter henne att intaga ett aktadt rum 
vid sidan af Danmarks, såsom det från 
alla håll erkännes att den gör. Att dessa 
framsteg vunnits under inflytandet af en 
friare närings- och tullagstiftning, blir mer 
och mer klart för hvar och en som icke 
vill blunda för hvad han har under ögo
nen.

Att företeelsen af en för de tre nordiska 
rikena gemensam industriutställning skulle 
gifva en viss hänförelse åt skandinavismen, 
är lika naturligt som det var väntadt. I 

pressen.
denna anda uttalar sig danska Dd9^al 
på följande sätt:

Den tanke, som födt nordiska iitställ»ö^|)C. 
är sund och riktig. Verldsutställningar11 nll, 
tydelse är, i synnerhet för de mindre lån 9jtt 
af en temligen tvifvelaktig art. De D pi- 
stora intresse, i synnerhet derför att 
draga till att göra nyare uppfinningar a ^„n. 
bekanta; men för omsättningen mellan.n(jre 
derna inbördes, och i synnerhet för de m1 def- 
ländernas afsättning på de större mark'”‘j.jja 
na, ha dylika stora utställningar, der de be. 
landet drunknar i massan, endast föga njrjg» 
tyda. Annorlunda är förhållandet, da 
blir om ett så begränsadt och i många 
seenden nära beslägtadt område som på, 
nordiska rikena. Här kan det vara tan ^n. 
att en närmare kännedom om de °;.!lnjngs' 
dernas alster äfven kan öppna nya afsät a( 
källor, att der så att säga kan inträda -(jigt 
betsfördelning, så det ena landet öms g011i 
utfyller det andra, och att norden ka 
ett helt på många områden frigöra s>g^ ut- 
den utländska marknaden, då det af 
stälda föremålen blir klart, hvarmed '1V81jisent' 
af länderna kan förse de andra. Ett , tie 
ligt bidrag härtill skall kunna lemnas .Jjgen- 
möten, som stå i samband med utstäljn uj 
Industrimötet, national-ekonomiska mo
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sin'Stt-^e^ sk°la till samman, hvartdera från 
lemna ndpunkt och på sitt område, kunna 
na... a 'J’yckot vigtiga bidrag till ett ökadt 
strie ande me"an nordens tre riken. Då indu- 
satse'1- tlu^erstödjes af sunda ekonomiska grund- 
Köri«1 en HlJeral lagstiftning, kan mycket 

^ess befrämjande, och en hufvud- 
geno i" ..V’d a'la tre mötena skall det bli att 
i-ep 111 överenskommelser mellan män, som 
oeh tentera den bildade allmänna meningen 
för v , nskapen i de nordiska rikena, verka 
och ni.anröd jandet af alla de i lagstiftning 
8amfärd Van°r Uggande hindren för den fria 
folkéj) S6'n lnellan <le så nära beslägtade 

Utstälfr!n^enK Md är förbi! Det visar denna 
ncsbör'1]111^ °Ch öessa möten. Den är ett vit- 
firinos 1 °m' att känslan af nordens solidaritet 
pröfni’ Orn den än icke hade nog kraft att i 
gar gens dagar föda motsvarande handlin- 
clets di öen ar utbredd till alla samfun- 
het j ar’ Långt innan Tyskland bief en en- 
tryék a'ln tanken på en sådan redan sitt ut
går -l gemensamma tyska industriutställnin- 
1842 * ii 'vilka den första redan hölls i Mainz 
Bingeil . ® , öordiska konst- och industriutställ- 
visa hän KöPenhamu är ett af de förebud, som 
Politigi?.11 rnot en framtid, då ett gemensamt 
"otdcii "and ansluter hela den skandinaviska

\ ftin J611 v‘ skatta mycket högt de tillfällen 
lekti ii ande af nya ekonomiska och intel- 
elia ,e. 11 förbindelser som denna industri- 
föra otvifvelaktigt kommer att med- 
oSs ’ 0< h särskildt skall det mycket fägna 

01n det nationalekonomiska mötet, 

hvilket satt pä sitt program frågan om in
förandet af ett för de nordiska länderna 
gemensamt guldmynt, på grund af ett för
slag som, utgånget från danska bankmän, 
säges vara med mycket intresse omfattadt 
af vår regering, lyckas åt denna vigtiga 
angelägenhet åstadkomma en sådan mång
sidig och genomgripande profiling att 
några bestämda åtgärder derpå låta sig 
grundas. »Det gemensamma politiska ban
det», som skall komma i sällskap med 
dessa utställningar, torde ännu låta vänta 
på sig, oeh ju mindre derom talas desto 
bättre; det kan icke heller ske utan en 
afsigtlig och onödig ohöflighet mot de båda 
regenthusen, som visat så mycket intresse 
för den sociala och ekonomiska samfärdseln 
mellan de nordiska folken. Icke heller må 
vi glömma, att andra liknande företag 
fordra våra förberedelser och vårt delta
gande. Nästa år öppnar verldsutställnin- 
gen i Wien ett stort fält för Sveriges in- 
dustriidkare. Vi dela ej deras tanke som 
anse att våra industriella produkter icke 
hafva något att göra i Österrike, emedan 
vi med detta land hafva så få direkta han
delsförbindelser. Till Wien komma från 
hela verlden affärs- och industrimän som 
fråga efter våra varor; det är derföre så 
angeläget att dessa icke få saknas.

Strödda underrättelser.

ofta

I (j* omdöme om fransmännen. 
^liu-J1 Bei'linska »Ling-Akademien» hållas 
fratiist'” förmån för folkbiblioteken, af 
PerSu deil<‘e preussare och andra utmärkta 
’le<ira^ei °^'ent'l'ga föredrag, hvilka 
Vai'o 1Ine,J den kejserliga familjens när
ett föreB1 ,and som egde rum i år har
af o-en'tradesv's blifvit bemärkt, som hölls 
fike ei!dn>ajoren Meerheimb, »Om Frank- 
ki'igej. ” Fransmännen med afseende på 
toi'de ■ ^70—71». Några utdrag derur 

»p» llltlessei'a våra läsare.
sOrrj i Ctt mittag sådant som det 1870—71, 

våra arméer in i hjertat af la 
°ch foiLa??e’ far s’£ soldaten att om land 
l|ihgi ■■ 5'lda sig en helt annan föreställ
de st,0 1 vanliga turister som blott besöka 
stn ?a städerna. Detta krig har för för- 

,ngeti gifvit oss ett tillfälle att lära 

känna och uppskatta mångfalden och mot
satserna i egenskapen mellan olika delar 
af : Frankrike. Det är Ludvig Filips och 
Napoleons styrelse som har förtjensten af 
de talrika jern- och vattenvägarne i Frank
rike. Med undantag af några få departe
ment är jorden utomordentligt fruktbar. 
Åkerbruket och industrien äro öfver allt i 
den mest blomstrande belägenhet och ut
förseln af deras produkter inbringar landet 
enorma summor. Ännu år 1869 var denna 
export dubbelt så stor som hela Tysklands. 
Men under det att handeln, industrien och 
följaktligen välståndet äro i oupphörlig till
växt, är det omöjligt att blunda för de 
symptomer som beteckna att intelligensen 
hos hela nationen är i fallande. Det är 
den politiska och administrativa centralisa- 
tioneu som omärkligt eherverat henne, små
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ningorn vant henne af att handla för sig 
sjelf och nästan synes hafva för alltid be- 
röfvat henne förmågan af egen vilja.

Den som icke bedömmer fransmännen 
endast efter böcker utan observerar dem med 
en opartisk och uppmärksam blick finner 
snart att deras karakter är i vissa afseenden 
bristfälligare, i andra afseenden bättre, än 
man vanligen föreställer sig. De skildrin
gar som öfverdrifva den franska karakte- 
rens förtjenster och fel härleda sig utan 
undantag från sådana ytliga författare som 
generaliserat de iakttagelser de gjort på 
en liten del af Paris’ invånare, utan att se 
att den stora massan af folket är i grun
den och i alla möjliga afseenden olika med 
detta slag af menniskor, som faller utlän- 
dingen i ögonen, när han blott ytligt be
traktar lifvet i den franska hufvudstaden. 
Denna massa består af fredliga, eftertänk
samma och flitiga menniskor, utan mycket 
intresse för politiken, hos hvilka foster
landskänslan slumrar i brist på uppfostran 
och hvilka följaktligen icke känna något 
behof att visa att de verkligen intressera 
sig för landets angelägenheter. Man be- 
höfver endast några ögonblick samtala med 
verkliga fransmän, hederliga bönder eller 
beskedliga borgare i provinsstäderna, för 
att öfvertyga sig om denna likgiltighet, 
hvilken redan röjer sig i deras djupa och 
alldeles icke förstuckna afsky för krigs- 
tjensten. »Om jag än hade sju söner», 
sade mig en af dessa, »skulle jag icke till
låta en enda af dem att blifva soldat». 
Vill man lära känna fransmannen från hans 
älskvärdaste och fördelaktigaste sida, får 
man icke betrakta honom i förhållande till 
samhället utan i hans familjelif. Fädernes
landets ideal fins icke för honom. Frans
mannen är sparsam, hemkär och arbetsam; 
hans lifs stora uppgift är att samla för att 
blifva kapitalist, på det han må kunna, fri 
från ansträngningar och bekymmer, till
bringa sin ålderdom i ett litet eget hem 
med dess lilla trägård. Sådant är fler
talets ideal. Ett betecknande drag för det 
franska familjelifvet är ([vinnornas ställning 
derinom. Gode Napoleon har satt dem på 
en fot af fullständig jemlikhet i rättigheter 
med männen, och familjefadren måste skifta 
sin egendom i lika delar mellan alla sina 
barn utan afseende på kön. Också medför 
hustrun i äktenskapet en betydligt större 
egendom än i Tyskland. Bröderna uppföra

sig i allmänhet mot sina systrar verklig60 
beundransvärdt; eu broder betraktar såso® 
en hederssak att i faders ställe sörja 6 
sin syster och laga att hon blir väl g1 
Likaså förtjenar förhållandet mellan hu3 
bönder och tjenare att tagas till mönst® 
Uti intet land utom Frankrike finner 
så många af dessa gamla tjenare och k)6^ 
narinuor som tillbragt hela sitt lif > s6lü, 
ma familj, åt hvars intressen de tro < 
och redligt egnat sig. De gamla 
syskornas anletsdrag blifva i allmänhet ha 
och grofva och de försumma att ät sin 
son egna den vård och uppmärksamhet s 
är ett utmärkande drag för ungdomen- 
gamla tidernas behag och finhet synes na 
försvunnit hos flertalet individer af a 
könen. .

Inom siu kammare liksom inom sltlgj1)il 
milj visar fransmannen i allmänhet 3 
bästa och redbaraste egenskaper. U®1 
kaste åtager sig villigt mairens besvär 
åligganden. Den kommunala förvaltning^ 
är till största delen god, ehuru hon 1 j 
är bygd på sjelfstyrelsens grundsats® ■ 
hvarie kommun finnes stora skolhus,1’.'» . 
efter nästan enahanda plan, och rat 
beräknade för sitt ändamål. Den . 
undervisningen är kostnadsfri men 
obligatorisk. Om Frankrike ville fö’ 
folkuppfostran göra hvad amerikanarn6 KJ 
för sin, borde det använda 400 n” 
francs om året på sina skolor, men 
är för det franska lynnet en omöjl'lf 
ty efter återkallandet af Nantesiska e‘’ o(p 
och ännu mer genom det system 61 j 
lig nivellering som Napoleon I oje 
Frankrike, hafva de stränga och stal» 
allvarsamma studierna blifvit mer 00°.. e0 
skjutna åt sidan. Nationen har följakt1» 
fått en öfvervägande smak för den 1J8 
men jemförelsevis innehållstomma 11 
turen, den deklamatoriska och teat’a , 
genren har blifvit den herskande sin 
och nutidens ytliga smak bildar en a 
sorglig motsats mot denna djupa, all''11", 
och mäktigt skapande ande som ‘°1 in
kallade till verklighet dessa tusentals , 
nesmärken af romanisk och gotisk byg u. 
konst, som finnas spridda öfver hela . 
rike, till och med i dess obetydligaste 
städer och byar. Det är endast ky1 j. 
yttre makt som liar tillväxt, i s-vnnejI)en 
genom sin inflytelse på qvinnorna, 
den franska anden känner icke m®



„Ollen sasom en inre makt: den kastas 
^j'soin en boll mellan en hånfull otro och 
' J'dlös katolicisms stelnade öfvertro.

det f de ruest öfverraskande dragen i 
ad' I lans^a lynnet är den omsorg om de 
liJ( neS. Srafvar som har sin rot i den lif- 
Jja s]ägtkänslan ; ett annat icke mindre 
Och V.ar<^’8* ar den resignation, det lugn 
ni h d0n värdighet hvarmed fransmannen 
ofta^a^61' fandet ocl* döden, hvartill vi 
Den Var|t v‘tneu under krigets lopp,
nktî» ,lans^a soldaten är särdeles lär- 
för V kamrat, utomordentligt tålig
j I “fonde och plågor; men alla dessa 
lösl ei !’f*fva värdelösa genom hans sorg- 
si., et’ f'^n'ltighet och brist på fosterlands- 
det " 1JetUla liknöjdhet mot fäderneslan- 
stra’ 8°In *lar 9*u rot * bristfällig uppfo- 
kast'i °C’1 S°'n a^ fäderneslandets öde 
äfv ' 1 nar?ra fä ärelystna och fantastiska 
sätt'nl*ÎUeS ’“Inder, *lal' Pa ett betänkligt 
Unde ' under det andra kejsardömet; 
tei-jV ‘fnnna styrelses inflytande har raa- 
sllt i5tnetl me[l dess lättsinniga han mot 
griln iIVa<f 'dé heter, graft en så djup af- 
tur meJlan dagens och forntidens littera- 
fätii °e * ' Jernbredd dermed gick den för- 
O'er ^'.demoralisationen hos styrelsens orga- 
e11([, 01 de offentliga männen. Vi behöfva 
tia'8 .koe^o en blick på Frankrikes histo- 
s°ro-|S, an 1814, och vi skola finna ett 

bevis derpå att det icke behöfs 
tare i 0161 an cn samvetslös äfventy- 
he[a )l:n,dktigar sig styrelsen, för att låta 
hiin^s^fsm.iskinens ledning falla i hans 

liei. Vn'a ar bvad som hände den 4 Septem- 
genOn „ och det är derigenom, men icke 
s°rn * "a£°" resning af nationen i massa. 
Oint, p1'1 kan förklara det visserligen akt- 
oftej 81 "d.arlde °eh hederliga motståndet 
st;“iti(| aPllulationen i Sedan, men ett mot.- 
gon i 1 bvilket folkets vilja icke tog nå- 
af ns e ’ ”tnn till hvilket nationen tvangs 
i '' ■' Jo individer, livad som herskar 
te]S(;" i 'ke, hvad som der har lif och rö- 
SOeia’ü ' et ptesterskapet, demokratien och 
konSe,SIn®n- Den stora massan är rent 
Och . r ',tlv’ fikgiltig för alla statsintressen 
aff;,,. '' kärlek till hvilan öfverlemnande 
ögo,/,"“8 ledning åt den mäktigaste för 
tre sk " ket. I hvarje by kunna två eller 
Viti'a 1 ”Ppbäfva sig till befallande och 
liga J 1 Pa att blifva åtlydde. Dc ohygg-

Xcesserna 1792, liksom den sista kom- . 

munens ogerningar, hafva icke blifvit be
gångna af brottsliga svärmare, utan af bäf- 
vande, rädda och viljelösa småborgare, som 
voro blotta verktyg i händerna på tyranni
ska chefer. Det vore en stor osanning att 
säga att det var folket som dref kejsaren 
till kriget; det var knappast sjutton de
partement som uttalade sig för krig. Hvad 
som i närvarande ögonblick utgör makten 
i Frankrike är blott den fruktan som den 
jordbrukande och industriidkande massan 
hyser för denna revanche hvilken andra 
fordra med höga rop. Frankrike har fattat 
en djup leda för allt hvad politiskt ideal 
heter och begär endast lugn och trygghet. 
Och likväl är det just denna brist på energi, 
och sammanhållighet i de stora massorna, 
hvilkas grundämnen icke förenas af något 
slags band, som gör att vi af Frankrike 
hafva antingen intet eller också allt att 
frukta. För att vi skola hafva allt att be
fara, fordras blott att en enda person med 
stark och samvetslös hand griper tag i den 
häfstång som sätter trettiofem millioner 
menniskor i rörelse, hvilka i och för sig 
sjelfva äro trettiofem millioner sandkorn, 
men som på en gång förvandlas till en 
fast massa af den som vill bruka henne, 
till verktyg för sina afsigter.

Småfoglarnes belägenhet i andra 
länder. Afven på andra orter hafva små- 
foglarne sina vänner, emedan man lärt sig 
inse den stora betydelse de hafva i natu
rens hushållning och ledsnat vid det bar
bari för hvilket de allt för länge varit ut
satta. Till befrämjandet af rikedomen på 
nyttiga fogelarter har mäktigt bidragit upp
sättandet af stunkar eller beredda bonings
platser för starar och deras samslägtingar. 
I särdeles stor skala har denna metod blif
vit använd i den vackra Eldem-parken nära 
Greifswald. Icke mindre än 600 sådana 
stunkar hafva blifvit uppsatta på de väl
diga ek- och bokstammarne, hvilka nästan 
alla äro bebodda af starar. På en enda 
vördnadsbjudande bok med ett väldigt löf- 
tak och majestätisk stam har man anbragt 
88 af dem ända till en höjd af 86 fot. 
öfver marken. Också ser man nästan al
drig mer ett krypdjur i den täcka parken 
och dess närmaste omgifning, och den 
muntra, nyttiga lilla kolonien drager äfven, 
andra sångfoglar i sitt sällskap.



I en nyss utgifveil liten »Handbok för 
Jagtvänner» har en anonym författare R. B. 
å nyo upptagit detta intressanta ämne. 
Att förfölja sinåfoglar eller för öfnings 
skull skjuta pä en stackars sädesärla eller 
stensqvätta, eller kanske en af de så nyt
tiga gråsparfvarne, bvilka i våra köksträ- 
gärdar göra ett så redbart rensningsarbete, 
anses nu mera lyckligtvis bland jägare såsom 
helt enkelt en gemenhet. Men lika vig- 
tigt är att foglarnes bon fredas för ägg
samlares snikenhet, och författaren visar 
med ett exempel förderfligheten af denna 
samlingsmani, som är utan allt vetenskap
ligt värde. Trägärdarne, säger förf., lida 
företrädesvis, emedan den goda ungdo
men redan för sin beqvämlighets skull 
helst tager de fogelbon som äro närmast, 
men förderfvet sprider sig mycket vida, 
och hela skogssträckor blifva sjuka genom 
insekternas härjningar; torkan i toppen på 
våra tallar har vanligen ingen annan orsak.

Ny metod för slipning af glas, 
ädelstenar och metaller. Tilghman 
från Filadelfia framlade vid februari-sam
mankomsten med Franklin Institution re
sultaten af några försök, som han gjort, 
att med en stråle af fin qvartssand, som 
sättes i rörelse af ett starkt ångtryck, borra 
och slipa de hårdaste ämnen. En inver
kan af denna sandstråle under några få se
kunder är tillräcklig att mattslipa en van
lig blank glasruta, ty sanden piskar den 
med en hastighet af ända till 135 fot i 
sekunden, och på 25 minuter har han bor
rat ett hål af 1 1, tums djup och \ tums 
diameter i ett stycke solid corund, den 
hårdaste af alla stenarter näst diamanten.

Det märkvärdiga härvid är, att om man 
använder en luftström af mindre hastighet, 
så motstå mjukare ämnen, till exempel ge- ■ 
latinhinnan på fotografiska bilder, pappers- , 
figurer, till och med blad af växter och . i 
gräsarter, sandströmmens anfall lättare än 
det hårda glaset, och om »nan lägger så
dana ämnen på glasytan, kan man genom 
sandens påsläppande få deras konturer på 
den samma graverade. På detta sätt åstad
kommes på härda ytor gravering af bok- 
stäfver, prydnader och till och med foto
grafiska bilder. Bland kuriositeter, som före
visades, var ett glasnät, frambragt på det 
sätt, att ett vanligt nät lades på glasrutan,

mellan trådarne voro 
så stor noggranhet att 16 
såll.

innan den utsattes för en sandström und®1 
högt ångtryck. Hamptrådarue skydda e 
de ställen af glaset som af dem betäcktes, ° ~ . ..«m
men mellanrummen 
bortfrätta med 
hela liknade ett

första uppträdande 
är en gammal saga, s°'n 
ena etnografiska' afham 
andra, att detta östern’ 

igen visade sig

Zigenarnes 
Europa. Det 
upprepas i den 
ingen efter den 
vandringsfolk första gången visade sig 
vår verldsdel under mötet i Constanz 14 
Nyare undersökningar ådagalägga eine Ç 
tid att de förekomma mycket tidig»16' „ 
medlet af 13-hundratalet funnos de P 
Morea och 1370 på Corfu, der de und 
en ganska lång tid hade fasta bouingsl’ 
ser och hade uppnått en ganska hög 
turgrad. Ännu tidigare skola de >'» . 
visat sig i Wallachiet och Moldau; 6 
synas uppgifterna härom icke vara 
tillförlitliga. Deremot förekommer s.i 
säkert att de funnos - i Wallachiet 1 #
då en handskrift intygar att furst M116 
gaf klostret. Tismana bekräftelse p» 
skänk af 40 zigenaretält som hans f»* ' 
Vlad gjort samma kloster. Det synes b»1 
att de vid den tiden skulle hafva v»1 
lifegna. En nyare forskare, Hopf, har 
velat bygga en hypotes om en stor 
vandring i sydlig riktning af alla stain 
från Pruth till Thermopylae under 
golernas påträngande. En »allmän» Sll< (]8 
vandring är blott en fiktion; huru 
zigenarne i och för sig blifvit af 
lerna eller af någon annan orsak 11 
trängda mot Europa, kan på den 6 
grafiska forskningens närvarande 11 
punkt icke med full säkerhet utrönas-

I ii n e h ä 11 :
Det tyska kejsaredömet och dess fram- 
ptid ..........................................................' 391'
Poesier af . .......................................... • ‘
Blick på pressen...................................... *
Strödda underrättelser:

Tyskt omdöme om fransmännen ni. in-

Stockholm, tryckt boi A. L. Norman, Hî




