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FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N= 32.

Lördagen den 10 Augusti

1872.

Böra lotterier tillåtas eller icke.
Denna fråga, som ofta förekommer vid
våra riksdagar och äfven blef omständligt
behandlad vid den sist förflutna, i anled
ning af en då af professor Ribbing i Andra
kammaren väckt motion om borttagandet
af de undantag i kongl. förordningen af
den 21 mars 1844 mot inrättande af lot
terier som tillåta sådana för välgörande
ändamål och för svenska konstidkares upp
muntran, har nyligen varit föremål för en
diskussion inom Société d'Economie Politi
que och i detta berömda samfund af stats
män och tänkare fått en utredning, till
hvilken knappast någon ting återstår att
tillägga. I Frankrike har förslaget att
staten skulle å nyo inrätta eller tillåta in
rättningen af lotterier och andra anstalter
för bedrifvandet af hazardspel uppstått un
der tryckningen af dess finansiella förlägen
het, som på alla håll framkallat de vilda
ste och mest äfventyrliga planer att öppna
inkomster för staten. Argumenten voro de
gamla vanliga, hvilka äfven höras hos oss.
Staten lägger tunga skatter på det heder
liga arbetet; hvarför skulle hon då icke utkräfva sin skärf af fåfängan och lasten?
Spelsjukan ligger så djupt rotad i den
menskliga naturen att hon söker sin till
fredsställelse på tusen vägar, och det är
ju då bättre att en legitim port blir öpp
nad än att de skola existera i mörkret, så
att icke ordningsmakten har minsta kon
troll öfver dem och det allmänna icke en

enda vitten i inkomst. Badorter och brun
nar skulle uppkomma i stor mängd och
locka talrika besök af främlingar, hvari
genom penningar skulle omsättas, företag
samheten befordras och befolkningen blifv.a
välmående, men herrar främlingar tycka
icke om tråkiga ställen och resa derför till
de tyska badorterna, der spelbankerna icke
allenast öppna sina egna retelser utan för
stärka dem med en hel mängd andra,
musik, fester, fyrverkerier, o. s. v., hvarjemte de, för att vinna kommunalmyndig
heterna på sin sida, frikostigt bidraga till
fattigvården, polisen, gas- och vattenled
ningar, anläggandet af parker och andra
försköningar, med ett ord, på alla upp
tänkliga sätt gifva sig skenet af samhälle
nas välgörare. Hufvudskälet — och det
enda som i vårt land har någon egentlig
giltighet — är dock alltid att penningarne
gå ur landet: millioner strömma årligen
till de tyska och danska lotterikollektörerna, hvilka summor kunde qvarhållas, till
stor fromma för den inhemska välmågan,
menar man, i fall regeringen vore litet
mindre fallen för pruderie.
Hvad som gaf ekonomisternas samman
komst ett särskildt intresse var att den
gamle Hippolyte Passy, under hvars mi
nisterskap lotterier och spelhus år 1836
blifvit i Frankrike afskaffade, vid detta till
fälle förde ordet. Diskussionen antog ge
nast från början stora proportioner, och
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de moderna premielånen blefvo af Here
talare, hvad moraliteten angår, stälda på all
deles samma linie med lotteri och spelhns.
Ehuru ingen af församlingen uttalade några
sympatier för detta slags finansiella opera
tioner, genom hvilka allmänheten af hoppet
om en tillfällig vinst lockas att placera
kapital mot låg eller alldeles ingen ränta,
gjorde emellertid J. Garnier, Frédéric Passy
och flere en bestämd skilnad mellan premie
lånen och hazardspelen, till hvilka lotte
rierna enhälligt räknades, efter som i första
fallet åtminstone sjelfva kapitalet icke kun
de gå förloradt, ehuru långifvaren afsade
sig dess afkastning för utsigten att kom
ma i besittning af en större eller mindre
tillfällig vinst. Vi tillåta oss härvid den
anmärkningen att hvarje gräns som upp
drages mellan kapitalet och dess afkast
ning synes oss konstgjord och beroende
på en fiktion. Den som köper saker som
icke gifva någon afkomst, eller för längre
tider nedlägger penningkapital i kassa
kistor eller i ofruktbara företag, afhänder
sig ovilkorligen en del af sin egendom, och
ett bevis att saken äfven så betraktas hos
oss är den starka ovilja hvilken både inom
och utom riksdagen uttalades mot det tyska
kapitalistkonsortium, som gjorde till vilkor
att en mindre del af ett för statens jernvägsbygnader upptaget lån förvandlades till
premielån. Vi taga för afgjordt att någon
sådan anordning icke vidare kommer att
vidtagas, och vi kunna derför lemna denna
del af ämnet ur sigte. Att i kapital
rabatterna vid vanliga lån ingår ett element
af hazardspel, kan väl icke helt och hållet
nekas, men ingen köper sådana obliga
tioner med någon bestämd beräkning på att
vinna genom deras snara utlottning, och
den vinst som i bästa fall skulle kunna
uppstå är vid alla lån med något högre
räntefot ytterst ringa. Detta hindrar oss
dock icke att i principen ogilla utlottningssystemet och gifva företrädet åt de så kal
lade perpetuella räntorna, hvilkas »evighet»
emellertid icke är ovilkorlig för långifvaren
utan endast för låntagaren, efter som den
senare både kan och bör göra årliga afsättningar till en amorteringsfond och för
beloppet inköpa sina egna förbindelser, så
ofta omständigheterna äro gynnande.
Hvad nu de egentliga spelhusen angår,
så kunna vi om dem fatta oss så mycket
fortare, som det lyckligtvis icke är och

aldrig kan blifva fråga om att legalisera
dem i vårt fädernesland. Inrättningar af
detta slag äro ingen ting annat än offent
liga plundringsanstalter, hvartill somliga
stater för högt pris sälja privilegiet, och
de äro lika fördömliga i statsekonomiskt
som i politiskt afseende. Det republikan
ska Rom, med sina stränga seder, akta
de icke för rof att ockra på sedes
lösheten, och medeltidens regeringar sålde
icke sällan åt sina vasaller rättigheten att
plundra vägfarande, men bland civiliserade
samhällen är det nu mera endast några få
tyska stater som härleda en del af sina
inkomster från privilegierade spelhus, och
vi hoppas att den ursinniga jagten efter
nya skattetitlar icke måtte förleda Frank
rikes närvarande makthafvare att åter be
sudla landet med denna afskyvärda skam
fläck. Privilegierade lotterier skilja sig i
grunden icke från spelhusen, och de verka
på samma sätt, ehuru icke med samma
hastighet. Man har, såsom hr Ribbing
erinrade i Andra kammaren vid försvaret
för sin motion, öfver allt kommit till den
erfarenheten, att tillfällen att spela på lot
terier verka tröghet, likgiltighet och afsmak
för arbete, enär de spelande vänta att utan
all egen ansträngning komma i besittning
af betydande vinster; oredlighet och fientlig
het uppkomma inom hushållen, emedan deras
medlemmar, som öfverväldigas af spelsjukan,
lockas att undansnilla och för tillfredsstäl
lande af sin olyckliga passion använda be
sparingar, afsedda för helt andra ändamål;
felslagna förhoppningar verka hos de för
lorande ett nedslående missnöje, och äfven
de vinnande göra sig sällan slumpens fri
kostighet till godo, emedan de oförmodade
vinsterna motverka sparsamhet och klok
beräkning men uppmuntra till stora utgif
ter, så att de vunna penningarne lika ha
stigt förrinna och lemna efter sig ett så
mycket djupare och obotligare armod, som
de ordentliga vanorna och den af arbetet
| underhållna spänstigheten till kropp och
I själ lätt förjagas under njutningen af ett
! öfverflöd, som icke blifvit genom hederliga
ansträngningar förvärfvadt. Det sedligt
■ förkastliga i allt slags hazardspel har blif
vit så ofta och så fullständigt ådagalagdt,
att dervid ingen ting vidare synes vara
att tillägga. Genueserna, som länge haft
offentliga lotterier men, såsom vi tro, ny
ligen blifvit dem qvitt, hafva ett ordspråk,
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som talar rent ut i fråga om välsignelsen
af dylika anstalter; när de vilja önska nå
gon riktigt ondt, säga de till honom: te
venisse un ambo, måtte du göra en dubbel
vinst på lotteriet! Den bekante bankiren
och statsmannen Jacques Lafitte har fält
ett dylikt yttrande, som vunnit namnkun
nighet: »Om jag hade en dödlig fiende,
skulle jag önska honom att vinna på spel».
Ingen ting kan vara sannare och bättre
värdt att behjertas; det guld som flyter ur
sådana källor är icke blott vanärande utan
i de flesta fall en anledning till ekonomisk
ruin.
Allt detta är nu .solklart, och om någon
praktisk sanning förtjente inskärpas genom
den offentliga och enskilda uppfostran, så
är det väl den att intet varaktigt och
hederligt välstånd kan vinnas annorlunda
än genom sträng ordning, arbete och spar
samhet. Hvar och en som påstår att det
gifves något annat sätt att förvärfva rike
dom, sade redan den gamle Franklin, är
en förgiftare, och beklagligtvis gifves det
i alla tider många af det slaget. Det till
hör dem som hafva ungdomens ledning i
sina händer att öppna deras ögon för alla
de frestelser för hvilka de skola blifva ut
satta och icke inskränka sin sedolära till
de mosaiska lagbuden och katekesen. De
flesta öfverträdelser af de abstrakta sedligjietsbuden äro grundlagda genom osunda
vanor och föreställningssätt, och ingen
brottmålslagstiftning, vare sig i samhället
eller inom familjen, är bättre än den pre
ventiva.
En annan sak är, huru långt staten skall
gå i sina försök att genom lagstiftningen
befordra medborgarnes sedlighet. Han kan
och bör icke för egen räkning bedrifva
industrier, vid hvilka häftar något tadelvärdt, icke sälja monopol på utöfvandet af
lasten eller af sådana anstalter uppbära
några inkomster, och följaktligen icke heller
idka lotterirörelse, som i grunden går ut
på att tillegna sig andras egendom. Men
å andra sidan är det för upprätthållandet
af samhällets ordning särdeles vigtigt att
inga andra lagar stiftas än sådana hvilkas
efterlefvande kan kontrolleras. Staten må
derför icke befatta sig med utfärdandet af
förbud och ansvarsbestämmelser mot utöf
vandet af sådana sedliga förseelser hvilka
endast skada de felande sjelfva men icke
kunna anses såsom rättskränkningar mot

andra, såsom fylleri, utsväfningar och oord
ningar af hvarjehanda slag, så vida de ej
träda den allmänna anständigheten för nära.
Hazardspel komma alltid att bedrifvas, men
staten kan svårligen inlåta sig på utöfninge.n af någon polisuppsigt öfver hvad söm
med full frivillighet föregår mellan enskilde,
ehuru den offentliga myndigheten har full
anledning att stänga sådana spellokaler som
antingen stå helt och hållet öppna för all
mänheten eller också i hemlighet äro till
gängliga för hvem som helst, och kanske
dertill rekruteras ordentligen af anstälda
värfvare. Staten kan lika litet förbjuda
någon att ruinera sig genom att spela på
lotteri som genom lätja eller dryckenskap,
men han kan tillse, att lockelser icke offent
ligen läggas i vägen för de oerfarne och
följaktligen, såsom äfven hos oss skett,
med straff belägga öppet utbjudande af
lottsedlar. Det är en icke särdeles hedrande
utmärkelse för vår svenska lagstiftning att
uppmaningar till brott och lagöfverträdelser, hvilka enligt allmän lag äro belagda
med straff när de ske muntligt, och således
blott kunna ställas till en eller några få, skola,
med det enda undantaget af uppmaning
till myteri eller uppror, vara genom grund
lag försäkrade om ansvarsfrihet, när de be
gås genom tryckt skrift och på en gång
ställas till många tusen menniskor. Lotteri
sedlar, både tyska och danska, utbjudas
derför nästan dagligen till salu uti tidnin
garnas annonsspalter, utan att någon derför
kan ställa utbjudarne till ansvar. För några
år till baka ansågs det af några bland de
förnämligare tidningsutgifvarne såsom en
hederssak att icke mottaga sådana tillkännagifvanden, men sedan flertalet af dagbladen
öfvergått i händerna på aktiebolag, har
denna betänklighet s helt och hållet försvun
nit. Derom är också ingen ting att säga, ty
dessa affärsbolag äro i sin goda rätt att
göra allt hvad lagen icke ”förbjuder, och
de mena troligen, att äfven om icke lott
sedelhandeln offentligen annonserades, skulle
nog spelkunderna hitta till de ställen der de
hållas tillgängliga. Motsägelsen i lagstiftnin
gen är i alla händelser i ögonen fallande,
och i konstitutionsutskottets förslag till
ny tryckfrihetsförordning stadgades natur
ligtvis också att den allmänna lagen skulle
hafva tillämplighet på alla brott som be
gås genom tryckt skrift, liksom genom
det muntliga ordet, men folkets utvalde,
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undervisade af litteratörer och andra, att
palladiet för det svenska folkets frihet
ligger i de gröfsta orimligheterna af en
föråldrad lag, nekade ihärdigt sitt bifall
till en tidsenlig förändring. Väl försökte
en enskild motionär, hr N. von Koch, att
genomdrifva förbud för offentliggörandet i
tryck af lotteriannonser, men kamrarne
tyckte, och det med fullt skäl, att när grund
lagen tillstädjer tryckta uppmaningar till
våld mot person och egendom, dråp, mord
brand och hvilket missdåd som helst, så
snart det icke kan rubriceras såsom my
teri och uppror, så vore det löjligt och
oformligt att i den samma inrymma ett
förbud mot någon ting jemförelsevis så
oskyldigt som offentliggörandet af lotteri
annonser. Hrr Lilienfeld, Cohn och konsorter, äfven som de kejserliga och kung
liga klasslotterierna när och fjerran, skola
derföre sannolikt ännu i långa tider vara
berättigade att utbjuda sina välsignelser
och årligen locka en ellar annan mil
lion af våra godtrogna landsmän.
Den som bland de franska ekonomisterna
efter vår uppfattning bäst träffade grän
serna för statsmakternas befogenhet i fråga
om lotterier var Michel Chevalier. Han
ville icke bestrida lagstiftaren rätt att taga
i öfvervägande, hvilka sedliga följder kunde
uppstå af den ena eller andra bestämmel
sen, men han ansåg att alla sådana stadganden som äro af ekonomisk natur böra
bedömmas i första rummet ur ekonomisk
synpunkt, samt att redan den politiska
ekonomiens sanningar äro tillräckliga för
att utesluta allt tolererande å statens sida
af offentliga anstalter för bedrifvande af
hazardspel. En af dessa grundsanningar
är att i hvarje ekonomisk förrättning chancerna böra vara lika och ingen gynnas med
med någon företrädesrättighet. Men detta
är icke förhållandet med inrättningar för
bedrifvandet af hazardspel, vare sig spel
hus eller lotterier, ty bankören är i en un
dantagsställning i förhållande till den spe
lande allmänheten, hvars förmånlighet öfver hufvud kau beräknas till en adertondedel sedan alla omkostnader blifvit godtgjorda. På längden måste spelbankernas
hufvudmän nödvändigt vinna ett parti på
aderton, sedan de sjutton andra blifvit
jemt delade mellan de spelande. Sålunda
måste de, om spelet fortgår länge och in
satserna äro stora, göra en ganska betyd

lig vinst, som är en lika stör förlust för
den spelande allmänheten, och följaktligen
äro dessa anstalter ett organiseradt bedrägeri.
En annan talare, mr Courtois, gjorde gäl
lande några ytterligare skäl i samma rikt
ning, äfvenledes hemtade från den politiska
ekonomien. Utsigten på tillfälliga vinster
vänder högen från arbetet, gör menniskorna
likgiltiga för ordning och sparsamhet och
förlamar följaktligen i sjelfva dess rot pro
duktionens verksamhet. Förlusten för ett
land blir i sådant fall så mycket större,
som väl de försvunna kapitalen låta sig
till större eller mindre del ersättas, men
det är omöjligt att ’beräkna storleken af
de kapital som slumpens tillbedjare hindra
att uppkomma.
Det är nemligen långt ifrån likgiltigt,
om till siffran lika stort kapital befinner
sig på den ena handen eller på den andra.
Två menniskor, äfven af samma intelligens,
draga oändligt olika parti af samma för
mögenhet, i den mon den ena är arbet
sammare, mera energisk och viljestark än
den andre. Det är sålunda vigtigt icke
blott att ett land har betydliga kapital,
utan äfven att dessa kapital befinna sig på de
bästa händer för att befrämja arbetet. Om
spel och lotteri förbjudas af sederna, blir
kapitalets öfverlåtelse beroende af de rik
tiga motiven; tillåtas de deremot att finnas,
så gifva de en föreställning om vinster
som endast äro ofruktbara omflyttningar,
och hindra derigenom den riktiga och för
nuftiga fördelningen af dessa kapital. De
händer som blifva deras égaré äro de minst
skickliga att nyttiggöra dessa källor till
allmän välfärd, äfven om de icke, såsom
vanligen är händelsen, bidraga att ut
tömma dem genom en hufvudlös lyx. Ka
pitalistens yrke behöfver läras liksom hvarje
annat; det är i arbetets skola som det inhemtas, och de lärdomar som i denna skola
en gång blifvit gifna och mottagna glöm
mas icke vidare. Den som gör en stor
vinst är vanligen oförmögen att förvalta
ett kapital af en viss storlek; det hör till
regeln att han begår ruinerande galenskager och sålunda i dumhet, oordningar och
kanske laster förtär den egendom som till
fallit honom utan hans väntan, och i alla
händelser utan hans förtjenst.
Men allt detta måste bero af upplysnin
gen och sederna, icke af lagstiftningen.
Det var utan tvifvel välment handladt af
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de ledande männen 1836, när de förbjödo bevisföring sköt ett stycke öfver målet.
spelhusen och lotterierna, och de hade rätt Ar hazarden i alla händelser fördömlig, då
i att hindra regeringen från att till en får äfven en ganska dryg del af den i all
skildas vinst men allmänhetens förfång be handel och vandel oundgängliga spekula
vilja osunda undantagsförmåner. Men staten tionen sin dödsdom, och socialisterna
öfverskrider sin befogenhet när han vill hafva logiken och moralen på sin sida,
uppträda såsom sedelärare, och hvarje steg när de fordra att all köpenskap skulle för
han tager i sådan riktning aflägsnar honom bjudas de enskilde för den spelvinst —
från målet; ty man vill undertrycka en gains aléatoires — som ingår i hvarje han
last men ger den endast en lockelse mer, delsspekulation, och i följd hvaraf alltid
den förbjudna fruktens, och man betager någon nödgas betala en förnödenhet utdygden dess rätta driffjedrar, frivillighet och öfver dess förnuftiga värde. Hr Ribbing
ansvar. Det är ingen förtjenst att med finner det tvifvelaktigt, huru vida det i det
fängelset i bakgrunden efterlefva ett polis enskilda fallet med bortlottning af lösören
stadgande, men det är förtjenstfullt att för välgörande ändamål, eller af konstföremål
motstå slumpens bedrägliga lockelser och till svenska konstidkares understöd och
föredraga det mindre men genom hederligt uppmuntran, kunde vara möjligt att en
arbete förvärfvade välståndet framför stora handling som i allmänhet, och utan afoförtjenta vinster, som endast bringa olycka. I seende på det syfte hvari den företoges,
Vi hafva varit något utförligare i redo ' ansåges böra i lag förbjudas och dervid be
görelsen för dessa båda yttranden, emedan traktades så straffvärd att den kunde be
vi tro att deraf kan vara åtskilligt att lära läggas med ända till ett års fängelse, kunde
för våra lagstiftare. Först och främst veder och borde, med i öfrigt alldeles samma
lägga de så klart som möjligt den råa före karakter och verkningar, förklaras tillåten
ställningen att staten skulle hafva ett in och laglig blott derför att den företoges
tresse i att genom inrättningen af inhemska såsom medel för vissa uppgifna ändamål.
lotterier hindra kapitals bortspelande på Logiken i denna bevisföring är oomkullutländska. När Bayern 1862 afskaffade kastelig, så vida man utgår från den förut
sina lotterier, invändes deremot att åtgär sättningen att lotterier i och för sig äro
den skulle blifva förlustbringande, emedan något straffvärdt, och att det är en person
de spellystna kapitalen genom en sådan absolut förbjudet att våga nagon del af
åtgärd endast skulle söka sig väg till Öster sin egendom för att möjligen komma i åt
rike, der lotterierna ännu florera, men Öster njutande af en ännu större. Lagutskottet
rike blir ej rikare af de tillströmmande in blef mycket tadladt för ett uttryck i dess
satserna, hvaremot inom Bayern snart vi låtande, att anställande af lotteri i och för
sade sig en stor tillökning i sparbanks- sig icke får anses såsom fördömligt utan
insatser och annan produktiv kapitalbild blir det endast i den mån det kan med
ning. Om en eller annan million af några föra de förderfliga följder straffet är beräkoförståndiga menniskor skulle kastas i de nadt att förekomma, men vi tro att ut
utländska lotteriernas svalg, så är förlusten skottet hade alldeles rätt, och så dömde
ringa i jemförelse med den allmänna demo I äfven riksdagen. Detta hvad principerna
ralisation som skulle uppkomma, om sni I angår. Men motionären inskränkte sig icke
kenheten efter lyckovinster finge en officiel till dem utan egnade en utförlig betrakuppmuntran. Också väga de personer som i telse åt utsigterna att uppnå de ändamål
inom riksdagen föra denna sidans talan lyck för hvilka undantag från lagen blifvit med
ligtvis både till antal och anseende ganska myndigheternas pröfningsrätt för hvarje enlätt, och deras argument lärer icke behöfva skildt fall tillåtna. Vi instämma helt och
något vidare bemötande.
hållet i hans påstående, att endast en in
Annorlunda förhåller det sig med den dustriel produktion är naturlig och för sam
motsatta åsigtens förfäktare, som anse att hället i dess helhet, gagnande, om dess
staten bör vara absolut i sina förbud mot alster ega en marknad utan alla konstlade
allt som kan vara i sedligt afseende tadel- tillställningar, hvaremot en produktion af
värdt eller ekonomiskt förlustbringande. industrialster hvilka, vare sig i följd af
Det förekommer oss att motionären i sin beskaffenhet eller pris, ej utan sådana åt
ytterst skarpsinniga och strängt logiska gärder finna afnämare endast är egnad att
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föra industriell i en falsk riktning oeh för
leda industriidkaren till att placera arbete
och kapital på ett sådant sätt att valutan
för båda, och följaktligen äfven hans eko
nomiska existens, blir beroende af slum
pen. Det kan icke nekas att handtverksföreningarnas lotterier mer än en gång blifvit missbrukade till att förlägga ett arbete som
eljest icke skulle hafva funnit efterfrågan,
och att deras lottsedlar, ehuru lydande på
husgeråd af mer eller mindre konstnärligt
utförande, i sjelfva verket gifvit anvisning
på penningvinster, i hvilka många, utan |
tvifvel allt för många, af de spelande varit
betänkta på att omsätta dem, ehuru sådant i
icke kunnat ske utan mycket besvär och |
till pris som betydligt understigit dem som
blifvit uppgifna i programmen. Allt detta är
nu onekligen missbruk, som icke vidare böra
återkomma, endast vederbörande myndighe
ter göra sin skyldighet. Om vi ej missminna
oss, utlöpa med innevarande år oktrojerna
för konstflitslotterierna i Stockholm, Göte
borg och Malmö, och de böra enligt vår
åsigt icke förnyas. Grundfelet med dessa
tillställningar har snarare varit att de icke
enligt Michel Chevaliers fordran erbjudit
lika chancer, än att de våldfört någon
absolut gällande sedelag. Efter som dessa
föreningar hade erhållit privilegium att
offentligt utbjuda lotter till salu, borde det
äfven hafva varit dem ålagdt att erbjuda
allmänheten full ersättning för dess insatser
och hvarken öfverbetala de inköpta arbe
tena, hvilket alltid lockar till en osund
produktion, eller reservera sig sjelfva en
vinst, hvilket alldeles icke kan ursäktas
dermed att någon del af den samma blifvit
använd till understöd för yngre, obemed
lade handtverkare. Men det tillkommer
icke staten att ingripa i fördelningen af
egendomen, och allra bäst är att han der
med alldeles icke tager någon befattning.
Vi hafva för icke många dagar sedan er
farit att regeringen afslagit en ansökan af
en handtverksförening att få anställa ett
lotteri på förfärdigade industriföremål, och
hon har deri handlat fullkomligt välbetänkt.
Det ligger helt och hållet i hennes eget
skön att förekomma de öfverklagade miss
bruken, utan att dertill erfordras någon
lagförändring; hon behöfver endast till
hålla landshöfdingarne att gå till väga med
urskilning, och skulle någon af dem handla

annorlunda, kan han i nödfall af justitie
ombudsmannen derför tilltalas.
I afseende på den sköna konstens alster
kan saken, säger motionären, vid första på
seendet visa sig i något fördelaktigare da
ger, men detta vore dock endast skenbart.
Ty om det än skulle låta hårdt, menar
han, att äfven på dessa arbeten ega de
ofvanföre citerade satserna sin fulla tilllämpning, och om produkter af skön konst
icke kunde åstadkommas af den beskaffenhet och till det pris att de inom eller utom
landet funne afnämare, så gjorde konst
nären bäst i att rikta sina talenter åt annat
håll, och för de få och tillfälliga undan
tagen från denna regel gåfvos utan tvifvel
till hjelp andra utvägar än sanktionerande
af lotterier. Det gäller om detta resonnement samma anmärkning som om det före
gående, att motionären varit alldeles för
mycket logisk och följaktligen bevisat för
mycket i teorien, medan han bevisat ingen
ting alls i fråga om tillämpningen. Låtom
oss för ett ögonblick antaga sanningen af
hvad han säger, att om inga konstförenin
gar funnits med årsafgifter, utställningar
och bortlottning af de utstälda konstföre
målen, så hade antingen samma konstnärsprodution i alla fall gjort sig gällande, eller
också hade vissa konstföremål icke blifvit
frambragta, men endast sådana som icke
på naturligt sätt kunnat finna afnämare
och följaktligen gjort bättre att alldeles
icke existera. Nå väl, och sedan? Om
några vänner af sköna konster finna för
godt att årligen sammanskjuta en liten
summa för utställande och inköp af konst
verk, hvilkas fördelning på subskribenterna
icke kan ske genom att sönderskära tafior
och sönderhugga marmorstycken i delar
af lika dimensioner och vigt, utan så att
slumpen får bestämma den, så är detta
ingen ting som angår staten, och bäst vore
det utan tvifvel, öm staten aldrig behöft
genom ett undantag legalisera en så natur
lig rättighet. Staten kan icke tvinga den
enskilde att genom sina handlingar tvinga
konstidkaren att riktigt iakttaga den politi
ska ekonomiens lagar för tillgång och efter
frågan. Vi hafva aldrig förnummit att nå
gon förstört sina affärer på lottsedlar till
konstföreningarnas utlottningar, knappast
att några der vunna konstföremål blifvit
försålda, men deremot hafva många små
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museer på detta sätt blifvit samlade af
personer som eljest icke förmått att skaffa
sig sådana saker, och att någon af hoppet
om vinsten af en tafla eller gravur skulle
förfallit i lätja eller demoraliserande till
bedjan af slumpens gudom hafva vi aldrig
förnummit. Vi äro dess utom förvissade
att dessa utlottningar haft ett direkt och
ganska fördelaktigt inflytande på konstodlingen inom vårt fädernesland, och då
ingen bevislig olägenhet'af dem uppkom
mit, vore det, såsom det synes oss, föga
befogadt att genom lagstiftning förbjuda
dem.
Vid lotterier för välgörande ändamål
skola vi icke länge uppehålla oss.
Vi
erkänna gerna att värdet af den hjelp som
är rent tillfällig och som kanske i de flesta
fall uppsprungit ur begäret att roa sig,
väcka uppseende eller vara fashionabel, icke
har samma värde som det slags menniskokärlek hvilken härflyter af inre behof och
utföres med mogen beräkning, och namnet
Vanity Fair eller fåfänglighets marknad, hvar
med välgörenhetsbazarer blifvit betecknade
i England, torde äfven på andra ställen
icke vara oförtjent. Men om än så vore,
har man icke erfarit att någon förstört sig
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genom spekulationer på sådana lottsedlar,
och det är knappast troligt att någon kö
per dem under annan förutsättning än att
han skall förlora, det vill säga vinna ända
målet med utgiften utan någon ersättning
för egen del. Skulle denna form för välgörenhet en gång missbrukas, så är det
lätt att förekomma dess upprepande, men
att på förhand réglementera der intet be
hof veterligen’ förefinnes, tillhör icke lag
stiftaren, som icke bör inlåta sig på mo
raliserande. Med en högre och allmännare
spridd upplysning i ekonomiska saker borde
förbudet mot lotterier i allmänhet vara temligen obehöfligt, ty då skulle ingen vilja
placera penningar på så usla chancer att
äfven vinsterna kunna anses såsom en källa
till förderf. Såsom det nu är, lärer väl
den kungliga förordningen af den 21 mars
1844 behöfva qvarstå i gällande kraft, och
vi se deri intet ondt, men icke heller finna
vi någon nödvändighet att röra vid undan
tagen, hvartill riksdagen också icke visat
synnerlig åtrå. Ofver hufvud gjorde riks
dagen väl i att uppdraga åt folkskolan att
sprida upplysning i saker som denna och
förbehålla sin egen tid åt mera egentliga
samhällsangelägenheter.
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ning, så vidt vi haft tillfälle att erfara,
varit synligt i den svenska tidningspressen.
Utan att ingå i någon genomgående prof
iling af Buckle’s historiska system, eller för
Bedan i slutet af förlidet år, straxt se söka kontrollera hans uppfattning af de
dan första häftet af den svenska öfversätt- historiska företeelser hau skildrar, hvartill
ningen utkommit, sökte vi gifva våra lä skulle fordras att stå på historieforsknin
sare en hastig öfverblick af arbetets inne gens höjder och ega en beläsenhet jemhåll och antyda de vigtigaste af de syn förlig med författarens egen, skola vi be
punkter ur hvilka vi ansågo det böra be möda oss att så opartiskt som möjligt fram
dömas. Sedan nu största delen deraf ut ställa hvad som synes oss utgöra de le
kommit och, såsom vi hört, i en rätt be dande dragen af detta lika omåttligt be
tydlig upplaga blifvit spridd bland allmän römda som fördömda skriftställareskap.
Om det är en allmänt erkänd sanning
heten, torde det icke vara olämpligt att efter
vår då yttrade afsigt upptaga det till ett att författares allmänna åskådningssätt i
hög grad bestämmes af deras enskilda lefnärmare betraktande.
Vi anse oss så mycket mer dertill upp nadsförhållanden, så bör denna omständig
fordrade, som utom några bombastiska puf het i afseende på Buckle tagas i närmare
far och en längre artikelföljd, hvari vi trott betraktande än vi finna att det skett af
oss igenkänna en konservativ engelsk tid hans granskare. Kanske faller också sa
skrifts intressanta men kanske allt för be ken starkare i ögonen på dem som betrakta
tänksamma kritik, intet försök till gransk den på längre afstånd. Buckle var född i
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an köpmansfamilj, och från början uppfost
rad för handelsståndet hade hans uppmärk
samhet allt ifrån barndomen blifvit riktad
på den sida af samhällsutvecklingen som
företrädesvis låter uttrycka sig i statistiska
siffror. Hans uppfostran af enskilda lä
rare i hemmet, utan beröring med de of
fentliga skolorna och universiteten, var i
ett afseende fördelaktig för hans andliga
utbildning, emedan den gjorde hans forsk
ning, såsom den svenska utgifvaren säger,
ofjettrad af alla traditionella föreställnings
sätt, men verkade å andra sidan också hinderligt på hans uppfattning af många sa
ker, i det den stängde honom från den
friare beröring med unga män af alla sam
hällsklasser som är kanske den bästa, om
ej den enda goda sidan af det gamla en
gelska universitetsväsendet. Derföre hände
det honom också, att huru ofjettrad hans
ande än var af teoretiska förutsättningar,
bibehöll han, med hela sin ovanliga beläsen
het och i trots af sina vidsträckta resor, icke
så litet af den ensidighet som erinrar om
köpmanspulpeten i City, och i hans upp
fattning af «civilisationen» — detta mång
tydiga och obestämda ord, som gör så myc
ken svårighet i den offentliga diskussionen
— intager frihandeln jemte folksuverärieteten, de utvecklade kommunikationsmed
len och den tillämpade naturvetenskapen
påtagligen det främsta rummet. Den ra
dikala schweiziska litteraturkritikern Johan
nes Scherr, hvars yttrande såsom rekom
mendation anföres på omslaget af den sven
ska öfversättningen, säger om Buckle, att
»han var en af de kunskapsrikaste menniskor som någonsin lefvat, och utan all gensägelse den friaste menniska som på länge
andats i England's). Omdömet har utan
tvifvel sin sanning, hvad friheten från de
gamla fördomarne, det kyrkligt och poli
tiskt konservativa åskådningssättet beträffar;
det är hos honom i detta afseende en be
undransvärd friskhet och oförskräckthet.
Men det fins äfven nya fördomar, som till
höra en viss tid och en viss klass, men
som ligga oss för nära att rätt lifligt falla
oss i ögonen, och i detta fall var Buckle
lika mycket som hvar och en annan barn
af sin tid. Det är oss icke bekant i hvilken af de otaliga protestantiska denominationerna han blifvit uppfostrad, men vi
förmoda att det var den unitariska, som
räknar sina flesta medlemtaar bland de för
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mögna men icke politiskt framstående in
dustriella klasserna. Säkert är att han från
sin tidigaste barndom måste hafva lärt sig
att i den anglikanska kyrkan se föga an
nat än en lemning af medeltidens bigot
ten, liksom han mycket tidigt måste hafva
vant sig att betrakta konungamakten såsom!
ett tomt skal, hvars kärna länge sedan
borttorkat under strålarne af den nya upp
lysningens sol, och hvars skrumpna åter
stod när som helst kan bortkastas. Radi
kala familjetraditioner lysa igenom på nä
stan hvarje sida, och det skulle vara mer
än underligt om de icke i någon mon be
gränsade hans synfält. Men detta hindrar
icke att han frambragt ett i dess fragmen
tariska skick i sanning storartadt verk,
hvaraf både samtid och efterverld kunna
hafva mycket att lära, och det kan hända,
ehuru det ännu torde vara för tidigt att
med full säkerhet påstå det, att han brutit
eller utpekat en ny bana för den historiska
forskningen.
Det måste redan vara af det allra stör
sta intresse att se, huru bilderna af den
gamla odlingen skulle bryta sig i ett öga,
organiseradt som den unge skeppsredarens,
och förstärkt med alla de bildningens syn
glas som i rikaste mått stäldes till hans
förfogande. Af naturen utrustad med ett
skarpt förstånd, en liflig fantasi och en
utomordentlig ihärdighet, skulle det i san
ning vara underligt, om han icke sett nå
gon ny sida af den gamla taflan, som förtjente att närmare betraktas. Väl förtro
gen med de intressantaste fenomenen af
sitt lands industriella utveckling, hade han
i dem funnit en regelbundenhet, som för
de stora händelsegrupperna utesluter all
tanke på tillfällighet. Han hade af de sta
tistiska tabellerna sett, huru gossar och flic
kor oafbrutet födas i förhållandet af 20 till
21, huru brottsmålssiffrorna stå i den när
maste öfverensstämmelse med skördarne,
huru sjelfmorden för en gifven folkmängd
icke allenast år för år återkomma i unge
fär samma antal, utan äfven i nästan oför
ändrad proportion fördela sig mellan de
särskilda sätten för deras verkställande; ja,
en till utseendet så tillfällig sak som att
korrespondenter glömma att skrifva adress
på sina bref synes vara underkastad en bestämdt och ovilkorligt bindande naturlag,
efter som antalet af blank letters, eller bref
som sakna utanskrift, är, i förhållande till
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hela brefmängden som går genom postkontoren, år efter år nästan oföränderligen
det samma. En af de första samhällsföre
teelser som föllo inom hans unga iaktta
gelse var Manchester-männens seger öfver
hela landets aristokrati, dess regering och
dess statsmän, i fråga om spanmålslagarnes afskafifande, och hans späda sinne hade
antagligen af samtalen i fädernehuset hemtat långt större vördnad för folkviljan, tids
andan, allmänna opionen, eller huru man
eljest vill kalla samhällets innersta rörelse
kraft, än för »konungar, statsmän och
lagstiftare», hvilka, enligt hvad han trott
sig finna, vanligen mer fördröja den and
liga utvecklingen än de befrämja den,
»emedan de, huru stor deras makt än må
vara, i bästa fall endast äro tillfälliga
och medelmåttiga representanter af sin tids
anda, och emedan de, långt ifrån att mäkta
leda den nationella andens rörelser, sjelfva
utgöra minsta delen deraf och i en allmän
öfversigt af mensklighetens framåtskridande
endast kunna betraktas såsom marionetter,
som sin lilla stund hoppa och strutta på
en liten teater, medan bortom dem och på
andra sidan om dem bilda sig åsigter och
principer som de knappast märka, men af
hvilka allena de menskliga sakernas hela
gång ytterst bestämmes.» (Del. I. sid. 235).
På ett annat ställe (sid. 293) talar han
om, huru den allmänna opinionens kraft
ej beröres af dödlighetens lagar utan sty
res af allmänna orsaker, som i följd just
af sin storlek under korta perioder knap
past märkas, men vid en jemförelse mel
lan längre perioder befinnas uppväga alla
andra, och mot hvilka »dessa små konst
grepp, hvarmed furstar och statsmän tro
sig kunna rubba händelsernas ordning och
efter sin vilja forma ett stort och civiliseradt folks öden, sjunka ihop till ett stoft.»
Det är icke otroligt att dessa ord, hvilka
skrefvos i början af 1850-talet, i första
hand tillkommit såsom en protest mot den
dyrkan af den enskilda personligheten som
den snillrike men paradoxrike Thomas Car
lyle då nyss förklarat i sina Latterday
Pamphlets, liksom någon tid förut i sin be
kanta skrift On Hero Worship. Vi kunna i
alla händelser taga dessa båda författare
såsom de yttersta exponenterna af två käm
pande verldsåskådningar, det förflutna och
det närvarande; hvardera innehåller sin
goda portion sanning, men hvardera har

■ också sina betydliga ensidigheter att afnöta.
Vi anmärka i förbigående att Buckle’s
politiska radikalism är Cobden’s, John
Bright’s och den förmögna medelklassens,
men alldeles icke Mill's, Harrison’s och so
cialisternas, och det är mycket osäkert om
han, i fall han då lefvat, skulle hafva gil
lat 1867 års parlamentsreform. Han är
ingen vän af de okunniga massornas välde,
och han förklarar uttryckligt på ett ställe,
att hvarken de högsta eller de lägsta klas
serna böra hafva den politiska makten
i ett civiliseradt land, emedan båda
äro i det stora hela fiender till dessa re
former, som en framåtgående nations behof oupphörligen kräfva. Det ligger i mas
sornas natur att vara ofördragsamma, och
toleransen i politiskt afseende såsom i re
ligiöst har sitt bästa fotfäste hos de bil
dade medelklasserna, företrädesvis hos de
industriidkande. Buckle säger också rent
ut, att sedan den stora industriella utveck
lingen i England öppnat nya utvägar, hufvudsakligen af intellektuel art, för snillet
och förmågan, så händer det i detta land
nästan utan undantag, att en far som har
söner med utmärktare anlag uppfostrar dem
för de borgerliga yrkena, hvaremot oduglingar och medelmåttigt utrustade ynglin
gar mest instickas i arméen eller gömmas
i kyrkan. Hans förakt för krigarekallet har
framkallat ett omdöme, mot hvilket öfversättaren ansett sig böra protestera, i det
Buckle säger att härförare sällan i våra
dagar duga till statsmän och såsom bevis
derpå anför att Gustaf II Adolf, liksom
Fredrik den Store, i sin inre politik elän
digt misslyckades — ignominibusly failed,
i det de »i fredens värf visade sig lika
kortsynta som de voro skarpsynta i kri
gets». Det är eget att se, huru lätt så
dana banala omdömen upphöjas till ran
gen af stora sanningar. För icke länge
sedan citerades i nordamerikanska senaten
just denna fras af den beryktade senatorn
Sumner, för att ådagalägga att presidenten
Grant såsom utmärkt general nödvändigt
måste vara en oduglig statsman. Redan
häraf synes, huru farligt det är att på det
historiska området draga allmänna slutsat
ser af medelsiffror. I afseende på sitt eget
land vill Buckle bevisa sanningen af sin
sats med Wellington’s exempel. Det är
sant att den gamle krigaren envist och
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konseqvent satte sig emot hvarenda reform
som stod på dagordningen, men månne ej
detta motstånd just är nödvändigt för att
gifva de reformatoriska sträfvandena styrka
och stadga, liksom barnens tänder behöfva ett hårdt trästycke att bita på, för att
komma till frisk utveckling? »Den allmän
na opinionen», hvars allmänlighet stundom
kan vara lika tvifvelaktig som dess förnuf
tighet, behöfver en stark dam, mot hvilken
den kan concentrera sina böljor, om den
icke skall upplösas i skum och vågsqvalp.
Buckle synes icke hafva något öga för en
sådan nödvändighet.
Presterskapet far emellertid under Buck
le’s obevekliga händer ojemförligt sämre
än armén, och det är mycken fråga om
icke sjelfva religionen fått sitta åtskilligt
emellan för sina tjenares synder. »När jag
säger religion», förklarar den hederlige
Twackum, »menar jag naturligtvis kristen
domen, och när jag säger kristendomen,
menar jag naturligtvis the Church of Eng
land.» Det är fara värdt att Buckle af
den engelska högkyrkans och framför allt
af den skotska presbyteriauismens enfor
miga dundrande mot »tidens otro» tagit sig
någon anledning att i viss mon förblanda
sjelfva religionen med vidskepelsen och en
trångbröstad ortodoxi. Vi veta knappast
huru det eljest varit möjligt för honom att
uttala det stränga omdöme som han fält
om kristendomen, »att det nya Testamen
tets moralsystem icke innehåller någon
grundsats som ej blifvit uttalad förut, och
att några af de vackraste ställena i apostlarnes skrifter äro citater från hedniska
författare.» Det må vara sant hvad han
säger, att de flesta sedliga sanningar som
blifvit menuiskoslägtet meddelade genom
kristendomen återfinnas spridda i de äldre
religionssystemen, men sjelfva sammanfatt
ningen är redan en andlig revolution, och
deras praktiska styrka är derför en helt an
nan än när de möta oss såsom aforismer,
vi kunna nästan säga såsom parodoxer, i
Buddha's, Sancara’s eller Laotsé’s mun. I
allmänhet erkänner ej Buckle att menniskoslägtets utveckling står i någon skuld hos
sedlighetens tillväxt, och han skrifver den
nog ensidigt, synes det oss, på tillväxten
i teoretiskt vetande. Han nekar att mennrskans sedliga förmögenheter blifvit skar
pare bestämda och pålitligare genom civi
lisationens framgång, och han skrifver hela

denna framgång på räkningen af den gynn
sammare yttre ställning som är en följd af
odlingen. »Det barn som födes i ett civiliseradt land är säkerligen icke, såsom så
dant, öfverlägset ett som födes bland bar
barer, och skilnadeu mellan de handlingar
dessa barn en gång skola komma att begå
skall, så vidt vi veta, endast bero af de
yttre omständigheternas tryck.» Det är
skada att Darwin’s Origin of Species icke
var utkommen när han skref dessa ord,
ty med den uppmärksamhet hvarmed han
omfattade allt som hörde till naturveten
skapernas utveckling, skulle han deraf
hafva hemtat icke liten upplysning om
racernas betydelse i mensklighetens ut
veckling, hvilken sida af historien illa
nog blifvit af honom lemnad utan ringaste
uppmärksamhet.
Men äfven derförutan
borde erfarenheten hafva lärt honom att
det fins något som heter framsteg i sed
lighet. Då han talar om Marlborough så
som ett bevis på stora härförares oduglig
het såsom statsmän, borde han hafva kunnat
erinra sig att denne krigares för sin skön
het och sina dygder högt beprisade hustru
Sarah Jennings, en favorit hos drottning
Anna, icke gjorde någon hemlighet deraf
att hon tog penningar för de goda ord
hon hos sin herskarinna fälde för personer
som derom anmodat henne, liksom de flesta
af sjuttonhundratalets statsmän, i andra
länder liksom i Sverige, voro slafvar af
den skamligaste snikenhet, eller att sederna
vid Elisabets, de stuartska och till och
med ännu vid de haunoveranska konuiigarnes hof aldrig skulle förlåtas vår tids
aristokrati eller ens någon af dess hyfsade
samhällsklasser. Det kan icke förbises,
äfven af den ytligaste betraktare af hän
delserna, att civilisationen öfver allt på
jorden medfört de största framsteg i sedi lighet, utrotat eller åtminstone betydligt
försvagat spelsjukan, liderligheten, fylleriet,
slagsmålen och de grofva våldsamheterna
mot person och egendom, som förr ansågos
nästan såsom ett godt skämt, när de högre
uppsatte behagade tillåta sig dem mot de
underordnade. Liksom sinnet för yttre
snygghet, ordning och behag dagligen till
tager, är det intet tvifvel att fordringarna
på rättskaffenshet, kyskhet, nykterhet och
alla öfriga dygder blifva med hvarje dag
strängare hos alla samhällsklasser, och på
denna tillväxt i goda seder tro vi att men-
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niskoslägtets framtid beror minst lika myc
ket som på dess förkofran i vetenskaper,
industri och politisk organisation.
Buckle ställer skottarne på samma linie
af vidskeplighet, ofördragsamhet och prestförtryck som spaniorerna, och halfva hans
senare del är anlagd på att bevisa detta
djerfva påstående. Skotland skulle hafva
varit förloradt för den menskliga odlingen,
menar han, om folket varit lika undfallande
mot sin regering som ruot sina prester,
men detta var lyckligtvis så långt ifrån det
verkliga förhållandet, att historien knappast
sett ett »ostyrigare» folk, det vill säga ett
som mindre underkastade sig styrelsens god
tycke. Han hopar också exempel på de
skotska presternas råhet och öfvermod,
hvilka, ohyggliga i sig sjelfva, just genom
det ensidiga hopandet blifvit en skriande
orättvisa och derföre äfven föranledt den
ena förtrytsamma protesten efter den andra.
Den för sin lärdom och religiösa frisinthet
lika mycket berömde dekanen af Westmin
ster A. Stanley har i denna vår hållit före
läsningar i Edinburg öfver skotska kyr
kans historia, i hvilka han satte denna kyrka
i sedlig höghet och upplysning öfver alla
andra protestantiska kyrkor på jorden.
Hvem har nu rätt af dem båda, och månne
icke den ena öfverdriften framkallat den
andra. Skotland skulle icke vara ett af de
friaste, lyckligaste länder i verlden, om icke
dess religion vore just den som bäst pas
sade för folkets lynne, följaktligen också
den för detta folk bästa och sannaste.
Buckle känner sig upprörd i sitt innersta
öfver de okunniga landsbygdernas böner i
kyrkorna om regn eller torr väderlek, »en
vidskepelse som skall förefalla kommande
tider lika barnslig som de känslor af from
bäfvan hvarmed våra fäder betraktade en
komet eller en solförmörkelse». Vi äro i
detta fall icke af hans mening. Vetenskaps
mannen, meteorologen och läkaren, hvilka
alla ganska väl veta att regnet, liksom
kolerafarsoten, regleras af naturförhållanden,
stöta sig, om de äro verkligt upplysta, all
deles icke på kyrkobönerna om god årsväxt
eller afvändandet af smittosamma sjukdomar.
Så länge menniskoslägtet känner sig i för
hållande till sin skapare såsom barn till en
kärleksfull och förbarmande fader — och
utan en sådan känsla gifves ingen religion
— så länge hafva vi också rätt och pligt
att inför honom frambära våra önskningar,

äfven i sådana mål som röra vårt timliga
väl, icke för att genom bönens makt till
skansa oss undantag från naturlagarne så
som personliga privilegier, utan för de and
liga välgerningarna af en rättskaffens bön.
Endast om vi lemna våra åkrar oplöjda
och låta smutshögarne blifva qvarliggande
invid våra boningar, med ett ord, endast
då när vi försumma att begagna våra egna
krafter till befrämjande af vår nytta eller
förebyggande af vår skada, under det vi
fordra att försynen skall genom ett under
verk bota följderna af vår egen försum
melse, göra vi oss skyldige till den vid
skepelse Buckle velat brännmärka, och hvilken onekligen är lika oreligiös som den är
oförnuftig.
Äfven i rent ekonomiska saker, hvilka
borde just utgöra Buckle’s starkaste sida,
har han stundom af sitt begär att syste
matisera låtit narra sig till några verkligen
äfventyrliga påståenden. Han grundar civi
lisationen på den hopade rikedomen och
dess fördelning, och han gör den senare
beroende af det arbete som fordras för till
godogörandet af jordens naturliga frukt
barhet. Slutföljden af denna tankegång är
den nu mera halft föråldrade åsigten att
rikedomen på födoämnen håller civilisatio
nen till baka, emedan den icke i samma mon
som de mindre fruktbara klimaten sporrar
den stora mängden till ansträngningar,
hvarigenom rikedomen blir mera jemnt för
delad. Såsom bevis på massornas förtryck
i Orienten omtalar han att jordarrendet i
Ostindien här och der uppgår ända till
hälften af jordens bruttoafkastning, under
det att arrendet i de bäst odlade engelska
landskapen endast uppgår till en fjerdedel,
men han lemnar alldeles ur räkningen -att
ris- och indigoskördarne fordra mindre
arbete än en hveteskörd, och om han varit
bättre hemmastadd med landtboförhållanden, skulle han hafva funnit att det äfven
i England, men åtminstone i Skotland,
finnes stora betesfarmer, för hvilka arren
det, om såsom i Indien förlagskapitalet
lemnas ur räkningen, utgör ännu mer än
jordens halfva bruttoafkastning. Ännu be
synnerligare är hans förklaring af den ir
ländska fattigdomen. Han har i det före
gående visat att födoämnenas utomordent
liga billighet håller arbetslönerna låga och
derigenom prisgifver arbetarne åt kapitali
sternas godtycke, hvarpå han anför den
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gamla despotismen i jordens varmaste länder
såsom exempel. Men så kommer han med
ens till Irland och vill der finna samma
verkningar af samma orsaker: potatisen är
ett dubbelt prisbilligare födoämne än hvetet,
följaktligen har befolkningen, enligt den af
Malthus uppstälda lagen, ökat sig i ett
fyrfaldigt förhållande, och resultatet har
blifvit låga arbetslöner med deraf följande
pauperism. Han synes hafva förestält sig
att den irländska jorden hufvudsakligen
och företrädesvis alstrar potatis, och att
icke odlingen af denna lätt växande men
mindre värderika rotfrukt varit en följd af
innebyggarnes okunnighet och ohåga att
kosta mera arbete på jorden för att åstad
komma värderikare skördar. Om det för
unnats honom att upplefva de fullständiga
följderna af den stora irländska hungers
nöden 1845 och 46, skulle han utan svå
righet hafva kunnat öfvertyga sig att den
öfverdrifna potatisodlingen i Irland icke
var orsaken till folkets fattigdom utan en
dast en af dess följder, ty de engelska
farmers som kommit i de utvandrades ställe
taga nu lika rika hveteskördar och hafva
lika präktiga kreatur som på den bästa
hvetejorden i England, medan arbetet blir
dagligen dyrare och folkökningen håller sig
inom sina tillbörliga gränser . Den ur
sprungliga irländaren var nöjd med sin
okunnighet, sin smuts och sin fattigdom,
och derför var hans koja full med barn
och grisar. Den anglosaxiska åkerbrukaren
har med större insigter äfven större lefnadsbehof, och derför håller sig tillväxten
af hans familj i ett riktigare förhållande
till förökningen af hans rikedom.
För litteraturen har Buckle en utom
ordentlig ringaktning, och han vet ingen
ting annat som förer menskligheten framåt
än den exakta vetenskapen. Han beskyller
till och med den bokliga bildningen för
att hafva förträngt de historiska kunskaper
som innan skrifkonstens allmännare sprid
ning lefde genom den muntliga öfverlemningen, och han säger rent ut att från det
fjerde seklet till det tionde ingen ting
skrefs eller lästes som hade ringaste värde.
Man kan fatta att en man som han, upp
född vid en köpmanspulpet och med svå
righet frigörande sig från vissa traditionella
föreställningar om onyttan af en ensidigt
humanistisk bildning, skulle känna föga sym
patier för det slags litteratur som frodades
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under dessa samhällenas slyngelår, men han
borde dock icke alldeles hafva förbisett,
att fastän det var ganska få personer som
-under dessa århundraden läste de klassiska
skriftställarne, var denna bildning dock
icke alldeles förlorad utan upptogs af ett
antal utvalda andar, som genom sitt um
gänge och sin muntliga undervisning utan
tvifvel verkade förädlande på sin omgifning.
Buckle säger att om man fullständigt
kände en stats eller en enskild persons alla
förhållanden, skulle dess handlingar och öden
för framtiden kunna med full visshet på
förhand beräknas, och han utesluter således
nr verlden å ena sidan Guds försyn, å den
andra menniskans frihet, och i fullkomlig
öfverensstämmelse derroed finner han att
politisk frihet och calvinism höra oskilj
aktigt till sammans. Nu är en sådan full
ständig kännedom om en stats eller en menniskas alla föregåenden en absolut omöjlig
het, ty det fins en mängd ideella faktorer,
hvilka icke visa sig i statistikens siffer
kolumner men icke desto mindre äro be
stämmande, efter som ju menniskan lefver
icke allenast af bröd. Men äfven detta
oafsedt, tro vi knappast den dag kommer
då någon med papper och penna kalkulerar
sig till framtiden, ty under de stora, med
nödvändighet verkande lagarne, som be
stämma mängden af dödsfall, äktenskap
och födelser, till och med antalet af adress
lösa bref, fins der vidsträckt utrymme till
sjelfverksamhet för individen, och utan den
vore det väl knappast mödan värdt att
födas till menniska. Vi tro derföre att
Buckle sköt öfver sitt må], när han med
ens ville göra historien till en induktiv
vetenskap, och deri ligger källan till hans
äfven af hans vänner erkända misslyckande
i försöket att bevisa hvad han ville. Man
efter hans framställning nästan nödgas tro
att en Carl II:s usla, lastbara och skänd
liga regering var en lycka för England och
ett vilkor för dess framsteg, emedan folket
lärde sig förakta konungamakten och bättre
lita på sig sjelf, samt att den hederlige,
frisinnade och högt upplyste Carl III gjorde
Spanien lika mycket ondt, emedan han till
tvang sig landets aktning och derigenom
vidmakthöll den »skyddsanda» som är mot
satsen af sjelfstyrelse och hindret för po
litiska framsteg. Men skall man derför all
deles uppgifva anspråket på efterforskandet
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af de dolda lagarne för menniskoslägtets
och samhällenas tillvaro och utveckling, och
göra historien för alla tider beroende af
personer och tillfälligheter ? Vi skulle i
sådant fall uppgifva all utsigt att af det
förflutna skapa oss en säker ledning för
det kommande, och visa ifrån oss ett klart
hopp om framtida segrar för menniskoanden på ett sätt hvartill ingen ting be
rättigar. Buckle har först vågat det djerfva
försöket och gjort allt hvad det är möjligt
att göra, ja nästan mer: han har gjort sig
till martyr för sanningen, som han sökte,
och han förtjenar derför icke blott vår
fulla uppmärksamhet utan också vår hög
sta beundran. Det gör föga till saken att.
han misslyckats i hvad han ansåg för sitt
hufvudsyfte: han har gjort mycket annat
nyttigt, hvarom han sjelf aldrig drömt.
Det fins partier af hans arbete hvilka af
tider skola erkännas såsom mästerstycken,
till exempel hela den beundransvärda fram
ställningen af det tidskifte som föregick
franska revolutionen. Han fäller ibland
anmärkningar af en beundransvärd finhet
och sanning, såsom då han säger om tyskarne, liksom om skottarne, att deras
största tänkare hänga så högt öfver folkets
niveau att de öfver dess sinnen icke utöfva något rätt välde, medan det ameri
kanska folkets bildning nått en ansenlig
medelhöjd, öfver hvilken den dock olyck

ligtvis icke synes kunna lyftas i brist på
individer som stå ännu högre. Hans
stil är utmärkt genom enkelhet och
osökt behag, och det blåser en vind af
uppfriskande oberoende genom hans sidor.
På renheten och ädelheten af hans per
sonliga tänkesätt kan ingen misstaga sig,
ehuru mycken smälek han fått uppbära för
sina materialistiska och till och med ateistiska åsigter. Dertill är det omöjligt att icke
känna de varmaste sympatier för hans per
son, denne djerfve yngling, som vid trettio
års ålder, då man hos oss i bästa fall nyss
läst upp sina sista lexor, hade samlat materialier för ett jetteverk och innan fylda fyra
tio låg krossad under dess oerhörda ruiner.
Man kan icke utan rörelse läsa de fyra si
dor (Del. 2 sid. 184—188) på hvilka han
talar om sig sjelf och de inskränkningar han
nödgades göra i sin ursprungliga plan.
Och ändå blef icke ens inledningen fullt
färdig, såsom han från början tänkt sig
den. Det strålar i dessa perioder en hän
förelse för sanningen, som han dyrkade, och
för fäderneslandet, som han älskade, hvilken
värmer hjertat. Han fick aldrig skrifva
denna det engelska folkets historia, såsom
det var hans »käraste och heligaste önskan»,
men han har gjort nog för att lefva i ett
kärt och äradt minne hos alla de civilise
rade folken.

Blick på pressen.
Vi hafva under dessa veckor haft gan
ska svårt att upptäcka någon ting som
lämpat sig för en redogörelse under denna
afdelning. Vi tilläto oss för en tid sedan
det yttrandet, att politiken tagit sig semester,
och denna räcker ännu. Emellertid har,
ehuru på ett annat fält, Stockholms Dag
blad innehållit en nyss afslutad artikelföljd, som icke saknar sin märkvärdighet;
den angår Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Författaren börjar med att vederlägga
den, som han antager, allmänna föreställ
ningen att stiftelsen skulle vara själen i en
propaganda för utbredande af åsigter som
mer eller mindre afvika från statskyrkans
bekännelse, och visar att ingen ting kan
vara mer oriktigt. Stiftelsen är tvärt om
anlagd på »att värna och upprätthålla den

rena evangeliska läran i alla dess minsta
detaljer, att stödja, styrka och stadfästa
denna läras prestadöme och alla kyrkliga
institutioner, samt bevara läran såväl som
institutionerna obesmittade af hvarje in
flytande från alla dessa mer eller mindre
reformatoriska sträfvanden, hvilka så att
säga genomkorsa luften i våra dagar». Han
öfvergår derefter till sällskapets organisa
tion och visar att denna i det närmaste
öfverensstämmer med de andliga ordnarnes,
som uppkommo under medeltiden, och särskildt med Jesuiterordens. Ingen vän af
stiftelsen behöfver stöta sig på denna jemförelse, ty här är fråga om rena sakför
hållanden och icke om den mer eller mindre
rättmätiga beskyllningen för begagnande af
orättfärdiga medel som blifvit utkastad mot
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jesuitismen och omgifvit sjelfva dess namn
med afsky. Ingen har påstått något så
dant om Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
eller ifrågasatt att den för sitt fullt lofliga
ändamål begagnat annat än fullt lofliga
medel.
Liksom Loyolas orden är den svenska
stiftelsen riktad på kyrkans bevarande från
reformsträfvandet och tillbakahållandet af
»kyrkofientliga riktningar»; båda fordra derföre af det ordinarie presterskapet större
nit, »renlärighet», trosifver och oförvitlig
het i lefvernet; båda sluta sig inom sina
kyrkor till det strängare parti som finnes
inom alla trosbekännelser, och som blifvit
kalladt fariseism, ultramontonism, läseri,
o. s. v.; båda hylla den absoluta ofelbar
heten, den ena påfvens, den andra bibelns,
förklarande alla andra religiösa begrepp än
sina egna vara »kristendoms-fientliga» och
»samhällsupplösande», alla menniskor som
icke omfatta dem vara »hedningar», »Guds
fiender» och »otroshjeltar» ; båda predika
de ett allmänt inbrytande förderf och för
neka läran om en andlig och sedlig ut
veckling; med ett ord, båda ställa sig på
den yttersta brädden af sin bekännelse och
bekämpa från sina der uppförda förskausningar medelpartierna och moderantismen.
Båda hafva också samma anspråk att specialissime representera Christi församling
på jorden, och äfven Evangeliska Foster
landsstiftelsen inskärper samma ovilkorliga
lydnad mot förmän, hvilka de underordnade
inom föreningen hafva att betrakta såsom
»en öfverhet skickad af Gud». Kolportörsoch missionselever skola afsäga sig sin
sjelfbestämmelserätt i de flesta menskliga
förhållanden; de som äro bestämda för den
yttre missionen måste vara oförhindrade
af all slags förlofning, äktenskapslöfte och
hvarje förbindelse som dertill kan leda,
och de mottaga sina af styrelsen utsända
»missionsbrudar». De skola afgifva intyg
och borgen på sina fullt ortodoxa tänke
sätt och äro skyldige att på vissa tider
aflemna skriftlig bikt till sina förmän.
Det är icke utan skäl författaren i Dag
bladet erinrar om »liken». Jesuiterorden
fordrar af sina organer ett ovilkorligt uppgifvande af all egen personlighet: deskola
vara perinde ac cadaver, osjelfständiga så
som liflösa kroppar. Han förmenar att
den sjelfbestämmelse som Evangeliska Fo
sterlandsstiftelsen består dem hon utkorat

till sina verktyg, icke är så särdeles myc
ket vidsträcktare.
Författaren genomgår och jemför derefter båda föreningarnas yttre inrättning
och finner likheten äfven här fullständig,
endast med den skilnaden att då det ka
tolska samfundets styrelse är personlig, är
det svenska samfundets kollegial, samman
satt af tolf personer, med en ordförande,
som i mon af sin personliga energi kan
utöfva större eller mindre inflytande. Lin
der styrelsen fungera reseombuden, under
reseombuden provinsombuden, närmast mot
svarande jesuiterordens provincialer, och
under provinsombuden den egentliga armén,
kolportörerna. Provinsombuden utgöra för
närvarande 191, deraf 87 prester; kolpor
törerna äro icke fullt 100. De senare räkna
ibland sig skollärare, hemmansegare, torpare,
handtverkare, och en stor del af dem sak
nar all annan verksamhet samt är således
helt och hållet beroende af stiftelsens sty
relse för sin utkomst.
Denna omständighet lärer icke hafva
undgått att väcka betänkligheter inom
sjelfva föreningen, och man har önskat att
kolportörerna, liksom de första apostlarna,
skulle på samma gång predika evangelium
och försörja sig sjelfva genom arbete. Att
en sådan fordran är en orimlighet och en
orättvisa, borde icke hafva undfallit för
eningens styrelse, såsom stridande mot ar
betsfördelningens lag och mot all billighet.
Då föreningen absolut förfogar öfver sina
verktygs tid och krafter, bör hon också
underhålla dem, så att de icke med sina
familjer falla den borgerliga fattigvården
till last. Detta är ett högst allvarsamt
kapitel, och författaren i Dagbladet före
slår att föreningen på denna grund borde
lemna bidrag till den allmänna fattigför
sörjningen. Detta kunde synas billigt, då
hon disponerar öfver ofantliga penning
medel uppgående till närmare 200,000 rdr
om året och drifver en vinstgifvande förlagsrörelse, hvilken, såsom afseende ett väl
görande ändamål, sannolikt icke är under
kastad några utskylder till det allmänna.
Det underhåll som styrelsen består dem är
i medeltal endast 57 rdr om året, men vi
tro oss veta att den egentliga aflöningen
består i provisioner på försålda förlags
artiklar. Då kolportörerna äro förbjudna
att till försäljning mottaga andra skrifter
än sådana som blifvit godkända af stiftel-
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sens censurkomité, och dess egna förlag
äro så betydliga att ensamt de periodiska
skrifterna uppgå till omkring 40,000 exem
plar i månaden, kan man väl säga, att
stiftelsen utöfvar ett slags allenavälde öfver
den stora allmänhetens läsning, ett mono
pol som bör vara så pass inkomstbringande
att det icke vore för mycket om föreningen
gjorde riksinsättningar i någon lifränteanstalt för sina tjenare och deras familjer.
Författaren antyder att stiftelsens infly
tande öfver presterskapet är i tilltagande,
och vi tro att detta är förhållandet, åt
minstone med det lägre, hvars befordran
är i icke ringa mon beroende af stiftelsens
myndigheters förord. Huru starkt dess
inflytande inom regeringen för närvarande
är skola vi icke undersöka; att döma efter
den sista erkebiskopstillsättningen, som
skall hafva gifvit anledning till lifliga me
ningsskiljaktigheter, är det åtminstone icke
öfvervägande inom den nu varande konsel
jen. Inom stiftsstyrelserna är det olika,
men de biskopar som i den allmänna före
ställningen stå högst i anseende för lär
dom, snille, oph frisinnade åsigter äro icke
tillgifna Evangeliska Fosterlandsstiftelsens
grundsatser, och vi skulle tro att deras om
döme om stiftelsens verksamhet bör kom

ma temligen nära författarens i Dagbladet.
Vi anse detta såsom en lycka för den sven
ska kyrkan. En sådan bundsförvandt som
stiftelsen kan vara nyttig inom ett lägre
område, men motarbetar de högre fram
stegen, genom att qvarhålla den trängre
bokstafsuppfattningen af våra dogmer och
förkättra den andligare uppfattning af kri
stendomen som är de mera bildade sinne
nas mest trängande behof, samt genom att
motverka den mera ingående kritiska forsk
ning hvilken i andra länder ger den teo
logiska vetenskapen dess bestämmande ka
rakter.
Författaren i Dagbladet säger rent ut,
att »de förföljelser mot olika tänkande som
utgått från ett och annat kyrkoråd, och
som varit så nedsättande för vårt lands
anseende blifvit ursprungligen anstiftade
just af något bland, fosterlandsstiftelsens
provinsombud». Om så är, hvilket vi äfven
hört från andra håll uppgifvas, synes det
vara tid för vännerna af religiös fördrag
samhet att sluta sig till samman i en fri
villig förening till skydd för tankens och
forskningens frihet; i afseende på organi
serande förmåga har fosterlandsstiftelsen
gifvit ett efterföljansvärdt föredöme.

Strödda underrättelser.
Dorking-litteratur. Vi veta intet
bättre namn för dessa yttringar af en
skrämd inbillning, hvarmed författare i olika
länder utmåla sin stats oundvikliga under
gång för en mäktig fiendes anfall. För
mängden af våra läsare, som i vår redo
görelse eller i original tagit kännedom om
»Slaget vid Dorking», torde det vara obe
kant att vi också här i landet haft ett
motstycke dertill, som utkom för många år
sedan, då sinnena både här och annorstä
des voro sysselsatta med Rysslands förmo
dade eröfringsplaner. Detta nu mera med
rätta förgätna aktstycke kallades »Sveriges
sista strid» och titeln förklarar tillräckligt
innehållet. Sverige har således på visst
sätt gifvit föredöme till Dorking-litteraturen,
men den engelska författaren i Blackwood's
Magazine har behandlat ämnet med ojemförligt större talent, och han har också
funnit efterföljare både i Schweiz och Italien.

Den förre har under titel «Prise de
Berne par les Prussiens, Traduction libre
de la bataille de Dorking», fantiserat ihop
en preussisk eröfring af edsförbundets hufvudstad på 1880-talet, berättad fyratio år
derefter af en då varande boktryckerilärling.
Första anledningen till förvecklingarne med
det mäktiga tyska riket var 1869 års för
drag angående S:t Gothardsbanan och den
fristatsrätt Schweiz öppnat för främmande
politiska landsflyktingar. Utgången är lätt
att förutse. Man finner nu efteråt att Preus
sen i detta fördrag lagt snaror för Helve
tiens sjelfständighet; man har satt en tank
lös tillit till dugligheten af sitt national
försvar, och Schweiz utplånas af den öfvermodiga segraren ur de fria staternas antal.
Den italienska skriften, som kallar sig
»En kustvakts berättelser, fri öfversättning
af Slaget vid Dorking», tecknar med stor
liflighet de närmaste följderna af Roms
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eröfring, den ofantliga företagsamheten och
rörligheten på alla områden af samhällslifvet, den hastigt ökade rikedomen men
också don med hvarje dag stegrade lätt
sinnigheten i lagstiftning, finansförvaltning
och försvarsväsende. Fransmännen hade
aldrig kunnat smälta det sår deras fåfänga
fått genom Italiens återupprättelse, och
deras för alla nationella fördomar öppna
regering hade icke svårt att finna före
vändning till en krigsförklaring. Skriften
synes härröra från en sjöofficer, ty den
skildrar företrädesvis den italienska flottans
vanmakt i jemförelse med den franska,
hvars pansarskepp och flytande batterier
skildras såsom utomordentligt fruktansvärda.
Ett sjöslag egde rum i Spezziabugten, se
dan franska flottan med sina lätta ångbåtar
uppfångat italienarnes minor och genombrutit
deras stängsellinier, en armé landsattes i
närheten af Piombino* som slår de italien
ska trupperna, och slutligen måste Italien
ingå en förödmjukande fred, som lössliter
från moderlandet Sardinien, Sicilien, Genua
med hälften af Ligurien, ruinerar finan
serna genom en oerhörd skadeersättning
och trampar den politiska friheten under
fotterna.
Man får i dessa båda fria öfversättningar af Dorking-slaget, liksom i sjelfva origi
nalet, en öfversigt af de punkter hvari
hvartdera af länderna känna sig svagast, och
i detta afseende hafva de sitt stora in
tresse; låtom oss äfven hoppas att de skola
bidraga att stämma sinnena till fördel för
sådana reformer som för Schweiz och Italien
äro mest oundgängliga och således göra
någon nytta. I uppfinning och stil kan
ingendera efterbildningen mäta sig med sin
förebild.

654,720 tons och på Frankrike respektive
1,055,891 och 716,010 samt 1,021,518
tons. Exporten har i år tilltagit till Kyss
land, Sverige, Holland, Frankrike, Spanien,
Italien och britiska Indien men aftagit till
Danmark, Tyskland och Brasilien. Värdet
af det i Maj exporterade kolet var 826,035
pund sterling jemfördt med 582,512 pund
i Maj 1871 och 495,214 pund i Maj 1870,
och under de fem första månaderna af året
till den 31 Maj 3,212,283 pund sterling
jemfördt med 2,240,133 pund under den
motsvarande perioden af 1871 och 2,155,450
pund under den motsvarande perioden af
1870.

Upptäckt af silfvergrufvor. Det
företagsamma engelska kompaniet, som re
dan börjat idka sjöfart på Amurfloden, har
nyligen gjort en stor lyckträff i och med
upptäckandet af några värdefulla silfverI grufvor i granskapet af Yamsk norr om
sjön Ochotsk. Hos oss kan man knappt
föreställa sig värdet af vissa guld- och silf
vergrufvor i Sibérien. Handelshuset Nemchinoff realiserade till exeippel sistlidet år
600,000 pund sterling ur sina guldgrufvor
och enligt besigtningsstyrelsens beräkning
skall inkomsten nästa år uppgå till omkring
en million pund, och denna ofantliga afkastning väntas skola räcka omkring fem
tio år.

Motgift mot fosfor. Man har bevi
sat att fosfor absorberas af kol och till en
sådan utsträckning att kol, taget i form äf
piller, bildar ett fullkomligt motgift mot
fosfor, och befriar dem som måste handtera . detta gift från alla häraf härflytande
sorgliga följder. Man har funnit att resul
taten af dessa piller i tändsticksfabrikerna
Förenta Staternas kolexport upp äro bättre än de som erhållas genom an
gick under sistlidne Maj månad till 1,275,321 vändande af terpentinolja, då det fort
tons motsvarande 1,235,876 tons i Maj satta bruket af denna . senare förorsakar
1871 och 1,067,311 tons i samma månad häftig hufvudvärk.
1870. Af hela denna export hade till Tysk
land utförts respektive 244,639 och 266,582
Innehall:
Sid.
samt 206,400 tons och till Frankrike re
spektive 181,237 och 115,363 samt 196,272 Böra lotterier tillåtas eller icke ?... 497.
tons. Hela innevarande års export till den Litteratur:
Civilisationens Historia i England af
31 Maj var 5,338,013 tons mot 4,646,700
Henry Thomas Buckle
. . , . . 503.
tons under motsvarande period af 1871 och Blick på pressen.............................................. 509.
4,526,581 tons under motsvarande period Strödda underrättelser:
Dorking-litteratur m. m............................... 511.
af 1870. Af denna export kom på Tysk
land respektive 691,461 och 848,266 samt
Stockholm, tryckt hos A L- Norman. lä"2-

