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UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N" 30.

Lördagen den 27 Juli

1872.

Friherre Gripenstedts riksdags verksamhet.
ii.

Vi yttrade i vår föregående uppsats att
få af våra offentliga män varit föremål för
så mycken beundran och så mycken fient
lighet som friherre Gripenstedt, och skälet
dertill är ganska naturligt. Så länge det
endast är fråga om politiska satser och
rättigheter; är det ännu en möjlighet för
menniskor att vara fördragsamma, men när
striden föres öfver på det ekonomiska om
rådet, kommer nästnn hvarje lagstiftnings
åtgärd att se ut som en rubbning af nå
got egendomsförhållande, en fråga om mitt
och ditt, och då upphör all tolerans. Derpå är också icke att undra: privilegier, mo
nopol och alla slags klassförmåner antaga
efter hand naturen af privategendom, och
ingen sådan förmån kan rubbas utan att
ett slags eganderätt derigenom kränkes :
fabriker köpas och säljas till värden som
bero af tullagstiftningen för de varor hvilka
uti dem tillverkas, liksom rättigheter att med
andras uteslutande utöfva ett visst slag af
verksamhet, förvärfvade med stora kostnader,
som blifva fruktlöst bortkastade, så snart
andra, hvilka icke behöft att göra samma
uppoffringar, behålla samma kompetens.
Köpmännen, som i följd af sitt yrke äro
kosmopoliter, vaknade först till insigt om
befogenheten af de på 1840-talet i Eng
land och annorstädes uppväxande frihandels
rörelserna, embetsmännen och deras jem-

likar i bildning och uppfostran funno de
nya teorierna frånstötande, såsom inne
bärande en upplösning af de idéella samhällsbanden, men jordbrukare och fabriksidkare, som funno sig hotade i åtnjutandet
af'hvad de ansågo såsom sin lagligt för
värfvade besittning, rättigheten till ett hög
sta salupris för sina varor, betraktade de
ifrågasatta förändringarna nästan så«om ett
personligt våld. Ännu i allra senaste åren
har man hört innehafvare af boställen eller
indelt kronotionde förklara att hvarje tunna
råg som infördes till riket var ett rån ur
deras kassaskrin; de hade ju genom sina
fullmakter erhållit löfte på det högsta pris
som inom landet kunde erhållas för deras
spaumål: de hade således rätt till import
förbud å denna vara, och endast under
missväxter, då någon större del af befolk
ningen bevisligen måste omkomma af hun
ger, borde regeringen ega rätt att undan
tagsvis för någon kortare tid upphäfva för
budet.
Man måste likväl erkänna att folkrepre
sentationen i Sverige långt fortare än man
skulle hafva väntat vaknade till medvetande
af de konstlade inskränkningarnas ogagn
eller skadlighet för näringarna. I synnerhet
kan den gälla såsom frisinnad i jemförelse
med Frankrikes. Redan vid 1823 års riks
dag bröt man med de strängt prohibitiva
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grundsatser som dittills varit gällande, och
trettio år derefter afskaffades en massa af
förbud, en rörelse i frihandelsriktning, hvilken var så mycket märkvärdigare som då
varande chefen för finansdepartementet fri
herre Palmstjerna var fientlig mot frihan
deln, och den kungliga propositionen till
1853-—54 årens riksdag var egnad att före
bygga ett allt för starkt framåtskridande på
denna bana. Tio år senare borttogos, äfvenledes på riksdagens eget initiativ, samtliga
exporttullar, men för öfrigt gjordes med
flit icke något steg i frihandelsriktning, för
att icke lägga hinder i vägen för den länge
— sedan hundra år, säger friherre Gripenstedt — efterlängtade traktaten med Frank
rike, som afslöts om våren 1865, och till
hvars försvar mot de häftiga angrepp för
hvilka den kort derefter blef föremål hr G.
höll det stora anförandet på riddarhuset den
8 februari 1866, som i sjelfva verket utgör
en utförlig afhandling öfver grunderna för
varubytet.
Efter en utveckling af den vigtiga men
ofta förbisedda sanningen att all handel
endast är ett genom penningar förmedladt
byte, i det att alltid en part är köpare, undet att en annan är säljare, hvarföre också
ingen kan sälja fördelaktigt utan att någon
annan finner det fördelaktigt att köpa,
öfvergiek talaren till de falska åsigter som
under förra tider gjort sig gällande i fråga
om statens förhållande till näringarna, i
det denna med all makt arbetade på att i
eget land qvarhålla så mycket som möjligt
af de ädla metallerna men deremot i ut
byte mot exportvarorna betinga sig så myc
ket guld och silfver som möjligt af de
främmande. Mycket träffande erinrade han
vidare, att när man vill göra sig en före
ställning om någon enskild menniskas affärs
ställning, är det icke hennes kassakonto
utan hennes kapitalkonto som man upp
slår, ty ställningen kan vara mycket god,
äfven om det finnes föga eller inga kon
tanter för tillfället, och mycket dålig äfven
med en stor kassabehållning. Således är
det icke heller förhållandet mellan export
och import som mäter staternas rikedom
utan förhållandet mellan produktion och
förbrukning. Vägen till minskning af den
onyttiga förbrukningen går icke genom
tvångslagar och öfverflödsförordningar utan
genom ordning och sparsamhet; ej heller
går vägen till ökad produktion genom konst

lade eggelser eller dammar, såsom import
förbud eller dermed liktydiga ofantligt höga
tullsatser, utan genom, ett klokt val af
produktionsfält, genom skicklighet och flit
i arbetet. Men dessa moraliska egenska
per kunna blott förvärfvas genom frihet.
Man talar om att »skydda» och »bevara»;
det låter så vackert, så menniskovänligt!
Men hvem är det som skall skyddas och
mot hvem eller hvad? Mot »öfversvämning»
af medel att fylla våra behof, således mot
tillgången och till fördel för bristen. Ar
det den senare som är målet, så borde man
hindra menniskorna från att tillfredsställa
sina behof annat än genom konstlade me
del, på det att några få skola kunna skörda
en stor vinst: på det att ljusfabrikanterna
måtte få god inkomst, borde man till exem
pel utestänga dagsljuset. Det höres att
talaren läst sin Bastiat och visste använda
hans qvicka infall. Det är således de få
som skola skyddas eller tillåtas att vinna
på de mångas bekostnad, i stället för att
allmänheten, det fattiga och oupplysta fler
talet, behöfde och borde skyddas mot de
enskilda intressena, aftalets frihet bevaras
mot statsförmynderskapet, rättigheten att
få ärligt arbeta — icke rätten att få ar
bete -—■ och oförkränkt åtnjuta sitt arbetes
frukter, upprätthållas mot monopolens och
privilegiernas rätt att göra vinster på sina
medmenniskors bekostnad, och om en till
verkning öfver hufvud skyddas, så är det
alltid den dåliga mot den bättre.
Om handelns betydelse såsom en civili
serande kraft i motsats mot krigen och
eröfringarna har varit så mycket taladt på
senare tider att saken blifvit litet banal,
och man har till och med nyligen hört en
af våra modigaste ordkämpar för »civilisa
tionen», »humaniteten» och »friheten» offent
ligen uttala sin tvekan, om det icke möj
ligen behöfdes något litet elände och en
passande blodsutgjutelse, för att uppfriska
vårt folks efter hans förmenande allt för
dufnade lifsandar, och leda dess tankar i
mera ridderliga spår än den politiska eko
nomiens. För sju år sedan hördes mindre
ofta detta språk, och friherre Gripenstedt
kunde derför, utan att falla i det fadda,
påminna sina åhörare att de skrankor som
hindrade de enskilda medborgarne i deras
lofliga förbindelser med hvarandra redan
till största delen fallit, och att de hinder
hvilka ännu med så stor ifver uppstäldes
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mot folkens fria beröring med hvarandra
också helt visst skulle med det snaraste
blifva undanröjda. Han har sällan uttryckt
sig med en sannare vältalighet, än då han
tilläde dessa enkla ord: »Att närma sig
detta mål och dermed äfven verka till ut
bredning af den tanken att folkens lycka
och fördelar icke behöfva stå i strid med
hvarandra, utan fast hellre bäst kunna upp
nås gemensamt, detta är efter min bestämda
tro ett af de vackraste dragen i detta tidehvarfs historia, och att äfven i min ringa
mån hafva fått medverka vid en handling
i sådan syftning, skall alltid förblifva ett af
mina käraste politiska minnen».
Tre år senare hade talaren anledning att
i Andra kammaren än vidare försvara den
franska traktaten mot ett angrepp af den
renaste protektionism. Han anförde då å
nyo några af dessa siffror som tala ett så
tydligt språk, när de riktigt sammanställas.
Det högsta belopp hvartill den direkta ut
förseln på Frankrike uppgått något år före
1865 var 10,429,000 rdr, som den utgjorde
1861. Efter att under de tre följande åren
hafva successift nedgått, steg det åter, så
att det 1867 utgjorde 18,306,000 rdr. Derefter har det likväl något fallit, men likväl
under de tre sista åren för hvilka uppgif
ter äro bekantgjorda hållit sig omkring
samma siffra, eller något öfver 16| mil
lioner. Införseln hade under samma tid
hållit sig temligen jemt vid omkring 4
millioner.
Innan vi bortlägga kommerskollegiets be
rättelse om Sveriges handel med främmande
länder under 1870, kunna vi icke under
låta att anmärka den ofantliga stegring —
mer än det dubla -—■ som vår export på Eng
land undergått från 1860, då den utgjorde
41,710,000, till 83,693,000 rdr, som är
siffran för 1870. En lika anmärkningsvärd
förhöjning har under samma tid inträffat
med importen från de britiska rikena, nemligen från 16,549,000 till 31,950,000 rdr.
Man kan i denna tillväxt spåra följderna
af ett tillmötesgående mot Englands önsk
ningar, som nyss före traktaten med Frank
rike hade gjort en framställning mot illiberaliten i vår tulltaxa. Men ännu mera
förvånande är vår import från Danmark.
Medan exporten till detta land stått hela
decenniet' igenom temligen oförändrad vid
7 à 8 millioner, har införseln stigit från
5,872,000 rdr I860 till 30,889,000 rdr

1870, och på ett enda år, mellan 1866 och
1867, från 10 till 26 millioner. Endast
på Tyskland har vår rörelse varit jemförelsevis stillastående. Sedan vi genom
ett bättre ordnande af vårt penning- och
kreditväsende satt oss i tillfälle att kunna
umbära de hamburgska blankokrediterna,
kunna vi med den betydliga exporten på
Storbritannien betala den stora importen
öfver vårt sydvestra grannrike.
Betraktar man nu opartiskt verkningarna
af den franska handels- och sjöfartstraktaten
af den 25 mars 1865 för landet i dess helhet,
icke med ensamt afseende på ett eller an
nat enskildt intresse, så tro vi att friherre
Gripenstedt, såsom han sjelf yttrade, kan
med mycket lugn bära de förebråelser man
riktat mot honom för hans andel i afslutandet af denna traktat. De förfärliga följ
der man deraf förespeglat hafva allesam
man uteblifvit; landets egen bränvinsbränning har icke blifvit dränkt i den franska
spriten, ej heller hafva de helsosamma och
billiga franska rödvinerna utarmat och för
vekligat de bildade klasserna, ej heller lyxen
i fruntimmerskläder tilltagit derför att band,
siden och sammet säljas billigare än förut.
Deremot har vår utrikes handel och sjö
fart tilltagit såsom vi sett, liksom åtskil
liga af våra gröfre näringar, under det att
förädlingsindustrien åtminstone icke tagit
någon skada. Huru länge den lifliga och
för båda parterna fördelaktiga samfärdseln
mellan oss och våra gamla politiska vänner
skall få fortfara, lärer väl nu mera icke bero
på oss utan på dem, och sitter den när
varande regeringen tre år längre vid styret,
är det väl säkert att uppsägningen icke
försummas. Men äfven om det oförmodade
inträffar att den nu rådande provisoriska
ställningen skulle så länge bibehålla sig,
hafva båda folken under tiden blifvit vana vid
ett varubyte, som icke skall kunna undvaras
utan betydande olägenheter. Vi hafva ännu
icke sett följderna af de engelska och bel
giska traktaternas uppsägning; dessa kunna
blifva sådana att äfven den krassaste pro
tektionism betänker sig två gånger innan
man uppsäger de sex återstående.
Bland de områden på hvilka begreppen
om de ekonomiska förrättningarnas rätta
natur senast vaknar är utan tvifvel penningoch kreditväsendet det vigtigaste. Här bi
behåller sig föreställningen om statens rätt
att utöfva förmyndérskap och skyldighet
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att gifva skydd längre än annorstädes. De
skyddsbehöfvande äro de skuldsatte, hvilka
här likväl äro flertalet, och det förtryck
mot hvilket de skola varnas är de rikes
ocker. Begreppet om räntans förkastlighet,
uppsprunget i judaismen och upptaget i
den kanoniska lagen, bibehöll sig desto
lättare i folkföreställningen, ju fattigare
folket var, och i Sverige har det nästan
först på sista femtio åren funnits en lös
egendom värd att tala om. Så länge ieke
mängden har några besparingar att taga
vara på och göra fruktbärande, så länge
blifva också kreditväsendet och penningeväsendet utsatta för vanvård och fientlig
het: den stora mängden är gäldbunden och
fordrar af staten såsom sitt privilegium
att räntefoten skall hållas vid ett visst,
lågt belopp, lika mycket om penningar äro
ymniga eller sällsynta, ty man vill eller
kan icke inse att penningen är en vara,
hvars värde, liksom alla andras, beror af
förhållandet mellan tillgång och efterfrå
gan. An mindre förstår man att full fri
het är i låntagarens intresse lika mycket
som i långifvarens, efter som endast denna
frihet i aftal kan betrygga en ständig till
gång. Afven denna fråga hade dock länge
varit å bane, innan den för få år till baka
fick en lösning tills vidare, i det att den
räntans reglering genom aftal, som länge
gjort sig gällande under en eller annan
förklädning, slutligen erkändes af lagen för
skuldförbindelser på kort förfallotid.
Vid 1856 års riksdag väcktes för sjunde
gången motioner i ämnet, ehuru med lika
liten framgång som förut. Ett af dessa
förslag, som afgafs på riddarhuset, gaf fri
herre Gripenstedt tillfälle att i några korta
men fullt tydliga drag framställa pennin
gens natur och betydelse. Legan för pen
ningar är alldeles likartad med legan för
jord, hus, fartyg eller åkdon. Talaren upp
tog till besvarande de vanliga invändnin
garna mot penningräntans frihet, i det man
säger att lagstiftningen bör afse icke blott
den stora rörelsen utan äfven den lilla,
och att lagen bör vara ett skydd för den
nödstälde, den okunnige och den enfaldige.
Derpå svarades att syftet kan vara godt, men
men lagen sjelf måste då också vara god,
ty eljest gör han endast skada. Talaren
såg bristen uti en öfverdrifven »klemighet».
Vi tro dock knappast att detta här är rätta
ordet, och vi skulle snarare föreställa oss

att felet ligger i uppoffringen af eganderättens grundsats och antagandet af kom
munismens. Ockerlagar och åkerlagar äro
identiska i sina verkningar, ty båda afse
att sätta en konstlad gräns för egendomens
tillväxt.
På samma gång som man vill fritaga
den enskilde från beroendet af uppgörelse
i fråga om penninglegan, fordrar man att
staten skall sörja för tillfredsställandet af
lånebehofven, likaledes mot en modererad
ränta, hvilken måste tillfoga staten förlu
ster, som komma att i skatteväg drabba
alla dess undersåtar till fördel för dem
som behöfva lånen. Deremot är man icke
lika nogräknad med uppfyllandet af statens
förbindelser mot dess gäldenärer genom
samvetsgrant upprätthållande af det en
gång bestämda myntvärdet, och de talrika
bankrutterna, genom hvilka värdet af vårt
mynt småningom nedsattes till tre åttonde
delar af sitt ursprungliga värde, hafva icke
i nationens medvetande blifvit omgifna med
tillbörlig fasa. Förklaringen tycks vara att
söka deruti att så få menniskor under dessa
realisationer hade något att förlora; nu för
tiden skulle en tillstöt för riksbanken hafva
helt andra följder, då öfver etthundratal
millioner, tillhöriga icke blott de rike utan
utgörande det måttliga välståndets enda
tillgångar, och mången gång den fattige
arbetarens anspråkslösa besparingar, innestå
i banker och kreditinrättningar, utsatta för
att minskas med hvarje fall i myntvärdet.
Nå väl, det är ju icke heller meningen
att 1830 års realisation skall blifva vidare
omgjord, och det är ingen anledning att
riksbanken vidare skall blifva ur stånd att
uppfylla sina förbindelser. Man har emel
lertid sett försök af dess styrelse att tra
kassera silfverutvexlingen, dels genom att
lemna småmynt, på hvilkas undervigt mot
tagaren måste förlora, dels genom andra
handlingar, som afsett att på omväg för
svåra utkräfvandet af bankens förbindelser,
utan att dessa försök blifvit såsom sig
bort af riksbankens principaler tillrätta
visade. Friherre Gripenstedts yttrande på
Riddarhuset den 3 mars 1863 innehåller i
all sin korthet en förträfflig utredning af
riksbankens verkliga åligganden med afseende på bevarandet af förbindelsernas
helgd, men ämnet är vidare utfördt i de
tre tal hvarmed han 1868, 69 och 70 i
Andra kammaren understödde konstitutions-
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kursen på riksbankens sedlar. Om denna
del af representationen icke en gång för alla
beslutit att i denna fråga tillstoppa sina
öron för skäl, borde friherre Gripenstedts
öfverlägsna bevisning hafva förmått att be
segra de i grunden ömkliga, ehuru med stor
talent hopstälda sofismer, hvarmed den värde
Stockholmsrepresentanten som låtit sig utro
pas till landtmannapartiets sakförare, advoce
rade för qvarhållandet i grundlagen af den för
rädiska bestämmelsen i S 72 af R.-F., som
under vanliga förhållanden är alldeles onyt
tig men i händelse af krig eller andra all
manna olyckor skulle kunna förorsaka en
fullständig omstörtning i alla egendoms
förhållanden. Fåfängt erinrade talaren, att
så länge denna olyckliga paragraf qvarstår
oförändrad, kan vårt mynt aldrig erhålla
ett fast värde inför andra länder, att Sve
rige är det enda civiliserade samhälle som
saknar fördelen och hedern af en kurs
notering för sitt mynt på främmande han
delsplatser, att vi stöta ifrån oss det ut
ländska penningkapital som, i anseende till
vår i politiskt och ekonomiskt afseende eljest
så gynnande ställning, skulle med ifver söka
placering inom våra gränser, och att i trots
af den oerhörda kapitaltillväxten ett in
hemskt fondsystem är outförbart, så länge
förbindelserna icke kunna utställas i det
gångbara myntet.
Det är vår fasta öfvertygelse att den
sedan 1868 oupphörligt återkommande frå
gan om borttagande af tvångskursen på
riksbankens sedlar är en af de allra vigtigaste som för ögonbicket stå på dag
ordningen, samt fullt jemförlig i betyden
het med arméfrågan, grundskatterna och
hvad eljest mest ligger folkets ombud om
hjertat. Den måste lösas, och lösas snart,
om icke vår lofvande ekonomiska framtid
skall äfventyras, och vi kunna endast be
klaga att regeringen i år tog till baka sin
fullt riktiga proposition från förra året, i
hopp att köpa sig fram genom en eftergift för
landtmannapartiets fördomar, ehuru äfven
detta hopp blef sviket. Att upptäcka den
rätta grunden till Andra kammarens för
stockade motstånd vore en sak af allra
största politiska intresse, ty en sådan upp
täckt skulle kasta ljus öfver de allra in
nersta trådarne i vår riksdagsmaskineri. Man
har sagt att det är ekonomiska beräknin
gar, och att jordbrukarne, som i allmänhet

hafva större skulder än fordringar, spekulera
på en depreciation af banksedlarne, för att
få betala sina förbindelser i ett sämre mynt
och derpå göra vinst. Vi kunna ej tro på
ett så orent motiv, som dess utom vore
en svår felräkning, ty de flesta äro ju, så
som delegare i hypoteksföreningarna, solida
riskt ansvariga för deras förbindelser, och
som dessa äro stälda i silfver, skulle de
ju icke kunna köpa detta silfver med mer
eller mindre värdelösa sedlar. Skälet må
ste således vara ett annat och af mera
direkt politisk natur: vi hafva tyckt det
framskymta i Andra kammarens diskussio
ner. Riksdagens majoritet äro riksbankens
principaler, men för sina personer fria från
den ansvarighet som eljest åtföljer en så
betydande förvaltning. Detta är en de
stora äfventyrligheterna med en bank, nä
stan den enda i verlden, tro vi, som ute
sluter enskilda delegare; men långt ifrån
att Andra kammarens majoritet, såsom den
hittills varit sammansatt, skulle lyssna till
något förslag i den riktningen, hafva dess
ledande män gjort allt hvad de kunnat för
att utrota all annan bankverksamhet och
slå hela landets penningrörelse under riks
banken. Deras hufvudargument är att sta
ten bör hafva den vinst på sedelutgifningen som nu, i deras tycke orättfärdigt,
tillfaller de enskilda bankinrättningarna,
och derför vilja de, äfven med risk att öka
skatterna, hopa riksbankens årsvinster, för
att, såsom frasen lyder, »konsolidera» banken
och sätta den i stånd att efter hand öfvertaga hela penningrörelsen. Det kan visser
ligen häri ligga äfven en ekonomisk beräkning, så vida som de på detta sätt
blifva herrar öfver räntan och äfven i af
seende på säkerheten bestämma sina egna
lånevilkor. Men å andra sidan måste de
väl vara klarsynta nog för att begripa, att
den konsolidering som på deras sätt skulle
åstadkommas, genom att med många mil
lioner öka den allmänna diskontfonden,
skulle ådraga banken förluster, som reduce
rade dess vinst till en obetydlighet. Redan
nu är bankovinsten ganska klen; banken har
ett kapital af nära 30 millioner, kan derutöfver utgifva sedlar till ett lika belopp
och har icke ett öre i utskylder att be
tala: ändå inbringar den endast 1£, på
sin höjd 2 millioner om året. Med så då
lig ränta nöjer sig ingen enskild på sitt
rörelsekapital, och staten behöfde ej heller

— 470 —

göra det. Men den myndighet som kan
spela i sina händer befälet öfver landets
största, kanske enda penningverk håller
också regeringens tyglar i sina händer; af
henne beror handeln, industrien, alla med
borgares väl och ve; hon tillsätter icke
allenast styrelsen i hufvudstaden med sina
partimän, utan hon får, för hvarje nytt
filialkontor som inrättas i orterna, nya me
del att belöna sina anhängares nit och
hörsamhet. Det har alltid fallit oss under
ligt före, då vi hört partiets män så bit.tert utfara mot byråkratien; de äro sjelfva
byråkrater i stor stil. Riksbankeu är den
byråkratiska mekanik med hvilken de be
reda sig att beherska riket, och ju längre
de kunna, med undanskjutande af den en
skilda verksamheten, utsträcka dess förgre
ningar, desto säkrare hafva de också hela
riket i sina händer. Skulle ej detta vara
den innersta tanken i den eljest oförklar
liga envishet med hvilken dessa män hit
tills motsatt sig förändringen i § 72 K.-F.,
fordrat indragandet till riksbanken af dess
årsvinster och med hvarje dag hatfullare
uppträda mot de enskilda penninganstal
terna ?
Man skall mot vår uppfattning invända,
att Andra kammarens majoritet i afseende
på penningväsendet handlar snarare af
okunnighet än af politik, och det fins nog
anledningar till ett sådant antagande, då
man erinrar sig att personer som borde veta
hvad de vilja offentligen yrkat på en reform
i vår privatbanklagstiftning i likhet med
de skotska bankerna, ehuru, såsom friherre
Gripenstedt visat, och såsom äfven engel
ska författare erkänna, våra egna äro i
nästan alla afseenden oändligt att före
draga. Denna okunnighet kan vara be
fintlig och till en viss grad ursäktlig hos
de djupa lederna, men icke hos befälet.
Men hela saken är af en så sorglig be
skaffenhet att vi för tillfället gerna vända
oss derifrån.
Vi skola denna gång emellertid icke längre
i detalj följa friherre Gripenstedts yttran
den i öfriga frågor, som röra arméorganisa
tion, regeringens och kamrarnes ömsesidiga
ställning, fattigvård, tryckfrihet och åtskil
ligt annat. Hans politiska karakter ligger
i dem alla klar och öppen, aldrig tveksam,
stundom konsiderationslös, till en grad som
någon gång gränsar nästan till hårdhet.
Men han har rätt i sin sats att det icke

är den välmenta klemigheten som förer
verlden framåt; dertill behöfs en stark vilja
och en kraftig hand. Han uttalar helt
oförbehållsamt att han, under den långa
tid han satt i den milde konung Oscars
rådkammare, aldrig kände sitt samvete
oroadt af någon tvekan om dödsstraffets
rättmätighet, ehuru det var nog med en
enda röst bland statsråden eller högsta
domstolens ledamöter, för att utverka nåd
åt lifdömda brottslingar. Med samma fast
het bestämde han också regeringens fram
gående i frihandelsriktning, när riksdagen
började vackla, och det allmänna föreställ
ningssättet tillskrifver honom, jemte kon
seljens då varande förste man, den förnäm
ligaste andelen i den återhållskraft som
1864 räddade landet från oberäkneliga fa
ror, till sorg endast för den barnsligt naiva
ridderlighet som i den politiska skandi
navismen ser början och slutet af all statsmannavishet. Af de här meddelade yttran
dena i fråga om krigsrustningarna 1848,
äfven som om ifrågasatt tillökning af
lilla kreditivet 1854, ser man ganska väl,
huru litet en statsman af hans natur kunde
vara fallen för äfventyrliga krigsfunderingar,
men vi beklaga att han frångått sin första
afsigt att med riksdagstalen förena ett par
för längre tid sedan i tidningarna offent
liggjorda uppsatser, af hvilka den ena rörer
svenska regeringens ställning till danska
frågan i slutet af 1863. Vi våga nästan
säga att dess författare är skyldig den
svenska allmänheten en redogörelse för sina
tankar i denna vigtiga sak, om hvilka hon
saknar all ledning intill den aflägsna tid
då grefve H. Hamiltons i Upsala universi
tetsbibliotek deponerade handlingar blifva
offentliggjorda. Uraktlåtenheten är lätt re
parerad genom ett litet häfte, som torde
kunna blifva rikt på upplysande och läro
rika afhandlingar äfven i några andra vig
tiga samhällsfrågor.
Vi skola slutligen fullgöra vår skyldighet
att yttra våra tankar om den litterära sidan
af friherre Gripenstedts arbete. Hvad tanke
reda, klarhet och diktionens felfrihet be
träffar, har denne talare få likar, och om
Svenska akademien anser dessa egenskaper,
utgöra förtjenster i svenskt författareskap
borde den för länge sedan hafva tillegnat
sig denne man. At den »blomstermålning»
i annat än siffror hvilken visat sig vara
en rätt säker väg till akademiens fåtöljer,
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har han i sina yngre år i vårt tycke skattat
något mer än nog: det politiska braskande,
de poetiska citationerna, som riddarhusvältaligheten ansågs fordra, hängde temligen löst på hans i botten prosaiskt bin
dande demonstration, och på de sista åren
har han också såsom talare helt och hållet
återvändt till sin naturliga kallelse.
Vi hoppas att denna långa och lysande
parlamentariska bana icke ännu är slutad;
Sveriges hufvudstad, som med ljus och
lykta letar, icke efter utmärkta, men efter

anständiga representanter, kan icke nu, då
förlägenheten är större än någonsin, gä
förbi en man sådan som han. Det faller
ingen förnuftig menniska in att begära att
friherre Gripenstedt, med sin höga ålder
och sin brutna helsa, skall sitta ständigt
på bänken, men han har aldrig fattats vid
sådana tillfällen, då hans närvaro behöfts,
och hans ord väger då tyngre än någons
af hans kamraters. Landet skulle ej lätt
förlåta sin första kommun, om den lemnade sådana krafter obegagnade.

En kalifornisk romanskrifvare.
Sedan Stillahafs-jernbanan inom några få
dagsresor närmat sig vestra och östra ku
sterna af den nordamerikanska kontinenten,
kan det på sätt och vis vara en anakro
nism att tala om något kaliforniskt. Det
djerfva, regellösa, nästan omenskliga lif som
herskade i trakterna af Sierra Nevada för
några och tjugo år till baka, då de nyss
upptäckta guldförande creeks lockat dit äfventyrare från hela verlden, hvilka i brist
på annan styrelse gåfvo sig sjelfva lag och
skipade den med knifven och revolvern, då
åsynen af en qvinna, utom några ytterst få
af de allra vildaste äfventyrerskor, var en
omöjlighet, emedan de rättigheter till akt
ning för det svagare könet som beteckna
det första stadiet af civiliseradt lif ännu
icke voro erkända, då ordnad gudstjenst,
litteratur, det odlade lifvets hemseder, ännu
voro okända — dessa tider äro länge se
dan förbi. Stora städer hafva uppväxt der
för blott två årtionden sedan knappast fans
ett läger af några laglösa guldsökare, sam
hället har tagit hand om ordningen, så att
man öfver allt kan gå lika trygg som på
Londons Regent-Street eller Paris’ boule
varder, kyrkan har kommit i lagens spår
eller snarare föregått, undervisning, skolor,
tidningar och litteratur af alla slag hafva
hållit sitt intåg i det ordnade samhällsväsendets följe, och de väl stenlagda, väl gasupplysta kaliforniska städernas gator hvimla
af eleganta damer, af hvilka de allra flesta
tillhöra ett lyckligt och tadelfritt familjelif:
med ett ord, menniskorna röra sig här all
deles såsom i länder med gammal civilisa
tion, deras sträfvande efter välstånd är det
samma som öfver allt annorstädes, der det

tåliga arbetet utträngt förtröstan på den
blinda lyckträffen, deras sorg och glädje
bära samma färger som öfver allt, vetenska
pen, konsten och skriftställareskapet bedrifvas ungefär såsom öfver allt i verlden. Det
går fort med odlingen i våra dagar, och
dessa samhällen, som för tjugo år sedan
uppsprungo i vildmarkerna med en befolk
ning af banditer och fribytare, i den aflägsnaste vrån af den amerikanska kontinenten,
hafva nu nästan förgätit sin regellösa upp
rinnelse.
Man kunde väl tycka att ringa skada
dermed vore skedd, efter som de första
otympliga begynnelserna i alla fall äro lika
litet värda i jemförelse med det fulländade
och förfinade samhällslifvet, som skolgos
sens allra tidigaste försök till bokstafsskrift vid sidan af ynglingens på en gång
säkra och prydliga handstil. Det är likväl
icke så; det laglösa lifvet i vildmarkerna
företer, bland fasaväckande brott och dju
risk råhet, storartade drag af dygd och
uppoffring, för hvilka det beqväma lifvet i
de gamla samfunden icke medgifver något
utrymme. Det faderlösa barnet,’ såsom det
af den döende modren lemnas i arf åt dessa
laglösa guldgräfvare, bland hvilka hon slu
tade sin lastbara tillvaro, har en hemlig
hetsfull makt öfver de hårdaste sinnen och
väcker hos dem liksom friska källsprång,
öfverväldigande erinringar från deras egen
skuldfria barndom. Det uppspringer ibland
hos sjelfva utskummet af menskliga varel
ser, bortkastade med vedervilja af det re
gelrätta samhället, ett hjeltemod i lidandet
och ett öfversvallande uppoffringsbegär,
hvartill intet motsvarigt rymmes inom det
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ordnade samhället. Menniskonaturen har,
lemnad ät sig sjelf, en storhet både i godt
och ondt, som icke är dess slutliga be
stämmelse men hvilket det icke desto min
dre är lika väl värdt att betrakta som de
vilda naturscenerna.
Lyckligtvis har den kaliforniska odlin
gens råa begynnelse icke varit utan åskå
dare, och dess äldsta minnen hafva blifvit
föremål för romantiska skildringar, med
hvilka få franska och engelska sensations
romaner kunna mäta sig i intresse. Det
har uppstått en tolkare af dessa minnen,
hvars namn ännu knappast hunnit till oss,
men hvilken Charles Dickens på sina sista
stunder helsade såsom en medtäflare och
en jemlike. Hans namn är Bret Harte;
för fyra år sedan var det ännu nästan all
deles okändt i hans fädernesland. Han
var vid den tiden utgifvare af en tidning i
San Francisco, men allt går fort i den nya
verlden, rikedom, rykte och litterärt anse
ende. Man fäste sig vid några artiklar af
lokalt intresse, och då några kaliforniska
skriftställare för kört tid sedan förenade
sig om utgifvandet af en tidskrift, kallades
Bret Harte att blifva dess hufvudredaktör.
The Overland Monthly är titeln på denna
nya revy, som redan uppstigit till den hög
sta rangen och synes vilja blifva en bland
de förnämsta representanterna af den nya
amerikanska litteraturen.
Hvad den nya tidskriften innehåller af
ledande artiklar i politik, i sociala och all
mänt intressanta ämnen för öfrigt, angår oss
icke här, ej heller det vidlyftiga poetiska
författareskap som skall hafva i första rum
met bidragit att gifva Bret Harte ett berömdt namn bland hans landsmän. Vi
kunna rätt väl tänka att ämnen för poe
tisk inspiration icke böra vara sällsynta i ett
land så rikt på storartade landskapsskönheter och 'en så utomordentlig historia,
men vi hafva aldrig sett någon af dessa
poesier, och det är icke troligt att det är
dessa som skola göra Harte’s namnkändti
Europa. Annat är förhållandet med hans
skildringar af det tidigare kaliforniska folklifvet; de hafva kanske för hans landsmän
icke samma betydelse som för oss euro
péer, och de behandla ämnen och scener,
hvilka den bildade kaliforniska familjen må
hända endast kan betrakta med afsky och
blygsel, så mycket mer som författaren, på
strängt episkt manér, gömmer sin egen per

sonlighet och sina egna intryck omsorgs
fullt undan, för att endast berätta. Man
har också förebrått honom att icke ha ett
ord för att brännmärka brottet och utsväfningen, icke en rad för att upphöja dyg
den, att han med ett ord är moraliskt lik
giltig. Han har sjelf upptagit denna an
märkning i ett af sina företal. »Bland de
första medlen att moralisera Kalifornien»,
säger han, »påminner jag mig en serie af
stentryck, till hvilka, om jag icke missta
ger mig, Hogarths berömda skildringar af
lätjan och arbetsamheten gifvit första upprinningen. Dessa taflor förestälde den dygdige guldgräfvarens och den lastbare guldgräfvarens lefnadslopp, den ena oupphör
ligt tillbakasjunkande genom oupphörliga
skiften af osnygghet, fylleri, elände, sjuk
dom och död, den andra i motsvarande
grader uppstigande ända till välstånd och
hvitt linne. Huru ofullkomliga dessa skil
dringar än voro i konstnärligt afseende,
så kunde deras sedliga afsigt icke vara nå
got tvifvel underkastad, men ändamålet var
icke desto mindre förfeladt, kanske derföre
att mängden af guldsökare' nekade att
igenkänna sig i någondera ytterligheten.
Till och med den som skulle hafva kunnat
tjena till modell för den lastbara guldgräfvaren hade utan tvifvel ett dunkelt medve
tande af några mildrande omständigheter,
hvilka till någon del fritogo honom från
hans ansvarighet. Ser ni, anmärkte en af
dem på sitt yrkes oöfversättliga språk, det
der är inte ärligt spel: de hafva ju satt
alla trumfarna i hand på honom der! Med
detta exempel för ögonen, har jag aktat
mig för att i mina berättelser uppställa
någon viss moralisk regel. Jag hade kun
nat måla mina brottslingar med mycket
mörka färger, så mörka i sanning, att ori
ginalen inför- dem skulle hafva känt sig
jemförelsevis dygdiga; jag hade kunnat sätta
dem ur stånd att begå en hederlig hand
ling och sålunda undvikit den sedliga tvek
samhet som är en följd af aktgifvelser på
motsatta och blandade bevekelsegrunder och
egenskaper, men jag skulle då hafva åta
git mig ansvaret för fantasiskapelser, och
det är detta ansvar som jag icke ville
bära.»
Vi tro att Bret Harte var i sin goda
rätt att måla så som han såg sakerna, icke
så som han kunde anse det nyttigt. Det
är nog många ändå som berätta för att
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inskärpa sedliga sanningar, och väl är det,
ty deras arbete är icke att förakta.
Det är en stor uppgift att visa, huru
det ännu i det djupaste menskliga förderf
finnes en ädel perla att framdraga och ren
tvätta, och ådagalägga genom hvilka medel
detta arbete är möjligt att verkställa. Det
ordnade arbetet har sin höga bestämmelse
i verlden, och det hade väl varit värdt en
ädel penna att lära oss den väg på hvilken arbetet i Kalifornien omformade detta
gäsande afskum från alla möjliga nationer
uti ett redligt, rättskaffens och laglydigt
folk, som samvetsgrant i akttager de stad
gar det sjelft gifvit sig, låta oss se huru
den ena skolan efter den andra uppstod i vild
marken och eröfrade den ena vildt växande
meuniskovarelsen efter den andra åt det
nyttiga samhällslifvet, huru familjens sed
liga makt, i den mån flere qvinnor ankommo till nybyggena, utsträckte sitt segrande
välde öfver de råa och tygellösa drifterna,
och undersöka huru hela mängden af med
borgerliga dygder kunde härstamma från
den enda dygden hos de första invandrarne, denna starka och okufvade vilja, som
i första generationen är den fysiska
styrkans moder, men som ofta är själsstorhetens syster. Det borde kunna fresta
en rikt utrustad författare att skildra den
sedliga pånyttfödelse som i detta äfventyrens förlofvade land varit lika snabb som
den industriella utvecklingen, och en kom
mande moralist skall utan tvifvel en gång
ställa detta utvecklingsarbete under våra
ögon. Bret Harte har föredragit att låta
oss lefva med i »det bullrande lägret» —
the roaring camp — i de dagar då guld
febern ännu eggade de djuriska drifterna,
då det ännu icke fans någon skola, ingen
kapellklocka kallade till andakt, då sam
hällslifvet ännu endast uppenbarade sina
ruttna sidor, då spelhusen, krogarne och
andra hemvist för utsväfningen voro de
första företag som beredde sig och sina
kunder beqvämligheten af tak och väggar.
Detta är nu hans sak, och ingen må derföre klandra honom. Det är i alla hän
delser en himmelsvid skilnad mellan dessa
starka målningar efter naturen, i hvilka
hvarje drag är så friskt, emedan det är ome
delbart, och den raffinerade fantasi som med
fin intention omgifver det ruttna och stin
kande i det moderna samhället med en för
skönande fernissa af inbillad naturlig för

träfflighet, och så målar »emedan det —
så roar mig att måla.» Det är endast i
gamla öfverciviliserade samhällen som så
dana romanskrifvare uppstå, hvilka förstå att
åt den raffinerade lasten gifva en haut goût,
lika fängslande för den öfverretade fanta
sien som det lindrigt anstuckna vildbrådet
för en öfverretad gom. Bret Harte kastar
intet sentimentalt skimmer öfver de lidel
ser han bringar under våra ögon, men han
släpper oss ändå icke förr än han väckt
en känsla af sympati för naturliga rörelser
af ädelhet och storhet, hvilka icke äro så
alldeles sällsynta midt ibland blodsbragders
laglöshet. Han har dertill en utomordentlig
förmåga att i få ord uttrycka en hel per
sonlighet eller en hel situation; han behöfver knapt två rader för att i full åskåd
lighet bringa inför oss de mest omskiftan
de typer, spanjorer, irländare, tyskar och
yankees i röda ylleskjortor, med bowieknifven i den breda lädergördeln bredvid skinn
pungen som innesluter de dyrbara guld
kornen, den outtröttlige kinesen, den för
slagna krämaren, hvar och en uti full in
dividualitet och alla racens egenheter, präg
lade såsom på en medalj, i ett enda slag.
Det är i sjelfva verket icke unlerligt att
den store britiske novellisten så beredvil
ligt erkände honom såsom sin jemnbörding: det fins mellan båda samma förvandtskap som är möjlig och vanlig mellan den
städade parken och det naturliga landska
pet, samma mästerskap i tecknandet af
djupt elände och ytterlig hjelplöshet; Bret
Harte har bland annat några barnfigurer,
som lifligt erinra om några af Dickens’
snillrikaste teckningar.
En bland de mest underbara af dessa
barnkarakterer, hvilka brådmogna under det
farliga lifvet i guldtrakterna, men ändå så
naturliga, att läsaren tycker sig kunna gå
i full borgen för sanningen af bilden, är
Mliss, hvars lilla roman, berättad under
hjeltinnans namn, finnes i sin helhet öfversatt i Revue des deux Mondes för den 15
juni detta år. Scenen är förlagd i den trakt
der Sierra Nevada på sin vestra sluttning
öfvergår i ett vågformigt slättland, i hvars
veck gömmer sig den lilla orten Smith’s
Pocket, »Smiths ficka». Man förstår med
detta ord ett guldförande lager, och en
viss Smith uppdrog ur denna ficka på en
half timme fem tusen dollars, hvilka voro
det enda lyckliga tärningskastet i hans
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vilda och äfventyrliga lif. Han sjelf för
föll i dryckenskap och det djupa elände
som är dess omedelbara följeslagare, me
dan andra drogo parti af de kostnader och
det arbete han nedlagt på sin fyndighet,
och Smith’s Pocket blef snart en betydande
plats, med sina två förnäma galanterivarubodar, lika många hotel, sin telegrafbyrå
och sin tidning, Smith’s Pocket Standard.
Två voro också dess framstående familjer,
för hvilkas qvinliga medlemmar tid efter
annan de nyaste moderna i San Francisco
uppenbarade sina herligheter i form af en
ny hårklädsel eller någon annan grannlåt,
hvilken bildade en skärande motsats med
den öfriga befolkningens tarfliga allvar.
Smith’s Pocket var redan till hälften ett
civiliseradt samhälle; det fans utom mode
handel och värdshus redan en bank, ett
metodistkapell, med sin lilla kyrkogård, och
slutligen en helt liten skola.
Läraren, en helt ung man, känd i sitt
späda rike under intet annat namn än ma
ster, satt en afton efter slutadt arbete en
sam i sitt anspråkslösa embetsrum, som på
samma gång var hans enskilda boning, då
några små slag på dörren störde honom i
hans betraktelser. Han öppnade, och fram
för honom stod en flicka, hvars eländiga
drägt och om den djupaste vanvård vitnande utseende nästan förfärade honom.
Hennes svarta ögon blixtrade och hennes
rika lockar, hvilka aldrig någon kam syn
tes hafva vidrört, svallade omkring ett ansigte lika solbrändt som hennes nakna ar
mar och fötter, men dragen voro honom
icke obekanta. Det var Melisse Smith, guld
sökarens dotter; att hon haft en moder,
derom visste man ingen ting i den lilla
kretsen. Hvad kan hon vilja mig? tänkte
läraren.
Melisse, eller, såsom man i hvardagslag
kallade henne, Mliss Smith, var i hela nej
den känd såsom en oförbätterlig varelse,
som redan från början måste anses invigd
åt förderfvet. Hennes regellösa och upp
roriska natur, hennes vilda upptåg, hennes
hat mot all ordning hade, liksom hennes
fars svagheter, blifvit en saga i hela trak
ten ; hon slogs och trätte med gossarne
som besökte skolan, och de svagaste armarné, de slöaste naglarne voro icke hennes;
hon spårade sina fiender miltals upp i ber
gen, barhufvad, barbent och förvildad, men
i alla lägren längs den lilla gytjiga floden,

som förer den dyrbara metallen i sin rödslammiga flodbädd, var hon som barn i
huset, och guldvaskarne delade rikligt med
henne sin kost under dessa regellösa fär
der. Det hade ej fattats henne förnämare
gynnare. Mac Snagley, metodistpresten,
hade antagit sig hennes sak och skaffat
henne plats såsom piga på det ena af värds
husen, i hopp att småningom vinna henne
för det civiliserade lifvet, på samma gång
som söndagsskolan för henne öppnade sina
portar. Men Mliss var oförbätterlig såsom
alltid; icke nöjd att när det bar sig kasta
tallrikar i hufvudet på sin beskyddare och
förfölja de resande i hotellet medoqväden,
uppförde hon sig i söndagsskolan på ett
sätt som gaf anstöt åt de respektabla och
rosenkindade barnen af de båda förnämliga
familjerna, och naturbarnet blef med van
ära åter förjagadt till vildmarkerna. Sådana
voro Mliss antecedentier och rykte när hon
infann sig i skolan, men läraren kände med
lidande för hennes trasor och sårade föt
ter, och hennes fasta, oförfärade blick gjor
de ett visst intryck på honom.
Jag har kommit hit i afton, sade hon,
djerft och hastigt och med sin hårda blick
fästad på hans ögon, emedan jag visste
att ni var ensam. Jag ville icke komma
hit på den timma då flickorna äro här;
de hata mig och jag hatar dem. Jag vill
lära något. Jag är dotter af gamla Smith;
ni kan slå er i backen på det, och ni skall
undervisa mig.
Om hon i sitt djupa elände hade låtit
några ödmjukhetens tårar falla ned på sitt
smutsiga ansigte, så hade läraren utan tvifvel fattat för henne ett vanligt och heder
ligt men alls icke märkvärdigt medlidande,
men af medfödd, ehuru ologisk instinkt
besvarade han hennes käckhet med denna
aktning som starka och oförfuskade natu
rer utan att tänka derpå bevisa hvarandra
när de sättas i beröring. På henne, van
som hon var vid trots och motstånd, ty
man roade sig ofta med att reta henne,
imponerade i sin ordning hans fasta och
lugna hållning; den vilda varelsen vred
förlägen mellan sina små darrande fingrar
en tofvig hårlock, och någon ting likt en
rodnad arbetade sig fram under den röda
smutsskorpan på hennes otvättade kinder.
Ofverläppen började darra, och slutligen ut
brast hon i en paroxysm af tårar.
Det hade varit en mycket förnuftig sak
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hade blifvit bortkörd från söndagsskolan,
och på ett kristligt och allvarligt sätt före
hålla henne hennes synder, men den unge
mannen gjorde ingen ting sådant. Mac
Snagley hade sagt att Gud hatade henne,
emedan hon var elak: om så var, hvad hade
hon i skolan att göra? Hon hade sagt den
fromme mannen detta på ett sätt som när
hon berättade honom det, lockade ett
löje på lärarens läppar, hvilket dock
snart efterträddes af en djup suck. Han
talade med henne om hennes far. Hvilken fader? Hvad hade han gjort för hen
ne? Hvarföre föraktade henne de andra
flickorna? Hvad var det som gjorde att
de drogo sig till baka för henne när hon
gick dem förbi och hviskade sins emellan:
se der går gamla Smith's flicka? O, hon
hatade hela verlden, hon ville vara död och
att alla andra voro döda, och hon brast
på nytt i våldsamma snyftningar.
Det uppstod mellan dessa båda personer
ett förhållande af aktning och innerlighet,
som i hela sin naturliga enkelhet icke sak
nar sin romantik. Dagen derpå kom tig
garflickan i skolan, tvättad och efter ett
försök med kammen, som åtminstone vit
nade om god vilja. Blicken var trotsig
som förr allt emellanåt, men tämjandet hade
börjat: lärare och lärjunge täflade med hvar
andra i uppoffring och förtroende. De re
spektabla mödrarna hotade att taga sina
barn ur skolan för Mliss’ skull, andra un
derstödde läraren i hans goda verk, små
ningom skingrade sig mörkret, som omgaf
detta vildmarkens barn, och hon kunde fatta
somliga af religionens sanningar, blott att
de icke erbjödos henne under formen af
ofelbara dogmer. Några af ortens fattiga
ste invandrare hade hopsamlat en liten
summa, som tillät den forna trasungen att
kläda sig som vanliga menniskor; ofta möt
tes den unge mannen af en butter bifallsnick, ett halfvänligt ord eller en framräckt
hand från dessa råa arbetare i röda ylle
skjortor, som kommo honom att rodna och
fråga sig hvad han väl uträttat att förtjena deras bevis på aktning och sympati.
En afton sent kom Mliss till skolan och
bad läraren följa sig för att se hennes far:
det var första gången hon gifvit honom
detta namn, och första gången efter den
stora pånyttfödelsen hon nu talat om ho
nom. Hon höll sig omsorgsfullt på af-

' stånd från hans vägar; hon ville ögonskenligen andas en renare luft. Nu sökte hon
honom med feberaktig otålighet i hans gamla
tillhåll, i dansbodar och på krogar, hvilkas
råa kunder kallade den välbekanta flickan
att dansa och dricka med dem, och de
skulle hafva tvingat henne, om icke läraren
bjudit dem aktning.
De sökte honom förgäfves, och flickan
trodde sig kunna finna honom i en koja,
som hon kände på andra sidan om floden.
Barnet skyndade förut, och läraren följde
henne andlös. Då hörde man plötsligt
knallen af ett pistolskott; på en gång var
den unga vilden försvunnen. Efter långt
och mödosamt klättrande i bergskrefvorna
befann sig läraren bland en grupp af guldgräfvare, som stodo förstenade af fasa;
midt ibland dem var barnet. Hon tog
mästarens hand och förde honom stillatigan
de framför öppningen af hvad som tycktes
vara en grotta. Hon var dödligt blek, men
hennes väsende var samladt, och hennes
blick tycktes , säga att hon länge väntat
hvad som komma skulle; det låg deri nä
stan någon ting som liknade känslan af
lättnad. Hålans väggar voro delvis upp
stöttade med halfruttuade stockar. Barnet
pekade på en hög af trasor, som låg i den
innersta vrån ; läraren nalkas och vid ske
net af ett ljus, som han upptänder, ser
han att byltet icke är någon ting annat
än gamle Smith i egen hög person, redan
kall, med en pistol i ena handen och en
kula i hjertat, sofvande bredvid sin tomma
»ficka». Ett kors mer var snart upprest
på den lilla kyrkogården, och skolläraren
lät på sin bekostnad omgifva det med nå
gra tecken af efterlefvandes hågkomst.
»Smith’s Pocket Standard» innehöll i sitt
nästa nummer en nekrolog öfver platsens
äldsta guldvaskare, med en passande hän
syftning på det brinnande giftet, som för
stört så många ädla andar, dermed bre
dande menniskokärlekens ömmande slöja
öfver den bortgångne brödrens svagheter.
Han efterlemnar, tilläde tidningen, ett enda
barn, som nu är en exemplarisk lärjunge
i skolan, tack vare den ärevördige Mac
Snagley’s outtröttliga bemödanden. Den
ärevördige gjorde i sjelfva verket mycket
väsen af sina fromma bemödanden till det
förtappade barnets frälsning. Skrifvande
medelbart fadrens sjelfmord på den olyck
liga flickans räkning, upprörde han söndags-
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skolan med sâ vältaliga hänsyftningar pä
»den tysta grafvens» lärdomar, att hans
små elever stodo stumma af fasa, och de
små rosenkindade ättlingarne af de båda
förnämsta familjerna uppgåfvo riktiga jemmerrop och »ville icke låta hugsvala sig».
Mliss lefde ännu, långt efter sin omvän
delse, ett naturbarns lif; hon hade sina
gömmor i bergen och i skogarne, der hon
herskade som drottning. Såsom motstycke
har Bret Harte uppstält en qvick och un
derhållande tafla af den respektabla famil
jens hvardagslif, der Mliss på metodistprestens förord vunnit ett välvilligt bemötande
och bland de jemnåriga döttrarna förebil
der och lekkamrater. Det var i synnerhet
en af dem, den femtonåriga miss Clyternnestra, för korthetens skull kallad Clytia,
som befans förtjeut af en utförligare skil
dring: skön, ljuf och smäktande, välartad,
melodisk och litet trög. Barnen växa fort i
Kalifornien; miss Clytias späda år och plats
på skolbänken förbjödo henne icke ett oskyl
digt mått af koketteri, för hvilket läraren
så godt han kunde sökte göra sig otill
gänglig. Men en gång hade han visat
henne en uppmärksamhet som han ansåg
familjens ställning fordra, och det behöfdes
icke mer för att reta Mliss’ barnsliga svart
sjuka. Hon flydde till sina skogsgömmen
och skref derifrån till skolmästaren att han
aldrig mer skulle återse henne. Hon lät
dock beveka sig för den gången. Sympa
tien mellan lärare och lärjunge växte, och
hon förundrade honom genom sin lifliga
fattning och sitt outtröttliga arbete. Hon
kände icke barndomens vacklande och rädsla;
hon var pligttrogen och försakande, men i
djupet af hennes hjerta bodde en otämd
ande. Hon var som en vilde både i förtjenster och fel. Hon kunde aldrig glömma,
och hon gömde på botten af sin nu mera
ganska städade varelse ett oförsonligt agg
till den vackra Clytemnestra.
Vi skola ej följa berättelsen i alla dess
detaljer, den unge lärarens planer för sin
egen framtid och hans afsigt att bryta med
det romantiska förhållandet, för hvars faror
han ingalunda var blind, en ypperligt teck
nad examensscen, i hvilken de båda riva
lerna framträda såsom hufvudpersoner och
medtäflare om priset, äfven på kunskaper
nas fält. Miss Clytemnestra, understödd
och uppmuntrad af hela det fashionabla
och aktningsvärda samhället, Mliss Smith’s

mörka gestalt deremot uppburen af dystra
och sträfva rödskjortor, hvilka en för alla
och alla för en betraktade sig som hennes
fosterfäder, ankomsten af ett teatersällskap,
hvars förevisning så förtrollade Mliss att
hon öfvergaf sin respektabla beskyddarinna,
den menniskoälskande modren till den blonda
Clytemnestra, samt slutligen en blodig strid
mellan den cyniska anföraren för truppen
och skolläraren, som af menniskotjufven
återfordrade sin myndling, i hvilken strid
barnet räddade hans lif. Hon hade velat
resa med komedianterna, emedan hon fått
underrättelse om lärarens afsigt att söka
en befattning på en främmande ort, och
hon ämnade icke stanna qvar hos menniskor
som hatade henne — förr ville hon dö, »och
med en dramatisk åtbörd, som var full
komligt i rolen, drog hon ur sin barm
några torra blad, höll dem mot honom med
den bråskande rörelse som var henne egen,
och yttrade med det ursprungligt barns
liga uttal hvari hon återföll så ofta hon
öfverväldigades af någon häftigare sinnes
rörelse: Se här giftet, som dödar: ni har
sagt mig det. Jag skall gå med konstmakaren eller jag skall äta detta, och jag
skall dö. Det ena eller det andra är mig
likgiltigt. Jag vill icke stanna der man
hatar mig, och ni skulle icke vilja lemna
mig qvar, om ni icke hatade och äfven
föraktade mig. — Hennes lilla bröst fläm
tade af raseri, och två stora tårar darrade
i hennes ögonhår, men hon förjagade dem
med snibben af sitt förkläde, såsom om
de hade varit ett par getingar. — Om ni
instänger mig i fängelse, för att aflägsna
mig från komedianterna, skall jag döda
mig. Min far gjorde det; jag skall göra
lika så. Ni har försäkrat mig att en muns
bit af denna rot vore dödlig, och derför
bär jag den alltid på mig, tilläde hon och
slog sig för bröstet med den knutna handen.
Läraren tänkte ett ögonblick på en viss
ledig plats vid sidan af Smith’s graf,
och på hvad det skulle blifva af denna
lilla passionerade varelse. Han fattade
hennes händer mellan sina båda, betrak
tade henne med en blick ur det innersta
djupet af dessa ögon, som aldrig logo, och
frågade henne: Lissy, vill du gå med mig?
—- Barnet slog gladt sina armar om hans
hals och svarade ja! — Mengenast? Denna
natt? ■—Ja, denna natt! — Och förhänget
faller öfver lärare och lärjunge, der de tysta,
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hand i hand vandrade utåt vägen som förer
från Smith’s Pocket, medan stjernorna
glänste öfver deras hufvud.
Vi hafva blott tecknat ytterlinjerna; lifvet, landskapet, färgerna, rörelsen i tafian
hafva vi icke kunnat, icke ens sökt att
återgifva. Men icke desto mindre torde
våra läsare hafva funnit att vi hafva att
göra med en af dessa rikt begåfvade andar,
som öppna djupa och friska källsprång för

fantasi och eftertanke, när de gamla hota
att blifva grumliga eller uttorkade. Det
kan icke skada att ibland kasta blicken
utöfver de vanliga romanernas välgenomforskade horisont, och vi undra om icke
den solbrynta Mliss i sina paltor uppväger
en eller annan fullkomlig hjeltinna i siden
och spetsar, som träffas i mycket lästa eu
ropeiska romaner.

Blick pä pressen.
De politiska förhållandena och diskus
sionen härom befinna sig fortfarande under
den varma högsommaren i hvila. Visser
ligen hafva under innevarande månad som
vanligt några folkmöten hållits, såsom vid
Katrineholm den 6, hvilket beskrifves i
Östg. Corr. och vid Pottmjöhult den 13
d:s, för hvilket en kort redogörelse lemnas
Öresundsposten men vi hafva icke an
sett det löna mödan att närmare inlåta oss
på de samma eller redogöra för »besluten»,
enär dessa hufvudsakligen likna dem som
blifvit fattade af alla andra dylika möten,
nemligen om utsträckning af den politiska
och kommunala rösträtten, om nedsättning
af taxeringsvärde och inkomst för valbar
het till Första kammaren, o. s. v. För
öfrigt har landsortspressen, i likhet med
hufvudstadens, på den senaste tiden hufvudsakligen innehållit korrespondenser från
Köpenhamn rörande industriutställningen
och nordiska industrimötet samt beskrifningar öfver den norska tusenårsfesten.
I brist på något annat meddela vi här
nedan ett utdrag ur eh från en tysk
tidning hemtad uppsats, som meddelats i
ett af de sista häftena af Svensk Militär
tidskrift, hvilket utdrag med titel »Folk
bildningens inflytande på ett lands försvars
förmåga återfinnes i Tidning för Falu Län
och Stad, för den 18 Juli, och lyder på
följande sätt:
Då de storartade framgångar, som den preus
siska arméen vunnit i kriget mot ÖsterriKe
1866, hade försatt hela Europa i förvåning,
och alla stormakter genast anstälde undersök
ningar om hvilka orsakerna kunde vara till
denna oemotståndliga segerrika slagfärdighet,
hörde man såsom särdeles afgörande nämnas
tvenne faktorer : den preussiske skolläraren och
tändnålsgeväret. •

Under det man öfver allt ifrigt lade sig på
reformer, så, fastän Frankrike var allt för
djupt öfvertygadt om förträffligheten af dess
egen bildning för att ens tänka på en ändring
af skolväsendet, hade dock verkan af bakladdningssystemet varit allt för tydlig för att kunna
ignoreras, och det lyckades den rastlösa verk
samheten och den utomordentligt utvecklade
tekniken att inom en tid af knapt fyra år förse
franska armén med chassepötgevär.
När sedan utmaningnn till Tyskland var
skedd, och Frankrikes militäriska öfverlägsenhet, alldeles mot förväntan, inom få månader
var krossad, då såg man vid det nyktra upp
vaknandet med förskräckelse och förvåning
på dessa nederlag såsom på ett problem, hvars
lösning den förnuftigare delen af franska na
tionen hvarken kunde eller ville antaga vara
förräderi, och hvarpå svaret slutligen gafs ge
nom den lag om skolväsendets förändring som
förelädes nationalförsamligen.
Att skolväsendet i Preussen står på en hög
ståndpunkt är redan länge erkändt. Om den
preussiska organisationen i detta hänseende
skulle antagas af andra stater, i ändamål att
befordra den fredliga verksamheten, så skulle
detta vara smickrande för oss (tyskar), och vi
skulle veta att uppskatta det; men om vi se,
att en stat reformerar sitt skolväsende, eme
dan den i krig dukat under för en annan na
tion, om vi se, att denna stat förändrar en
organisation, om hvilken man väl borde tro
att den har en uteslutande fredlig bestämmelse,
i akt och mening ätt derigenom höja sin egen
krigsduglighet, så måste denna företeelse nöd
vändigt förvåna oss. och vi äro skyldiga att un
dersöka, hvilket inflytande ett folks bildning
kan hafva på dess .krigiska förmåga, och hvil
ken andel i de sista krigens utgång tillkom
mer våra folkskolor.
De egenskaper, genom hvilka en krigshär
vinner lysande framgångar äro : hederskänsla,
disciplin (krigstukt), uthållighet, förnöjsamhet.
Jag nämner hederskänslan i första rummet,
ty vid de tillfällen då disciplinen vacklar, då
uthålligheten uppnått gränsen för det möjli
ga, då förnöjsamheten icke längre förmår um
bära, då håller ännu den sanna hederskänslan
herraväldet {öfver de yttre omständigheterna
upprätt och uppnår gränsen för sin verksam-
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het först när gränsen för lifvet är hunnen.
Hederskänslan måste derföre sättas främst
bland alla militäriska egenskaper, ty utan att
vara grundade på denna äro de alla kraftlösa.
En krigstukt, bygd blott på fruktan för straff,
är en eländig och opålitlig bygnad.
Men hederskänslan är en följd af bildningen.
Ju råare, ju mindre andligt bildad menniskan
är, desto mera beror hon af materien. Hen
nes kroppsliga välbefinnande är hennes reli
gion, sjelfbevarelsen hennes instinkt. Huru
skulle en på en låg bildningsgrad stående menniska kunna odla en känsla sådan som heders
känslan, hvilken ställer det kroppsliga välbe
finnandet och sjelfbevarelsen helt och hållet i
bakgrunden.
När nu bildningen har till sin uppgift att
väcka och underhålla hederskänslan, och denna
känsla är det oeftergifliga vilkoret för att en
armé skall kunna blifva krigsduglig och pålit
lig, så har tydligen ett folks bildning det vä
sentligaste inflytande på dess krigiska förmåga.
Man frågar sig nu, huru måste bildningen
vara beskaffad för att kunna uppnå detta mål ?
Ar det säkert att en man med utmärkta mate
matiska kunskaper, som kan utleta och an
vända matematikens, fysikens, mekanikens
många tusende formler, eller en historiker, som
kan uppgifva födelse- och dödsdagar för alla
nämnvärda män, som lefvat i verlden, eller en
geograf, som på tummet känner bergens höjd,
samt flodernas längd och djup, är det säkert
att en sådan man, full af positiva kunskaper,
också obetingadt har den sanna hederskänslan 1
Visserligen icke! Den bildning som skall höja
och förädla, är icke en hufvudets bildning, icke
ett uppstaplande af den möjligast största massa
reala notiser, utan den är en rent human
bildning, den är en hjertats och sinnets för
ädling.
De högre skolorna åtnöja sig icke med att
blott meddela oss statistiska uppgifter, de föra
oss derjemte in i dessa högre regioner, i hvilka
icke blott skarpsinnigheten och minnet tagas
i anspråk, utan der äfven hjertat med snabba
pulsslag deltager i förståndets verksamhet. De
föra oss med bildningens hand upp på denna
höjd der vi erkänna vårt eget jag såsom ett
försvinnande intet, sätta det i bakgrunden och
låta våra egoistiska sträfvanden falla, för att
lefva för statens och det allmännas vida högre
mål.
Kunna vi ock af folkskolan vänta, att den
verkar i denna anda? Om vi inskränka frå
gan derhän, huruvida denna skola förmår att
handla i dessa sträfvandens intresse, så måste
vi bejaka densamma. Denna skola mottager
menniskan i en ålder, i hvilken hon är full
komligt tillgänglig för bildning, i hvilken ka-

rakteren är mottaglig för hvarje intryck, i
hvilken den andliga marken, der säden skall
nedmyllas ännu är så frisk och oplöjd, att
hvarje frö, af hvilken art det än må vara, må
ste gro, broddas och axa sig till skörd. Af
högsta vigt är derför denna första plöjning, och,
om ett folk kan uppfostras, så är här just
platsen dertill.
Men uppfyller folkskolan verkligen detta än
damål, motsvara de krafter, som stå henne till
bud, också hennes uppgifter? Jag tror det icke
säger den tyske författaren.
De unge seminaristerna, hvilka redan skola
börja att verka produktivt då de ännu som
bäst behöfva att smälta hvad de sjelfva lärt,
hafva dertill erhållit en alltför elejnentär bild'
ning. De inträda dessutom i så missgynnande
förhållanden, att de ej kunna sjelfständigt vi
dare utveckla sig, och de komma snart nog i
detta olyckliga tillstånd af andlig trötthet, som
förr eller senare drabbar hvarje lärare, då
denne börjar förvalta sitt embete på samma
sätt som tröskverket förvaltar sitt.
Man kan således icke — absolut taget —
påstå att folkskolebildningen hos oss har hufvudandelen i de framgångar våra vapen nu se
nast rönt.
För öfrigt, om intelligensen hos massan af
folket skulle afgöra utgången af ett krig, så
skulle vi sannolikt icke haft fördelen på vår
sida, ty massan af det franska folket är af na
turen vida rikare begåfvadt, af lättare upp
fattning och rörligare sinne än massan af det
tyska, och i viss mening voro fransmännen be
rättigade att påstå, att de befunno sig i spet
sen för civilisationen, om vi nemligen mäta
civilisationens grad efter massans intelligens
och efter konsten att på ett förfinadt sätt njuta
af lifvet.
Nej, jag kan icke tillmäta den folkbildning,
som statistiskt beräknas efter mängden af dem
som kunna läsa och skrifva, något afgörande
eller vågskålen betydligt nedtyngande infly
tande på de sista krigens utgång, och jag tror
ej heller tyngdpunkten är att söka på detta
ställe. Visserligen anser jag folkets bildning
såsom ett mått på en armés duglighet och på
litlighet, men icke den elementära skolbild
ningen, utan den sedliga bildningen, som utta
lar sig i aktning för lagen och i känsla för san
ning, rätt och pligt.
Denna sedliga grundval, som fattas frans
männen, ligger djupt rotad i det tyska folkets
karakter;
Denna folkkarakter och de högre skolornas
inflytande, som gjort den tyska officerskårens
bildning, tillskrifver jag de tyska vapnens öfverlägsenhet. Här ligger tyngdpunkten.
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Strödda underrättelser.
Lagar och seder. Den holländske
professor J. C. Goudsmit började, dä han
nyligen öfvertog rektoratet vid universitetet
i Leyden, sitt inträdestal med följande ord:
»Sällan torde en åsigt hafva funnit en så
allmän utbredning som den att folkens
egendomliga beskaffenhet bäst kännes af
deras lagar». Vederläggningen af denna
åsigt gaf honom anledning till vidlyftigare
betraktelser, hvilka hafva mer än én be
röringspunkt med våra nu varande sociala
förhållanden.
Man skulle tro, menade talaren, att la
gen såsom folkviljans uttryck måste vara en
trogen spegel af folkutvecklingen. Ingen
ting kan dock vara mera falskt. De orsa
ker hvarigenom ett missförhållande mellan
ett folks lagstiftning och seder uppstår och
ofta länge kan fortfara äro många. An
hafva de sin rot i menniskans allmänna
natur, än uppkomma de ur ett visst sjukligt
samhällstillstånd, än slutligen ligger skul
den i försumlighet hos lagstiftaren, som
icke förstår att hålla jemna steg med fol
kets utvecklingsgång.
Menniskans natur är en fiende till hvarje
förmynderskap och ständigt böjd att miss
bruka sin egen handlingsfrihet till andras
skada. På det att icke denna frihet skulle
urarta till tygellöshet, framstälde sig redan
tidigt nödvändigheten af en alla beherskande, för alla bindande regel. Denna måste
likväl ega en tvingande kraft, så att icke
det personliga intresset blefve en mäkti
gare häfstång än insigten af den allmänna
lydnadens nödvändighet. Derför gåfvo forn
tidens lagstiftare sina verk skenet af gudom
ligt ursprung. I det hvarje öfverträdelse
af det menskliga budet skattades lika med
en uppresning mot den gudomliga viljan
höjde man lagens okränkbarhet. Ä andra
sidan gafs dermed tillika förskott på lagens
varaktighet, i det han med sitt öfvernaturliga ursprung också ärfde oförgänglighetens
egenskap. På denna grundval hvila åtskil
liga i forntiden gällande förbud mot äkten
skapsförbindelser mellan blodsförvandter,
skilsmessor, den så kallade ockrarräntan
äfvensom dödsstraffets inrättning. Alla
dessa föreskrifter bibeböllo länge sin bin
dande kraft, till och med långt efter sedan

de råkat i motsägelse med tidsanden och
den framskridande civilisationen.
Emellertid visade sig lagens oföränder
lighet, trots hvarje psykologisk beräkning,
icke befriad från alla angrepp. Småningom
försvann den barnsliga enfalden. Umgänget
med främmande, först angränsande, derpå
mera aflägsna folkslag gjorde dervid sitt
till. Man anstälde jemförelser mellan sina
egna och andra länders rättsbestämmelser.
Tron på de förras förträfflighet led ett
starkt afbräck, ju mera synkretsen vidgades.
I samma mon som folkens seder förändra
des genom umgänge med andra nationer,
förlorade lagarne sin ursprungliga råhet
och oböjlighet. Systemet upprätthölls vis
serligen men mera blott till skenet. An
tingen blef omständigheternas makt star
kare än lagen eller förstod domaren att
med klokhet lämpa den efter förhål
landena eller också gjorde sig de rättslärdes inflytande till den grad gällande att
i skenbart oförändrade uttryck en himmelsvidt olika mening inlades. På detta sätt
kallades ett socialt tillstånd till lif, som
var vida bättre än det vid första påseendet
tycktes. Vilseledd genom lagens stränga
uppfattning af den romerska familjehufvudmannen, vore man frestad att anse denne
senare såsom en grym despot. Vid närmare
betraktelse visar sig dock att hans auktoritet
i förhållande till barn och husfolk var in
skränkt genom familjerådet och underkastad
öfverhetens censur. Icke gynsammare utfölle begreppen om den romerska husfrun,
om man endast ville rådfråga lagen. Stödd
allena på denne senare, kommer man ovilkorligen till den åsigten att romarnes upp
fattning af äktenskapet varit högst rå för
att icke säga låg. Men denna föreställning
viker snart för historiens vitnesbörd. Hon
berättar oss oräkneliga fall af äktenskaplig
kärlek, kyskhet och uppoffring. Hon lär
att tvister till och med af penningeanledningar nästan aldrig, äktenskapsskilnader
ytterst sällan förekommo. Hon har slut
ligen förvarat åt oss en skildring från sam
ma tid af det äktenskapliga lifvet, som i
känslans innerlighet och tankarnas upp
höjdhet hvarken kan öfverträffas eller ens
uppnås.
Oinskränkt var testators makt; öfver sitt
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gods och egendom kunde han förfoga efter
godtycke, till och med till sina barns nack
del. Rent af omenskliga voro de åt borge
nären inrymda rättigheterna. Men fodren
som skulle göra sina barn arflösa måste
för allt folket uppläsa sin yttersta vilja.
Han skulle hemfallit åt det allmänna för
aktet, om icke hans beslut varit fotadt på
giltiga grunder. Då det nödvändiga testamentskungörandet likväl, genom att använda
blott tvenne vitnen, beredde plats för ett
hemlighetsfullt kringgående, så var man
betänkt på en annan utväg. Man förkla
rade nemligen den testator som lät en
orättvisa mot sina barn komma sig till
last helt enkelt för sinnessjuk, förordnan
det annullerades och de rättmätiga arfvingarna fingo sin rätt. Det i lagen grun
dade barbariet mot försumliga gäldenärer
bör endast uppfattas såsom en verksam
hotelse; i allmänt bruk hade den icke in
trängt. Hvar har man i den romerska
historien någonsin läst om en sådan martyr
för oförmåga att betala.
Den andra anledningen hvaraf en klyfta
mellan sederna och lagarna kan uppstå
förtjenar så mycket mera vår uppmärksam
het som äfven vår tid ingalunda kan sägas
fri från i fråga varande onda. Vi mena
den sociala frågan.
Intet samhälle är tänkbart i hvilket icke
ursprungligen, allt efter dess utvecklings
grad, en olika ställning anvisades åt olika
klasser af medborgare. I den teokratiska
staten har det andliga elementet öfvervigten, i det allt menskligt vetande tillskrifves
presterna. Hos krigiska folk gäller krigs
äran framför allt och de som hölja sig med
krigarära aktas mest. Hos handlande na
tioner stå deremot de i högsta anseende
hvilka för fäderneslandets räkning taga aflägsna landssträckor i besittning eller ge
nom upptäcktsresor föröka dettas hjelpkällor
och ära. Att en viss gunstbetygelse är
förbunden med ett dylikt företräde, och
att sålunda öfver det allmänna rättstill
ståndet vissa privilegier utbilda sig, är
lätt att fatta. Men det ursprungliga till
ståndet förändrar sig småningom. Icke
alltid förblifva vetenskap och konst uteslu
tande den andliga kastens egendom. Icke
i evighet visa dugliga krigares efterkom
mande sig sina förfäder värdiga.
Icke
heller lända förvärfvade rikedomar ständigt
sina égaré till nytta och fromma eller veta

de senare hålla sig fria från yppighet och
öfvermod. Det är derför icke att undra
på, om ursprungligen skapade och ännu
allt jemnt bestående företrädesrättigheter
framkalla förargelse och motvilja hos dem
som känna sig på ett orättmätigt och oförtjcnt sätt till baka satta:
Eftersträfvades nu blott en likställighet
med hänseende till så väl rättigheter som
pligter, så funnes visserligen ingen ting
rättvisare än en dylik begäran. Men den
en gång lössläpta förbittringen låter icke
så lätt indämma sig inom förnuftiga skrankor. Blind som hon är angriper hon sjelfva
sakernas naturliga ordning, lika som om
icke denna hade sin rot i samhällets hela
väsen, lika som om bot och tröst för alla
lidanden vore att söka i en ursinnig nivelleringslusta. Dylika bemödanden finna van
ligen understöd hos välmenande men kort
synta personer, hvilka, fångna i sina vidtutsväfvaude reformplaner, tro sig på spill
rorna af det bestående på en gång kunna
grunda en ny social ordning. Men hufvudsakligen finna dessa sträfvanden anklang
hos många illasinnade, som sjelfva hafva
ingen ting att förlora utan fastmer vid en
omstörtning allt att vinna. Fortfar detta
missförhållande mellan lagar och seder och
kommer detta återhållna hat till utbrott,
då blifver det nedersta det öfversta, lagar
hopas på lagar och planer på planer. Till
och med den minst utvecklade tillerkännes
rösträtt. Kommunism och anskaffande af
arbete från statens sida införas. Gudstjenst,
äktenskap, åtskilnad mellan rättmätiga och
oäkta barn och mera sådant afskaffas. Med
ett ord, man sträfvar att gifva samhället
en ny prägel och stifta lagar, hvilkas enda
brist består i att de aldrig kunna tjena som
rättesnöre.
(Forts.)
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