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VECKOSKRIFT *

FOR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N~ 33. Lördagen den 17 Augusti 1872.

Öfveransträngningeii i skolorna.
Bland de samhällsproblem som stå på 

dagordningen är det som sammanfattas 
under den tekniska benämningen »skol
frågan« i sanning icke det minst vigtiga. 
Det skulle utan särdeles svårighet kunna 
visas, att deri ingå beståndsdelar som hafva 
en mångsidig beröring med det allmänna 
åskådningssättet, och att skolfrågans behand
ling också icke varit oberoende af den po
litiska partiställningen inom riksdagen: det 
har erfarenheten i alla tider ådagalagt så 
tydligt att vi här icke behöfva utveckla 
det. Man kan taga för afgjordt att det 
icke blir annorlunda hädanefter, och att 
läroverkens angelägenheter ieke komma att 
af statsmakterna behandlas såsom en peda
gogisk utan snarare såsom en social fråga, 
hvars speciella pedagogiska kapitel måste 
öfverlemnas åt fackmännens utarbetning, 
sedan riksdagen med regeringen blifvitense : 
om de stora ledande grundsatserna.

Den på begäran af 1870 års riksdag ned- ; 
satta komitén för revision af den nu gäl- j 
lande stadgan för elementarläroverken har 
nyligen till chefen för ecklesiastikdeparte
mentet aflemnat sitt utlåtande, och man 
kan följaktligen genast i början af nästa års 
riksdag vänta regeringens préposition, i af- 
vaktan på hvilken den sista riksdagen med 
berömlig takt strängt afhöll sig från att 
vidröra detta ämne. Vi hafva anledning 
att tro, att de hufvudsakliga förslag som 
uttalas i komitébetänkandet icke komma 

att vinna särdeles anklang hos kamrarne, 
knappast nog hos regeringen, men att der- 
emot aktstycket innehåller en stor mängd 
statistiska och faktiska utredningar, som 
komma att blifva af stor nytta vid frågans 
behandling. Då vi emellertid hoppas att 
utlåtandet blir ofördröjligen tryckt och ge
nast efter de nya valen utlemnadt till kam- 
rarnes ledamöter, så att de kunna taga kän
nedom derom innan riksdagen samman
träder, såsom det på senare tider skett 
med alla andra komitébetänkanden, och 
icke lagdt afsides iör att utdelas just i en 
period af riksdagen då ingen har tid att 
taga någon noggrannare kännedom om dess 
innehåll, skola vi icke här vidare syssel
sätta oss med hvad som förmodas vara 
dess grundtanke, utan nu endast upptaga 
en detalj af läroverksfrågan som under den 
sista tiden på an#at håll* varit föremål för 
diskussion.

Denna detalj är emellertid så vigtig att 
hela den öfriga frågan på visst sätt kan 
sägas innehållas i den samma, och ej 
mindre af riksdagen, än af de många hundra
tal enskilde medborgare som hos konun
gen petitionerat om en förändring i 1859 
års läroverksstadga, togs just denna sida 
af saken till utgångspunkt för de under
dåniga framställningarna. En författare i 
Pedagogisk Tidskrift för juni detta år har 
särskildt upptagit den till behandling, så
som man tydligen märker, i afsigt att
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gifva en ledning för diskussionen vid det 
läraremöte som sammanträdde i Lund da- 
garne före midsommar. Frågan om öfver- 
ansträngningen stod också först på mötets 
program och ingick på visst sätt i samt
liga fyra punkter som utgjorde föremål för 
de gemensamma öfverläggningarna.

Vi skola längre fram återkomma till det 
svar som mötet ansåg sig böra afgifva på 
den framstälda frågan: »hvilken erfarenhet 
hafva de senaste åren medfört rörande den 
ofta omtalade öfveransträngningen af ele
mentarläroverkets lärjungar?» Den ofvan- 
nämde författaren i Pedagogisk Tidskrift 
erkänner emellertid på det allra bestäm
daste rättmätigheten af de ofta hörda klago- ! 
målen, och han säger uttryckligt att det I 
med den närvarande fördelningen af läro
verkens arbetstid är alldeles omöjligt att : 
undvika både lärarnes och lärjungarnes ’ 
öfveransträngning. Källan till det onda j 
vill han finna i de långa ferierna och bote- I 
medlet i deras betydliga förkortning. Då 
äfven denna del af frågan stod på lärare- ! 
mötets program skola vi först upptaga den 
till ett kort betraktande.

Äfven efter den inskränkning som elemen
tarläroverkens ferier undergått genom de 
nyare stadgandena, upptaga de ännu allt 
jemt 174 veckor eller något öfver tredje
delen af året. Detta är betydligt mer än 
som medgifves i andra europeiska länder, 
med undantag likväl för England, der de 
flesta skolors arbete, ehuru fördeladt i flere, 
vanligen fyra terminer, i allmänhet icke 
upptager mer än åtta månader om året. Det 
engelska skolväsendet är emellertid i så 
många afseenden olikt kontinentens, och 
de fordringar som af föräldrar i detta land 
ställas på skolans uppfostrande verksamhet 
i förhållande till hemmet så begränsade, ’ 
att dess förhållanden ic 
för en jemförelse med v 
till våra närmaste grannländer, hvilkas 
elementarläroverk varit den närmaste före
bilden för de svenska, så finner man att 
läroverken i de tyska staterna i allmänhet 
hafva 10, i Danmark, Holland och Bel
gien 9, i Bayern och Norge endast 84 
veckors årliga ferier, hvaremot antalet lek
tionstimmar i veckan, både för lärare och 
lärjungar, är. något högre i Sverige än på 
andra ställen. Författaren i Pedagogisk 
Tidskrift utdömer på det strängaste denna 
Anordning, emedan han deri finner anled

ning till betydliga olägenheter och miss
förhållanden, som kunna påvisas vid våra 
elementarläroverk, och kanske i hela vår 
bildning. Det är alldeles omöjligt, säger han, 
att ett så långt afbrott i det regelmessiga 
arbetet skulle kunna annat än alstra olust 
och oskicklighet, när man åter skall be
gynna, och det fordras en betydlig kraft
ansträngning, för att återvinna den hog 
och den färdighet man genom den långa 
sysslolösheten förlorat. Ledigheten blir nem- 
ligen i regeln sysslolöshet, emedan lär
jungen, uttröttad af den plågsamma an
strängningen mot vårterminens slut, hvilken 
han endast uthärdar genom tanken på den 
stundande hvilan, öfverlemnar sig åt en 
nära tre månaders absolut lätja, under hvil
ken han icke allenast tappar ur minnet en 
stor del af de inhemtade kunskaperna utan, 
hvad värre är, förlorar förmågan af metodi
ska studier och kärleken för det ordnade 
arbetet. De både för karakteren och den 
framtida lefnadsbanan skadliga följderna 
deraf kunna lätt inses. »Om man ville se 
på det akademiska lifvet, äfven som på 
deras vetenskapliga lif som efter slutade 
akademiska studier leranat universitetet, så 
skulle säkerligen mer än ett tecken tyda 
derpå att flere af dessa följder redan hos oss 
gått i fullbordan. Ingen som gjort sig nå
got förtrogen med våra akademiska förhål
landen torde neka, att brist på arbetsvana 
hos våra studenter utgör ett skarpt fram
trädande drag för . våra universitet». Vi 
befara att detta omdöme icke låter sig 
vederläggas; det förekommer nog en otro
lig flit och ett till öfverdrift stegradt arbete 
under examensberedelserna, men de lugna 
regelmessiga, aldrig forcerade men icke heller 
någonsin eftersläpta sysselsättningarna synas 
icke höra till svenskens oroliga och kanske 
just derföre föga uthålliga natur. Författaren 
jeroför vidare vår vetenskapliga produktion 
efter slutad studiekurs vid universitetet med 
andra bildade länders och finner då, »att 
ieke ens de mångåriga akademiska studierna 
kunnat bota denna skada och verka kärlek 
till det vetenskapliga arbetet».

De skäl som vanligen anföras för de 
långa sommarferierna äro af flere slag, men 
kanske ändå öfvervägande af det poetiska. 
Man ordar så vackert om nordens sköna 
ljusa sommar, som följer på den enda långa 
vinterdagen, hvilket kan låta höra sig inom 
polcirkeln men har föga sanning för det

^e äro rätt egnade 
ara ea-na. Går man
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mellersta landet och alldeles ingen för det 
södra. Ett kort afbrott för julen är i sin 
ordning men synes icke behöfva utsträckas 
utöfver ett par veckor eller längre än till 
dagarne efter trettondedagen. Den gamla 
sommarferien började omkring den 15 juni 
och fortgick till medlet af september; den 
nya har blifvit framflyttad omkring fjorton 
dagar. Af klimatiska skäl se vi ingen an
ledning hvarföre läsningen skulle behöfva 
afbrytas redan i början af juni; det är sant 
att stundom infalla vid den tiden vackra och 
varma dagar, men detta är också händelsen 
i maj, och ännu oftare inträffar ett åter
fall af kyla, som gör vistelsen på landet 
allt annat än inbjudande. Under juni pågå 
icke heller några landtmannaarbeten, i hvilka 
man finner det önskvärdt att den hemma
varande sonen må kunna efter förmåga del
taga. För en fullständig ledighet under 
juli och augusti är deremot mycket som 
talar: under denna tid infaller den väsent
ligaste delen af skörden, vädret är merendels 
vackert och temperaturen fortfarande hög, 
således företrädesvis inbjudande till bad 
och vistelse i fria luften. Kötmånaden är 
ofta ohelsosam, äfven i de städer der man 
gjort mest för ' snyggheten, och de flesta 
farliga epidemier infalla under denna del 
af året. En sammanhängande ferie af 8 
eller 9 veckor från slutet af juni vore så
ledes allt hvad ur denna synpunkt synes 
kunna fordras.

De långa sommarferiernas talan fördes 
vid mötet, i Lund företrädesvis af rektor 
Törnebladh i Kalmar, och hans framställ
ning; synes ur vältalighetens synpunkt hafva 
lemnat ingen ting öfrigt att önska. Hans 
bestridande af den erfarenheten att lärjun- 
garne vid höstterminens början skulle visa 
sig försämrade i kunskaper och fattnings
förmåga sakna vi pedagogisk erfarenhet 
att bedöma, dock kunna vi rätt väl fatta 
att en tillfällig glömska af inlärda lexor 
stundom kan vara välgörande för karakter 
och omdömesförmåga: Geijer beklagade ju 
en gång såsom en mycket lärd mans olycka 
att han läst så mycket och ingen ting 
kunnat glömma. Men då han yttrade om 
den långa sommarferien att den medförde 
den fördelen för lärjungarne, af hvilka de 
flesta under skoltiden varit frånvarande från 
sina hem, att de fingo under ledigheten 
bättre tillfälle att uppskatta de praktiska 
yrkenas betydelse, så kunna vi icke till

erkänna hans anmärkning särdeles vigt. 
Den kan vara sann för England, der bar
nen tidigare invigas i föräldrarnes intressen, 
både politiska, litterära och ekonomiska, 
men svårligen torde det kunna påstås att 
i vårt land en fjorton- eller femtonåring af 
medelgoda anlag inhemtar bättre begrepp 
om landtbruket, i fall han går några veckor 
längre ledig på landet, eller om stadsmanna- 
näringar, om han under samma tid vistas 
i en stad. Blicken behöfver icke vara 
stängd för lifvets värf under skolterminerna, 
så vida annars arbete och hvila äro rätt 
fördelade, och sällan är väl någon elev vid 
läroverken försatt i en sådan undantags
ställning att han icke skulle hafva något 
att i detta afseende lära af sin omgifning. 
Vigtigare är hvad hr Törnebladh yttrade 
derom att ferierna kunna och böra egnas 
»icke blott åt studier i en eller annan del 
till stärkande af en redan vunnen insigt, 
utan särskildt åt en för både förstånd och 
hjerta bildande ungdomsläsning, som i sin 
mon kan underhjelpa undervisningen i 
skolan och sprida ljus öfver hvad der blif
vit inskärpt». Vi citera denna erinran i 
hr Törnebladhs egna ord, sådana vi funnit 
dem i hans beriktigande till Nya Dagligt 
Allehandas referat af förhandlingarna vid 
läraremötet, emedan vi älska att deri se 
en djup och riktig pedagogisk tanke, åt 
hvilken vi emellertid ville gifva en större 
utsträckning än den från början hade. 
Hvarför skulle denna ungdomsläsning vara 
inskränkt till ferierna, och är det mindre 
angeläget att de unga sinnena få någon 
liten ledighet att på egen hand bilda hjerta 
och förstånd under årets öfriga nio måna
der? Vi förstå nog att pedagogerna ex 
professa skola afvisa denna fråga med en 
rysning: ynglingarne skola ju under denna 
tid sköta sitt pligtmessiga arbete, och då 
det klagas så mycket öfver de många tim
mar skolan tar i anspråk, vore det ju orim
ligt att ifrågasätta någon ytterligare läs
ning utom lexorna! Det är häri vi ville 
söka den förnämsta bristen i det svenska 
skolsystemet, att det gör ynglingen till lif- 
egen under den största delen af året, för 
ett helt decennium eller kanske mer. Tio 
timmars fabriksarbete är redan mycket för 
uppväxande ungdom; hurwmycket mer måste 
då icke 9 à 10 timmars dagligt själsarbete 
vara, hvilket är det minsta hvarmed skolan 
nöjer sig i de högre klasserna. Vid de engel-
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ska Grammar Schools tro vi icke att lästim- 
marnes antal öfverstiger fyra om dagen, och 
man har sagt oss på stället, att den elev 
anses för hårdt ansträngd som icke kan 
egna minst fyra timmar om dagen åt 
kroppsöfningar och enskilda sysselsättnin
gar. Huru skall ynglingen kunna lära sig 
att älska vetandet för dess egen skull, om i 
han aldrig får söka det på egen hand, och | 
huru måste icke friheten att få göra intet 
hägra för ett sinne som vid så tidiga år 
tryckes af en strängt reglementerad vet
girighet? Det har alltid varit vår föreställ
ning att skolstadgan fordrar för mycket 
arbete både af lärare och lärjungar. Hvad 
de förra beträffar, har den beundransvärda 
pligttrohet som utmärker det svenska lärare
ståndet afhållit dem från klagan för sina 
personer, men det sista läraremötet har 
erkänt omöjligheten för dem att på ett 
tillfredsställande sätt uppfylla sina förbin
delser mot det allmänna, om det icke för
unnas äfven dem något större ledighet för 
egna studier, eftertanke och rekreation. 
Om skolarbetet utsträcktes från 34 till 40 
veckor om året, så kunde säkert, utan 
minsta risk, åtminstone en timme om da
gen efterskänkas lärjungarne och en mot
svarande lindring beredas lärarne, hvilken 
åter skulle i sin ordning bereda en ännu 
större lättnad för eleverna, ty en uttröttad 
lärare uttröttar sina elever ännu mer än 
deras eget arbete.

Skulle också ingen annan vinst uppnås 
af feriernas förkortning än efterskänkandet 
af en timme på den dagliga arbetstiden, 
tro vi att resultatet är betydligt nog för 
att böra eftersträfvas, men vi äro öfver- 
tygade att det icke skall stanna dervid. 
Jägtandet skulle till vinst för karakter och 
arbetslust blifva mindre, men vi tro att 
äfven mer positiv kunskap skall kunna 
inhemtas, ty sinnenas spänstighet skulle 
ökas med det minskade arbetet, och säkert 
behöfde derför ingen af de nu varande for
dringarna eftergifvas. Författaren i Peda
gogisk Tidskrift finner dessa fordringar 
»snarare för små' än för stora», och be
traktar man hvarje läroämne för sig, har 
han onekligen rätt. En annan sak är, om det 
är riktigt att såsom den lärda skolans ända
mål uppställa meddelandet af »hela den 
del af vetenskapen, om hvars uppfattning 
och framställning man blifvit så ense, att 
några stridiga meningar derom icke för

närvarande hos vetenskapsmännen förefin
nes». Med den hastiga utveckling hvari alla 
vetenskaper äro inbegripna, ingå i deras 
elementära delar oupphörligen de högsta 
erfarenheter, och om vi hålla oss till den 
rena matematiken eller den klassiska filo- 
logien, veta vi knapt hvar skolans arbete 

i under sådana vilkor skulle få sluta. För- 
: fattaren medgifver också att den matema

tiska undervisning som efter förordningen 
af 1869 meddelas på den klassiska linien 
är alldeles otillräcklig för att sätta lärjun
garne i stånd att följa föreläsningar i äm
net vid universiteten. På enahanda sätt 
torde det förhålla sig med naturvetenska
perna, och hvad filosofien beträffar, kan 
man väl säga att den så kallade propedentik 
som föredrages vid elementarläroverken är 
så godt som ingen förberedelse för en 
akademisk undervisning i logik, ontologi 
eller till och med filosofiens historia. Att 
det icke är bättre stäldt med de klassiska 
språken, åt hvilka ändå egnas så mycken 
tid, erkännes villigt af författaren, hvilken 
såsom skolman är en af den klassiska bild
ningens förkämpar. Jemför man en medel
god tysk gymnasists klassiska kunskaper 
med en nyblifven svensk students, som er
hållit de högsta betygen i latin och gre
kiska, skall man märka en betydande skil- 
nad, och man torde icke-komma allt för 
långt ifrån sanningen om man påstår att 
äfven den latin som, underbart att omtala, 
qvarstår såsom examensfordran i den re
formerade filosofiska graden icke är någon 
ting annat än ett anständigare tyskt skol- 
pensum. Vid de engelska och holländska 
läroverken läses mindre till omfattningen 
af de klassiska författarne, men uppfattnin
gen är ojemförligt mera lefvande, och hvad 
Frankrike beträffar, så hvilar hela dess högre 
bildning på romersk grund, och den klas
siska andan genomgår hela dess litteratur.

Hvarthän vi än således vända oss, finna 
vi att i afseende på de klassiska studierna 
är vårt skolväsende betydligt underlägset 
andra länders, och ändå är det på denna 
sida som den ojemförligt största kraft
ansträngningen eger rum. Författaren i 
Pedagogisk Tidskrift anser att »den all
männa grammatikaliska bildningen, som 
utgör ett af dessa studiers ändamål, väl i 
allmänhet kan anses vara vunnen, men att 
deremot det högre syftet, som väl före
trädesvis borde med dem eftersträfvas, »för-
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mågan att på ett kort, bestämdt och har
moniskt sätt behandla ett ämne och ut
trycka sina tankar, i allt för ringa mon 
torde vara uppnådd». Den samma öfver- 
tygelsen uttrycktes också af den klassiska 
sektionen vid läraremötet: dessa män, hvilka 
hvarken kunna misstänkas för brist på er
farenhet eller benägenhet att underskatta 
vigten af det läroämne de hafva sig anför- 
trodt, voro öfverens derom, att knappheten 
af den nu varande undervisningstiden ej 
gör det möjligt för läraren att med till
börlig noggranhet fästa sig både vid det 
språkliga elementet oeh vid innehållet i de 
klassiska arbeten som vid läroverken stu
deras. För den högre andliga daning som 
med dessa studier åsyftas, synas derför 
skolmannen sjelfva erkänna att det myckna 
arbete som på dem nedlägges icke är frukt
bärande, och frågan är, om icke den blott 
och bart grammatiska formbildningen, som 
är idealet för den gamla klassiska kon
servatismen, kan vinnas med vida mindre 
tidsspillan. Kanske hade lektor Billing 
icke så orätt, just med afseende på under
visningen i de döda språken, då han ytt
rade, att om öfveransträngning är liktydligt 
med en förbrukning af kraft på sådant 
hvarpå ej kraft borde användas i skolan, 
så var han öfvertygad att en öfveransträng
ning der förefinnes.

Vi skynda att erkänna att vi citerat denne 
talares ord i en annan mening än den 
hvari de begagnades : han ansåg nemligen 
att öfveransträngningens befintlighet be
rodde derpå att för många undervisnings
ämnen ingå i skolkursen, och sådana som 
ej nödvändigtvis höra dit. Flere talare 
voro också deri ense med honom. Men 
hvilka dessa ämnen voro, som borde ut
gallras ur skolplanen, derom rådde något 
olika tankar, och då en af lektorerna från ett 
elementarläroverk i mellersta Sverige önskade 
borttagandet af allt som kunde hänföras 
till fackstudier, nemligen kemi, filosofi, 
fransk skrifning, och dertill lade dogmatik, 
hebreiska och kyrkohistoria, möttes hans 
framställning nära nog med indignation. 
Vi skola icke denna gång något vidlyfti
gare inlåta oss på denna grannlaga fråga, 
till hvars närmare utredning vi nog en 
annan gång torde återkomma, men vi till
låta oss likväl att uttrycka vår förvåning, 
att ett så enkelt förslag kunde framkalla 
så mycken ovilja. Hvad hebreiskan angår, 

så är detta för elementarläroverket i hög 
grad onaturliga läroämne bortfallet åtmin
stone vid ett af dem, utan att detta deraf 
tagit någon andlig skada. Beträffande der- 
emot dogmatiken, så skulle vi vilja fråga, 
om det finnes någon enda yngling, må
hända med undantag för dem som blifvit 
bestämda för den presterliga banan, som 
betraktar detta läroämne annat än med 
olust. En lektor i teologi uttryckte den 
åsigten att vid en inskränkning i skol- 
kurserna dogmatiken sist af alla borde 
komma i fråga: det vore ju så vigtigt för 
hvarje bildad person att åtminstone känna 
ytterlinierna af den vetenskapliga formen 
för trosläran. Vi skulle villigt medgifva 
riktigheten af detta skäl, om den teologi 
som i skolorna föredrages vore något mer 
anlagd på att uppvisa gången af de kritiskt 
dogmatiska undersökningarna än att in
skärpa den gamla ortodoxiens grundbegrepp 
i deras ensidigaste form. Få föräldrar bry 
sig om att erfara, hvilka läror under denna 
titel inhemtas af deras barn i afseende på 
de bibliska skrifternas ovilkorligt bindande 
auktoritet, deras författares inspiration, ho- 
mologumena och antilegomena, Christi ned
stigande till helvetet, hans homousi eller 
homoiusi, sakramentens betydelse, och några 
andra af Augsburgiska bekännelsens hufvud- 
punkter, men säkert skulle många af dem 
blifva öfverraskade att erfara, huru olika 
denna teologi är den nyare protestantiska 
teologien i andra länder. Ungefär det sam
ma gäller om läsningen af Nya Testamen
tet på grekiska, hvarmed afsigten väl borde 
vara att gifva de unga sinnena möjlighet 
att forska och döma för sig sjelfva. Så
som man hör denna undervisning här och 
der bedrifvas, måste man i sanning kom
ma på den föreställningen att den snarare 
afser atfinprägla hvad menniskor för tre hun
dra år sedan trodde sig böra finna i den 
heliga urkunden, än hvad språkforskningen i 
våra dagar deri funnit och oupphörligt finner.

Vi upprepa emellertid hvad vi nyss ytt
rade, att vi endast tillfälligt berört frågan 
om dogmatikens lämplighet såsom skol
ämne, och vi skola för tillfället icke vidare 
dermed sysselsätta oss. Diskussionen vid 
mötet gaf en försmak af de svårigheter som 
skola uppstå, när det en gång på grund 
af läroverkskomiténs utlåtande kommer i 
fråga att utesluta det ena eller andra af 
de ämnen som nu ingå i skolplanen. Sna-
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rare torde man vilja införa flere, och att 
döma af det nästan enhälliga nej hvarmed 
man besvarade den frågan vid mötet, huru 
vida fördelarne af tyska språkets och na- 
turalhistoriens afslutning med sjette klassen 
visat sig vara så stora, att de måste anses 
öfverväga de olägenheter som åtfölja denna 
anordning, lärer det blifva allvarsamt yr- 
kadt att undervisningen i dessa båda läro
ämnen skall fortgå hela sjunde klassen 
igenom. Äfven de som eljest icke ville 
höra talas om tillvaron af någon öfver- 
ansträngning erkände att om den funnes, 
så vore det slutet i sjette klassen, just i följd 
af brådskan med afslutningen af dessa båda 
undervisningsämnen. Ett egentligt svar på 
första frågan, som angick öfveransträngnin- 
gen och dess förmodade anledningar, skulle 
icke formuleras utan anses ligga i den 
förda diskussionen. Efter hvad vi af de 
redogörelser som varit oss tillgängliga tycka 
oss kunna sluta, fans der en viss obenä
genhet att erkänna saken såsom ett faktum, 
men en ännu större obenägenhet att öppet 
förneka den. Lunds Veckoblad, som åt 
läraremötet egnat en följd af högst läs
värda uppsatser, torde komma sanningen 
ganska nära i sitt yttrande : »Om vi skulle 
våga försöket att ur denna diskussion hemta 
ett svar, som i någon mon stode till sam
man med frågan om öfveransträngningen, 
måste det blifva, att en inskränkning i äm
nenas antal är mindre nödig än en be
gränsning af deras omfång, och att så väl 
det ena som det andra är förenligt med 
läroverkets i skolstadgan angifna ändamål, 
men deremot oförenligt med de flesta lä
rares nit och intresse för sina egna ämnen».

Vi lägga vigt på detta uttalande derföre 
att en läroverksreform nu mera svårligen 
kan göras i direkt strid med önskningarna 
och åsigterna hos flertalet af lärarne. Alltså 
ingen inskränkning i antalet af ämnen, men 
en begränsning af kurserna, så vidt den 
icke är oförenlig med lärarnes nit och in
tresse. Och hvilka ämnen skulle i be
gränsningen kunna ske? Icke i matematik 
eller klassiska språk, säger oss. författaren 
i Pedagogisk Tidskrift, der fordringarna 
äro alldeles för små redan, icke heller i 
naturvetenskaperna, så vida läroverkens 
elever skola kunna beredas att följa aka
demiska föreläsningar. Något af de lef- 
vande språken skulle kunna eftergifvas, men 
hvilket? Den ene behöfver nödvändigt lära 

ett, den andre ett annat? Kanske i dog
matik och kyrkohistoria; man kan tör hända 
inknappa något på definitionerna af »Guds 
egenskaper» eller på kätteriernas häfder, 
men detta hjelper icke långt, äfven om 
dertill hela den så kallade filosofien sattes 
på indragningsstaten. Hvad som inhemtas 
af historia och geografi är icke mer än 
som ovilkorligen hörer till våra dagars for
dringar på allmän bildning, utan snarare 
mindre, så att deraf kan ingen ting efter
skänkas. Med ett ord, hvart man vänder 
sig klippor: ämnenas antal kan man icke 
inskränka — snarare borde det ökas — 
och deras mått vill man icke inskränka, 
äfven om man kunde. Vi tro icke heller 
att detta kan ske utan att förlänga kursen 
vid universiteten lika mycket som den för
kortas vid elementarläroverken, och — hvad 
ännu mycket betänkligare är ■—■ neddraga, 
de förra i de senares verksamhetssfer, för
vandla dem till elementarskolor.

Vi veta blott ett sätt, och vi äro öfver- 
tygade att det måste komma en gång, så 
mycken rysning det än må ingifva de 
stränga skolmannen: det är en större val
frihet för lärjungarne i de båda högsta 
klasserna, så att hvar och en kan, full
ständigare än nu, bereda sig för den aka
demiska undervisningen i de ämnen han 
behöfver inhemta och slippa att behöfva 
belamra sig meden hop onödiga lexor i 
sådana med hvilka han aldrig tänker vi
dare befatta sig. Vi tro icke att skolan i 
längden kan befatta sig med att gifva en 
allmän eller »harmonisk» bildning, som 
skulle sträcka sig till hela den dogmatiska 
vetenskapsmassan, d. v. s. allt hvarom man 
i hvarje ämne blifvit ense; harmonien lig
ger i en sund uppfattning af ett eller några 
ämnen, som man behöfver veta, icke i en 
elementär bekantskap med dem alla. Äfven 
vi hafva någon tid delat den föreställnin
gen att »linierna», d. v. s. den klassiska 
och den reala, borde skiljas på särskilda 
läroverk, men vi hafva mer och mer kom
mit till den öfvertygelsen att om det nå
gonsin med fördel kunnat ske, så är det 
åtminstone nu mera för sent, och vi be
fara högligen att hela realismen i sitt när
varande skick — den är ju, såsom vi förr 
en gång sökt ådagalägga, endast en huma
nistisk eller litterär skola, ehuru baserad 
på lefvande i stället för på döda språk — 
är af det allmänna tänkesättet dömd till
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undergång. De endast på realsidan fullstän
diga elementarläroverken äro i försvinnan
de, emedan ingen kommun är med dem 
belåten ; det återstår endast ett, ocb äfven 
detta sträfvar efter komplettering med de 
klassiska ämnena. Till undergående af mo- 
genhetspröfningen voro denna vår anmälda 
667 ynglingar, livaraf endast 67 realister. 
Det är eget att iakttaga proportionen mel
lan klassiska och oklassiska vid några af 
de största läroverken: i Upsala 26 : 2, i 
Linköping 39 : 1, i Örebro 25 : 3, i Göte
borg 23 : 7, i Carlstad 17:1. I Nyköping 
voro 12, i Vesterås 19, i Vexiö 24, i Lund 28, 
i Jönköping 35 och i Kalmar 20 klassiska 
examinander anmälda men ingen enda 
realist. Dessa siffror äro talande: realis
men är död, utan tvifvel derföre att man 
funnit den vara endast och allenast en 
understucken humanism.

Hvarje folk som vill räknas till de bil
dade har skyldighet att jemte de öfriga del
taga i det höga värfvet att föra odlingen 
framåt, och den ofta citerade författaren i 
Pedagogisk Tidskrift yttrar i detta afseende 
lika vackert som sant: »Liksom i en dunge 
af ungskog endast de träd som kunna följa 
de öfriga i växten, och sålunda få vagga 
sina kronor i det oskymda solljuset, förmå 
bibehålla sig, så torde också endast det 
folk som i allmän bildning kan hålla sig i 
jemnhöjd med sina täflande grannar förmå 
bibehålla ett sjelfständigt vetenskapligt lif.» 
Hvad den klassiska lärdomen, i trots af 
dess trånga, otaliga gånger genomplöjd» 
område, ännu har att uträtta i den mensk- 
liga odlingens tjenst, derom hafva vi i en 

André
Det är ett af ett folks första och vack

raste pligter att, om än sent, göra rätt
visa åt förbisedda storheter. En sådan 
rättvisa har i Frankrike inom de sista åren 
af många bland dess mest framstående 
skriftställare blifvit gjord åt minnet af en 
bland dess ädlaste söner, på ett sätt som 
äfven utom Frankrike väckt uppmärksam
het och deltagande. Det är förmodligen 
icke många af våra landsmän som läst 
Chénier's poesier, och bland de urval af 
fransk litteratur som tid efter annan ut
kommit hos oss är det sällsynt att åter-

föreg.ående uppsats (n:o 3, s. 43 detta år) 
sökt lemna några antydningar. Ett folk 
af 4 millioner som med 600 om året för
ökar den klassiska lärdomens kämpar borde 
i sanning ställas i vetandets första led, i 
fall annars allt det som glimmar verkligen 
är guld, men detta är ty värr så långt ifrån 
förhållandet, att intet folk i Europa no
toriskt så litet bidrager till främjande af 
den klassiska språkforskningen som det 
svenska; det lefver nödtorftigt af de smu
lor som falla från den tyska filologiens 
rikt försedda bord. Det skulle i sanning 
vara förvånande lyckligt, om af dessa 600 
unge män, hvilka på latin och grekiska 
uppoffrat bästa delen af 9 eller 10 skolår, 
60 hafva af dessa studier mottagit ett verk
ligt bildande inflytande och 6 äro bestämde 
att i någon väsentlig mon föra detta ädla 
vetande framåt. Den som lefver om tjugo 
eller trettio år skall lätt märka, om ett 
enda af dessa sexhundra namn är för klas
sisk lärdom bekant utom Sveriges gränser. 
Vi fråga då ännu en gång, om förbruknin
gen vid våra läroverk af andliga krafter, 
hederliga ansträngningar ocb ekonomiska 
medel motsvaras af de upphunna resulta
ten? Den som med godt samvete kan be
svara denna fråga jakande bör med alla 
krafter arbeta emot hvarje reform i vår 
läröverkslagstiftning, men för den som icke 
kan det måste det vara angeläget att saken 
ses ända till botten, och att icke några 
välmenta men kraftlösa palliativer användas, 
med fara att förvärra det onda i stället 
för att afbjelpa det.

finna några af hans dikter. Men för hvar 
och en som har någon fullständigare be
kantskap med den franska litteraturen, är 
det icke obekant att Chénier var en af 
dessa skära stämmor som likt morgou- 
foglarne förebåda gryningen af en ny dag, 
och hans namn intager nu mera också 
jemte Victor Hugo, Lamartine, de Vigny 
och de Musset ett af hedersrummen bland 
grundläggarne af Frankrikes nya poesi. 
Såsom politisk person och offer för skräck
väldets sista blodsbragder har hans historia 
icke mindre betydelse: i tider af partiyra
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är det alltid moderationens män, de upp
lyste, försonlige och behjertade, som först 
falla offer för ytterlighetsidéerna. Efteråt, 
sedan sinnena blifvit lugnade och lidelser
nas våldsamhet lagt sig, ser man att det 
är just dessa klarsynta och hederliga an
dar som skulle hafva löst svårigheterna 
och fört verlden framåt; man skulle då 
gerna uppgräfva dem ur deras grafvar om 
man kunde, men man gör hvad man kan, 
samlar och offentliggör deras tankar, ren
tvår deras minnen och uppställer deras bil
der. Detta är hvad man gjort med Ché
nier.

Familjen de Chénier härstammade från 
en liten stad i Poitou, af hvilken den här
ledde sitt namn, och under många slägt- 
leder hade äldste sonen innehaft ett slags 
ärftlig befattning såsom intendent öfver 
bergverken i Languedoc. Louis de Ché
nier, fader till André och två andra söner, 
som äfven vunnit en viss märkvärdighet i 
franska revolutionens historia, öfverlemnade 
ädelmodigt åt sin syster det ringa arf han 
mottagit af sina förfäder och beslöt att i 
främmande länder göra sig en oberoende 
bana. Han inrättade sig i Konstantinopel 
och dref der till en början handelsafifärer, 
men öfvergick snart till den diplomatiska 
banan och ingick i franska beskickningen 
hos Porten. Här äktade han ett förnämt 
grekiskt fruntimmer af hög bildning, syster 
till mr Thiers’ far- eller mormoder — 
vi minnas ej rätt hvilketdera. Af detta 
äktenskap föddes den tredje sonen André 
den 30 oktober 1762. Han sändes med 
brödren Joseph till Languedoc, detta vackra 
och poetiska land, att uppfostras under vår
den af den faster åt hvilken fadren så rid
derligt afstått hela sin förmögenhet, till 
dess familjen några år derefter lemnade 
Orienten och bosatte sig i Paris, der deras 
hus snart bief en af samlingsplatserna för 
den tidens litterära storheter. Här möttes 
Voltaire och Rousseau, David och le Brun 
»den franska Pindarus», hvilken tidigt upp
täckte André’s poetiska anlag och med svär
misk vänskap slöt sig till den begåfvade 
ynglingen, som under sin utmärkta moders 
ledning hade förvärfvat en så omfattande 
bekantskap med den forngrekiska ålderdo
men, att han vid sexton års ålder var en 
mästare i det gamla Hellas’ språk och var 
fullt förtrolig med dess skalder, tänkare 
och historieskrifvare. Han hade fattat en 

djup vedervilja för det stora verldslifvet, 
dess intriger och dess egennytta, och han 
ville helst egna sig åt sina studier, men 
efter fadrens önskan ingick han först i ar
men och sedan i diplomatien, men han fort
satte allt jemt med stor ifver sina litterära 
och klassiska studier. Från denna tid här
stamma några imitationer af de grekiska 
idyllerna, om hvilka Villemain i sin histo
ria om franska litteraturen under adertonde 
seklet säger, att de äro liksom sidor slitna 
ur ett grekiskt manuskript, fastän skrifna 
med en modern penna.

För att återställa sin genom stränga stu
dier försvagade helsa gjorde han i sällskap 
med sina barndomsvänner, bröderna Tru- 
daine, en resa genom Italien, Grekland 
och Mindre Asien, samma färd som andra 
moderna författare, Lamartine, Byron, Chå- 
teaubriand osh så många andra sedermera 
beskrifvit och besjungit, men som då var 
ett friskt och nytt fält för poetisk inspi
ration. Chénier skref icke mycket men 
tänkte så mycket mer; man kan dock tyd
ligen spåra den inflytelse som det sydländ
ska sceneriet och de klassiska minnesmär
kena utöfvat på hans senare skaldskap. 
Starkast gjorde sig må hända detta infly
tande känbart på hans politiska tänkesätt; 
man vet huru den frihetsälskande ungdo
mens sinnen inspirerade sig af den romer
ska republikens exempel. I Neapel hörde 
han för första gången italiensk mijsik, och 
han beskrifver huru den nya sensationen 
jagade blodet till hans ansigte. »Men först», 
tillägger han, »låt mig tala om hvad som 
vigtigare är . . . Jag ilar till Forum, till 
senaten. Jag är omgifven af sublima skug
gor: jag hör Gracchernas, Bruti, Cincinnati 
och Catos röster. Jag ser palatset der 
Germaniens och hai.s hustru bodde. Död 
åt dem som säga att beundran för dessa 
gamla förebilder är en fördom, som icke 
vilja erkänna att dessa höga dygder, hvilka 
allena äro verkliga och beståndande, till
höra endast de länder der friheten är hem
mastadd. Hos utinam inter heroes tellus 
me prima tulisset. Ack, om jag lefvat i 
dessa tider! Men, o mina två vänner, mina 
följeslagare på färden! Jag kan icke ens 
önska att hafva lefvat i en bättre verld, 
der jag skulle hafva saknat eder. Gif- 
ve Gud att vi hade varit der till sam
man ; vi skulle hafva bildat ett dygdigare 
triumvirat än detta. Men låtom oss lefva
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så som dessa store män lefde då! Må lyc
kan behandla oss så som hon behagar: vi 
äro tre mot en emot henne.»

Han återkom till sin familj fullt åter- 
stäld till helsa och krafter, hvilka han på 
nytt egnade åt ihärdiga studier. Han ville 
omfatta hela verldens vetande, för att helga 
det såsom en tjenarinna åt poesien. Det 
var två sidor i Chénier's personlighet, hvilka 
med hvarje dag allt skarpare skilde sig, 
den ena en trogen återspegling af hans 
samtid, med dess frivola men behagfulla 
qvickhet, dess jagt efter nöjen och dess 
sorglösa lättsinne midt i förkänningen af 
politiska omstörtningar, den ena ett djupt 
och ensligt själslif, helt och hållet uppfyldt 
af sång, studier och meditation. Chénier 
har under namnet Camille besjungit en 
ungdomsflamma, och till hennes ära sam
mangöt han efter Villemain’s ord all skön
het han kunde upptäcka hos de gamle sån- 
garne, alla de hemliga tankar som uppstått 
hos honom under hans årslånga midnatts- 
vakor med den naturliga och behagfulla I 
abandon, denna uttrycksfulla enkelhet och 
friskhet i känsla, denna oskuldsfulla djerf- 
het, som bildar en så slående motsats till 
dessa dagars svulstiga och ordprålande 
poesi. Men kärleken till Camille var icke 
en passion utan ett tidsfördrif och en poe
tisk förevändning: Lycoris och Glycère, 
Amelie och Rose skymta ofta fram såsom , 
hennes rivaler.

Lifvet i Paris rörde sig den tiden i vilda , 
och icke alltid rena vågor; skalder, konst- i 
närer, vetenskapsmän, herrar och damer af 
stora verlden, sköna, snillrika, törstande 
efter nöjen och omvexling, i sysselsättning 
som i kärlek, bildade den behagfulla taf- 
lans rörliga förgrund, men luften var mät
tad af svafvelångor, som tydde på den and
liga jordbäfningens nära förestående utbrott. 
Förgäfves hade några år förut Voltaire lik 
en annan Jeremias profeterat hela det då 
varande samhällets undergång, med dess 
styrelse, seder, tänkesätt och civilisation. 
Det var för sent att se bakom sig, för ti
digt kan hända att se framför sig; derföre 
var det hvarje mans och qvinnas enda sträf- 
vande att glömma sig sjelf och allt om
kring sig i hvirfveln af yrande nöjen, så
dana som den oförbehållsamme Rétif de 
la Brétonne beskrifvit dem i sina vidlyf
tiga tidsmålningar. Han nämner uttryck
ligt Chénier och bröderna Trudaine såsom 

deltagare i dessa namnkunniga banketter, 
dessa nodes coenceque deitm, der allt hvad 
Paris hade skönt, snillrikt, lysande och lätt- 
färdigt var närvarande, der politiken debat
terades lika ifrigt som poesien, der, såsom 
en samtida författare säger, männen glömde 
allt utom sitt nöje, qvinnorna glömde allt 
utom sin skönhet. Chénier har i en elegi, 
som ickc kan återgifvas, knappast läsas, 
återgifvit intrycket af en bland dessa ystra 
nätter. »O Gudar», utropar han, »hvad 
skulle Camille säga om hon finge höra att 
jag vore der; hvilken storm, hvilka tårar, 
ehuru icke ens raseriet kunde förjaga väl
klangen af hennes stämma. Hvilka slag af 
hämdfulla armar, ehuru endast starka nog 
för kärlekens omfamningar.

Från denna period förskrifver sig en inta
gande elegi, Le jeune Malade, Den unge 
sjuklingen, och några fragment af den stora 
dikt, som efter förebilden af Lucretii De 
rerum Natura, skulle hafva omfattat hela 
verldssystemet i en framställning efter ti
dens mest framskridna vetenskapliga lära. 
Sådana voro hans sysselsättningar och pla
ner vid tjugofem års ålder. Ingen ting, 
skrifver han, är färdigt i dag, men allt kan 
blifva fullbordadt i morgon. Hans broder 
Joseph hade med brinnande ifver kastat sig 
på politiken, men André hade tid att vänta. 
Frihetens ideal lefde i djupet af hans själ, 
men det fick ännu endast gifva sig luft i 
gripande sånger. Familjen var långt ifrån 
rik, och fadren fordrade af sonen att han 
skulle egna sig åt den diplomatiska banan 
för att göra sig en ställning i lifvet. An
dré mottog i slutet af 1787 en plats vid 
den franska ambassaden i England och blef 
snart derefter utnämd till legationssekre
terare, men han kände sig olycklig, enslig 
och tillbakasatt i London, den engelska 
aristokratiens stolthet stötte honom lika 
mycket som det allvarsamma, beräknande 
och vinstgiriga lynnet hos medelklassen; 
hans lif förflöt ensligt och öfvergifvet, utan 
annat umgänge än några föga värdiga värds
husbröder. Hemlängtan och förkänslan af 
de stora händelser som stundade drefvo 
honom mot hans faders bestämdt uttalade 
önskan om våren 1789 åter till Frankrike, 
der han till en början lefde med sina böc
ker och sina ensliga tankar. Men revolu
tionen var då, såsom han säger, »full af 
verldens öden», och det dröjde icke länge, 
innan han kastade sig i det politiska lif-
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vets upprörda haf. Han, liksom sâ många 
andra ädla andar, hoppades då att den fri
het om hvilken han drömde, »friheten att 
tänka och skrifva hvad man vill», skulle 
komma af sig sjelf, utan offret af en enda 
droppe blod, ty han hatade monarkien lika 
djupt som han hatade slafveriet, och liksom 
han delade- sin tids idéer, delade han äf- 
ven dess ädla illusioner.

Chénier’s första steg på den politiska 
banan var att sluta sig till »La Société 
de 1789», denna mäktiga och lysande klubb 
som samlades i de praktfulla salarne i Pa
lais Royal och räknade bland sina med
lemmar de mest lysande, upplyste, sansade 
och högättade af det revolutionära partiet. 
Sällskapet ändrade efter någon tid sitt namn 
och kallade sig »Société des Amis de la Con
stitution».» Chénier bief, dess sekreterare 
och ledare af den tidning det straxt der- 
efter grundade för att bekämpa öfverdrif- 
terna af folkväldet, hvilka rédan då skym
tade i bakgrunden. Med hänförelse till- 
gifven republikens grundsatser, skilde han 
genast från början på det klaraste sin sak 
från deras som ville befläcka den med 
blod, och den ryktbara förklaringen till 
franska folket om dess verkliga fiender, 
som först offentliggjordes i sällskapets tid
ning men sedermera öfversattes på flera 
språk och spriddes såsom brochure bar 
André Chénier’s underskrift. Den tillvann 
honom mycket bifall och af den polska ko
nungen Stanislaus Leczinsky en lyckönsk- 
ningsskrifvelse jemte en hedersmedalj. Be
gynnelseorden i detta berömda dokument 
torde ännu efter 83 år kunna omläsas med 
deltagande, om icke med beundran:

När ett stort folk, som åldrats i felsteg och 
vanvårdnad, utledset vid elände och förtryck, 
omsider vaknat ur sin långa letargi och ge
nom en rättmätig och laglig resning åter in
träder i sina rättigheter, omkullstötande och 
öfverändakastande den sakernas ordning som 
våldfört alla dess rättigheter, kan det icke 
hoppas i ett ögonblick finna sig lugnt och 
ledigt hemmastadt i den nya ordning som må
ste efterträda den gamla. Den starka stöt en 
så stor massa mottagit kommer henne att vackla 
och darra en stund innan hon befinner sig i 
jemvigt. I dessa tider af öro upptändes hvarje 
mensklig lidelse, och då de flesta menniskor 
hafva starka lidelser och svagt förstånd, måste 
de alla önska göra någon ting, ehuru för ögon
blick utan att veta hvad som bör göras ; och 
de göra sig på detta sätt beroende af några 
förslagna skurkar, hvilka den vise följer med 
sina ögon, spanande hvart de må vända sig, 
anmärkande deras förehafvanden och deras 

rådslag, för att slutligen blotta de egennyttiga 
bevekelsegrunder som drifva dem alla, och 
brännmärka dem såsom fiender till det all
männa bästa.

Han förklarade att revolutionen var rätt
vis och måste segra med hederliga vapen; 
frihetens verkliga fiender voro just de som 
ville upprätta ett hatadt och orättfärdigt 
tyranni. De som rådde till våldsamheter 
skonades icke i detta dokument, som lem- 
nade klokheten långt ur sigte:

Jag sätter min glädje i att förtjena heder- 
liga mäns aktning genom att blott ställa mig 
för dessa ur gatsmutsen uppsprungna nidin- 
gars hat och förföljelser. Jag har demaskerat 
dessa* orostiftare, och jag har- trott mig tjena 
frihetens sak med att befria henne från deras 
pris. Om, såsom jag ännu hoppas, de skola 
duka under för det sunda vettet, skall det 
vara ärofullt att hafva om än aldrig så litet 
bidragit till deras fall. Om de triumfera, så 
äro dessa män sådana af hvilkas händer det 
är bättre att mottaga döden än mottaga om
famningar såsom vänner och kamrater.

Manifestet blef kallt emottaget äfven af 
vännerna, medarbetarne drogo sig till baka, 
och tidningen upphörde att utkomma. Sjelf 
qvarstod Chénier visserligen såsom ledamot 
i sällskapet men höll sig på .ett visst af- 
stånd. Kanske icke utan all saknad ut
ropar han: »Jag känner afsmak vid men
niskor och ting; okänd och fattig, men 
nöjd att vara det, tillbringar jag min tid 
i enslighet, studier och vänners umgänge». 
Han höll sig strängt skild från det parti 
som hade makten, men ändå besjöng han 
i glödande sånger republikens triumfer. 1 
slutet af 1791 framstälde han sig såsom 
kandidat till nationalförsamlingen men lycka
des deri lika litet som i sin anhållan att 
bli utnämd till franskt sändebud i Schweiz. 
Följande året var han fullt uppe i politi
ken och skref i det moderata bladet Jour
nal de Paris ljungande artiklar mot vålds
männen, hvilka upptogos i le Moniteur af 
brödren Joseph, som under tiden hade 
slutit sig till jakobinerna. Denna broder
tvist förbittrades ännu ytterligare af en an
nan händelse. Några soldater af schweizer- 
gardet hade två år förut blifvit dömda till 
galererna derför att de deserterat och bort
stulit regementets kassa. De fiugo nu efter
gift af straffet, och jakobinerna gåfvo dem 
en fest, i hvilken municipalitetet var äre- 
förgätet nog att deltaga. Chénier anföll 
denna politiska cynism i några ljungande 
artiklar och hymner till schweizarne i
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Château-vieux. Sâ länge det ännu fans eu 
fri press försvarade han oförskräckt hvarje 
oskyldigt offer, och det fans icke en för
rädare, en blodtörstig stämplare, hvars namn 
han icke prisgaf åt det allmänna föraktet. 
En afgjord motståndare till konungen, så 
länge denne hade makten, egnade han åt den 
fallne monarken all den aktning olyckan 
bjuder. Efter konungens tillfångatagande 
och undertryckandet af hvarje fri diskus
sion upphörde äfven Chénier’s publicistiska 
verksamhet, men hau hade utbedt sig att 
få uppsätta försvarsskrifterna för konungen, 
och skref, äfven sedan Ludvig XVI blifvit 
dömd till döden, en ädel och rörande appell 
till folketj ehuru konungen icke kunde för
må sig att begagna den. Efter Ludvigs 
död strömmade gatorna af blod, och hvar 
och en som kunde det undvek Paris såsom 
en pestsmittad stad, men Chénier ville ej 
öfvergifva den, och familjen måste med 
halft våld förmå honom att i Versailles 
söka en tillflykt undan de faror af hvilka 
han var hotad. Här grep han å nyo med 
ifver till sysselsättningen med sina böcker, 
diktade poemer och författade lärda noter 
till grekiska texter. Brödren Joseph var 
deputerad för det distrikt der han fann sitt 
gömställe; all politisk fiendskap var nu 
glömd, och André dedicerade till honom 
sin tragedi »Brutus och Cassius».

Om Camille, såsom vi sade, endast var 
en ungdomsdröm eller en fantasi, så mötte 
han här en varelse, som skulle blifva hans 
lefnads stora passion. Madame Pourrat, 
en af tidens för skönhet, behag och esprit 
mest berömda damer, hade från det vilda 
lifvet i Paris dragit sig till baka till sitt 
landtgods vid Versailles med sina två döttrar. 
Den yngre af dem, madame Laurent Le- 
coulterne, hade ärft alla sin moders inta
gande egenskaper. Hon var på en gång 
en älskande maka och en pligttrogen mo
der, och det ideala vänskapsbandet med 
Chénier kränkte icke dessa äldre pligter, 
men hon blef för honom hvad Vittoria 
Colonna var för Michael Angelo, Beatrice 
för Dante, Leonora för Tasso, en källa till 
djupa och fromma inspirationer. Från 
denna period förskrifver sig det skönaste 
af alla hans poemer, odet till Versailles, 
om hvilket en kritiker säger att det i sin 
sublima skönhet och sin fina rytm står en
samt i Frankrikes, i hela verldens litteratur. 
Oöfverträfflig synes oss i synnerhet följan- 

■ de jemförelse mellan förr och nu, som vi 
anföra i original, emedan den trotsar hvarje 
försök till öfversättning:
Les chars, les royales merveilles,

Des gardes les nocturnes veilles, 
Tout a fui: des grandeurs tu n’es plus le séjour:

Mais le soleil, la solitude,
Dieux jadis inconnus, et les arts et l’étude 

Composent aujourd’hui ta cour.
Hans lif förflöt här i oblandad lycka; 

de båda älskande lefde om i en renare ge
stalt hvad Boocacio beskrifver i sin Deca- 
merone. Skada blott att återljudet af hän
delserna i Paris skulle tränga sig in i den 
sälla fristaden:
Mais souvent tes vallons tranquilles,

Tes sommets verts, tes frais asiles, 
Tout à coup à mes yeux s’enveloppent de deuil.

Je vois errer l’ombre livide
D’un peuple d’innocents qu’un tribunal perfide 

Précipite dans le cercueil.
När Marat föll för Charlotte Corday’s 

dolk, kunde Chénier icke återhålla sin be
undran, och ur hans penna flöt ett af dessa 
oden, i hvilka skalden glömmer konsten 
för att vara endast medborgare, men som 
genom frånvaron af all konstnärsiutention 
endast blifva desto skönare konstalster. 
»Du ensam», utropar skalden, »var en man: 
du har hämnats menskligheten, medan vi, 
omanlige, känslolöse, en oskälig hjord af 
veklingar, endast upphäfde klagorop såsom 
qvinnor. ty våra darrande händer voro för 
svaga att gripa ett vapen».

Robespierre, sjelf ett stycke poet sådant 
det var, glömde ej Chénier’s skaldestycken, 
och den litterära rivaliteten verkade en 
djupare fiendskap än till och med det po
litiska hatet, så illa än både han, Collot 
d’Herbois och de andra välfärdsmännen 
blifvit hemsökta af hans mördande satirer. 
Chénier hade oförsigtigtvis vågat sig in till 
Paris om våren 1794, och då Pastoret, en 
af hans politiska vänner, blifvit fängslad, 
begaf han sig till familjen för att betyga 
den sitt deltagande. Här träffades han af 
ett band soldater, som förklarade att han 
var en bland de sex tusen »misstänkte» och 
släpade honom med sig. Befälhafvaren vid 
Luxembourg-fängelset ville icke mottaga 
honom utan en formlig arresteringsordre, 
men fängelsedirektören i Saint-Lazare var 
liberalare. Samtidigt greps äfven hans äld
ste broder Sauveur. Familjen var utom sig af 
förfäran, och den gamle fadren rusade upp i 
välfärdsutskottet för att begära sina oskyl-
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diga söners frihet. Barrère, en gammal 
vän till familjen, lofvade att uppfylla hans 
önskan, men följande dagen bief André’s 
namn infördt i fängelseregistret. Joseph 
gjorde hvad han kunde för att befria ho
nom, men förgäfves.

Saint-Lazare hade varit ett gammalt klo
ster. Ofver porten lästes på en svart mar- 
mortafla i hvita bokstäfver republikens 
motto: »Enhet och odelbarhet, jemlikhet, 
broderlighet eller död». Aldrig hade den 
franska karakteren, med dess sorglösa gläd- 
tighet, dess jagt efter nöjen och dess döds
förakt, uppenbarat sig tydligare än inom 
fängelsemurarne. I Saint-Lazare träffade 
Chénier samma sällskap — och ungefär 
samma sällskapston — som han var van 
att finna i modrens salon, samma perso
ner, samma konversation, tidsfördrif, kärleks
intriger och frivolitet. Lefnadssättet inom 
fängelserna var den tiden ganska fritt: alla I 
beqvämligheter som kunde fås för pennin
gar stodo till fångarnes förfogande. Och ! 
i dödens grannskap sparade ingen på pen
ningar; de rike betalte för de fattige. Hela 
lifvet liknade en fashionabel salon: borden 
dignade under dyrbara serviser och yppiga 
rätter, qvinnorna klädde sig såsom alltid, 
poeterna feciterade sina verser, musik- 
älskarne gåfvo konserter, baler och lekar 
hörde till ordningen för dagen. Alfred de 
Vigny har i sin bok Stello ou les diables 
bleus gjort en gripande skildring af detta 
ystra lif på brädden af en öppen graf och 
gifvit oss ett begrepp om arten af dessa 
sällskapslekar. En af de mest omtyckta 
var guillotineleken. Några stolar stäldes 
så att de skulle föreställa den fruktans
värda estraden; en del af sällskapet före- 
stälde turvis, domare och bödlar, medan de 
öfriga spelade delinqventer. Hvar och en 
besteg i sin ordning den symboliska upp
höjningen, under skratt, anmärkningar, 
hvissling och applauder, allt efter det be
hag och den värdighet hvarmed aktörer 
och aktriser spelade sina roler. En storm 
af åtlöje helsade ett misslyckadt försök att 
röra sig ledigt och säkert, en storm af hand
klappningar och bifallsrop en fulländad 
pose, en lagom lyftning af klädningen för 
att icke snafva. Stundom kunde en fång
vaktare med ohygglig humor komma till 
hjelp med någon dittills okänd detalj, för 
att göra illusionen fullständig. De unga 
flickorna voro de öfverdådigaste; deras 

skämt, koketteri och nyfikenhet ville aldrig 
taga ända. Om en stund kommo de som 
genomgått ceremonien till baka såsom vål
nader, insvepta i lakan och borddukar, för 
att berätta hvad de sett »på andra sidan» 
och profetera de orättfärdiga domarnes 
öden. Tid efter annan utkallades någon 
af sällskapet för att upplefva på allvar 
hvad han nyss genomgått på skämt. En 
vänlig blick, en handtryckning och gycklet, 
skrattsalvorna, bifallsropen fortgingo, såsom 
om ingen ting passerat.

Man kan tänka sig huru detta lif måste 
verka på ett skaldesinne såsom Chénier’s, 
men om det hade sina fasor, så hade det 
äfven sin glädje; der var målaren Suvée, 
der voro bröderna Trudaine, der voro en 
mängd af ädla, sköna och behjertade qvin- 
nor att gifva hänförelse åt lifvet. Det> var 
en af dessa, den unga hertiginnan af Fleury, 
bättre känd under namn af mademoiselle 
de Loigny, som i synnerhet tilltalade hans 
poetiska sinne; hennes ungdom —hon var 
blott sexton år —■ hennes skönhet, qvick- 
het och barnsliga förskräckelse för döden 
inspirerade honom den vackra sången »La 
jeune Captive». Se här ett par strofer: 
Est-ce à moi de mourir ? Tranquille je m’endors 
Et tranquille je veille, et ma veille aux remords,

Ni mon sommeil ne sont en proie.
Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux; 
Sur des fronts abbattus mon aspect dans ces 

lieux.
Ranime presque de la joie.

O mort, tu peux attendre; éloigne, éloigne-toi ! 
Va consoler les coeurs que la honte, l’effroi,

Le pâle désespoir dévore.
Pour moi Palès encore a des asiles verts, 
Les amours des baisers, les muses des concerts,

Je ne veux pas mourir encore.
Chénier »ville icke heller dö» : han hade 

så mycket att göra. Han arbetade out
tröttligt på sina poemer, som han måste 
omskrifva ur minnet och redigera på små 
papperslappar, hvilka smögos bland hans 
smutsiga linne, som hemskickades till fa
miljen för att tvättas. Emellanåt skref 
han ljungande artiklar mot Robespierre och 
konventet; man hittade äfven bland hans 
papper ett slags politiskt testamente. Tre 
månader hade hans fängelse redan varat, 
då fadren gjorde ännu ett förtvifladt för
sök hos Barrère att utverka hans frihet. 
Denne svarade honom kallt: lemna mig 
nu; om tre dagar skall er son komma ur 
Saint-Lazare. Han kom ut, men för att in-
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ställas inför tribunalet, hvars dom var gifven 
på förhand. Han var ju rojalist, en vän till 
»Gapet och hans familj», en fiende följaktli
gen till republiken, och dertill hade han ju 
hånat festen för schweizergardet. Domen 
skulle verkställas genast. Två dagar senare 
föll Robespierre; han hade då varit räddad. 
Det var i väntan på vagnarnes ankomst 
om morgonen den 7 Thermidor — 25 juli 
1794— som han skref den lilla rörande 
sången:
Comme un dernier rayon, comme un dernier 

zéphyre
Anime la fin d’un beau jour,

Au pied de l’echaffaud j’essaye encore ma lyre: 
Peut-être est-ce bientôt mon tour,

Peut-être avant que l’heure, en cercle promenée 
Ait posé sur l’émail brillant

Dans les soixante pas où sa route est bornée, 
Son pied sonore et vigilant,

-Le sommeil du tombeau pressera ma paupière ! 
Avant que de ces deux moitiés

Ce vers que je commence ait atteint la dernière, 
Peut-être en ces murs effrayés

Le messager de mort, noir récruteur des ombres, 
Escorté des infâmes soldats,

Remplira de mon nom ces longs corridors 
sombres.

Ändtligen klockan sex på aftonen körde 
de tunga kärrorna fram på fängelsegården; 
qvinnor och unga flickor uppmuntrade hvar
andra: hvad var det väl värdt för männen 
att se sorgsna ut? Han steg upp och fick 
sin plats på samma bänk som hans vän 
skalden Roucher. »Att dö, att dö, och 
ändå hade jag något här!» utropade Chénier 
pekande på sitt hufvud. Lugnt upprepade 
de båda vännerna under resan till af- 

rättsplatsen vexelvis de vackra verserna i 
början af Andromache, som prisa vänska
pens lott. En blick, en vänlig disput 
hvem som skulle stiga fram först, för att 
blifva sparad smärtan att se den andres 
hufvud falla för bilan, och allt var öfver.

Joseph Chénier’s minne har länge varit 
fläckadt af misstanken att hafva bidragit 
till brödrens död, men senare undersöknin
gar hafva fullkomligt befriat honom från 
denna förfärliga tillvitelse. Ett hade han 
dock att förebrå sig, att han ej samlade 
och utgaf André’s litterära qvarlåtenskap ; 
endast två skaldestycken hade blifvit tryckta 
under hans lifstid. Efter hand letade sig 
kortare bitar och fragment fram till all
mänheten, men först tjugofem år efter hans 
död utkom den första någorlunda fullstän
diga upplagan, ehuru äfven i den mycket 
af det knappa arfvet är uteslutet, för att 
icke skada det höga anseende som redan 
då omgaf detta skaldeminne. Sedan den 
tiden hafva flere upplagor sett dagen, och 
Chénier’s skaldeskap har varit föremål för 
talrika uppsatser af Frankrikes första pen
nor, hvilka täflat att deri upptäcka dessa 
renare och högre tankar, denna ädlare 
konstnärlighet, detta paullo majora cana- 
mus, som föregick den franska poesiens 
pånyttfödelse ur en tid af blod och fasor. 
Chénier har skrifvit ganska litet, men nog 
för att gifva oss en aning om hvad han 
skulle hafva blifvit med en längre lifstid 
än trettiotvå år. Hans lefnad, som hans 
död, öfvergår dock i skönhet de skönaste 
af hans dikter.

Blick på pressen.
I anledning af de stora, till 11| mil

lioner rdr uppgående leveranserna från 1 
stats- till riksgäldskontoret af statsver
kets öfverskottsmedel innehåller Nya Dag
ligt Allehanda för den 9 augusti en upp
sats, som går ut på att uppvisa befintlig
heten af en väsentlig lucka i riksgälds- 
kontorets reglemente, hvarigenom fullmäk
tige äro beröfvade möjligheten att till lägre 
ränta mottaga inom landet ledigt penning
kapital och derför uppköpa svenska statens 
i utländskt mynt utstälda obligationer, 
hvarigenom en kapitalvinst skulle uppstå, 
utom den fördelen att den utländska skul

den minskades. Det är icke vår afsigt att 
undersöka, huru vida med de noteringar 
som egt rum sedan 4-procentslånet upp- 
lades, en så betydlig fördel verkligen skulle 
uppkomma, men gerna medgifva vi riktig
heten af vår samtidas anmärkning att full
mäktige äro bundna af allt för småaktiga 
instruktioner, och ingen skulle hellre än 
vi se att dessa riksdagens och folkets för
troendemän behandlades med större verk
ligt förtroende. Fråga är emellertid, om 
icke, ifall konjunkturen efter noggranna 
beräkningar visar sig fördelaktig för en 
sådan operation som den ofvannämda, §



— 526 —

102 i reglementet, som ålägger fullmäktige 
»att omsorgsfullt vårda och befrämja detta 
verks rätt, säkerhet och förmon», skulle 
kunna anses medgifva fullmäktige att till 
undvikande af ränteförluster göra uppköp 
af Thalers-lånen, om riksdagens revisorer, 
hvilkas råd och yttranden de enligt § 105 
ega att begära, om föreskrifter för behand
lingen af vissa ärenden saknas eller befin
nas mindre lämpliga, tillstyrkte en sådan 
åtgärd. Andamålsvidrigheten af riksgälds- 
kontorets liksom rikbankens styrelses orga
nisation, har så ofta blifvit ådagalagd, att 
vi här icke skola derom orda. Likväl har 
ett stort framsteg gjort sig gällande i valet 
af fullmäktige sedan de gamla ståndsriks- 
dagarnes dagar, och kanirarne göra onek
ligen större afseende på affärsskicklighet j 
än på så kallade riksdagsmeriter. Att äfven 
i det afseendet ännu kan återstå åtskil
ligt att önska, vilja vi icke neka, med för
bättringen från fordom är i ögonen fal
lande.

Med anledning af denna uppsjö på pen
ningar i riksgäldskontoret framställer Alle
handa följande betraktelser:

Utan tvifvel hafva våra läsare liksom vi med 
synnerlig tillfredsställelse tagit del af dessa 
uppgifter. Icke som skulle en stor varuimport 
och en stark bränvinsförbrukning eller till
verkning vara något i och för sig hugnande, 
snarare motsatsen, utan emedan de denna gång, 
liksom de utbetalda undsättningsmedlen, äro 
indirekta bevis på en stor export samt på en 
stor och lönande produktion. Det torde dock 
förtjena undersökas, om icke bland de impor
terade varorna finnas några, kanske många, som 
till lika godhet och till samma pris kunde till
verkas inom landet eller ersättas af inhemska 
alster, en undersökning desto mera på sin plats | 
nu, som kapital finnas att tillgå i öfverflöd 
och till relativt godt pris. För vår del skulle j 
vi ingalunda sörja öfver, om tullinkomsterna ’ 
för diverse väfnader af möjligen brokiga och i 
vackra mönster, men för öfrigt af mycket för
gänglig beskaffenhet, eller för viner eller för 
konjak, rom och arrak o. s. v., ja till och I 
med för socker och tobak ginge betydligt ned 
derför, att inhemska produkter ersatte de ut
ländska eller att förutseende och klok spar
samhet lade samma band på njutningsbegäret

under de goda dagarna, som en hård nödvän
dighet gjort under de dåliga. Rättvisan for
drar imellertid det erkännandet, att denna 
nödvändighets lärdomar ingalunda blifvit bort
glömda och att kapitalbildningen går hand i 
hand med den ökade konsumtionen.

Den undersöknihg vår samtida förordar 
borde enligt vår åsigt äfven omfatta den 
frågan, huru vida de nu importerade va
rorna äro just de på hvilka inhemsk före
tagsamhet med största fördel kan riktas. 
Visar det sig då att svenskt arbete och 
kapital till större vinst för de enskilde, och 
följaktligen äfven för det allmänna kunna 
sysselsättas med frambringande af våra 
stora stapelartiklar än med förfärdigande 
af de der brokiga- väfnaderna, så vore det 
mycket ovist handladt af våra landsmän 
att befatta sig med denna senare tillverk
ning. Hvad lyxen angår och den stora 
förbrukningen som ger höga tullinkomster, 
så är den i sig sjelf intet absolut godt 
liksom ieke heller något absolut ondt; allt 
beror af dess förhållande till produktionen. 
Men om ett folk vill exportera, så måste 
det ju äfven importera, ty annars hafva icke 
våra utländska kunder något att köpa de 
svenska varorna för, och är det önskvärdt 
att vi hafva en stor utländsk handel, kan 
icke denna upprätthållas genom ensidig 
exportöfvervigt. Den för alla menniskor 
nödvändiga sjelfbeherskningen kan nog öfvas 
på vigtigare föremål än försakelsen af thé, 
kaffe och socker, till och med viner och 
tobak, så att någon moralisk fördel icke 
ligger i afhållsamheten från dessa varors 
måttliga förbrukning. En annan sak är 
om det för vår nationella välfärd anses 
fördelaktigt att vi så vidt möjligt göra oss 
oberoende af andra, inskränka våra främ
mande affärsförbindelser, förbruka sjelfva 
vårt eget jern, våra trävaror, vår öfverlopps- 
spanmål och våra kreatur i stället för att 
utföra dem, och lefva på våra egna pro
dukter i stället för att införa utländska, 
men vi tro att hvarken sedlighet, välmåga 

I eller civilisation skulle dermed befrämjas.

Strödda underrättelser.
Olycksprofeter. Ingen ting är vau- I suckande längtan se till baka på dem. 

ligare än att få höra talas om de »gamla Allting, från en hederlig landthushållare 
goda tiderna», och träffa folk som med I till ett par stöflar, var då mera gediget
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eller, så att säga, bottenärligt. I denna 
gyllene tid gjorde en bonde sig en vad
malsrock, som räckte hela hans lifstid och 
sedan testamenterades till hans efterkom
mande. Det kan han icke göra nu. Fram
för allt är han icke den kloka, arbets- 
samma dagsverkare som han då var, och 
för det andra är klädet bara skräp i jem- 
förelse med det som dä plägade förfärdi
gas. Samma bonde var van att låta sin 
dräng arbeta från bittida på morgonen till 
sent på aftonen, och den senare var det 
oaktadt den muntraste och nöjdaste va
relse som någonsin andades här på jorden. 
Han är icke så nu. Han vägrar att binda 
sig för lifstiden och talar om högre aflöning 
och mindre arbete. Och så hafva frid och 
förnöjsamhet gifvit vika för missbelåtenhet' 
och oro. Den gamla tidens folk funno 
nöje i sitt arbete och räknade icke på om 
det räckte sexton, aderton timmar å rad. 
Nu anse de sig mycket misshandlade, om 
de äro bundna vid en sysselsättning åtta 
eller tio timmar om dagen. Då brukade 
de anse nöjet såsom slägt med brottet och 
endast till för okynniga pojkar, lika den 
som, om sagan är sann, slutade sin bana, 
såsom alla dylika sprättar, i galgen. Nu 
deremot gör man en vetenskap af jagten 
efter nöjen och drifver saken så långt att 
en stor del af befolkningen endast använ
des till att draga omsorg om dem. Då 
var nian måttlig i sina behof och enkel i 
sin smak. Nu är man slaf af lyxen och 
det förslappande tidsfördrifvet, för att icke 
säga lasten. Den naturliga följden var 
att våra förfäder voro friska, lyckliga och 
lefde länge, medan vi äro svaga, ynkliga 
och dö tidigt. Sådant är det olycksbådan
de tal som nödvändigt måste bana sig väg 
fram till den som hafver öron till att höra. 
Fins det någon sanning deri? Om vi lemna 
sägnen å sido, upphöra att fästa os's vid 
ytan i allmänhet och gå på djupet för att 
granska det verkliga förhållandet, så skall 
resultatet väl näppeligen utfalla så gynsamt 
för dessa våra ståtliga förfäder. Statistiken 
berättar oss att mord, röfverier och andra 
brott voro mera talrika förr i verlden än 
nu; att hänga folk var i den gamla goda 
tiden en helt vanlig sak, som väckte föga 
intresse; stocken och spöpålen voro före» 
mål med hvilka hvar och en var bekant, 
och somliga till och med mycket nära. Vi 
hafva befriat oss från de sista lemningarne 

af torturverktygen till stor förargelse för 
somligt beskedligt folk, och så vanslägtad 
har tiden blifvit att det icke ser så osan
nolikt ut att vi inom en ej allt för afläg- 
sen tidpunkt skola nedrifva den gamla 
vördnadsvärda institutionen — stupstocken. 
Att den gamla tidens folk var ett så nyk
tert slägte, är det endast få som hafva det 
modet att påstå, ty man vet att vid de 
höga ädlingarnas och herrarnes middagar 
var det icke alls sällsynt att några slutade 
med att redlösa falla under bordet, och be
traktar man deremot nu för tiden bönderna 
på våra salutorg, skall man icke utan orätt
visa kunna påstå att der finnas så många 
berusade som förr.

Det oaktadt fortfara klagovisorna öfver 
att nutiden är så olik de gamla goda 
tiderna. Man anför bland annat att det i 
våra dagar är svårare att taga sig fram i 
verlden och att den som har ett litet kapi
tal icke har samma utsigter som han hade 
förr. I det nittonde århundradet säger 
man, kan icke det trägna arbetet ensamt 
göra en man rik, utan förmögenhet vinnes 
genom att fördela och nyttja andras arbete. 
Detta är den lägre medelklassens rop, hvil- 
ken med förskräckelse ser, huru ofantligt 
mycket de stora kapitalisterna slå under 
sig. Dessa små frukta nemligen att de 
allesammans, om det får gå som det går, 
inom kort skola mista rättigheten att exi
stera och så utan barm hertighet bortsopas 
ur lifvet. A andra sidan deremot förklara 
de som hafva arbetsfolk att sköta, att ar- 
betarnes fordringar äro så öfverdrifna och 
deras duglighet så ringa att de skola förstöra 
landets industri och bringa den till förfall 
och undergång. Personer som i sin ung
dom voro vana att arbeta eri half gång till 
så länge som folk nu för tiden se med den 
största förargelse och förskräckelse på sträf- 
vandena att förkorta arbetstiden och ut
brista för hvarje framsteg i sorgsen klagan 
och dystra profetior, men de vilja icke för
söka att hejda strömmen; de hafva bättre 
förstånd; några år skola medföra ett anti- 
ciperadt sakernas tillstånd. Arbetsfolket 
skall icke varnas eller undervisas, utan må
ste uthärda följderna. En mycket kort tid
rymd skall visa, huru vida dessa olycks- 
profeter hafva rätt» eller orätt. För när
varande peka de triumferande på den om
ständigheten att allting stegras i pris, och 
att man för några år sedan fick en half
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gång till så mycket för en riksdaler som 
nu. Dervid glömma de olyckligtvis att 
folk som förr i verlden innehade samma 
ställning som olycksprofeterna sjelfva nu, 
på den tiden förtjenade färre riksdaler. För 
några år sedan var en man med ett par 
tusen riksdalers inkomst om året småför- 
mögen; nu är han en sparf ibland rof- 
foglar och har all möjlig möda i verlden 
att hålla skenet uppe. Men detta är icke 
någon mycket betydande omständighet, ty 
den bevisar endast att riksdalerns värde 
har fallit. Frågan är, om det finnes lika 
många personer i proportion till folkmäng
den nu för tiden som äro i stånd att lefva 
så som personer med ett par tusen riks
dalers inkomst då gjorde. Vi tro det. Man 
kan äfven fråga, om befolkningen i sin 
helhet är i stånd att förvärfva sig lifvets 
nödtorft och beqvämligheter i större eller 
mindre utsträckning nu än förr. Vi veta 
då mycket väl, att stadsinvånaren nu för 
tiden, om han sköter sig, kan förvärfva 
större välstånd än landtbon, men äfven 
denne senare behöfver aldrig sakna sitt 
bröd, och så var väl kanske icke alltid 
förhållandet förr. Olycksprofeternas starka 
punkt är likväl snarare frågan om hvart- 
hän vi komma än tingens närvarande till
stånd. Det finnes allt för mycket som är 
löst sammanhängande med det moderna 
samhället, för mycket skugga och för litet 
verklighet i allting. Det kan så vara. Men 
när allt kommer omkring, så finnes likväl 
ringa orsak till klagan och dyster miss
tröstan om framtiden.

Kanalen genom Panamanäset. Rö
rande denna kanal meddelas följande un
derrättelser: den föreslagna vägen befinner 
sig längs floden Atrato och går derifrån 
till Cupicaviken af Stilla oceanen. Kost
naderna för företaget anslås till 100 mil
lioner dollars. Likväl anses ganska betyd
liga hinder finnas för ett skyndsamt utfö
rande af planen. En af dessa svårigheter 
ligger i konstruerandet af en fyra mil lång, 
70 fot bred och 170 fot hög tunnel. Ka
nalen behöfver 22 slussar, 9 som höja sig 
från atlantiska kusten ända till högsta 
punkten och 13 som föra ned derifrån till 
Pacific.

Rättelse. Från författaren till det för 
icke länge sedan af oss anmälda arbetet 
»Brændende Sporgsmaal» hafva vi mottagit 
följande upplysning, som det är oss en 
stor tillfredsställelse att kunna meddela 
våra läsare:

Bedes bemærket.
Gjennem en udförlig og forövrigt rneget aner- 

kjendende Anmeldelse af min Bog, »Brændende 
Spörgsxnaal», i det svenske ügeblad »Samtiden» 
N:o 31 3:dje August d. A. er jeg bleven opmærk- 
som paa en Navneforvexling, som jeg herved vil 
bede Læseren at rette. Pag. 115, 8:de Linie fra 
neden staar »Max Müller» : skal være Karl Marx.

J. G. Smith.

Vi undrade icke så litet på det förhål
lande som nu lyckligtvis befunnits vara 
ett skriffel, och vi trodde ett ögonblick att 
det kunde vara en namnförvexling med 
Karl Marx. Men då erinrade vi oss att 
vi för icke längé sedan i en högkyrklig 
engelsk tidskrift läste nästan ordagrant 
likalydande anfall på professor Müller, der- 
för att han förkastar det slags uppenbarelse 
som inför högkyrkan i alla länder gäller 
såsom ensamt saliggörande och med sin 
spekulativa tankevidd sträfvar att uppsöka 
och framhålla det gudomliga i alla reli
gioner. Det var detta parti som hindrade 
Müllers befordran till Boden Professor i 
Sanskrit efter professor Horace Wilson och 
tvang honom att låta nöja sig med en 
profession i lefvande språk (Tailorian) samt 
för öfrigt på mångfaldigt sätt trakasserat 
honom under hans tjugofemåriga vistelse i 
England.
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