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VECKOSKRIFT
FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N° 38.

Lördagen den 21 September

1872.

Konung CARL XV har inför den j många större välden bäfvade; derföre
Allsmäktiges tron nedlagt den spira kunde mången suverän öfver mäktiHan i något mer än tretton år med ! gare riken se upp till Hans styrelse
frid och lycka fört öfver de förenade såsom en förebild af trohet i det tunga
rikena. Sorgebudet kom till oss icke , konungakallets utöfning; derföre välsåsom en blixt från klar himmel, utan I signades Hans styrelse med rikenas
såsom det mörka molnet, som länge 1 sällhet och utveckling i andligt, och
sväfvat öfver vårt hufvud, och stund , verldsligt godt; derföre flyta öfver
för stund djupare insvepte nejden i ! Hans stoft Hans folks strida tårar, de
i första, såsom det väl blifvit sagt, som
sin dystra skugga.
Länge skola nordens folk minnas de för Hans skull utgjutit.
den ädle och folkvänlige konungen.
Måtte den djupa smärta som Sveri
Hans regering betecknas icke genom
ges och Norges folk i detta ögonblick
lysande bragder, egnade att väcka skal
i dela med sin nya konung vara en undernas ingifvelser och kasta sitt skim
! derpant på den heliga gemensamhet
mer öfver långa kommande tidsåldrar,
i nöd och lust, i sorg och glädje, i
men Han var en ädel, rättrådig och
. nattens mörker och i dagens ljus, som
vänsäll furste, med klar blick för tidens
I från uråldriga tider förenat styrande
kraf och den redligaste vilja att för
i och styrde i det höga Norden! På
landets väl offra personliga önsknin
denna gemensamhet i känsla och vilja
gar. Han var en sant konstitutionel
hvilar det närvarandes trygghet och
konung i ordets bästa betydelse;
framtidens hopp.
Han glömde icke ett ögonblick det
Så hvile Han då i frid och välsig
ädla valspråk Han lät inskrifva på
på sin sköld : Land skall med lag byggas. nelse! Hans minne skall icke snart
Derföre stod också Hans tron i det förblekna, ty hans folk älskade Honom
obemärkta Norden orubbligt fast när såsom få konungar varit älskade.
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Riksdagsinaiiiiavalen i liufvudstaden.
Ehuru (let är alldeles främmande för
vara syften att blanda oss i valtvister oeh
framlägga kandidatlistor, hvilka åligganden i
tillkomma valmötena och den dagliga près- '
sen, kunna vi icke afsäga oss rättigheten
att uttala några allmänna anmärkningar i
afseende på en angelägenhet som i så hög
grad intresserar hela det svenska samhället.
Det är icke likgiltigt för landet huru dess
främsta kommun utöfvar sin politiska be
fogenhet: den tillsätter nära en femtonde
del af Andra kammarens ledamöter och
omkring fjerdedelen af samtliga ombuden
för städerna, och lägges härtill den mora
liska vigt som dessa fullmäktige enligt gam
mal häfd anses lägga i riksdagens vågskål,
kunna hufvudstadens valmän aldrig lägga
sig nog vinning derom att deras samhälle
måtte blifva väl representeradt.
En valkrets som har att förfoga öfver så _
många platser bör och behöfver enligt vår
tanke icke strängt hålla sig till något särskildt politiskt parti, och vi skulle tvärt
om anse för en fördel, om Here meningsskiftningar blefve representerade, äfven som
om mer än en sida af den medborgerliga
verksamheten bland dess ombud funne sina
målsmän. Så vigtigt det än må anses vara
att, under det politiska utvecklingsskede
hvari vårt samhälle för det närvarande be
finner sig, städernas representanter icke för
svagas i antal och betydenhet, skulle det
knappast vara hufvudstadens valberättigade
invånare fullt värdigt att vid utöfningen af
sitt åliggande endast afse åstadkommandet
af en väl disciplinerad stadsmannafraktion,
med skyldighet att i konstitutionella och
ekonomiska frågor ställa sig i afgjordt fient
lighet mot massan af landsorternas repre
sentanter. En sådan partiställning kunde
vara, om icke berättigad, åtminstone förklar
lig under den senare perioden af ståndsriksdagarne, men svårligen förenlig med den
anda i hvilken 1866 års riksdagsordning i
är författad. Det kan gå för sig för nå
gon kortare tid att styra med en majoritet I
i Första kammaren och en minoritet eller, I
såsom man kallat det, en stump af den
andra, genom hvilkas förening i de sam- j
fälda voteringarna oundgängliga anslag
mer än en gång blifvit genomdrifna. Men
denna bas är alldeles för smal att i längden

lemna erforderligt fotfäste åt en regering
som skall vara något mer äh expedition af
löpande ärenden, och fara värdt är att en
sådan kombination småningom försvagar
sjelfva de element på hvilka regeringen är
anvisad att stödja sig.
Vi skulle således beklaga, om hufvudstaden gjorde sitt val uteslutande i syfte att
göra motstånd mot landtmannapartiet och
understödja regeringens anslagspropositioner, eller om all opposition blefve principielt bannlyst från de tretton främ
sta platserna i Andra kammaren; men
vi skulle än bittrare beklaga, om dessa plat
ser, ämnade att prydas af hvad hufvudstaden har bäst och ädlast i fosterlandskär
lek. i snille, lärdom, embetsmannaskicklighet och affärsinsigter, skulle hemfalla såsom
byten åt ett nyliberalt koteri, hvilket för
att vinna sina syften icke lärer spara några
ansträngningar. Det har icke utan all rätt
varit anmärkt mot några af representan
terna under den förra valperioden, att de
med nog i ögonen fallande beredvillighet
gjort sig till ledare eller medhjelpare åt in
skränkta och hänsynslösa partiintressen.
På detta sätt blir all försoning omöjlig,
och det är just denna förmedling af yt
terligheterna som borde vara Stockholmsrepresentanternas högsta uppgift; de skulle
genom sin större upplysning, sin högre
själslyftning och sin vidsträcktare erfarenhet
verka förädlande och i viss mon uppfost
rande på de öfrige.
Det är ingen lätt sak att i en stor val
krets utfinna och sammanställa de rätta
personerna, äfven under den förutsättning
att de finnas. Omkring åtta tusen menniskor skola, så vida de-icke vilja bortkasta
sina röster, förena sig med likatänkande om
tretton namn, så valda bland de olika sam
hällsklasser af hvilka hufvudstaden består,
att icke något af de vigtigare medborgerliga
intressen som i en så vidsträckt kommun
förefinnas må blifva helt och hållet orepresenteradt. Ty ehuru stånds- och klasskilnader nu mera äro utplånade i detta lik
som nästan alla andra politiska samhällen,
och ingen vidare tänker på att återföra
dem, saknar dock den derpå bygda fördelnin
gen af valberättigade icke sina praktiska
fördelar, och vill man förebygga de skad-
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liga ensidigheter som så lätt insmyga sig !
i representativa församlingar, i synnerhet der
rösträtten är långt utsträckt, så är det högst
vigtigt att ombuden icke tagas uteslutande |
ur en eller några fa klasser, utan så vidt
möjligt sökas inom alla delar af samhället
der det finnes intresse för allmänna ange
lägenheter, och åtminstone så pass mycken
bekantskap dermed att folkförsamlingen icke
behöfver blifva en politisk abcskola. Huru I
vida ej den kretsindelning som är gällande I
för utväljandet af stadsfullmäktige, naturligt
vis med rätt att välja öfver hela hufvudstaden,
skulle kunna underlätta den politiska valför- |
rättningen, skola vi ej här undersöka, ehuru i
vi hört tanken framkastad af rätt kloka per- |
soner. Säkert är emellertid att svårighe- i
terna för hufvudstadens invånare att göra
goda val äro ganska stora, och att intill
denna dag ingen praktisk utväg blifvit fun
nen att minska dem.
Åtminstone hafva försöken med allmänna
valmöten, inför hvilka kandidaterna skola, |
efter den skandinaviska terminologien »ställa
sig» och afgifva sin trosbekännelse, icke va
rit lyckliga. Detta utbjudande af tjenster, ,
denna beredvillighet att ' underkasta sig exa- .
men af den förstkommande, ligger icke i
det svenska lynnet; Vi torde i det följan
de få tillfälle att yttra oss om det valmöte
af ett annat slag som denna gång blifvit
försökt, men vi kunna knappast säga att
detta experiment varit mycket lyckligare.
Att uppgifva ett bättre sätt är icke lätt,
men erfarenheten kommer väl att efter hand
visa bättre vägar än de hittills beträdda.
Allmänna valmöten i ett så stort distrikt
äro en orimlighet. De blifva under vanliga
förhållanden tumultuariska, men det händer
också att ingen vill taga ordet; en eller
två personer föreslå några kandidater, men
ingen diskussion kommer i gång, och för
samlingen vet ungefär efteråt lika mycket
som förut på hvilka den bör rösta. De
listor hvilka, oundertecknade, med eller utan
betalning införas i tidningarnas annonsafdelningar förtjena icke det ringaste afseende ; det heter att »flere valmän» öfverenskommit att rösta efter en gifven lista, men
huru många och hvilka, derom lemnas man
i okunnighet, och det har för icke länge
sedan händt, att kandidater, som på detta sätt
blifvit skrytsamt förordade af »talrika val
män», fått nöja sig med en eller två röster.
Så mycket är oss för det närvarande klart, I

att anonyma förord äro sämre än inga.
Det engelska bruket med valkomitéer har
mycket som talar för sig; några personer
med anseende träda till samman, under
handla med kandidaterna, göra sig under
rättade om deras åsigter i väsentligare frå
gor och presentera dem slutligen för större
kretsar, inför hvilka de hafva tillfälle att
afgifva yttranden, hvilka utförligt refereras
i tidningarna och gifva anledning till le
dande artiklar. Det säger sig sjelft att k<>raitéer och möten ordna sig efter de all
männa grundsatser som medlemmarne om
fatta, så att icke oppositionsmän uppträda
pä ministeriell» sammankomster och omvändt, men derför är det icke nödvändigi
att alla möjliga meningsskiftningar skola
hafva särskilda komitéer och kandidater.
För våra förhållanden skulle vi tro att icke
mer än två grupperingar borde ifrågakomma, moderat frisinnade och radikala,
ty om det finnes ett verkligen konservatift parti, är det alldeles för fåta
ligt att kunna konstituera sig med särskilda
kandidater. Det är naturligtvis ingen ting
som hindrar att de båda hufvudpartierna
kunna hafva en eller flere kandidater ge
mensamma.
Långt bättre än att i förväg aflbrdra
trosbekännelser, hvilka en samvetsgrann re
presentant i många fall icke kan med någon
bindande kraft gifva ifrån sig, emedan de.
skulle hämma och begränsa hans hand
lingsfrihet, och hvilka det i andra fall är
utomordentligt lätt för’ eu någorlunda tal
för person att skaka ur armen, vore det
att valkomitéer oah tidningar ville egna
en strängare granskning åt kandidaternas
offentliga föregåenden, hvilket i afseende
på dem som redan varit riksdagsmän är
särdeles lätt, då kamrarnes protokoll med
sina bilagor innehålla fullständiga och till
förlitliga redovisningar för deras verksam
het. Vi hafva mer än en gång nödgats
beklaga, att den dagliga pressen icke 1cmnar löpande riksdagsreferater,utan inskränker
sig till en summarisk öfverblick af de ären
den som i hvarje plenum förekomma, hvarvid ett eller annat namn namnes, ofta i
förening med referentens personliga omdö
me, och undantagsvis samt långt efteråt en
eller annan särdeles vigtig debatt återgifves efter det justerade protokollet. All
mänheten saknar på detta sätt alla tillfällen
att närmare följa representanternas före-
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hafvanden, ty protokollen sjelfva, hvilka för
hvarje riksdag kosta mindre än den ringa
ste landsortstidning, hafva för mängden af
svenska medborgare så liten betydelse att
knapt hundra exemplar deraf spridas i or
terna. För att en riksdagsmans yttranden
skola komma till hans komitenters känne
dom, måste han ställa sig särskildt väl med
någon af pressreferenterna eller också hafva
blifvit dem specielt misshaglig, men i båda
fallen torde det vara mindre den nakna san
ningen än det vänligt eller ovänligt stämda
sanningsvitnets personliga intryck af hans
uppträdande som företrädesvis blir föremå
let för framställningen.
Vi hafva med uppmärksamhet genomgått
Andra kammarens protokoll och bihang för
de båda senaste riksdagarne, så vidt de
angå hufvudstadens representanter, och dessa
lemna en helt annan bild af deras person
ligheter än den som i mycket brutna strålar afspeglats i tidningsreferaten. Det torde
icke befinnas alldeles olämpligt att efter
denna källa taga en hastig öfversigt af den
verksamhet h vilken under sista året varit utöfvad som nu kunna i fråga komma till
återval.
Om friherre Gripenstedts föregående riksdagsbana hafva vi så nyligen omständligt
yttrat oss, att vi här kunna nöja oss med
att ställa det lysande namnet i främsta
rummet bland alla hufvudstadens representanter under det nya riksdagsskicket, en
rang som vi icke skulle tro att någon äm
nar bestrida honom.’ Den sista riksdagens
häfder jäfva icke i minsta mon det intryckman mottager af de föregående, och om
man önskat sakna en mycket omtalad re
servation, hvars uteslutande ur protokollet
till och med ifrågasattes, torde den pole
miska ton som talaren deri anslog hafva
sin ursägt i en bruten helsa, som gerna al
strar en viss hetsighet, om också icke i något
annat. Men då friherre Gripenstedt lyck
ligtvis sjelf icke ansett sin höga ålder och
sina kroppsliga lidanden såsom hinder för
sitt återval, är det icke sannolikt att någon annan kommer att göra det.
Friherre Foclc har i högre grad än de
flesta andra folkrepresentanter åtnjutit riks
dagens förtroende; han har nu i Here år
varit enhälligt vald till fullmäktig i Riksgäldskontoret, och han anses i denna be
fattning ganska svår att ersätta. Han ytt
rar sig ieke ofta i kammaren, sällan i an

I
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dra frågor än dem han behandlat såsom
ledamot i bevillningsutskottet, men han afgifver också aldrig ett yttrande som icke
är väl genomtänkt och utredande. Han
är en af de få målsmännen för den högre
vetenskapliga bildningen inom Andra kam
maren, och han torde i detta afseende få
anses omistlig, sedan en annan af hans kam
rater i Vetenskaps-akademien och på Stock
holmsbänken offentligt undanbedt sig att
blifva återvald och cn tredje befinner sig
på Spetsbergen.
Icke heller har kommendören Adlersparre
ofta upptagit kammarens tid, men hans ord
saknar aldrig sin styrka, och han gaf den
förra riksdagen, genom sin motion om bort
tagandet af rättighet till Jega och friköp
för beväringen, anledning till ett af dess
allra vigtigaste beslut. Det var ock utan tvifvel hans varma och på personlig kännedom
grundade förord som förvärfvade den bety
dande majoriteten för bifall till regeringens
framställning om ny kasernbygnad åt Svea
artilleriregemente. Likaså hör ett af hans
yttranden öfver Femte hufvudtiteln till det
mest upplysande som öfver detta svåra
ämne på länge förekommit inom riksdagen,
och han har dermed, tills vidare åtminstone,
hejdat det raska utdömandet af pansaret
hvarmed man på några håll var i full fart.
Hans vänner hafva med tillfredsställelse
anmärkt den försonliga hållning han efter
sitt tillbakaträdande från sina särskilda
befattningar i Sjöförsvarsdepartementet an
tagit mot regeringen. I tom arméväsendet
intresserade han sig mycket för folk
skolans angelägenheter och var under sista
riksdagen ordförande i ett af Andra kam
marens tillfälliga utskott, som behandlade
dertill hörande frågor.
Det har mer än en gång väckt upp
märksamhet i landet, att Stockholms stad
ansett sig för fyllandet af sina representantplatser behöfva låna en officer från ett
landtregemente, för att sedan så att säga
låna ut honom, om icke till generalbefälhafvare, åtminstone till troppchef vid någon
af radikalismens mest vensterhändta för
delningar inom Andra kammaren. 5 i lem
na kapten Mankells militära egenskaper helt
och hållet ur räkningen, och anmärka en
dast i förbigående att hans auktoritet i
dessa specialfrågor icke måtte vara synner
ligt stor till och med hos landtmannapartiet,
då t. ex. hans stolta förklaring förlidet år,
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att han måste motsatta sig hvarje anslag'
Om häradshöfding Dufvas uppträdande
för militära bygnader i Stockholm så länge i några särdeles vigtiga frågor hafva vi vid
hufvudstaden vore obefästad, icke kunde Here tillfällen yttrat oss så utförligt att' vi
draga med sig mer än 50 nejröster i fråga nu kunna vara ganska Tåordige. Han var
om anslaget till kasern åt Svea artilleri I naturligtvis ledamot af statsutskottet. Äfven
regemente. Men den värde representanten han har beklagligt nog gjort sig till tjenarc
söker snarare sin utmärkelse på det stats åt ett parti, hvilket han med sitt klara hufekonomiska fältet än på det politiska; han vud och sin öfverlägsna dialektik borde
tycker må hända som en annan verldsbe- kunna leda och upplysa, men för öfrigt
röind fältherre att hans starkaste sida är böra icke dessa båda män kunna nämnas på
la haute finance. Vi anförde i början af samma dag. Vårt omdöme om hans upp
förlidet år, huru han, med den kungliga trädande i frågan om mantalspenningarne
propositionens klara siffror för ögonen, lyc kunna vi icke förändra, och när vi åter
kades missräkna sig på 3 eller 4 millioner, läsa slutscenen i detta tragikomiska skå
och hans räknestycken denna gång sakna despel (Andra kam. protokoll IV. sid. 101),
icke heller sin märkvärdighet. Han har der hr Dufva, sedan han med en icke afformligt förklarat sig »icke hemmastadd i undsvärd konst uppstegrat passionerna till
den högre politiken», men han dväljes ger- det yttersta, förklarar det »ovärdigt att nu
na i dess öfversvinneliga rymder, såsom då i sista stund låta svenska folkets dyrbara
han utgrundade att riksdagens högsta upp rättigheter sättas på ännu en lottkastning»,
gift är att sätta en dam för statsutgifter veta vi sannerligen icke om det är harm
nas oafbrutua stigande, och fann att hela eller löje som är talarens rättmätigaste be
representationen vore onödig, om endast löning. Men å andra sidan måste erkän
regeringen vore klok och dess anslagsfor- nas att hr Dufva icke är ett blindt verk
dringar måttliga. Om man också icke vill tyg i landtmannapartiets händer, och hans
till fullo instämma i hans forna gynnares bättre natur tar mången gång ut sin rätt.
Aftonbladets genomskinliga anspelning på Ehuru ex officio tillgifven detta partis
hans person, då det förklarar att det, »efter i åsigter i bankfrågor, händer det att han
hans lika anspråksfulla som alldeles talent- ! i andra frågor röjer rätt frisinnade tän
lÖ8ä, karakterslösa och inkonseqventa upp kesätt, och han önskar icke att grund
trädande, skulle vara en skam för hufvud skatterna skola ensidigt afskrifvas utan vill
staden om från den samma en dylik re medgifva ett slags aflösning för åtminstone
presentant åter sändes till riksdagen», måste 60 procent, kanske mera, ty denna siffra
man erkänna att lyftning i tanke, vidd i anfördes endast såsom ett exempel. Då
åsigter och ädelhet i uppfattning icke äro Första kammarens elektorer förliden vår
de utmärkande dragen i hans många och återvalde honom till fullmäktig i rikslånga anföranden. Han är eu afgjord par I banken, var detta ett erkännande af hans
timan, ser utom det snäfva området af sin öfverlägsna förmåga, åt hvilken dc bragegen politiska kyrka ingen heder, ingen sa te ett offer af sin politiska öfvertygelse,
lighet, och han synes icke hafva någon men vi tro oss kunna försäkra, att om
högre uppgift än att föra det trängsta och detta val inträffat efter förhandlingarna om
ensidigaste partiintressets talan. Han sat- ! mantalspenningarne, hade säkert dess ut
tes sista riksdagen af en temligen svag ma- i gång blifvit beroende af lotten.
Boktryckaren Walldén yttrade sig endast
joritet — endast 98 röster — i lagutskottet,
vi veta knappast för hvilket ändamål, och fyra sånger, men med rätt mycken sakkun
han väckte en vidlyftig motion om en re skap, reda och takt. Sitt intresse för lagstift
form i folkundervisningen, som enhälligt ningens förbättring ådagalade han genom
förkastades både i utskottet och kammaren. det understöd han gaf hr Carléns motion
Detta är också en utmärkelse, om än icke j om nedsättning i straft lör itererade brott,
af de afundsvärdaste; det är sannerligen liksom han äfven i viss mon förordade
ett konstycke att i Andra kammaren väcka | samma motionärs förslag om statsrådets om
ett ultraradikalt förslag som icke får en bildning. Sjelf väckte han ett förslag om
enda rösts understöd, ehuru man sjelf står befrielse från deltagande i afgifter till kyrka
till hands med biträde åt alla andras för och presterskap för dem som icke tillhöra
statskyrkan, och om än förslaget vann föga
slag af samma beskaffenhet.
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understöd, visar det frisinnighet och intresse
för saken. Svårigheten att ordna denna
sak ligga enligt vår tanke hufvudsakligen
deri att kyrkostämman icke är annat än en
form af kommunalstämman, som beslutar i !
ekonomiska mål hörande till kyrkan och
presterskapet. Kyrkorådet utöfvar visser i
ligen en disciplinär befogenhet, men ingen
dera myndigheten har något att beställa
med religionen. Så länge statskyrkan be I
slår såsom en politisk institution, lära icke
främmande religionsförvaudter kunna be
frias från deltagande i hennes underhåll, 1
men vi se intet större hinder för dem att ■
deltaga i förvaltningen af hennes egendom
äu att rösta vid prestval, hvilket är deras
rättighet.
Kommerserådet Sjöberg, som under för
sta riksdagsperioden var ledamot i det sär
skilda utskottet för embetsverkeus ombildlling och i konstitutionsutskottet, har under
de sista tre riksdagarne fortfarande haft
befattning med tillsättningen af kammarens
tjeustemän och betjening samt inseende öfver
dess kansli. Hans yttranden i konstitutio
nella och bevillningsfrågor äro skarpsinniga
och utredande, och han erkännes såsom en |
auktoritet i riksdagsärenders formella be
handling, hvarför man äfven talat om hans
lämplighet för talmansstolen, i händelse
han återväljes. Ett af hans sakrikaste an
föranden var det som afgafs i fråga om
bergverkstionden, och om skäl hade haft
rätt till något inflytande på kammarens be
slut, skulle det säkert hafva utfallit i an
nan riktning. Man har icke utan skäl an
märkt att denna talare i sina ord inlägger i
för mycken bitterhet; det var i synnerhet 1
händelsen vid ett tillfälle under den urtima I
riksdagen. Han väckte vid årets riksdag
två motioner, den ena om förändringar i
lagstiftningen rörande lagfart med fastighetsfång m. m., hvilken icke ledde till nå
gon påföljd, den andra rörande några om
redaktioner i tulltaxan, hvilka till en del
blefvo af riksdagen godkända.
i
Litteratören Hedin har under tre riks I
dagar hvari han deltagit varit erkänd så I
som en högt begåfvad talare, och det fins i
några anföranden af honom, t. ex. i fråga
om eftergift å Kukkola byamäns skuld till
svenska statsverket, som äro verkligen be
undransvärda både till form och innehåll.
Hans föredrag rörande konsulsstaten väckte
likaledes en utomordentlig uppmärksamhet

för den omfattande kännedom han visade
sig hafva förvärfvat om dithörande ange
lägenheter, och han hade utan tvifvel rätt
i åtskilliga af sina anmärkningar, ehuru
han i andra sköt icke så litet öfver målet.
Men han har äfven i sina beundrares ögon
ej litet skadat sitt anseende genom hän
synslösheten i sitt språk och ådragit sig
stränga tillrättavisningar, som varit väl förtjenta. Man behöfver icke vara någon vän
af pietismeu för att ogilla uttryck som
det hvari han betecknar andan i vår folkundervisning »såsom en frukt af det för
halftannat årtionde sedan slutna förbundet
mellan statskyrkans torra dogmatik och
Evangeliska fosterlandsstiftelsens djeflabesvärjelser», eller då han anmärker att, »vid
statsrådsbäukens tomhet för närvarande, det
officiella läseriet ej har någon målsman här
närvarande» — uttryck som icke tala om den
aktning för andras öfvertygelse i menniskans dyrbaraste angelägenheter, hvilken
icke borde saknas hos eu frisinnad folk
representant. Han älskar att beteckna vårt
utländska beskickningsväsende såsom »ett
högre renskrifveri», ordar om »konsulsdynastier» och »den regerande ätten S.»,
hvarmed han åsyftar en af våra mest an
sedde och uppoffrande konsuler, medan han
öppet påstår att andra konsuisbefattningar
fyllas med »hofgunstlingar, som skola be
lönas eller skaffas undan». Han anklagade
utrikeskabinettet att hafva varit direkt an
ledning till några orimliga och högst löiliga uppgifter om Sverige, som förekommo
i en utländskt handbok, och då h. ex. hr
utrikesstatsministern på kammarens bord
framlade handlingar, som upplyste om halten af denna tillvitelse, hade han icke ett
enda ord för att återtaga eller afbedja den.
Monne pluraliteten af hufvudstadens valmän
äro villige att acceptera ett sådant språk
i sitt ombuds mun? Vi tro det knappast.
Hr Hedin väckte vid sista riksdagen fyra
motioner, hvaraf ett par föranledde till
riksdagens åtgärder i smärre frågor, men
den mest betydande, om rättighet för kammaren att i förväg granska talmannens tal
till konungen på rikssalen, förkastades utan
att erhålla remiss till utskott. Hr Hedin,
som förut varit ledamot af lagutskottet,
valdes vid sista riksdagen till andra supple
ant i konstitutionsutskottet, der han lik
väl icke en enda gång lärer hafva infunnit
sig, ehuru det ej sällan hände att två eller
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Here af de ordinarie ledamöterna samtidigt
befunnos frånvarande, ett sätt att motsvara
kammarens förtroendeuppdrag som icke und
gick att väcka uppmärksamhet. Skulle han
blifva återvald, är det icke antagligt att
hau besväras med något ytterligare.
Ingen af Stockholmsrepresentanterna har
tagit en verksammare och mer ingripande
del i riksdagsarbetet än häradshöfding
Carlen, som genast vid sitt inträde i kammaren med betydlig röstöfvervigt erhöll en
plats i lagutskottet. Det anmärktes i pres
sen då han ifrågasattes till ombud för
Stockholm, att han såsom landtdomare i
en stor och svårskött domsaga, och endast på grund af särskildt tillstånd bo
ende inom hufvudstaden. egentligen borde
räknas till landsorten, men säkert är, att
då han på den anförda grunden icke kunde
väljas för södra Roslagen, skulle saknaden
af hans insigter och erfarenhet hafva gjort
sig rätt mycket känbar i lagutskottet.
Han inlade genom sin motion om förän
dring i strafflagen en stor förtjenst dm vår
lagstiftning, och några af hans anföranden
så väl i lagfrågor som angående bergslags■tionden, anslagen till en ny hofrättsdivision
och till tomtreglering i Strengnäs, tryckfrihetsförslaget, vattenrätten m. m. utmärka
sig genom sakrikedom och skarpsinne. Hans
stora motion om stadsrådets ombildning
lyckades deremot icke vinna något understöd i konstitutionsutskottet och i kammaren
blott ett vilkorligt af en enda talare. Äfven
hans förslag om tillsättande af ett särskildt
lagutskott för behandlingen af kommunal
ärenden, hvilket egentligen skulle hafva
varit till fromma för den radikalare delen
af landtpartiet och verkligen understöddes
med 99 röster mot 65, strandade på För
sta kammarens motstånd. Han fann det
billigt att städerna skola bidraga till bygnad och underhåll af tingshus på landet,
ehuru de hafva sin egen juridiktion att
ensamma bekosta. I fråga om grundskat
ternas afskrifniug nödgades kammaren sakna
ledningen af hans omdöme; lika så i frå
gan om den konstitutionella behandlingen
af mantalspenningarne, utom det att han
efter talmannens propositionsvägran sökte
förekomma en votering, hvilken det var
så mycket i talmannens och den konstitu
tionella rättvisans intresse att erhålla.
Allt detta gjorde hans politiska ställning
något sväfvande, och torde närmast hafva
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gifvit en af hans vänner anledning till
det mycket omtalade infallet om grindstolparne, som icke ville stå stilla. I
polemiken, som hr Carlen synes särdeles
älska, är han utomordentligt skarp, men
hans humor är sällan lycklig. Han hade
en liflig och långvarig stid med h. ex.
hr justitiestatsministern i fråga om underdomstolarnes sammanträden, och det före
kom dem som hörde hans anförande att
han fäste nog mycken vigt vid utlåtan
det af den komité öfver samma ärende i
hvilken han sjelf för några år sedan var
ledamot. Sin bittraste polemik förde han
emellertid mot grefve Sparre, som fick upp
bära en tillrättavisning för »det nobla
hånet», en anspelning på nu mera utplå
nade klasskilnader, som var något oväntad
i en frisinnad folkrepresentants mun, och
mot konstitutionsutskottets ledamöter, mot
hvilka, äfven för dem som med oss lifligt
ogilla deras förfarande, den med hvassa
personliga hänsyftningar bemängda ironien
flere gånger sväfvade utöfver gränsen af det
som i den parlamentariska häfden anses
vara vedertaget bruk. Det vore mycket
önskligt om representanter, i alla afseenden
så väl utrustade som hr Carlén, ville an
vända sin stora "förmåga mindre på de
negativa personliga tvisterna än på befor
drandet af de positiva förbättringar i lag
stiftning och samhällsskick hvaraf det, äf
ven för den mest brinnande äregirighet,
ännu återstår tillräckligt mycket att för
bereda och genomföra.
Vi hafva ined det här sagda hvarken afsigt eller anspråk att direkt inverka på det
nu förestående valet, utan endast att ge
nom några exempel visa, huru till be
dömande af personers lämplighet såsom
riksdagsombud kunna tjena de vituesbörd
de om sig sjelfva inskrifvit i offentliga ur
kunder. Det återstår oss nu att något
närmare förklara hvad vi ofvau yttrade om
representation af klasser. Utan att på nå
got sätt vilja förneka att, i representativa
församlingar som sammansättas genom all
männa val, hvarje ombud, utan afseende
på sina egna särskilda samhällsvilkor, bör
anses företräda medborgare af alla klasser,
vore det väl ändå oväntadt, om en valkrets
som har tretton platser att fylla skulle dertill välja tretton embetsmän, eller tretton
handtverkare, eller tretton litteratörer o. s. v.
En stor handelsstad torde icke anstäudigl<
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vis kunna bland sina riksdagsombud helt rar derom följande, hvari vi så mycket
och hållet umbära köpmän och industri- hellre instämma, som vi till förene uttalat
idkare; dessa klasser hafva här redan förut alldeles enahanda uppfattning af saken:
varit påfallande svagt företrädda, till anta
Hvad i vår tanke i första rummet förtjenar
let nemligen, och deras hittills varande
uppmärksamhet är, huru vida uti länder med
ombud hafva just nu dragit sig till baka. häfdvunnet parlamentariskt styrelsesätt det
Börsen i Göteborg sänder till Andra anses vara i sin ordning, att kronans mini
kammaren tre medlemmar af fem ; det vore strar tillika kunna och böra väljas äfven till
illa, om ej börsen i Stockholm skulle kom folkets representanter.
I detta hänseende vitsordar t. ex. det gamla
ma ut med att sända tre af tretton. Det England, att det anses snart sagdt som ett be
är godt rum dess utom för andra yrkesmän, vis på en ganska väsentlig brist på förtroende
och om arbetsklassen kan förena sig om i till regeringen, om icke representationen tillnågon ur 'sina egna leder, hvilken den vill j egnar sig de mest betydande män, hvilka del
taga i riksstyrelsen. Men icke nog dermed:
hedra genom ett sådant bevis på aktning I om ministrame skola åtnöja sig med att inom
och förtroende, så våga vi tro att de öfriga ! riksdagens kamrar föreställa endast de sva
valmännen gjorde väl i att understödja ho rande parter, med rättighet och skyldighet att
nom. Att, såsom vi sett ifrågasättas, nå emottaga och försvara sig mot mer eller min
dre rättvisa anmärkningar eller anklagelser,
gon fackman för skolfrågans behandling eller meddela mer eller mindre behöfliga upp
skulle vara enkom nödvändig, kunna vi ieke lysningar, men utan rättighet att framställa
tänka oss. Sådana komma från landsorts något som helst yrkande, föreslå någon modi
städerna, och det är i alla fall icke de pe fikation i de uti kamrarne väckta förslagen,
eller möjligen taga ett initiativ, som gifver ett
dagogiska detaljfrågorna som blifva föremål nytt uppslag i någon fråga
då måste man
för öfverläggning. Finnes i hufvudstaden i sanning tillstå att regeringsledamöternas
för närvarande, hvilket vi icke känna, nå ställning inom kamrarne förblifver ytterst skef,
gon lärare vid elementarläroverken af så — ja snart sagdt odräglig, lika som den då ut
gör ett hinder för en konungens rådgifvare
framstående vetenskapliga, litterära eller med statsmannablick och öfverlägsen förmåga
allmänt medborgerliga qvalifikationer att att under diskussionerna röra sig med den
han kan göra anspråk på ett så betydande frihet och kraft, som kunde blifva förhållan
förtroende, är det allt möjligt skäl att välja det, om han tillika vore ett af folket valdt
ombud. Någon lagstadgad skyldighet för mihonom; det sker då visserligen till nytta nistrarne att, derest de icke tillika äro riks
för skolan, men icke i något hennes spe dagsmän, infinna sig i kamrarne och der stå
ciella intresse. En annan sak är det med till svars existerar icke. Det kunde derför
militärståndet, hvars särskilda sakkunskap hända, att de helt och hållet uteblefve från
och på detta sätt undginge
ieke bör umbäras i en församling bland ministerbänkarne
att personligen ingå i svaromål på till dem
hvars största frågor försvarsväsendet kan stälda frågor.
På dessa skäl är det vår mening, att lika
ske intager det främsta rummet. Stock
holm har bland sina invånare ett stort an som det alltid måste utgöra en tillfredsstäl
lelse för representationen, att konungen ur
tal officerare, af hvilka många äro framstå hennes
sköte väljer rådgifvare, lika så måste
ende genom hög bildning, kommunal verk det för representationen vara en vinst och ett
samhet och upphöjda medborgerliga tänke bevis på förtroende, att hon bland "sig bibe
sätt. llikedomen på utmärkta personlig håller eller eljest tillvinner sig sådana konun
rådgifvare, hvilkas insigter och förmåga
heter är ej så stor i hufvudstaden att den, ; gens
kunna anses stärka representationens inflytan
då det är fråga om att upptäcka de värdi de hos regeringen. På detta sätt bildas små
gaste till riksdagsombud, skulle kunna sak ningom en parlamentarisk styrelse i stället för
löst gå förbi sina officerskårer. En lycka ett styrande parlament.
är för Stockholms valmän att de nu mera
Vi hafva erfarit att några valmän, kan
icke äro inskränkte till statskyrkans med- i ske många, varit betänkte på att inrymma
lemmar, och vi höra med nöje att de efter en plats på Stockholmsbänken åt chefen
Göteborgs exempel synas vara betänkte att för civildepartementet, hvilken icke längre
göra bruk af den till främmande trosbe- är valbar för sin förra krets, men att det
kännare utsträckta valbarheten.
väckt någon betänklighet, huru vida ett så
Den frågan huru vida representanter böra dant val skulle kunna anses innebära ett
väljas inom konungens konselj har nyligen 1 förtroendevotum åt regeringssystemet eller
blifvit upptagen af en insändare till en af åt konseljen i dess helhet. Vi kunna icke
hufvudstadeus dagliga tidningar. Han ytt- I fatta en sådan föreställning; förtroendet
r
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gäller ju den valde och ingen annan. Att
åt Andra kammaren bevara en så framstå
ende representant, utan allt afseende på
bans nu varande officiella ställning, borde
vara en heder för Stockholms valmanskår,
och af alla statsrådets ledamöter är väl in
gen närmare att representera landets stör
sta industriella kommun än den som i följd
af sitt embete har att i högsta hand vårda
industriens intressen.
Valmötet på stora börssalen i måndags
afton hade en helt och hållet privat karakter,
efter som enskilda inbjudningar dertill voro
utfärdade men var icke desto mindre gan
ska talrikt besökt, och det framstälda för
slaget att ingifva kandidatlistor hade blif
vit. antaget af omkring en femtedel af de
inbjudne. Allt aflopp i bästa ordning, och
den som minnes det bullersamma allmänna
valmöte som för snart 4 år.sedan hölls på
nedre börssalen måste medgifva att fram
steget var betydligt. Det har blifvit klandradt att icke samlingen var offentlig ; detta
klander synes oss alldeles obefogadt. Det
var ett möte för valmän af moderata öfvertygelser, och de som sammankallat det
gjorde alldeles riktigt i att icke vända sig
till några andra. Snarare skulle man tycka

att kretsen ändå blifvit nog långt utsträckt,
ty sex hundra personer kunna icke med
någon grad af frihet diskutera sina kandi
dater. Också var det icke fråga om nå’
got sådant, eller om att finna just de
tretton personer som kunde vara värdigast
att representera hufvudstaden, utan snarare
att fylla listan med de första bästa namn
som icke mötte särskilda invändningar
af församlingen; med ett ord, förfarandet
var svarare negatift än positift. Anmärk
ningsvärd var och den ringa öfverensstämmelsen mellan de ingifna listorna och den
muntliga voteringen, i det en af de förra
representanterna, som hade 39 listor för
sig, föll igenom, men ett alldeles nytt och
i politiskt afseende fullkomligt obekant
namn, som hade endast 33 listor för sig,
blef godkändt. Dessa opinionsyttringar voro
emellertid icke förbindande för de närva
rande, och man kan vara säker om att det
verkliga valet kommer att utfalla betydligt
annorlunda.
Må hända hade det varit
bättre, om ett ringare antal personer från
början förenat sig om några kandidater,
som de haft full mening att sjelfva under
stödja, och sedan för dessa sökt understöd
i vidsträcktare kretsar. Nu torde distriktsmötena komma snarare såsom en opposi
tion än såsom en bekräftelse.

Bidrag till det svenska skolväsendets historia.
Blad ur Örebro skolas äldsta historia. Sam
lade och utgifna af K. F. Karlson, lektor
vid Karolinska Högre Elementarläroverket
i Örebro. (I 1871 och 1872 års rektors
program).

(Jm någon lärd man i förgångna tider
kunde hafva hört profeteras att en Cuvier
skulle komma, som af några spridda ben
knotor skulle kunna återställa hela djuret j
till storlek, ställning och organer, så hade
han utan allt tvifvel bemött en sådan
förutsägelse såsom en orimlighet och en
hädelse. Icke mycket mindre underbar är
den litterära restauration som af några få
spridda pappersblad, bref, notor, räknin
gar, inventarier, personförteckningar o. s. v.,
förmår frambesvärja hela rader af tidstaflor, bilder af förgångna samhällstillstånd,
seder och karakterer. En ganska stor del
af den historiska forskningen rör sig med

ett material som våra förfäder dömt värde
löst och öfverlemnat åt förstöringen, ehuru
en lycklig slump räddat någon större eller
mindre del deraf från tillintetgörelse.
Till denna klass af historiska restaurationsarbeten höra de små häften hvilkas
titel vi här ofvan angifvit. Författaren
berättar i sin inledning, huru han, under
sysselsättningen med ordnandet af Karolin
ska elementarläroverkets bibliotek, om våren
1867 af en ren händelse påträffade en stor
packe gamla papper, »till utseendet makulatur, men hvilka vid närmare påseende
befunnos vara af icke obetydande intresse,
såsom upplysande om läroverkets ställnin
gar och förhållanden i äldre tider». Det
är icke alltid sådana till utseendet värde
lösa föremål råka i så goda händer, och man
har med ledsnad erfarit att hela arkivet vid
ett af läroverken i mellersta Sverige, med
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mycket, långt till baka gående minnen, helt Donatus, romersk grammatiker i 4;de år
nyligen såsom makulatnr kommit att vandra hundradet, hade författat ett sammandrag
i kryddboden; handlingar af högt historiskt för begynnare, som begagnades till skolbok
värde ur ett adligt familje-arkiv försåldes långt in i medeltiden. Vett och goda se
för icke länge sedan af egaren såsom Maku der inpräglades genom särskilda athandlinlatur efter visst för pundet, ehuru det gar; en sådan med titeln Facetus under
mesta af denna dyrbara litterära egendom visade på latiska vers skoledrängarne i
genom en tillfällighet blef räddadt; och mau pligterna mot Gud och nästan, samt var
har till och med hört att gamla papper af nade mot bruket af blotta fingrarne der
sådant slag, hvilka genom en längre tids I man i bildadt umgänge använder näsduk.
förvaring i fuktiga hvalf blifvit unkna och Till undervisningsmaterielen hörde fängelset
svårhandterliga, hemfallit åt gödselhögen och ferlan, och hr Karlson omtalar ett skol
och blifvit utförda på åkern. Så mycket tal från 1700-talet, hvars fromme författare
större är de forskares förtjenst som icke med djupaste allvar uppmanar till tack
låta sig afskräckas af det motbjudande och samhet mot skaparen, som låtit björken
skenbart otacksamma arbetet med- tillvara växa till det unga slägtets uppfostran och
tagandet af sådana saker. Något så till förkofrau i vishet och dygd. Andra språk
utseendet värdelöst som gamla räkningar än latinet lärdes icke. I ett förslag till
och kasserade brefkoncept kan sprida ljus kyrkoordning från Gustaf 11 Adolfs tid,
öfver: hela områden af vårt offentliga och upptaget i den nyss af Riksarkivet utgifna
enskilda lif. Ett sådant värde hafva i vissa andra serien af »Handlingar rörande Sve
Historia»,’ förekommer,7 ehuru öfverdelar de af hr Karlson meddelade bladen I riges
~
ur vår äldsta läroverkshistoria.
' struket, ett stycke ur 1571 års kyrkoord
Den högre undervisningen leder öfver ning, som frikallar skollärarne från all
allt sina anor till baka till klostren. Orebro annan undervisning än i latin och svenska ;
hade på 1300-talet sin klosterskola, men 1 »lloo som helst annor tungomål, Grekesko
några minnesmärken deraf hafva icke bibe eller Hebraisko, lära wil, lian må sielf behållit sig till våra tider; der den fromma söria sigh ther till Prœceptores. Så är
anstalten befann sig trängas nu brådskande i thet icke heller nyttigt beswära barn och
resande, och jernvägsiokomotivens livissel- ynglingar medh mångahanda Leczor.» Men
pipor ljud« nu på samma tomtetde.r Vårfru latinet lärdes så mycket allvarligare, och i
klostrets nunnor sjöngo sina Vesperhyrnner. samma författningsutkast anbefalles skol
Undervisningen i klosterskolan inskränkte mästaren, »at hau skal, med the Dieknar
sig sannolikt till läsning och skrifning, som wexte äro och något kunna, intet an
inlärandet af några latinska böner och öf- nat tala än Latin, icke heller stadia them
ning i kyrkosång, hvarför också cantor var sigh emillau annat tala än latijn». För inden förnämsta läraren och stod i högre hemtandet af den oundvikliga färdigheten
anseende än någon af de öfrige. Latinet, i latintalande lärdes en massa latinska tex
såsom kyrkans språk, var ett af hufvud- ter utantill, bland annat hela komedier af
iimnena, men den gamla romerska littera Terentius och Plautus, hvilket förklarar den
turen var illa anskrifven, och ännu på lätthet hvarmed sådana skådespel af ung
1700-talet var det förbjudet att i skol domen inlärdes och utfördes. Efter hand
böckerna utsätta namnen på »de hedniska fann man tjenligare att särskilda dramati
afgudarne». Om medeltidens läroböcker är sks stycken, naturligtvis till en början “på
det svårt att göra sig en tydlig föreställ latin, författades öfver bibliska eller foster
ning; de flesta äro sällsvnta nu för tiden, ländska ämnen. Läroverkets rektor var
och man tinner att vid revolutionstiden sjelfskrifveu regissör,och teaterrepetitionerna
utgiugo påbud från högre ort att uppbränna skedde alltid, sjelfva uppförandet någon
de gamla undervisningsböckerna. Den van gång, på skolsalarne. Huru vigtiga dessa
ligaste latinska grammatiken var Doctrinale, ! öfniugar ansågos, till och med i en långt
författad på 1200-talet af Alexander de senare tid, visar sig af de formliga lagVilla Dei, skrifveu på latinsk vers, utom stadgandena om komediers årliga uppfö
ordentligt dunkel och svårfattlig, så att rande. I Streugnäs skulle sådant ske minst
den föranledde en oändlig mängd af lika en gång om året, och ännu i 1649 års
ledes på latin författade kommentarier. skolordning föreskrifves att öfningarna i
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latiutalandet skulle ske genom bland annat I
komedier och disputationer. Enahanda var
förhållandet vid akademierna, der Eloquentiæ
professorn var scenisk direktör.
Med reformationen fick undervisningen
ett bättre skick. Gustaf 1 behöfde boksynta män i första rummet till förkunnare
af den nya läran, men äfven till civila em- |
betsmän, fogdar, skrifvare o. s. v., för att ;
icke tala om statsmän och kanslerer, till I
hvilka befattningar på den tiden, i anseeu- i
de till den högre bildning de förutsatte,
knapt några andra än prester kunde kom
ma i fråga. Äfven Örebro fick ett sådant
högre läroverk, som på den tiden kallades
»Katedralskola». Hvar och en som besökt,
den uråldriga Nerikesstaden har säkert tätt
invid den vördnadsvärda, under de sista
åren på ett berömligt sätt restaurerade
kyrkan bemärkt en liten tung och dyster
gråstensbygnad och kanske förundrat sig
att eu sådan hemsk gengångare från forna
dagar fått tillåtelse att der qvarstå. Het
var den gamla gillestugan, der gillebröderna,
systrarne icke förglömda, ursprungligen sam
manslutna till inbördes skydd och under
stöd under Jungfru Marias och något an- I
nat skyddshelgons enkannerliga presidium,
förde ett temligen rått umgängeslif med
»dans, spel och dryckenskap», hvilka tidsfördrif icke alltid stannade inom måttans
och anständighetens gränser.
De vilda
aftonsamqvämen, med sin uppsluppna dans,
sitt tärningsrassel och sitt ohejdade öl- I
drickande, efterträddes nu af allvarsammare i
sysselsättningar, och det nyssnämda lilla |
stenhuset blef, såsom författaren säger,
under nära tre hundra år den medel- '
punkt hvarifrån boklig kunskap och bild
ning spridde sig öfver hela Nerike, och der
säkerligen större delen af landskapets bil
dade befolkning medelbart eller omedelbart
hade inhemtat grunderna till allt hvad den |
visste och kunde. Först för 60 år sedan |
lick denna bildningens plantskola ett bättre |
tak öfver hufvudet, då vid 1812 års riks- i
dag då varande kronprinsen Carl Johan
lät för egna medel inköpa en större men I
endast med trähus bebygd lägenhet i en ■
annan del af staden, hvilken åter 1833 ut
byttes mot läroverkets nu varande vackra och
fritt belägna bygnader, anlagda nästan på
samma tomt der de berömda reformatorerna
Olaus och Laurentius Petri hade sin fädernebostad.
I

Dcu lägervall h.vari den högre bildnin
gen befann sig beredde Gustaf Vasa djupa
bekymmer, och man kan icke utan rörelse
läsa de hjertgripande uppmaningar han i
sina bref ställer till alla dannemän som
inom riket bygga och bo, att icke allenast
skicka sina egna barn i skolan utan äfven
med allmosor komma de djeknar till hjelp
som för fattigdom icke eljest kunde uppe
hålla sig vid läroverken. Ursprungliga sam
hällstillstånd, då statens understödstagare
sjelfva måste i bygderna in natura upptaga
de bidrag som voro dem anvisade, och dertill måste mottaga dem till betydlig del så
som frivilliga skänker! I de rikhaltiga »Hand
lingar till Sveriges kyrko-, reformations- och
uppfostringshistoria» som i Here serier blifvit utgifna af P. E. Thyselius, träffas mång
faldiga exempel på en sådan sedernas en
kelhet. At studerande som sökte sin bild
ning vid utländska anstalter anvisades
tionde af spanmål, stundom af smör, eller
och lingo de för detta ändamål disponera
inkomsterna af prebenden eller lediga biskopsdömen, och ett kuugabref af 1545
anbefaller Mons Mousson, att såsom under
stöd till Hans Skottes son i Stockholm
Olavo Johannis utlemna ur skattkammaren
åtskilliga varor till 50 dalers värde, »järn,
huder eller annen deed, either Wij på
thenne tijdh ingen Daler wed handen haffue», hvilket understöd skulle få utnjutas i
8 års tid, för att i främmande land idka
studier »vthi godhe bokelighe konst och
besynnerligen udi then nyttiga Mcdecinæ
faeultedt». Ett annat medel till underhåll
både för lärjungar och lärare var socknegången, hvaraf ännu finnas några spår qvar
i våra nordligaste landsdelar. För lärarne
synes väl detta atlöningssätt hafva varit
undantag, men någon gång förekommer
det; vanligen mottogo de sitt underhåll i
anvisningar på kronans tionde af socknarne. Denna var emellertid icke alltid
lätt att utbekomma, och en Orebrorektor,
Holgerus Olavi, klagar i ett ödmjukt latinskt
memorial, som slutar med cu artig helsning till hennes majestät drottningen och
de kungliga barnen, att fogden för tider
nas trångmåls skull vägrat utbetala till ho
nom viginti talenta råg och korn af före
gående årets lön, så vida konungen icke
genom särskildt bref ålade honom det. För
djeknarne utfärdade skolmästaren socknegångsbref, som upplästes i kyrkorna, och
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hvari lärdomens unga adepter anbefaldes i hafver, ty slikt tjenar mot försummelse och
allmogens frikostiga åtanke, Att mottaga oflit. Sången öfvas med synnerlig upp
sådana legaliserade allmosor innebar ingen märksamhet; »scholemestaren skal hålla
ting förnedrande, och det var ej få ynglin passeligh scholanepst, som är Proban (fän
gar, hvilka sedermera blefvo svenska kyr gelse), Scholestock, Rijss och Ferlo». Stocken
kans yppersta prydnader, soin på detta var en klump, som med en kedja fästes
sätt i bygderna insamlat matskott till fort ’ vid delinqventens ben. Riset och ferlan,
sättande af sina studier. Men klart var deu senare närmast liknande ett klappträ,
att dessa uppbördsresor icke kunde vara för finnas korslagda i läroverkets prydligt gra
delaktiga för sederna, och det klagas uti verade sigill, såsom dess vapen och skydds
det ofvannämda förslaget till kyrko- och helgon. Men ändå anbefaller lagen att
skolordning under Gustaf II Adolf, att dessa uppfostringsmedel endast skola använ
»Skalkar och Ribalder på Landsbygderna das »passelighen», och den tillägger visligen
under Diekna nampn gå effter Almoso». att »måttan är best».
Emellertid heter det att »Then sedhen, som
Det nästa stora steget till undervisnin
här i Rijket af ålder warit haffwer, at gens utveckling togs genom den nya, af
Dieknar löpa socknar, eft’ter thet de som presterskapet 1611 utarbetade skolordnin
fattige äro icke annor rådh haffwa til at gen, som väl icke synes hafva blifvit prohålla sigh widh Scholen, må ännu så blifua», mulgerad till allmän efterföljd, men emel
men det tillägges straxt derefter, att det lertid gaf upprinnelse till speciella Coustivore rätt och kristeligt, om någon del af tutiones och Leges för särskilda läroverk,
tionden kunde afses till sådana studeran hvaribland nämnas Strengnäs, Abo och
des underhåll, en tanke som äfven till nå Örebro. Klassväsendet är nu fullständigt,
gon del blifvit i senaste tider förverkligad ordnadt och nya läroämnen införda, hvargenom riksstatens stipendier.
I bland äfven grekiskan, med ganska bety
Undervisningen hade med Laurentii Petri dande pensa och skriföfningar. Kursen be
skoleordning gjort ett betydande framsteg: räknades för tolf år och borde vara afsluläroverket var indeladt i kretsar med mo tad åtminstone inom det 24:de lefnadsåret;
nitorer, och lärotimmarne, liksom läseord- disciplinen är noggrant och praktiskt ut
ningen för alla dagarne i veckan, på det stakad med böter och skamstraff; äfven
noggrannaste bestämda. Dagens arbete bör lekplatserna äro noga bestämda och straff
jade med bön samt med morgonpsalmen De ålagda dem som leka annorstädes och på
Spiritu Sancto klockan 5, och läsningen andra tider. Socknegången för lärarne är
fortgick derefter till kl. 8, hvarpå följde nu mera förbjuden; all Härd i klädsel och
en timmas »orloff», fortsatte kl. 9—10, då lefnadssätt, oläraktighet, svordomar och
det gafs lof till middagsmåltiden, »åter hårda ord mellan skolpersonerna inbördes
komma widh högan middagh, när tolff bestraffas med böter och förlust af socknar.
slår, och blifwa så iemliga tillstäde i scho- Ferier gifvas fyra gånger om året, men
lan 12—5, då de gå heem til herberges hvarje gång mycket korta. Man finner i
igen». Läroämnena äro betydligt utvid dessa konstitutioner ett anmärkningsvärdt
gade, latinska sedoläror och sententier — I prof på tolerans: de som framställa Rami
»så är thet them icke så ledhosamt» — filosofi må icke skymfa Aristoteles eller
inläras ännu allt jemt utantill, men de ' tvärt om, utan hvardera skolans anhängare utklassiska författarne börja intaga sina plat öfva hofsamhet och aktning mot den andras,
ser, dock hittills endast de romerska, och , ty ingendera behöfver komma i strid med
skriföfningar både på vers och prosa höra samvetet och saligheten —salutis negotium
till ordningen för dagen. Äfven söndagen non agitur.
är indelad till arbete, dock att »näst effler
Till dessa allmänna drag af skolväsendets
måltid giffves (understundom) förlof, en historia sluta sig på ett målande sätt de
tima eller två, til at leeka, eller elies haffwa underrättelser om personer och speciella
för hender pro recreations hwad the willia». förhållanden hvilka hr Karlson med ingen
Efter aftonsången skola de små förhöras i vanlig grad af skarpsinne och kombinations
lilla katekesen.
Disciplinen är sträng ; förmåga sammanstält efter de knapphändiga
kretsarna skola hafva sina notarier, kusto- urkunder han haft till sitt förfogande. I
der och åsnor (asinos), såsom sed varit i raden af Örebro-läroverkets styresmän fram-

står i synnerhet den utmärkte Jacobus
Boise Rudbeckius, son af Johan Petersson,
hvilken danske invandrare slutade sitt lif
såsom stadsskrifvare i Orebro och blef stamfader för dem berömda och talrika Rudbeckska slägten, som 150 år efter grund
läggarens död räknade nära fyra hundra
afkomlingar. Mäster Jacobus var närmast
i ålder till den namnkunnige Vesteråsbiskopen Johannes oeh hade liksom denne
gjort utmärkta vetenskapliga studier. Han
mottog skolan i det torftigaste skick men
lemnade henne i alla afseenden blomstrande, samlade penningar till lokalens välbehöfliga ombygnad och lade grunden till
skolans sjelfständiga ekonomi, med ganska
betydliga personliga uppoffringar. Förhålhållandena voro små, dock icke så små
författaren vill göra dem genom en felaktid beräkning af myntvärdena. Högst
intressanta äro hr Karlsons redogörelser
för dessa administrativa reformer. 1 äldre
tider hade skolan för de simplaste repara
tioner nödgats anlita borgmästarens och
borgerskapets frikostighet, men Rudbeck
inrättade en egen skolkassa, hvars inkom
ster utgjordes dels af inskrifningsafgifter,
dels af de bidrag som förmögna sterbhus
erjnde för den sjungande ungdomens biträde
vid likbegängelserna, dels af kollekter
(pungapenningar) när så åtbar, dels också
af hyresraedel från rektorsgården, som fri
kostigt afstodos af den oegennyttige styres
mannen. På detta sätt blef skolan små
ningom kapitalist, och Rudbeck upplade den
första räkenskapsboken, hvartill han skänkte
papperet och bokbindarelönen. På detta
sätt erhöll läroverket möjlighet att reda sig
»både med fönsterbygning och annat», och
kunde till och med utlåna penningar mot
säkerhet och ränta. Panterna bestodo af
böcker och andra saker, en pistol, en gam
mal kappa och dylikt, eller också af proprie borgen; »Scholemästaren »var god» för
scholans »gjell hos Las Olson».»
Utom det att mäster Jacobus var en
stor organisatör var han äfven en ypperlig
undervisare, och från aflägsna landsorter
tillströmmade lärjungar för att få åtnjuta
»en så skicklig och hederlig mans under
visning». Broses lärjungar ansågos för de
skickligaste som från katedralskolorna kommo till Upsala akademi. Men han var derjemte i hög grad vänsäll och sörjde med
största intresse för ungdomens vederqvic- ;

kelse genom allahanda fester och skolhögtider. Första året af hans rektorsbefatt
ning, 1615, nämnes en sådan i rektorns
, privata bostad. Det var ett simpelt ölgille :
• en tunna af den ädla drycken inköptes och
tömdes; hela kostnaden uppgick till 2 daler
3 mark 6 öre, som redovisas i den latin
ska räkenskapen. Följande året omtalas i
I de officiella anteckningarna en pingstfest :
hela skolpersonalen uttågade kl. 5 på mor
i gonen till att plocka blommor, af hvilka
förfärdigades »spiror» till att pryda de an
I senligare personernas bänkar i kyrkan, oeh
kransar, hvilka skulle pryda de förmögnare
medborgarnes söner. Fjorton dagar senare
egde en ännu märkligare högtidlighet rum,
då 'två komedier uppfördes af skolungdo
men, den ena på latin, Terentii Andria,
den andra på svenska, enkom öfversatt efter
det latinska originalet af den berömde skal
den och dramatikern doktor Nicolaus
Frischlinus. Scenen var provisoriskt upp
förd på kyrkogården af det timmer som blifvit ditfördt för ombygnaden af skolhuset,
aktörerna kläddes hos rektorn, och åskådarne voro stadens honoratiores af båda
könen, som dertill hade blifvit inbjudna
men utan tvifvel betalte sina entréer genom
rikliga naturaprestationer till det stora derpå följande gästabudet. Skolans minnesböcker redovisa beloppet af dessa gåfvor:
14 tunnor öl, ofantliga matförråd, hvaribland flere »spikieskinkor», spikekött, lam-•
kött och »et lefvande får», det senare skänkt
af slottsfogden »för konungens och drott
ningens spiror». Kunglighetens represen
tant hade hedrat sig, ty det heter särskildt
att fåret var »gammalt och fett». Kontanta
penningar gåfvos likaledes, och slutligen
koinmo till alla dessa herligheter femtiotre
»rätter» färdiglagad mat, »kokade och tijtborne af byn och stadzfolket».
Det vore frestande att följa författaren
vidare i hans lifliga skildring af detta con
vivium, som hölls på sjelfva skolsalen och
hvarvid skolpersonalen icke spelade någon
annan rol äu uppassarens, men utrymmet
beröfvar oss detta nöje, och vi inskränka
oss till den magra uppgiften att af de 65
rätterna förtärdes 61 på stället, och 8 tunnor
öl druckos ut in convivio; de 4 återstående
rätterna sändes till »rectoris hustru», 2 tun
nor öl fick hennes man, och »4 tynner
drocko scholares sedan upp, dock ickie en
gång». Sådana välfägnader aflupo icke all-
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tid utan oordningar, om hvilka skolans bref till konsistorium fick 1 daler 2 mark
memorabilier lem na märkliga upplysningar; för sitt besvär. Ar 1635 mottogs rektoratet
slagsmål, böter och stridigheter voro icke af Nicolaus Suenonis Buddhæus under
sällsynta, men när djeknarne förgått sig i mycket pröfvande omständigheter; stadens
förhållande till öfriga medborgare, straffa invånare synas hafva förlorat sitt intresse
des de skyldige af rektor »såsom för någon för läroverket, mycket penningar hade de
annan gerning», på det att ieke det bor väl icke att kosta på det, men det värsta
gerliga elementet i samhället skulle anse ! af allt var att åtskilliga olagligheter begindem hafva skulden och skammen för öfver- gos af myndigheterna, hvilka kommo sko
trädelsen falla på läroverket. Afven lärarne lans rätt alldeles för nära. Testamentsförgingo sig stundom i dryckesväg; det var medel, som tillhörde denna, hade blifvit
i stadgarne föreskrifvit att de blott fingo använda till kyrkans orgelverk, skolmästare
dricka öl en gång i veckan, men dom. gården var rektori afhäud och upplåten åt
Petrus »ingurgiterade sig» på förbjuden dag, den tyske orgelbyggaren o. s. v. Nu ut
och då han nekade att frivilligt betala bö brast striden i full låga. Buddhæus, som
terna, måste han afstå en af sina socknar var en oförskräckt man, läste från predik
och tick en sämre i stället, under det att. stolen Palmsöndagen 1637 lagen för de
dennas förre innehafvare, två skoledrängar, filistéer; borgmästare och råd afsänder en
erlade bötesbeloppet 1 daler i mellangift. djekne, gående naturligtvis, med klagomål
Beskrifniugarna på skolans fester utgöra till domkapitlet, men den högvördiga dom
en hel litteratur, och bland andra har Rietz stolen skickar med samma anspråkslösa
i sitt arbete om skånska skolväsendets hi budbärare till baka en bannlysning mot
storia till dessa högtidligheters skildring borgmästare och råd. Krigstillståndet för
lemnat mycket läsvärda bidrag. Hr Karlson värras ytterligare, då en af magistratsperanför efter honom den bekanta latinska sonerna förlorade ett barn, och Buddhæus
vårsången In vernalis temporis Ortu lœta- nekade djeknesång vid grafven. Den gån
bundo, hvartill bifogas en ganska lyckad gen fick åter mäster Nikolaus sjelf en
svensk öfversättniug, men han beklagar att skrapa af kapitlet, för det han »denegerat
han icke kan uppgifva melodien. Vi undra en ährlig Mans Salighe Barns Christelighe
om vi häri skulle kunna komma honom Jordeferd then honorem med Schole Vngtill hjelp. När vi genomläsa dessa onekli doinens sång och föregående». Buddhæus
gen behagfulla latinska stanser, kunna vi försvinner från skådeplatsen, och man trodde
kuapt dertill tänka oss någon annan me en tid att han blifvit afsatt för sin djerflodi än den som ännu i dag sjunges af het, men hr Karlson visar genom jemfötyska studenter till den bekanta kommers rande af andra historiska data att det icke
visan Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, är förhållandet. Mannen blef sedan rektor
och som finnes i notskrift intagen i de flesta i Strengnäs och prebendarius på Selö;
af deras sångböcker.
Rytm och meter på öfverfarten till sin församling föll han
äro alldeles de samma, och karakteren af i sjön och drunknade. En stor massa af
ilen något magra men hurtiga melodien har latinska grafpoemer, författade af sörjande
lärjungar, tecknar på samma gång hans
alla kännemärken af en hög ålderdom.
Icke alltid lefde skolpersonalen i det ■ utmärkta personlighet och skoledrengarncs
goda och jovialiska förhållande till stads egen skicklighet i förfärdigandet, af oklan
befolkningen hvarom dessa fester och denna derliga romerska elegier.
välfägnad bära vitnesbörd. Skolans annaler
förtälja om mer än ett vådligt gräl, hvar
De personaldetaljer hr Karlson samman
till dess angelägenheter gifvit anledning. ställer ur gamla kataloger och andra ur
Efter Rudbeeks afgång föll skolan i läger kunder sakna icke sitt stora historisktvall, dess ekonomi vansköttes, huset och biografiska intresse, och låter man fantagården fingo förfalla. Af några antecknin . sien läsa litet mellan raderna, hvartill han
gar i räkenskapen under de nästföljande åren undantagsvis lemnar en godmodig anled
visar sig, att det gjordes några reparationer, ning, finner man sig på en gång försatt i
men ingen af dem uppgick, utom en på ett ganska egendomligt och underhållande
»gärdgårdzhen», till en full daler. En djckue sällskap af den tidens framstående män och
som gick till Strengnäs med ett embets- i qvinnor. De latinska originalregistren kan
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man icke genomögna utan deltagande, ty
den vänliga lärarehanden har ofta vid dessa
nakna matrikeluppgifter fogat sina persona- i
lier af verkligt rörande enkelhet. De stora
politiska skiftena afspegla sig i dessa an
teckningar: det är söner af fattiga enkor, ,|
hvilkas män stupat i kriget, eller af torftiga
bönder. Fädernas yrken angifvas vanligen
på latin, någon gång på grekiska, med
tillägget af namnet på folkspråket: Xenodoehus eller hospes, »vulgo Gästgifvare».
Ibland är det knaggligt att finna det latin
ska ordet, och då gör man i nödfall ett
sådant som prœtor Suagelbrukensis, svafvel bruksinspektör. Hvem kan då säga att ,

icke den klassiska bildningen skärper snillet
och uppfinningsförmågan?
Vi hafva ännu att motse en ytterligare
fortsättning af dessa med den berömligaste och älskvärdaste pietet utförda anteekningar, och mången med oss längtar säkert
efter Karolinska elementarläroverkets nästa
årsprogram. Vi undra icke att dess rektor
icke ville utgifva den sista årsberättelsen
utan dessa bidrag, fastän de icke kunde
denna gång afslutas. Både författaren och
läroverkets styresman hafva genom denna
ömhet mot läroverkets gamla minnen gifvit.
ett vackert exempel, hvilket vi hoppas ieke
skall sakna efterföljd.

Strödda underrättelser.
Naturlig uppkomst af nya foder fästningens inneslutande skref han att i
växter i Frankrike. I mellersta Frank det hö som sattes för hästarne hade lian
rike hafva öfver allt hvarest 1870 och 1871
franska trupper längre eller kortare tid
uppehöllo sig sjelfsått sig en mängd af
nya foderväxter. Det för tropparne be
stämda fourraget hade blifvit hemtadt på
andra sidan om hafvet, och de frön af
detta hö som tillfälligtvis föllo på marken
hafva gifvit uppkomst åt en yppig växtlig
het, som är i otrolig grad smaklig för hus
djuren. Till största delen härstamma dessa
främlingar från länderna kring Medelhafvet,
i synnerhet från Algier; hittills hafva de
trotsat frostnätterna och segerrikt bestått
profvet mot en ovanligt sträng vinter. De
.utbreda sig utomordentligt hastigt, så att
de redan spela en i ögonen fallande rol
på ängarne och bilda verkliga oaser på en
mark som hittills varit nästan utan all
slags vegetation. Sannolikt utgöra de bör
jan till en ny storartad växtkultur, öfver
hvars mångfald och snabbväxthet man icke
kan annat ån förvånas, ty det mellersta
Frankrike ligger mycket nordligare än de
länder från hvilka dessa nya kulturväxter
härstamma.
Efter det gamla filosofiska ordspråket
ab actii ad posse valet consecuetio, hafva de
algieriska växterna en otvifvelaktig och fullt
laglig rätt till naturalisation. Redan om
hösten 1870 uttalade Buchinger i Strass
burg den åsigten att en mängd nya betes
gräs skulle blifva införd med det främ
mande hästfodret, och några dagar före

funnit 84 nya grässlag som tillhörn Medelhafsländerna och bland dem Here algie
riska.
De punkter på hvilka man företrädesvis
anmärkt framträdandet af nya växter äro i
departementet Loire et Cher på högra
Loirestranden, utefter vägarne som leda
till jernbanstationerna, och på venstra flod
stranden trakterna omkring Blois, kommu
nerna Cour och Cheverny, i Orléans på
Boulevard Saint-Jean och på ön Arrault
samt i nejden af staden.
I mars 1872 hade dessa främlingar aninärkningsvärdt utvecklat sig vid Blois och
Orléans, på en mark der sedan urminnes
minnes tider endast visat sig dvergartade
och misslyckade växter. På hvarje ställe
räknade man 80 till 100 arter, men då
arterna icke öfver allt voro de samma, så
belöper sig hela antalet till 157, tillhö
rande 21 familjer. Men siffran kommer
att än vidare stegras, ty man såg flere
växter, hvilka just voro på vägen att slå
ut, så att man ännu ieke kunde noggran
nare bestämma dem. Af hela summan
torde kanske ett tjugotal böra fråndragas,
hvilka man hittills endast tillfälligtvis an
träffat, men ändå återstår ett antal af 140,
som man finner större än på de rikare än
garna i Frankrike, hvilkas arter endast
uppgå till 90 eller 100.
Ärtväxterna utgöra mer än en tredjedel
af det hela, nemligen 52 arter, gräsen och

- 608 synauteréerna en femtedel eller 28 för hvar- ‘
dera familjen. Bland ärtväxterna höra de
flesta till klöfver- och lucernarterna. Man ,
har tolf arter Trifolium och elfva arter Medicago. De 28 synanteréerna tillhöra 28
arter och de 28 gräsen 16 särskilda arter.
Två tredjedelar af de nya växterna äro etteller tvååriga.
I trakten af Vendôme kunde man den
30 april iakttaga en betydande utveckling
af dessa främlingar, och från Orléans skref
man att icke blott de tidigare arterna hade
härdat ut, utan att ännu allt jemt nya
komrao i dagen. Man kunde icke tvifla ,
att det på de fyra nämda orterna, Blois
Orléans, Cheverny och Vendôme snart
skulle räknas 200 arter, af hvilka åtmin- i
stone 170 tillhöra ängar och betesmarker. J
Under kriget fans i Cour-Cheverny en
foderdepöt, men året förut kunde man till
och med vid den sorgfälligaste undersök
ning icke varseblifva några främmande
växter. Den 3 maj detta år räknade man
tolf, och andra skola sannolikt senare ut- 1
veckla sig.
Under det vinbergen den svåra frostnat
ten till den 12 maj ledo ganska stor skada,
och de unga skotten på träden, särdeles
barrväxterna, både inhemska och främman
de, till stor del förfröso, hafva de algieri- ।
ska foderväxterna segrande bestått äfven j
detta nya prof.
Dessa nyttiga och talrika växtslag, hvilka
till och med de bättre, franska jordmonerna
ieke hade något skäl att visa ifrån sig,
hafva i mellersta Frankrike på det mest
oväntade sätt riktat de sämsta och till ut
seendet otacksammaste markerna med en
ganska värdefull foderflora. Detta är en
stor händelse. Vi hafva här icke att göra
med ett tillfälligt uppträdande af några
magra plantor, hvilkas skördevärde kunde
vara ganska problematiskt, ntan med en
invandring, icke af en liten och obetydlig
utan af en stor, oberoende och utomor
dentligt dyrbar flora. Detta är med ett
ord en skatt, som ålägger mellersta Frank
rike förbindelsen att vårda, studera och
tillegna sig den samma. A andra sidan
vore det oklokt att åt slumpen öfverlemna
de algieriska växternas fortplantning och
underhåll i sådana trakter som ligga nord
ligare än moderlandet. Menniskans mellaukomst är här angelägnare än någonsin,
och införandet af frön från ursprungslandet

till försök äfven i nordligare trakter synes
vara af högsta vigt, ty ingen kan veta
hvilka välgerningar för menskligheten kunna
uppkomma af denna tillfällighet, som tro
ligen aldrig skulle hafva inträffat utan kri
get, och som synes vara ämnad att till
någon del godtgöra dess förödelser.

Förfalskning af té. Den engelska
konsuln Medhurst i Shanghai har officiell
inberättat till sin regering att inbyggarne
i vissa kinesiska byar helt öppet och i stor
skala bedrifva förfalskning af det té som
utföres till Europa. Härtill användas blad
af ett slags vide, som i stor mängd växer
på flodstränder och i dalfördjupningar.
Man samlar i april och maj de fina bladen,
torkar dem i solen och utsätter dem föl
en lindrig jäsning; derpå sorteras de efter
storleken, alldeles såsom äkta téblad, och
rostas, hvarigenom de erhålla alldeles sam
ma utseende som dessa, samt uppblandas
på exportorten till ett belopp af 10 à 20
procent med den äkta varan. De fattigare
infödingarne hafva redan i många år be
gagnat detta surrogat för det dyrbara téet,
men det är först på de tio sista åren man
börjat bringa det i handeln, och förfalsk
ningen har med hvarje följande år antagit
allt större dimensioner, så att för närva
rande utsändas ensamt från Shanghai med
namn, heder och värdighet af kinesiskt té,
omkring 400,000 videblad årligen.
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Anmälan.
Prenumeration å Samtiden kan ske på
postkontoren, hos bokhandlarne och i Stock
holm på utdelningsställena för tidningar.
Priset för helt år 10 rdr, för halft år 5 rdr
50 öre och för qvartal 3 rdr, postarvodet
för landsortsprenumeranter inberäknadt.
Stockholm, tryckt hos A. L. Norman. 1872.

