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C. F. BERGSTEDT.

pAT/O^
VECKOSKRIFT

FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR

1. Lördagen den 4 Januari 1873.

Läroverks-komiténs betänkande.
Det tidskifte som i dessa dagar ingått 

bär lyckligtvis en i alla afseenden så lugn 
prägel att det icke fins någon anledning att 
försöka ställa dess horoskop. Så stark är 
känslan af samhällsskickets frihet, att tron
ombytet kunde passera så godt som obe
märkt, om man uemligen afser från de per
sonliga känslor af saknad som väcktes af 
en ännu ung och folkkär furstes bortgång. 
Den som på hösten reste genom våra lands
bygder har säkert hört landtfolket och ar
betscheferna långt mera sysselsätta sig med 
de högt uppdrifna daglönerna än med ut- 
sigterna för en eller annan personalförän
dring vid hofvet, och detta fullkomliga lugn 
har älven varit utsträckt till betraktelsen af 
konungens konstitutionella omgifning. Det 
fins naturligtvis enskilda personer för hvilka 
dessa saker hafva ett särskildt intresse och 
som af ett eller annat skäl med en viss 
ifver motse hvad som skall komma, men 
den stora allmänhetens intressen ligga i 
en helt annan riktning, och så god är i 
allmänhet ställningen, att folket i landet är 
temligen obekymradt om hvilka män sitta 
kring konungens rådsbord.

\ i tro icke heller att deltagandet för den 
snart sammanträdande riksdagen är särdeles 
mycket större. Man vet att partiställningen 
h' i det närmaste oförändrad, och inga nya 
inskrifter läsas på partiernas fanor. Man 
nästan kan förutse att partiensidigheterna 
skola för en tid mildras under inflytandet 

af regentombytet, som, om det också icke in
förer nya grundsatser i styrelsen, likväl icke 
kan undgå att medföra några omflyttningar 
af frågorna och ställa åtskilligt på ett slags 
provisorisk fot. En afvaktande sinnesstäm- 

I ning skall derför sannolikt göra sig till en 
början gällande inom riksdagen; åtskilliga 
kurialier, såsom kröning och annat sådant, 
skola taga en del af dess tid och uppmärk
samhet i anspråk, och de stora frågorna 
skola få tid att bättre mogna, innan de på 
allvar och definitift framställas för att er
hålla sin slutliga lösning. Under sådana 
omständigheter se vi intet skäl att uppe
hålla oss sjelfva och våra läsare med all
männa betraktelser, utan börja utan vidare 
förberedelser vårt arbete för året med en 
specialfråga. Bland dem som nu vänta sin 
lösning är det åtminstone en, som både ge
nom sitt innehåll och sin föregående be
handling fått ett omedelbart intresse för alla 
medborgare, och detta är läroverksfrågan.

Riksdagen har så ofta gjort framställnin
gar till regeringen rörande undervisnings
väsendet, att det icke torde vara obehöfligt 
att erinra om innehållet af den 1870 års 
riksdags skrifvelse som gaf anledning till 
nedsättandet af en för revision af gällande 
läroverksstadga ocj) de särskilda tid efter 
annan meddelade föreskrifterna rörande 
denna stadgas tillämpning förordnad ko- 
mité. I denna skrifvelse uttalas anhållan.
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om en utredning af företrädesvis följande 
punkter:

1: o rörande befogenheten af de klagomål 
som upprepade gånger blifvit framstälda 
öfver ungdomens öfveransträngning i ele
mentarläroverken, och den brist på förtro
ende hos allmänheten till ändamålsenlig
heten af den närvarande läroverksinrättnin- 
gen som blifvit en följd af de täta för
ändringarna i vår skollagstiftning ;

2: o angående giltigheten af den anmärk
ning sota ofta blifvit framstäld mot orga
nisationen af elementarläroverket, så till 
vida som lärjungar, hvilka af en eller an
nan anledning nödgas afbryta sin skolgång, 
icke hafva erhållit någon inom ett mindre 
omfång afslutad kunskap, samt om önsk
värdheten af sådana afslutningar på sko
lans särskilda stadier; och slutligen

3: o rörande möjligheten att i de lägre 
klasserna hålla undervisningen gemensam 
för samtliga lärjungarne, intill den tid då 
de kunde bestämma sig för sina olika lef- 
nadsbanor, samt om önskvärdheten, bland 
annat af disciplinära skäl, att då skilja de 
båda linierna, den klassiska och den reala, 
så mycket som möjligt från hvarandra och 
från de lägre undervisningsanstalterna, un
gefär på samma sätt som de forna gymna
sierna voro skilda från den lägre elementar
skolan och de så kallade apologistklasserna.

Vid slutet af 1870 års riksdag inträffade 
en förändring i konseljens sammansättning, 
i det att några af dess förra medlemmar 
af egen drift anhöllo om sitt entledigande, 
och ett par andra erhöllo nådig befallning 
att göra samma underdåniga anhållan. Till 
de senare hörde, såsom han sjelf offentligt 
förklarat, då varande chefen för ecklesia
stikdepartementet, och ehuru det icke fans 
något tvifvel derom att den kungliga be
fallningen berodde på rent personliga skäl, 
ansågs emellertid riksdagens skrifvelse rö
rande läroverksfrågan icke ovälkommen, för 
att ytterligare, om ock endast till skenet, 
motivei'n den samma. Deremot var en 
livar, som hade någon reda på förhållandena, 
redan då fullkomligt öfvertygad att valet 
af hans efterträdare icke i ringaste mon stod 
i något sammanhang med riksdagens ut
talande utau berodde af helt andra förhål
landen.

Att den nya chefen för ecklesiastikde
partementet sjelf icke fattade saken på an
nat sätt än hans kunglige herre, framgick j 

otvetydigt utaf det val han kort efter gjorde 
af ledamöter i den läroverkskomité som af 
kongl. maj:t nedsattes med anledning af 
riksdagens skrifvelse. De voro alla lärde 
och upplyste män, som kanske med ett un
dantag haft tillfälle att göra sig förtroliga 
med undervisningsangelägenheter, och sär- 
skildt voro från hvardera kammaren insatte 
sådana ledamöter som hade omdöme och 
erfarenhet i dithörande frågor; men det 
kunde icke undfalla någon att den egent
liga kärnan, som skulle gifva det hela dess 
hållning och prägel, var sammansökt bland 
sådana män af facket hvilka hade de strän
gast utvecklade klassiska principerna, och 
för hvilka således riksdagens sätt att be
trakta saken måste förekomma såsom det 
gräsligaste barbari. Betänkandet har till 
alla delar bekräftat den förmodan som komi- 
téns sammansättning allt ifrån början väckte 
hos allmänheten, och om, såsom det för- 
Ijudes, chefen för ecklesiastikdepartementet 
skulle hysa någon tvekan att i deras fulla 
omfång acceptera de hyperklassiska grund
satser som gjort sig gällande hos komiténs 
tillfälliga majoritet, men af de öfriga till 
antalet jemt lika starka ledamöterna, just 
de fyra som tillhörde riksdagen, blifvit 
beledsagade med bestämda reservationer, 
så blir detta säkert en mycket obehaglig 
öfverraskning för dem som måste tro sig 
hafva begripit och efter bästa förmåga mot
svarat hans önskningar.

Innan vi gå vidare, fordrar rättvisan emel
lertid det erkännande att komiténs arbete 
i afseende på den historiska och statistiska 
utredningens fullständighet och reda, äfven 
som, på den ena sidan åtminstone, den rätt
troende, af den egentligen pedagogiska dis
kussionen af de olika undervisningsteorierna, 
lemnar ganska litet öfrigt att önska. För 
livar och en som vill göra sig noga bekant 
med elementarläroverkets angelägenheter 
lemnar detta betänkande en oskattbar lijelp- 
reda. Det upptager med reservationer och 
bilagor icke mindre än 500 stora qvartsidor 
och lemnar en öfverskådlig framställning af 
skollagstiftningeus besynnerliga öden i vårt 
fädernesland under de sista femtio åren; 
det redogör derjemte för de allmänna dra
gen af skolinrättningen i några främmande 
länder, med hvilka vi hafva den mesta be
röringen. Af de fullständiga och väl upp- 
stälda tabellerna får man ett redigt begrepp 
om alla de omständigheter som kunna in-
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verka på omdömet, freqvensen af lärjungar 
vid de särskilda läroverken och inom de 
olika bildningslinierna, deras ålder och för
delning i klasserna, lärotimmarnes antal och 
den ungefärliga qvantiteten af det hem
arbete som pålägges lärare och lärjungar, 
fullständigt utarbetade förslag till läseord- 
ningar och lärokurser, icke mindre för den 
inrättning som blifvit förordad af komiténs 
majoritet än för ett par alternativa orga
nisationsplaner af reservanterna, äfven som 
förslag till elementarläroverkets stat, stad
gar för kompetens och befordringar till lä
rareplatserna samt till en stadga för mogen- 
hetspröfningen. Betänkandet innehåller, så 
att säga, en hel undervisuingsencyklopedi.

Hufvudmomenten af komiténs förslag till 
läroverksorganisation hafva visserligen varit 
meddelade i ett par af de stora tidningarna, 
men utan några orienterande öfversigter, och 
under en tid då allmänheten plägar i den 
dagliga pressen snarare söka annonser än 
artiklar. Bet torde således icke vara all
deles ofverflödigt att något närmare redo
göra för sjelfva organisationsplanen. Vi 
kunna icke göra detta bättre än genom att 
oidagiant citera de två första paragraferna 
af komiténs »Förslag till Stadga för rikets 
allmänna läroverk».

? 1.
Ue af staten bekostade allmänna läroverken 

a va till ändamål sa väl att utöfver omfånget 
tor folkskolans verksamhet grundlägga med
borgerlig bildning, som ock meddela de veten- 
s^apliga insigter, som äro erforderliga för in- 
rade i tillämpningsskolor eller vid universitetet.

Î 2.
De®sa.'äroverk äro: dels elementar· 

moa0/?1,k’? hvilka undervisning och öfningar 
meddelas efter samma plan och hvilka, omfat- 
ande minst fem, högst sju klasser, hafva un- 

fnJi 1®n’nK®n fråu och med den femte klassen 
ordelad på två bildningslinier, en klassisk och 

’ r e s. P®dag°gier, i hvilka under en 
i< af två till tre år och inom de gränser 

utseende å läroämnena som i § 7 stadgas, un- 
ervwning och öfningar meddelas efter en för 

sådant läroverk särskildt faststäld plan, 
nen ,akttagande att i samtliga dessa äm
nen afslutade kurser genomgås.
i f.|I;leniental'läroverken äro dels högre, 
ninl»!·· undei'visningen antingen för båda bild- 
κι f 5 ’nierna utsträckes till och med den sjunde 
den οθη’ eJ^eT ^°r den klassiska linien till och med 
siei-t v e samt för den reala till och med den 
ningen as,s®n> dels lägre, i hvilka undervis

fe meddelas till och med den femte klassen.
edagogierna kunna vara antingen med 

elementarläroverk under samma rektor förenade 
eller fristående och utgörande särskilda läro
verk.

Så till vida synes det vara väl bestäldt: 
den medborgerliga bildningen sättes i främ
sta rummet, och riksdagens önskan synes 
vara uppfyld genom bildningsliniernas sam
manhållande hela fyra klasser igenom. Men 
hvad förstås med denna medborgerliga bild
ning, och på hvad sätt vin nes denna sam
manhållning? Det medborgerliga lifvets an
språk på själsodling reduceras till det tarfli- 
gaste mått af ett bättre folkskolepensum, 
ungefär i jemnhöjd med hvad statsmakterna 
den tiden tänkte sig med högre folkskolor, 
ehuru den senare organisationen skulle hafva 
verkat nyttigare, i den mon den varit mera 
oförhindrad att utveckla sig efter behofvet 
och önskningarna på de orter der den kom
mit att blifva införd. Det är nemligen un
der formen af pedagogier, dels fristående, 
dels och förnämligast sammanhängande med 
elementarläroverken såsom ett ringaktadt 
bihang, ämnadt att tillgodogöra deras öfver- 
skott i lärarekraft och upptaga sådana lär
jungar hvilkas anlag och omständigheter 
förnekade dem begagnandet af det förnäm
ligare och bättre ansedda läroverket, som 
fordringarna på medborgerlig bildning skulle 
blifva tillgodosedda. Läroämnena vid pe
dagogi — vi begripa i sanning icke hvar- 
för man bibehållit det fula och illa kredi- 
terade namnet, sedan man kastat saken öfver 
bord — skulle blifva kristendom, modersmå
let, minst ett främmande lefvande språk, ma
tematik, naturlära, historia och geografi, väl- 
skrifning, teckning, gymnastik och musik, 
samt dertill vid fristående läroverk tillfälle be
redas för lärjunge som det önskar att utom 
den faststälda läroplanen erhålla undervisning 
i latinska språket, nemligen så mycket af 
allt detta goda som kunde på två eller tre 
år medhinnas. Två af kommunalfullmäk
tige på stället skulle till samman med läro
verkets inspektor utöfva tillsynen öfver det 
samma och i förening med dess rektor upp
göra undervisningsplanen, »upptagandedessa 
läroämnen i den omfattning och i det för
hållande inbördes, som med beräkning af 
lärotiden och de tillgängliga lärarekrafterna 
bäst motsvara ortens behof i afseende å 
den bildning ett sådant läroverk är afsedt 
att meddela». Det inrymmande som här 
blifvit gjordt åt kommunalstyrelsen att ut
öfva ett slags uppsigt, åtminstone till nam-
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net, öfver läroverket och dess arbete, hvar- 
till intet motsvarande finnes för de högre 
eller lägre elementarläroverken utom Stock
holms stad, skulle antyda den medborger
liga arten af dessa skolor och af den bild
ning de äro afsedda att meddela: de skulle 
motsvara andra länders borgareskolor. Men 
hvilket deltagande hos menigheterna hafva 
väl herrar komiterade trott sig kunna för
utsätta för dessa läroverk, hvilka, om de 
någonsin komma till stånd, säkert skola 
betraktas såsom föga bättre än strykklasser 
eller andliga trasskolor för sådana stackars 
barn hvilka i följd af missgynnande eko
nomiska omständigheter eller bristande an
lag måste se sig förskjutna af det bättre 
lottade och bättre ansedda elementarläro
verket?

Återstår oss nu att tillse, på hvad sätt 
undervisningen i det senare skulle kunna 
sammanhållas de fyra nedersta klasserna 
igenom. Komitén har utgått från den rik
tiga pedagogiska förutsättningen att det 
späda sinnet och de oöfvade själskrafterna 
icke böra belastas med en mängd olik
artade ämnen, hvari ligger den förnämsta 
anledningen till den mycket öfverklagade 
och af komitén äfven med berömlig öppenhet 
erkända öfveransträngningen, samt att ett 
eller två undervisningsämnen, kring hvilka 
de öfriga kunde sluta sig såsom fyllnad, 
borde under dessa första läroår utgöra grund
valen för elevernas intellektuella utveckling. 
Dessa hufvudämnen skulle för de fyra lägsta 
klasserna utgöras af språk och matematik, 
men då den senare skulle inskränka sig till 
geometrisk åskådningslära samt början af 
Planimetrien, jemte aritmetiska och några 
enklare algebraiska öfningar, kan man kan 
ske icke utan skäl säga att språkstudierna 
skulle utgöra hufvudämnet. Del har blif- 
vit en trossats i uppfostringsläran att mo
dersmålet icke är ett lämpligt medel för 
den undervisning som har språkets väsende 
till föremål, emedan det unga sinnet icke 
tillräckligt förmår att skilja form och inne
håll, så att sjelfva språkbygnaden, såsom 
tankelagarnes uttryck, liksom skymmes af 
orden och deras välbekanta betydelser. Vi 
låta gerna denna erfarenhet gälla allt hvad 
den kan, och till dess att ett fullt använd
bart system för en verklig språkundervis
ning med modersmålet till bas blifvit ut
arbetad^ skola vi till och med låta erfaren- 
hetssatsen gälla såsom teoretiskt bevisad. 

Ett främmande språk måste således väljas 
såsom undervisningens grundlag, och frå
gan blir då hvilket af de främmande språ
ken är det lämpligaste. De gamla skol
mannen svara härtill vanligen att latinet 
är icke allenast det bästa, utan, hvad mera 
är, det enda dugliga, och så har frågan äf
ven blifvit besvarad af komiténs pluralitet, 
det vill säga af de fyra som blifvit eniga, 
under det att de fyra öfriga delat sig mel
lan olika meningar. I stället för att latinet 
först begynner i andra klassen af de klassiska 
läroverken och på denna linie i allmänhet 
faller mellan lärjungens elfte och tolfte lef- 
nadsår, men på realsidan alldeles icke före
kommer, . skall nioåringen efter komiténs 
förslag genast begynna dermed och fort
sätta hela fyra åren, antingen han sedan 
ämnar fortgå på den lärda vägen eller öf- 
vergå på realsidan, i hvilken senare hän
delse han får helt och hållet lägga det å 
sido. Och det är i sanning ingen liten 
del af sin tid han skall egna åt detta form
studium eller tankegymnastik, utan hvilken 
hans själsförmögenheter icke anses kunna 
komma till sin normala utveckling: 8 tim
mar i veckan under de båda första åren 
och 7 timmar under de båda senare, allt 
förutsatt att alla fyra klasserna genomgås 
på ett år hvardera, eller under de fyra åren 
sammanlagdt mer än 1000 timmar, eller 
mer än något annat ämne under en lika 
lång tid af hela undervisningskursen.

Ett sådant uppfostringsexperiment söker 
förgäfves något liknande i hela undervis
ningens historia. Det har visserligen blif
vit af komiténs pluralitet anfördt, att i de 
tyska realskolorna undervisas i latin, men 
der fortgår denna undervisning, ehuru med 
minskadt timantal, hela skolåldern igenom, 
så att hvad som en gång blifvit med svett 
och möda inprägladt icke får förglömmas 
utan ständigt och småningom tillväxer, och 
så att ynglingen under tiden hinner förvärfva 
äfven någon litterär och historisk bekant
skap med den klassiska forntiden. Komi
tén säger med all önskvärd uppriktighet 
ifrån, att något sådant icke är meningen 
för flertalet af dem som under vanliga om
ständigheter och förutsättningar inträda på 
den reala linien, utan att de skola lära sin 
lilla latin, hvilken de icke behöfva eller 
kunna använda, endast för att sedan lättare 
lära andra ämnen, sådana som de verkligen 
kunna och behöfva använda. Detta sätt
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att behandla undervisningsangelägeuheter 
förefaller oss såsom om någon ville lära 
ett barn att gå åt vester, der det icke hade 
nagot att beställa, för att sedermera kunna 
med så mycket större lätthet marschera i 
den östliga riktning som är dess vandrings 
rätta bestämmelse. Det är sant att alla 
vägar föra till Rom, antingen man vänder 
ansigtet åt norr eller söder, och det kan 
vara möjligt att den smula latin som fabri
kanten, bokhållaren eller handtverkaren in- 
hemtat i sin ungdom verkligen kommer ho
pom till någon liten nytta i hans efterföl
jande år, liksom den öfning barnets fotter er
hållit på vägen åt vester verkligen kan vara 
det nyttig nar det en gång skall ge sig å 
farde åt det motsatta väderstrecket. Men 
lika säkert som det är att samma öfning 
för barnet skulle hafva kunnat vinnas på 
vägen at öster, hvilken genast hade fört 
den lilla vandraren ett stycke närmare hans 
bestämmelse och sålunda besparat honom 
en del onyttiga ansträngningar, lika visst 
är det att hvarje kunskap som rätt med
delas är förståndsbildande, äfven om han ej 
har en omedelbar användning i det prak
tiska lifvet. Vi taga icke ett ord till baka 
på liknelsen om väderstrecken, men här är 
icke stället att anföra de pedagogiska be
visen för vår sats. Endast så mycket må
ste vi dock erinra, att då hela uppfostran 
i öfrigt skall gå från det enklare till det 
svårare, så är det eget att ett undantag 
skall goras just för språkstudierna. Det 
kurserar mänga vackra retoriska fraser om 
»lejonmärgen», hvilken barnet lärer tillegna 
sig genom ett tidigt studium af latinska 
grammatikan, och man kan, sanningen att 
saga, spåra dess inflytande ganska tydligt 
hos dessa »lejon», hvilka vi dagligen möta 
i lifvet, och som af den mandomsförlä- 
nande θ klassiska odlingen fått just precist 
et matt som' skolan och universitetet un- 
er vanliga omständigheter förmå att på

tvinga dem. Hvad den inre tankebildande 
kraften hos språken beträffar, så vore det 
ett nonsens att säga, att de moderna idio
men i detta afseende skulle vara under
lägsna de äldre, hvilka varit bärare för en 
ojemforligt mindre förädlad verldsåskådning 
°ch en betydligt mindre rikhaltig litteratur: 
nagot sådant dristar ju också ingen påstå, 
i en det är den skarpt utpräglade formen, 

en pregnanta periodbygnaden, de fullto
niga kasusändelserna på orum och arum, 

säger nian, som hafva en sådan allena salig
görande makt att utveckla den skandina
viska racens själsförmögenheter i det nit
tonde århundradet. Nå väl, då fins det ett 
i alla dessa afseenden oändligt finare och 
rikare utbildadt, äfvenledes utdödt språk 
att begagna såsom undervisningsmaterial, 
nemligen grekiskan, och det är många män 
med obetvifladt anseende både såsom klas
siskt lärde och som pedagoger, hvilka för
fäkta grekiskans företräde framför latinet 
såsom »bildningsmedel». För öfrigt är det en 
annan sak som förtjenar att härvid tagas i 
noga betraktande. Icke alla de moderna 
språken äro så enkelt analytiska; samtliga 
dé romaniska hafva i sin modernaste ge
stalt ännu qvar alldeles tillräckligt af både 
ändelser och pregnanta uttryckssätt, för att 
duga mycket väl till att demonstrera på, 
om också arum och orum under tidernas 
lopp fallit i grus och aska. Särskildt är 
latinet i intet afseende jemförligt med 
franskan i afseende på begreppens skarpa 
logiska bestämning. Franska språket har 
en tid varit i det svenska läroverket be- 
gagnadt såsom grundläggande språk, men 
försöket slog illa ut, det medgifva vi, 
hvarföre det också efter några få år öfver- 
gafs. Men hvarföre gick det såsom det 
gick? Komitén expedierar franskan såsom 
undervisningsspråk oändligen behändigt, 
liksom den knapphändiga erfarenheten, som 
vans under de mest missgynnande omstän
digheter, skulle vara för alla tider afgörande. 
Saken var den att det fattades skickliga 
lärare, brukbara läroböcker och, det för
nämsta af allt, tro på företagets möjlighet. 
Komitén invänder att uttalet gör svårig
heter; de äro dock icke oöfvervinneliga och 
knappast större än den godtyckliga qvanti- 
tetsläran i latinet, hvilken måste inpluggas 
såsom ett minnesverk. Men tyskarne, som 
i alla undervisningsfrågor äro våra orakel, 
göra ju icke så, heter det vidare. Vi ana 
icke huru mycket politiska förhållanden och 
antipatier härtill bidragit: den generation 
som uppväxte under det första kejsardömets 
krig fick icke lära sig det hatade fiende
landets språk, och knappast nu skulle den 
stolta germaniska ungdomen vilja dermed 
grundlägg^ sin bildning. För oss fins 
intet sådant hinder, och om våra skolveder- 
böraude ville, skulle det icke vara någon 
omöjlighet att, med några högst få omflytt
ningar i de komiterades läroplan mellan
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reala bildningen har komitén för-

Litteratur

Genom ett

hörande handlingar hafva de senare

Minnen
och
f. d. adjutant hos konung Carl XIV Johan. 
Elfte de!en: Carl Johan ocn hans tid 1823— 
1828. Författad af J. A. C. Hellstenius, 
aktuarie i kongl. Statistiska Central-Byrån. 
Stockholm. Samson et Wallin 1872. Pris 
i. rdr 75 öre.

De Schinckelska minnena äro bland dessa 
skrifter som med hvarje ny del vinna i värde, 
och den första bearbetaren skulle i elfte 
delen knappast känna igen fortgången af 
sitt verk. Vi se i denna fortsättning in
flytandet af en redbar och tillitsvärd histo
risk metod, som förstår fulla värdet af det 
material den har att begagna, nemligen om

franskan och latinet, enligt riksdagens önsk
ningar hålla undervisningen till samman för 
båda linierna genom de fyra lägsta klas
serna.

Vi tro att den verkligt klassiska bild
ningen, hvilken vi skatta lika högt som 
någon annan, skulle på en sådan anord
ning snarare vinna än förlora, och de som 
anse att den romerska lejonmärgen måste 
förtäras med modersmjölken kunna ju skaffa 
sig latintalande ammor från Polen eller 11»- 
mänien — de tillhöra i alla fall de ri
kaste klasserna och kunna anordna sina 
barns undervisning efter sin egen beqväm- 
lighet. Men för att tala utan skämt, så
som det höfves i ett så allvarligt ämne, 
tro vi att om staten i afseende på ordnan
det af elementarundervisningen fäster det 
hufvudsakligaste afseendet vid nödvändig
heten af uppfostrade tjenare för sina egna 
värf, samt vid allmänhetens behof af läro
verk efter de särskilda orternas förhållan
den, och om af sådan anledning de med
borgerligt gagnande kunskapsämnena skulle 
få en något större utsträckning än som rätt 
behagade det jemförelsevis ringa antal som 
ännu dyrkar latinska grammatikan såsom 
fetisch, så skulle nog spekulationen sätta i 
gång enskilda anstalter, der latinet allt 
ifrån det första inträdet i skolan lärdes 
med all eftersträfvansvärd omständlighet, 
och det är ju icke för mycket att de som 
begära undantagen sjelfva få betala dem.

Den

ur Sveriges nyaste Historia. Samlade i 
utgifna af B. von Schinkel, öfverste,

kortat med ett par år, men för sådana som 
på denna linie vilja aflägga mogeuhetsprof 
för akademiska studier föreslagit bibehål
landet af högsta klassen vid fyra läroverk, 
hvilket föranledt den ironiska anmärknin
gen af en reservant, att komitén i sitt för
slag «sönderbrutit realliniens kurs, stält ne
dersta stadiet såsom en liten nödhjelps- 
anstalt utanför den egentliga skolan, helt 
och hållet bortkastat mellanstadiet, och åt 
det högsta upplåtit ett par vindskupor i 
elementarläroverkets för öfrigt rent forn- 
klassiska bygnad».

Vi hafva i denna korta öfversigt endast 
framhållit hufvudsaken, och åt denna kunna 
vi icke skänka något bifall, ehuru vi egna 
vårt fulla erkännande åt mycket annat, som 
synes oss både godt och förnuftigt. På 
detaljerna kunna vi denna gång icke inlåta 
oss; dertill blir nog tillfälle när vi få se 
den fullständiga skolstadga som lärer hafva 
blifvit inom departementet utarbetad. Denna 
stadga, om hvilken man icke känner huru 
vida den kommer att framläggas inför riks
dagen, blir den nu varande chefens för 
ecklesiastikdepartementet första egentliga 
embetshandling; han får då ett godt till
fälle att rättfärdiga den kungliga bevågen
het som upphöjde honom på hans företrä
dares plats. Bland motiven till det lifliga 
intresse hvarmed detta hans arbete motses 
står den rena nyfikenheten kanske icke i 
det allra sista rummet.

gande och färgläggning af den historia som 
hvilar på offentliga urkunder.
klokt bruk af riksdagarnes protokoll och 
dertill
delarne af detta verk blifvit snarare en del 
af Sveriges nyare historia, som hittills varit 
oskrifven och hvars kännedom är af så stor 
vigt för den vidare utbildningen af vårt 
samhällsväsende, än en följd af »minnen» 
ur samma historia, såsom den anspråkslösa 
titeln angifver.

De fem år som den föreliggande afdel- 
ningen omfattar höra till de vigtigaste och 
mest kritiska i Carl Johans historia. Stats
skicket hade börjat att antaga den fasthet 

det användes såsom här till förfullständi- i som inbjuder pröfningar i stället för att
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utesluta dem; den ekonomiska ställningen 
var, om också förbättrad efter den allmänna 
omstörtningen nyss före 1820-talet, tillräck
ligt bekymmersam för att framkalla uttryck 
af befogadt och obefogadt missnöje; det fria 
ordet började att låta känna sin makt med 
en styrka och i en omfattning hvarvid hvar- 
ken myndigheterna eller allmänheten voro 
vana; slutligen tillstötte några omständig
heter som hotade med svåra diplomatiska 
förvecklingar och kommo konungens lifiiga 
sinne att våldsamt resa sig mot det tvång 
som personliga förbindelser från restaura
tionens tider hade pålagt honom till Europas 
den tidens mäktigaste monark, hvars högt 
beprisade ridderlighet under denna kris var 
nära att förneka sig.

Det synes vara ett genomgående lyte i 
vår tid, som det ej kunde vara för tidigt 
a^hgga, skrytet öfver framstegen och glöm
skan af de förberedelser dertill för hvilka vi 
hafva föregående tider att tacka. Ingen 
ting är mera förnedrande och hinderligt för 
vidare framsteg än den föreställningen, för 
hvilken var tids menniskor äro så böjda, 
och som sa omåttligt predikas af en viss 
del af pressen, att allt som ligger bakom 
dem, till och med helt nära, är barbari, mör
ker och förtryck, samt att »frihetens», aupp
lysningens» och »humanitetens» sol först 
uppgått öfver deras egna hufvuden. Nästan 
alla de stora ansatserna till ekonomiska 
förbättringar datera sig från början af det 
halfva århundrade som nu ligger afslutadt: 
reformen af det högre undervisningsväsendet 
och den första gryningen af folkuppfostran, 
inrättningen af särskilda läroverk för den 
tekniska bildningen, öppnandet af nya och 
for den tiden storartade kommunikations- 
anstalter, sasom Södertelge kanal och för
bindelsen mellan Venern och Vettern, an
läggandet af nya landsvägar mellan de båda 
förenade rikena, upprättandet af formulär 
lör statens räkenskaper och åläggandet för 
landshöfdingeembetena att hvart femte år 
afgifya omfattande statistiska berättelser, och 
slutligen rörelsen för åstadkommande afen 
utvidgad näringsfrihet. Det fattades icke 
ens förarbeten för den förenkling i statsför
valtningen som är en af vår tids mest be- 
allande fordringar. I spetsen för admini

strationen stod en uppsättning af män, 
som skulle hafva gjort heder åt hvilken re
gering som Rosenblad, Wetterstedt, 
Adolf Göran Mörner, Skogman, Carl Lager- 

bring, Cederström, Björnstjerua m. fl. Mindre 
utvecklade voro de konstitutionella begrep
pen, och en Baltzar v. Platen kunde på Rid
darhuset yttra att »man ej lika lätt verkar på 
den hjelte som slog Europas första krigare 
vid Dennewitz och vid Saales stränder till 
jorden, som på den konung hvars namns 
stämpel sattes under besluten när så erfor
drades.» I det afseendet voro tiderna ännu 
till en viss grad »menlösa».

Men å andra sidan åter var menlöshe
ten förbi, och de nya viljorna trängde på 
med en ifver som visade det inneboende 
gryet: det var under denna period som 
oppositionen inom Riddarhuset och bon
deståndet egentligen började. Den frisin
nade pressen var i jemförelse med en An- 
ckarsvärds storordiga vältalighet och en 
Anders Danielsons fyndiga ordvändningar 
mvcket moderat, och när man nu omläser 
de oppositionella artiklarne iArt/zzs, Couriren, 
Anmärkaren, kan man ej annat än förvå
na sig öfver den skuggrädsla som föran
ledde de täta indragningarna. I allmän
het behandlades monarkens person med 
aktning och grannlagenhet, och om embets- 
mannaväsendet fick sitta emellan, så var 
det icke alldeles oförtjent, ty inom detta 
rådde mycken ej allenast godtycklighet och 
sjelfsvåld utan rent af ruttenhet. Missbruk 
och försnillningar voro ingalunda sällsyn
ta, och genom fiskaliska aktioner drogos 
saker i dagen som upprörde det allmänna 
medvetandet; laudshöfdingarne Nieroths och 
Koskulls samt borgmästaren Bergholtz’ 
processer äro på detta embetsmannaförderf 
talande exempel.

Under sådana förhållanden är det klart 
att 1823 års riksdag icke skulle aflöpa 
utan spänning, och man snarare förundrar 
sig öfver att den icke blef oroligare. Kär
nan af det konstitutionella framstegspar
tiet befann sig ännu inom Riddarhuset; 
det var der som utsträckningen i riksda
gens finansiella granskningsrätt, öfver- 
läggningarnas offentlighet och andra af ett 
fritt statsskicks oundgängliga garantier 
med det största eftertryck fordrades. För
fattaren af detta band anmärker såsom 
något öfverraskande, att Hartmansdorff, 
som då började sin långa och vigtiga 
riksdagsbana, befann sig på oppositionens 
bänkar. Man skulle emellertid snarare, 
synes det oss, hafva haft skäl att förun
dra sig, om förhållandet varit det motsatta.
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Hartmansdorff var af naturen en reform
vän, och hans redliga, strängt pligttrogna 
personlighet gjorde honom till en afsvuren 
fiende mot maktmissbruk och korruption. 
Ännu på hans höga ålderdom fans det hos 
honom något af en reformator, och det 
var några få områden af statsväsendet 
inom hvilka han till sin sista stund för- 
blef radikal. Under politiskt lugna tider 
skulle han utan tvifvel hafva fortfarit att 
vara en ganska frisinnad och reformälskan- 
de statsman, men han var framför allt en 
ifrare för ordningen, och vissa väl bekan
ta tilldragelser i förening med hans orubb
liga tillgifvenhet för monarkens person 
förde honom längre åt höger än han un
der andra omständigheter skulle hafva 
kommit.

Till och med sådana moderat radikala 
förslag som inskränkningen i vår diplo
matiska representation och indragningen 
af den stående hären samt dess ersättan
de med en folkbeväpning hade vid 1823 
års riksdag sina föregångare, men fördrag
samheten var den tiden icke så stor som 
nu, och, betecknande nog, var det sansen 
och rättsinnet hos de afgjordt konserva
tiva ledamöterna af adeln och bondestån
det som den gången räddade öfverlägg- 
ningarnas frihet. Å andra sidan var det 
också oppositionens främste män som stäl- 
de sig i spetsen för den deputation af 
samtliga riksstånden hvilken, i anledning 
af några antidynastiska tillställningar, för
klarade det nya konungahuset sin trohet.

De konstitutionella förändringarna voro 
icke manga, men de saknade icke sin be
tydenhet. Främst bland dem nämna vi 
den grundlagsreform som i presteståndet 
inrymde representanter för universiteten 
och Vetenskapsakademien och sålunda öpp 
nade vägen för representationsreformen; 
vidare tattades beslut om den personliga 
omröstningens införande i utskotten i stäl
let för den som dittills hade egt rum 
stån(lsvis. Till hvilande antogos förslag 
om indragningsmaktens afskaffande samt 
om inrymmande i borgareståndet af om
bud för bergslagerna, äfven som regerin
gens proposition om afskaffande af opi- 
nionsnämden. De båda förra af dessa önsk- 
ningsmåläro länge sedan lyckligen uppnådda, 
men det sista, hvilket skulle gilva åt vår 
högsta domaremakt det oberoende som är 
oskiljaktigt från dess rätta natur, återstår 

ännu att eftersträfva. Hvarför vidare i 
grundlagen bibehålla en bestämmelse som 
aldrig blifvit tillämpad, och som icke kan 
tillämpas utan men för rättskipningens 
jemna gång och utan förhatligheten af 
en medborgerlig förföljelse?

Vi förbigå de öfriga besluten som fatta
des vid denna i så många afseenden för 
vårt samhälles både politiska och ekono
miska utveckling särdeles vigtiga riks
dag, och vi nämna nu endast ett ytter
ligare exempel på de framtidstankar-som 
stundom komma såsom förtroppen af vissa 
flyttfoglar före sin tid och derföre föro
lyckas. Det är icke 20 år sedan decimal
räkningen infördes i mått och vigt, och ändå 
mötte förslaget derom ett icke ringa mot
stånd. Men tanken var så litet ny, att 
redan 1788 nedsattes en särskild kommis
sion för att förbereda åtgärden, och denna 
komités förslag tillstyrktes två år derefter 
i allmänna ärendenas beredning. Vid 1810 
års riksdag begärde ständerna, med undan
tag af borgareståndet, som önskade att allt 
skulle förblifva vid det gamla, en förän
dring i öfverensstämmelse med 1789 års 
betänkande, och sedan kollegierna flere gån
ger blifvit hörda, utarbetade Vetenskapsaka
demien i ämnet ett motiveradt förslag, som 
lades till grund för en regeringsproposition, 
hvilken efter något prut, särdeles i preste
ståndet, vann hela riksdagens bifall. För
fattningen var redan utarbetad, och flere 
åtgärder hade på förhand blifvit vidtagna 
för genomförandet af reformen, men vid 
den näst följande riksdagen 1828 möttes 
ständerna af den underrättelsen att kongl. 
maj:t funnit omständigheterna fordra att 
uppskjuta verkställigheten tills vidare.

De båda följande kapitlen, som behandla 
kronprinsens förmätning, det unga hofvets 
inrättning och den furstliga sällskapskretsen, 
kronprinsens vistelse i Norge såsom vice- 
konung, samt gifva några skildringar af det 
allmänna lefnadssättet med dess hufvud- 
lösa lyx och de ekonomiska äfventyrligheter 
som deraf blefvo en följd, innehålla många 
för de handlande personerna karakteristiska 
drag och åtskilliga tidsmålningar af ett visst 
intresse, hvilka vi dock här måste förbigå. 
Det märkligaste deribland är den instruk
tion, i form af bref, som Carl Johan under 
den 24 april utfärdade för kronprinsen, och 

i som i öfversättning finnes upptagen bland 
1 bilagorna. Det är ingen brist deri på dessa
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retoriska vändningar och egendomliga be
traktelser som Carl Johan så mycket äl
skade, men der finnes också mycken verk
lig lefnadsvishet och många förträffliga råd, 
som äro giltiga för furstar i alla tider. De 
nordliga folkens lynne, säger den kunglige 
författaren, har en viss tröghet, som gör 
att när de en gång skänkt en furste sin 
tillgifvenhet, fordras det många felsteg å 
hans sida för att helt och hållet förverka 
den. Han berömmer särskildt normännens 
trohet mot den Oldenburgska dynastien, och 
han ursäktar deras »uppror mot konungen 
af Sverige» efter Kiel-freden därmed, att 
de trodde sig handla i öfverensstämmelse 
med den danska konungens önskningar. 
»Du känner,» heter det vidare, »det slag 
af aristokrati som rotfäst sig i Norge, ehuru 
der ej mer finnes någon adel. Du skall 
der, såsom öfver allt, finna vissa personer, 
som, i saknad af nog upplysning att kunna 
leda sig sjelfva, anse sig ega mer deraf 
an att de skulle vara i behof af andras, och 
som hysa det farliga anspråket att upp
träda såsom rådgifvare för styrelsen . . . 
badana bor du misstro.» Lika så varnar 
han för »de starka andarne» eller hvad man 
i dagligt tal kallar de stora snillena. »De 
aro mera farliga än nyttiga. Att sköta 
statssaker förstå de ej: de likna qvicksilf- 
ret, som aldrig har ro.» Äfven den skick
ligaste bör lyssna till råd af de män han 
Kallat till rådslagen, vore de också mindre 
skicklige än han sjelf. »En klok furste ta
lar ej mycket, men det måste lända honom 
ill nytta att höra mycket. »Klenmod och 

otvermatt af betänksamhet äro farliga föl
en regent: »den som darrar inför de fastaste 
grundsatser, och fattas af fruktan att begå 
ett misstag, bringar ofta nog på fall den 
S.a an kunnat rädda på samma gång som 
S1p sJelf·» ^en långvariga freden har ut
planat nordmännens gamla böljelse för kri- 
fmec ac*et är eJ st°ra orden 
ran talarestolen, ej skålarna vid festbordet, 

sorn at staterna förläna och bevara oafhän- 
gigheten.» Den som vill vinna en slagt- 
ning maste hafva folk till sitt förfogande, 
un vika småstriderna, men vara djerf när 
( e gäller. På samma sätt med den eko
nomiska hushållningen: man bör vara spar-

1 ‘Y'j’rdagslag, någon gång frikostig och 
lor,V\ Va O1'dnadt allt hvad som hörer till 
landets finansväsende.

Sasom man kunde vänta, upptager denna 

del en utförlig framställning af den beryk
tade skeppshandeln, efter en af öfverste v. 
Schinckel sjelf uppsatt berättelse, hvilken 
enligt en anteckning derå blifvit för konung 
Oskar I uppläst under hans sjukdom 1858 
och af honom förklarades vara fullt san
ningsenlig. Äfven utan detta kungliga vits
ord skulle berättelsen ingifva fullt förtro
ende, beledsagad som den är af diploma
tiska noter och redogörelser, hvilka den 
flitiga och samvetsgranna samlarens då
varande ställning gjorde det lätt för honom 
att få afskrifva. Bland hela massan af mi- 
nisteriella urkunder, hvar för sig särdeles 
betecknande för de personer det gälde, sak
nas icke mer än ett enda papper af någon 
betydenhet, nemligen den depèche från 
Nesselrode till Suchtelen på grund af hvil
ken den senare försökte att göra Carl Jo
han ett meddelande af obehagligt slag, som 
emellertid på ett afgörande sätt afkliptes af 
den senare och tillfogade det ryska kabi
nettet ett diplomatiskt nederlag, som under 
då varande omständigheter måste kännas 
utomordentligt bittert. Under hela denna 
sorgliga transaktion röjde konungen en sjelf- 
ständighetsande i förhållande till Ryssland 
som kunde hafva varit värd en bättre sak, 
och Wetterstedts diplomatiska mästerskap 
framstår i vackraste ljus. Hela detta ka
pitel med dess rika, till en del hittills obe
kanta aktstycken, är af utomordentligt in
tresse, och vi tro att författaren, som na
turligtvis äfven rådfrågat andra tillgängliga 
källor, särdeles de handlingar som bevaras 
af generalamiralen baron R. Cederströms 
efterlefvande, gjort den historiska forsknin
gen en ganska vigtig tjenst, icke blott ge
nom att i ljuset framdraga sakens rätta 
sammanhang, utan genom att från vanärande 
och förhatliga anklagelser freda en mans 
minne vid hvilken de oförtjent häftade. 
Hvad som rättvist må läggas Cederström 
till last, icke var det personlig egennytta 
och svikligt förfarande med allmänna medel.

Till konungens kanske nog raskt fattade 
beslut att på Cederströms förslag sälja till 
de då insurgerande spanska kolonierna flere 
af den svenska flottans fartyg, kunna vi 
utan svårighet spåra ett dubbelt motiv, ett 
finansielt och ett politiskt. Den första för
säljningen, af linieskeppet Tapperheten och 
fregatten Chapman, var onekligen en ly
sande affär för statsverket, och om det än 
icke får tagas alldeles efter orden att de
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till försäljning sedermera ifrågasatta skep
pen voro gamla och otjenstbara, är det på
tagligt att nyare och ändamålsenligare skulle 
hafva blifvit bygda för den erbjudna köpe
summan, och att ändå ett ansenligt öfver- 
skott kommit flottans allmänna behof till 
godo. Det var dertill af yttersta vigt för 
Sverige att utvidga sina handelsförbindelser, 
och de forna spanska kolonierna i Sydamerika 
erbjödo oss dertill ett gynnande tillfälle. 
Hvad det politiska intresset angår, så trium
ferade den monarkiska reaktionen öfver hela 
Europas fastland, och det förmynderskap som 
den Heliga alliansens potentater utöfvade 
öfver makterna af andra ordningen kunde 
for ett sinne såsom Carl Johans icke an
nat än kännas högst tryckande. Redan i 
sitt meddelande till hemliga utskottet vid 
1823 års riksdag hade konungen uppdra
git en starkt färglagd skildring af de en
väldiga monarkernas lust att inblanda sig 
i de konstitutionella staternas angelägen
heter och i detta afseende häntydt på de 
bekanta tilldragelserna i Neapel, Spanien 
och Sardinien. Erankrike, ehuru en kon- 
stitutionel stat, bekämpade utanför sitt eget 
område den fria samhällsformen på den 
Pyreneiska halfön, och de konstitutionella 
grundsatserna hade knappast utom Eng
land någon uppriktig anhängare. En sträng 
neutralitet, bygd på medel att i nödfall 
upprätthålla den mot den först anfallande, 
men derjemte betryggad genom ett godt 
och vänligt förhållande till de öfriga kon
stitutionella staterna i Europa, var det po
litiska program Carl Johan i denna stats- 
handliog för sig uppstälde, och något bättre 
låter ännu i denna stund svårligen tänka 
sig. Carl Johan lade vigt på den omstän
digheten att Sveriges mäktigaste grannar då 
ännu tillhörde de absoluta staternas antal, 
och det skymtar otvetydigt igenom den 
tanken att de fria staterna af andra ord
ningen i England hade sin naturliga be
skyddare, sedan efter Castlereagh’s bedröf- 
liga slut George Canning hade trädt i spet
sen för dess styrelse.

Denne man och det parti inom parla
mentet på hvilket han stödde sig voro icke
fallna för att ställa sig till Heliga allian
sens förfogande, och deras bemödanden 
för de undertryckta nationaliteternas obe
roende, först de spanska koloniernas, se
dermera äfven Greklands, gåfvo de abso
luta monarkerna ganska mycket att tänka

på. Då Canning på de talrika furstekon
gresserna, som under detta tidskifte egde 
rum, icke förmådde genomdrifva de syd
amerikanska staternas samfälda erkännande 
såsom oberoende, förklarade han temligen 
tydligt, att England ämnade i sitt vänskap
liga förhållande till dessa republiker söka 
en motvigt mot de öfriga stormakternas 
öfvervägande inflytande i det förra moder
landet, och kort derefter tillkännagaf en
gelska regeringen i förening med den nord
amerikanska, eller åtminstone snart efter
följd af den senare, att det icke skulle 
tillåtas någon annan makt att blanda sig 
i striden mellan Spanien och dess förra 
besittningar. I början af 1825 erkände 
England formligen Mexico, Columbia och 
Buenos Ayres såsom sjelfständiga stater, men 
rådde derjemte Sverige, och förmodligen äf
ven andra stater af andra ordningen, att 
icke göra sig allt för brådtom med att följa 
exemplet.

Det var kanske Carl Johans största fel 
att han försökte bemantla skeppsförsäljnin- 
gen med den uppgiften, hvarpå ingen trodde, 
att de skulle användas för en handelsexpe
dition till Ostindien, och att den del af de
ras beväring som för detta ändamål sken
bart undantogs från köpet, nemligen kano
nerna på nedre batteriet med dertill hö
rande ammunition, på samma gång afhän- 
des staten för att på en omväg komma på 

I samma köpares händer. En försäljning af 
I neutral stats egendom, af hvad beskaffenhet 

det än tnå vara och till hvilken köpare som 
helst, borde icke vara emot folkrätten, då 
afsigten ju icke är att gynna endera af två 
krigförande makter på den andras bekost
nad, och detta var ju icke händelsen, efter 
som svenska regeringen nyss förut gjort 
Spanien anbud att få köpa några af sina 
äldre men ännu icke obrukbara örlogsfar- 
tyg. Åtminstone hade ingen Genève-dom- 
stol då ännu nedlagt en grundsats som 
kan blifva ganska äfventyrlig för de svagare 
samhällenas sjelfbestämmelserätt. Men det 
var såsom alltid en svar sak för stater af 
andra rangen att handla i strid mot de sto
ras önskningar, på en tid i synnerhet då 
upprätthållandet af de gamla monarkiernas 
integritet var det första ögonmärket för de 
stora potentaternas sträfvande. För detta 
ändamål arbetade i Paris en stormaktsko- 
mité, och särskildt hade ryska kejsaren lagt



11

Spaniens bibehållande vid dess förra makt
ställning på hjertat.

Den diplomatiska kampanjen öppnades 
på ett snarare komiskt än allvarsamt sätt 
af Spaniens för tillfället befullmäktigade 
ombud hr Alvarado, men han afspisades af 
Wetterstedt med vanlig fyndighet. Allvar
sammare var den framställning somSuchtelen 
på ryska kejsarens vägnar gjorde Carl Jo
han vid en audiens på Rosersberg, och som 
äfven af honom muntligt besvarades. Ko
nungen' var böjd att låta den senare skepps- 
försäljningen återgå, med det vilkor likväl 
att kejsar Alexander till den svenska kö
paren, handelshuset Michaelson et Ben- 
dicks, utbetalte det vite detta hus hade för
behållit sig i en sådan händelse. Frankrike 
och England blandade sig hvar på sitt sätt 
i saken, det förra hotande i Spaniens in
tresse, det senare i hemlighet vänligt och 
väl belåtet med att Carl Johan visade litet 
sjelfständighet mot Ryssland; på lord Strang- 
field’s goda tjenster kunde det svenska ka
binettet med all säkerhet lita. Konungen 
reste till Christania, och Suchtelen skyndade 
dit för att omsider få meddela honom kej
sar Alexanders afslående svar på förslaget 
att betala skadeersättningen för den återgång
na skeppshandeln. Om Nesselrode’s öfver- 
modiga note hafva vi talat i det föregående; 
den fins icke i Schinckelska samlingen, af 
det enkla skäl att de svenska diplomaterna 
afskuro både Suchtelen och Bodisco hvarje 
tillfälle att uppläsa den. Carl Johan ville 
ej mottaga Suchtelen i audiens, så vida han 
cj medförde något egenhändigt bref från 
sin monark, men han lät omsider beveka 
sig mot vissa vilkor, på hvilka den ryska 
diplomaten nödgades ingå. Wetterstedts 
berättelse om audiensen och hans senare 
mémoire äro högst intressanta. Konungen 
afbröt Suchteleus politiska yttrande med den 
förklaringen att han om statssaker hade att 
tala med Wetterstedt, men han tilläde att hans 
tänkesätt mot kejsaren voro oförändrade och 
att han skulle göra allt hvad han kunde; 
för Öfrigt talades ingen vidare politik. E- 
mellertid hade Suchtelen till sin regering 
hemberättat Carl Johans svar i sådana or
dalag som voro honom sjelf angenämast, 
och detta sätt att referera ådrog honom å 
Wetterstedts sida en tillrättavisning, som 
måste hafva varit ytterst svår att smälta. 
Saken reglerades slutligen genom England 
8a> att den engelska köparen öfvertalades 

att afstå från affären och taga initiativet i 
förslaget till återgång, hvaremot den sven
ska kommissionären icke gjorde annan in
vändning än att han af svenska kronan för 
sitt medgifvande fordrade samma vilkor som 
om kontraktsbrottet hade skett från rege
ringens sida. På dessa vilkor bilades en 
international tvist, som hade kunnat antaga 
ganska betänkliga dimensioner. Sinnesstäm
ningen i landet var uppretad och fordrade 
skeppens utlöpande. Engelska regeringen 
hade sannolikt kommit oss till hjelp om 
Ryssland anfallit oss, men den ville icke 
se freden i norden störd af en så ringa 
anledning, och det goda förhållandet till 
Ryssland återstäldes med en uppoffring å 
svenska statsverkets sida, som icke var be
tydlig och i det närmaste motvägdes af 
vinsten på de båda fartyg som verkligen 
blefvo försålda. Det förargligaste i affären 
var en provisionsberäkning å det svenska 
handelshusets sida, som Cederström beviljat, 
och hvartill han trodde sig hafva konungens 
bifall, men hvarom han hade försummat att 
skaffa sig bindande bevis. Vi skola ej vi
dare inlåta oss på denna ledsamma affär, 
som störtade den forna favoriten i onåd, 
beröfvade honom hans embeten och efter 
en kort tid af grämelse lade honom i graf- 
ven. Af de förbragta handlingarna synes 
framgå att han ieke hade någon annan skuld 
än möjligen obetänksamhetens, och utgifva- 
ren har haft den tillfredsställelsen att från 
några förhatliga beskyllningar freda en he
derlig och patriotisk medborgares minne.

Mindre lycklig var de förenade rikenas 
diplomati i den beryktade Bodösaken, och 
den engelska beskickningen uppträdde här 
med ett Öfvermod och en fordringsfullhet 
som bjert kontrasterade med dess vänliga 
tillmötesgående i skeppshandelsfrågan. Ut- 
gifvaren är dock icke blind för den om
ständigheten att äfven normännen å sin 
sida gifvit anledning till berättigade an
märkningar.

Det sista kapitlet behandlar Norges inre 
angelägenheter och det urtima storthinget 
om våren 1828. Den enda reella vinsten 
af denna utomordentliga och oväntade åt
gärd var det tillfälle den beredde konungen 
att uppträda i Norges hufvudstad och der 
utöfva sin personliga prestige till förekom
mande af den syttende Majs högtidlighål- 
laude. Föreningens bestånd eller åtmin
stone dess trefnad var då beroende af sådana
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små omständigheter som firandet af en fest 
på årsdagen af konstitutionens antagande 
eller uppförandet af en usel teaterpjes på 
föreningsdagen, och det förekommer oss nä
stan barnsligt rörande att. läsa, huru före
ningens stiftare, i det tal han den 5 maj 
höll till stortingets president och ett antal 
utsedde deputerade, hvilka han anmodat att 
infinna sig för att mottaga ett vigtigt med
delande, förklarade att de tre ledsammaste 
ögonblick han öfverlefvat voro då han tvangs 
att bära vapen mot Frankrike, då han nöd
gades med väpnad hand infalla i Norge 
för att bringa föreningen till verkställighet, 
och slutligen då han erfor storthingets be
slut att fira den 17 maj såsom en national- 

högtid. Det är emellertid hans verk att sven- 
skarne nu utan ringaste känsla af obehag- 
kunna åse huru normännen högtidlighålla 
denna för dem så betydelsefulla dag, och 
att båda folken kunna med gladt hjerta 
fira den 4 november såsom årsdagen af den 
stora tilldragelse på hvilken de bygga hop
pet om sin framtida välfärd.

Det skall ännu finnas materialier för två 
eller tre delar, af hvilka man lärer kunna

I vänta värdefulla upplysningar öfver de sorg- 
liga tilldragelserna i medlet och mot slutet 
af 183O:talet, samt särskildt om den växande 
spänningen mellan fader och son, som re- 

! dan nu börjar skymta i bakgrunden.

Blick på pressen.
Listan på nya tidskrifter och tidningar ; 

som rusta sig till verksamhet under det nu ¡ 
ingångna året är större än. den någonsin 
varit. Till de många som vi redan anteck
nat hafva vi att lägga en ny, hvars prof- 
blad utdelades dagen före nyårsafton, kal
lad »Svenska Husmodren, Tidskrift för Hus- 
hållsväsende, Barnavård och Uppfostran, 
Kroppens skötsel, Qvinliga arbeten m. m.» 
Den förlägges af hr P. C. Kjellberg, ut- 
gifvare af Svenska Veckobladet, och utkom
mer hvarannan torsdag i ett halfark stor 
tvåspaltig oktav, samt kostar 2 rdr 50 öre 
om året. Planen är god, och blir tidskrif
ten lika omdömesrikt redigerad som prof- 
bladet, kominer den samma att blifva en myc
ket nyttig och välkommen hjelpreda i fa
miljerna genom de enkla och värdefulla an
visningar den i stort antal meddelar. Vi 
nämna bland de goda artiklar den utlofvar 
en omfattande »Inköpslära», ämnad att med
dela praktisk varukännedom om en mängd 
sakgr som erfordras för ett hushåll, hvilka 
ofta måste betalas ganska dyrt och ändå 
erhållas af underhaltig beskaffenhet, derföre 
att husmödrarna i allmänhet äro så okun
niga i allt som hörer till »hvardagslifvets 
kemi». Bland mindre rön och anvisningar 
anmärka vi det på fullt klara vetenskapliga 
skäl grundade rådet att i hvarje bonings- 
och sofrum hafva stående ett öppet kärl 
med friskt vatten, som vid eldning afdun- 
star vattengas, hvilken förekommer luftens 

allt för stora torrhet, och på samma gång 
uppsuper den utandade kolsyran och andra 
för helsan skadliga gasarter. Likaledes upp- 
o-ifves ett godt medel för hårets skötsel. 
Små afbildningar i träsnitt förtydliga texten.

Helgdagsfriden har under den sista vec
kan hvilat öfver tidningspressen, och vi 
hafva icke sett några frågor af allmännare 
intresse bragta under diskussion. Nya Dag
ligt Allehanda innehöll på nyårsafton några 
anmärkningsvärda underrättelser om det 
sätt hvarpå Carl XV:s efterlemnade, tillen 
del till svenska staten testamenterade sam
lingar på Ulriksdal skola hafva blifvit behand
lade, och vår samtida framställer å nyo den 
tänkvärda åsigten att dessa dyrbara saker 
borde läggas till grund för ett konstindu- 
strielt museum under statens egen vård och 
eganderätt. Vi afvakta de officiella under
rättelser som i detta hänseende troligen 
komma att meddelas riksdagen, för att vi
dare yttra oss i ämnet.

På årets' sista dag har den bekanta ka- 
leidoskopförfattaren i Göteborgs-Posten be
gagnat tillfället att framlägga sista afdel- 
ningen af »Riksdagskaleidoskop 1872. Åter
blick och vidräkning» samt utlofva fortsätt
ning för 1873 års riksdag. Den allmänna 
beskaffenheten af detta författarskap är så 
väl bekant att vi ej derom behöfva yttra 
oss; det synes med hvarje dag blifva mer 
och mer ministeriell, och författaren gar så
som en trogen brandvakt för att bevara
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»ministèren Adlercreutz» för befarade krut.- ¡ 
konspirationer. Han kan icke fatta att nå- , 
gon kan draga denna konseljs absoluta för- | 
träfflighet i tvifvelsmål utan att vara ledd 
af orena afsigter. Han låter gerna påskina 
att de som någon gång tillåta sig ett så
dant tvifvelsmål om riktigheten af allt hvad 
som officielt skrifves och talas »kunna anse 
sig halva blifvit tillbakasatta af regeringen 
eller känna ett behof af att göra sig be
märkta med hänsyn till möjligen inträf
fande eventualiteter.» Det är rätt servila 
själar omöjligt att tro på ointresserade öf- 
vertygelser hos andra, och denna oförmåga [ 
ma förlåtas dem; deras samvete bjuder dem 
att efter bästa förmåga misstänkliggöra och 
diffamera personer hvilka icke hafva den 

lyckan att vara väl ansedda af de för till
fället maktegande. Arbetaren är sin lön 
värd, heter det ju, och derom är på det 
hela ingen ting att säga; men satsen kan 
ju också tagas omvändt. Det är icke osan
nolikt att författarens bekanta politiska ka
rakter skyddat den för öfrigt oförargliga 
och beskedliga tidningen för efterräkningar, 
hvilka i annat fall icke torde hafva ute- 
blifvit, men det återstår att se, huru vida 
tidningens nya utgifvare skali finna det 
lämpligt att begagna sig af ett sådant opi- 
nionsskydd, hvilket i sjelfva verket är lika 
litet öfverensstämtnande med bokstafven 
som med andan af vår tryckfrihetsförord
ning.

Strödda underrättelser.
Nathaniel Hawthorne’s dagbok. 

Denna stora nordamerikanska skriftställare 
är i vart fädernesland mindre känd än han 
borde; lör tjugo år sedan eller så hade en af 
våra dagliga tidningar såsom följeton hans 
roman The Scarlet Letter eller Den röda bok
stafven; tid efter annan hafva äfven några 
af hans smärre berättelser varit meddelade 
i tidningar och tidskrifter: vi minnas sär- 
skildt de vackra allegorierna Snöbilden och ¡ 
Det stora stenansigtet. De som mera spe
ciell följa med den utländska litteraturen 
känna äfven The Blithdale Romance, ett 
slags sjellbiografi, hvari han beskrifver sitt 
och några andra amerikanska skriftställares 
och skriftställarinnors deltagande i ett uto
piskt företag af det slags återgång till na
turligare seder som så ofta leker i högen 
på vår tids bildade menniskor, samt hans 
sista roman Transformation, skrifven under 
intrycket af några månaders vistelse i Ita
lien. Han var en själsfrände till Emerson, 

ongfellow och Margaret Fuller, en af dessa 
fina och svärmiska poetiska naturer för 
hvilka man icke skulle tro att det finnes 
någon plats i det prosaiska Amerika. Ett 
band dagboks- och brefutdrag, som nyligen 
utkommit i hans fädernesland, kastar ett 
eget ljus öfver sådana menniskors öde.

Hawthorne föddes i Salem 1804 och dog 
i Boston vid 60 års ålder. Han förlorade 
sin fader i sin späda barndom. Modren, 

som var en stor skönhet och icke så litet 
sentimental, lät uppfostra honom i roman
tisk enslighet på en farm som tillhörde 
familjen, och han tillbragte en stor del af 
dagen innestängd i sitt rum med att skrifva 
fantastiska sagor samt en del af nätterna 
på ensliga vandringar. Det var hans ön
skan att med sin penna göra sig en obero
ende ställning, men sådant är icke lätt nå- 
gonstädes i verlden, allra minst i Amerika. 
Hawthorne var icke rik, och det var till en 
början nödvändigt för honom att skaffa sig 
någon inkomstgifvande befattning. Se här 
huru man går till väga i Förenta Staterna.

George Bancroft, den store historieskrif- 
varen och Förenta Staternas nu varande 
minister vid det nya kejsarhofvet i Berlin, 
var en nära vän till Hawthorne oah inta
lade honom mod. Bancroft, son af en prest 
och sjelf i medelmåttiga förmögenhetsvilkor, 
hade gjort vidsträckta resor i Europa och 
förvärfvade vid tidiga år filosofiska doktors
graden vid ett tyskt universitet. Sedan in
rättade han en skola i sitt hemland, men 
när det demokratiska partiet, till hvilket 
han hörde, år 1836 kom till makten med 
presidenten van Buren, uppgaf Bancroft sin 
akademi och blef af van Buren 1838 ut- 
nämd till den indrägtiga befattningen af 
Collector eller tulluppbördsman i Boston. 
I sin ordning gaf nu Bancroft sin vän Haw
thorne en underordnad tullsyssla i samma
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hamn, och i denna slaftjenst, under upp
mätningen af salt- och stenkolslaster, till
bringande hela dagen under bar himmel 
pä vågen, diktade'han inom sig några af 
sina vackraste poem och nedskref dag för 
dag sina anteckningar öfver hvad märkvärdigt 
han fann i naturen och menniskolifvet. 
Hans arbete var tungt, och han säger om 
sig sjelf, att ehuru han efter slutadt dags- 
släp tvättade koldammet från ansigte och 
händer, kände han sig ändå icke värd säll
skapet med de hvita dufvorna, som togo 
sin lätta tull af span målslasterna. »Jag ber 
Gud,» skrifver han i nfars 1840, »att om 
ett år befria mig från denna förbannade 
tull, ty det är en eländig träldom. Jag 
afskyr offentliga befattningar, åtminstone 
alla dem som hafva att göra med politiken 
eller äro af den samma beroende, och jag 
vill icke hafva något att skaffa med politi
ska personligheter. Deras hjertan vissna 
och dö förr än deras kroppar. Deras sam
vete förvandlar sig i kautschuk ; det blir 
lika segt och lika elastiskt. En sak, om 
icke mer, har jag dock vunnit på min er
farenhet som tullnär — jag har lärt känna 
en politiker, en bekantskap som ingen själs- 
förmögenhet eller sympati skulle hafva kun
nat förskaffa mig; ty djuret eller rättare 
sagdt maskinen, existerar icke i naturen.»

Fastläst under de brännheta sommarda- 
garne vid sin skeppsbro, under de oblida 
årstiderna geuompiskad af regn och storm, 
såg han ändå saker som voro värda att 
taga vara på och tackads försynen derför i 
sitt hjerta: en liten' katolsk skeppspojke 
från Malta, som metade en disk och stekte 
den i olja till sin fredagsmiddag, eller stora 
granna fjärilar, som slogo sig ned på de 
smutsiga saltskutorna; af allt behagligt som 
han såg lofvade han att göra sig något 
vackert i dikt eller saga.

Ändtligen slog befrielsens timme. Efter 
det amerikanska bruket betecknade presi
denten Harrison sitt inträde till makten 
med ett fullständigt ombyte af hela embets- 
staten · det var andra menuiskor som nu 
skulle ’mättas från statens bord, vänner och 
anhörige, de som röstat på honom eller 
eljest gjort partiet tjenster, och alla de som 
stodo i någon förbindelse med partiet. Den 
demokratiska tullskrifvaren skulle lemna 
rum åt en whig, Hawthorne atskedades, och 
f. d. tullnären begaf sig åter för en tid till 
sitt gamla Salem.

Tillika med några andra ädla andar 
vämdes Hawthorne vid det orena lifvet i 
det stora folkhvimlet och det ändlösa jäg- 
tandet efter penningar. Han ville refor
mera samhället, icke genom omstörtningar 
utan inifrån, börjande med sig sjelf. Med 
detta vackra men chimeriska mål för ögo
nen satte han sig i förbindelse med några 
vänner och stiftade med deras tillhjelp ett 
slags åkerbruksfalanxtére vid Oak-Hill. Han 
skrifver från Brook Farm — så hette ko
lonien — den 13 april 1841:

»Jag är här i ett polcirkelns paradis. 
Jag vet icke huru jag skall tolka detta 
naturens ansigte — är det ett godt eller 
dåligt tecken för framgången af vårt före
tag? Men jag tänker på att pilgrimerna 
från Plymouth anlände till Amerika under 
full storm och togo sina första steg på den 
nya jorden medan hon var insvept i tjocka 
snödrifvor. Det gick dem icke sämre för 
det, och de blefvo stamfäder för ett stort 
folk; utan tvifvel skall det blifva så äfven 
med oss . . . Våren och sommaren skola 
väl komma i sin tid, men den gamla men- 
niskan kuttrar inom mig, och jag frågar 
mig om jag icke förirrar mig bland den 
eviga isens regioner. Tag med er så många 
pelsar ni kan, och om ni kommer öfver en 
isbjörns hud, skadar det alldeles icke. Jag 
har icke ännu tagit min första lektion i 
jordbruk, men jag var i går eftermiddag 
med om att gifva våra kor foder. Vi hafva 
åtta, utom en qviga, som tillhör Margaret 
Fuller; man säger att hon är alldeles ra
sande med att sparka omkull mjölkstäfvorna. 
Jag ämnar börja såsom mjölkare i morgon, 
men jag hoppas att mr Ripley ger mig den 
frommaste kon i stallet, ty annars skall jag 
gå till mitt verk med fruktan och bäfvan.
3 Jag fattar behag för mina olyckskamrater, 
och om ni kunde se oss under måltids- 
timmarne sittande omkring bordet framför 
den stora köksspiseln, skulle ni tirina det 
vara en vacker tafla. Miss B., var hushål
lerska, är en person som det gör godt att 
se på. Man skulle vilja säga att hela hen
nes omfångsrika individualitet är späckad 

! med ömhet. Från hufvudet ända till lot
terna tycks hela hennes varelse endast vara 
ett godt och stort hjerta.«

»Den 14 april. Jag mjölkade icke korna 
i går afton; mr Ripley fruktade att anför
tro dem åt mina händer eller mig åt deras 
horn; men i morse gjorde jag underverk.
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Före frukosten gick jag till ladan och skar 
hackelse, och jag hade så godt hjerta att 
inom tio minuter hade jag haft sönder ma
skinen. Sedan bar jag ved och tände upp 
elden; derefter gick jag ned till frukosten 
och gjorde ända på en förfärlig pannkakhög. 
När detta var gjordt satte mr Ripley i 
händerna på mig ett fyrtandadt instrument, 
hvilkct han lät mig förstå var en grep, 
och dermed fäktade jag och mr Farley inför 
honom i kapp mot en gödselhög. När det 
var gjordt tvättade jag mig och satte mig 
att skrifva.

Miss Fuller’s ko har upphäft sig till en 
verklig tyrann bland de andra korna och 
uppför sig på det mest oförsvarliga sätt. 
Med tiden skall jag bli eu duktig åkerbru
kare; jag känner den ursprungliga Adam 
upplefva i min lekamen.»

16 april. Sedan jag sist skref har 
vart samhälle förökat sig med fyra nya 
Medlemmar, som lofva att bli högst nytti- 
S;l och aktningsvärda. Jag har språkat med 
dem och hört att de äro nöjda, men de 
aro icke meddelsamma. Det är kanske med 
dem som med mig. De kläda sig i svart, 
°ch efter drägten skulle jag tro dem vara 
Prester, men de hafva icke sagt mig något 
om sin förra ställning. Jag kan icke annat 
an prisa den ledighet hvarmed de borttagit 
allt fnaskigt sällskapsskick. Sista gången 
jag såg dem tycktes de vara så obesvärade 
°ch likgiltiga för all smuts och alla fläckar 
s°m vårt yrke har med sig som jag sjelf, 
n<ii jag klättrade upp ur vår guldgrufva, — 
<1θη der högen ...

Jag har mjölkat en ko! Hjorden gjorde 
uppror mot det förtryck som utöfvades af 
Miss Fuller’s qviga, och så snart rebellerna 
al° utom stallet, springer hon och ställer 

under min protektion. Hon hindrar 
P ^en grad mitt arbete med sina förtro- 
igheter, att jag fann mig nödgad att gifva 
enne en första varning med min spade, 

Men hon föredrager att öfverlemna sig åt 
Mm nad hellre än hon trotsar insurgen
ternas horn. Det är icke någon älskvärd 

°> men hon har ett förståndigt ansigte 
och synes hafva förmågan af reflexion. Jag 
viflade icke att hon snart nog kommer att 

lnse nödvändigheten af att lefva på god 
f0t Med sina likar.

oJ®g behöfde icke gå hundra steg från 
ga!den för att kunna behörigt uppskatta 

ess lugna, angenäma och omdömesfullt 

valda läge, hvars skönheter småningom vin
na på oss och komma oss att älska dem 
mer i den mon man lefver med dem. Det 
är en bäck så nära huset att man om som- 
maraftnarne kan höra dess sorl. Nyttig- 
hetshänsyner hafva tvungit honom att löpa 
i rak linie, hvilket icke så litet skadar hans 
skönhet.

Jag förstod icke i början hvem ni me
nade med »riddaren af den sorgliga skep
naden». Nå väl, han är den mest jovialiska 
af hela sällskapet, ty om han också icke 
skrattar sjelf, låter han oss skratta så myc
ket mera.

Han är den mest originella och lustiga 
kamrat man någonsin kan tänka sig, full 
af upptåg och skämt, och hans miner stå i 
en så fullkomlig öfverensstämmelse med 
hans ord, att Cruishank borde vara här för 
att rita utaf honom, och så full han är af 
latinska citater och klassiska hänsyftningar, 
under det att vi gräfva i gullhögen! Kon
trasten mellan arten af arbetet och tanke
vändningarna är oemotståndligen komisk.

Mr Ripley har köpt fyra grisar.»
»Den 22 april. Hvilka afskyvärda kråk

fötter! Men jag har hela förmiddagen kluf- 
vit ved och dragit handqvarnen, och detta 
arbete sätter mitt muskelsystem något litet 
i oordning. Jag förvånar mig mer och 
mer öfver allt det arbete som det finnes 
att uträtta i verlden, men jag tackar Gud 
för att jag kan taga den del deraf som 
mig tillkommer, och att min skicklighet 
med hvarje dag tilltager. Hvilken stor och 
bred lastdragande personlighet skall jag 
icke blifva med detta slags kroppsöfuiugar. 
Jag har mjölkat två kor i dag på morgo
nen, och jag skulle skicka er något af min 
mjölk, om den icke olyckligtvis redan blif- 
vit sammanblandad med mina herrar kol
legers.»

(Forts.)

En återfunnen staty af Rafael. Man 
läser i flere ryska tidningar följande konst
notis af mer än vanligt intresse:

Den intressanta upptäckt som nyligen 
omtalades i Petersburg af originalet till en 
skulptur af Rafael har bekräftat sig. Man 
vet att den store målaren äfven försökte 
sig i bildhuggarekonsten. Bland verk af 
detta slag som tillskrifvas honom hör den 
vackra statuen af profeten Jonas i kapellet
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Chigi, uti kyrkan Maria del Popoli i Rom, 
till den grad mästerskapets prägel att konst- 
kännarne icke tveka att erkänna den så
som ett verk af målaren från Urbino. Man 
kände för öfrigt af samtida skriftställares 
yitnesbörd, att han huggit en marmorgrupp 
i naturlig storlek, föreställande ett dödt 
barn buret af en delfin. Cavacceppi har i 
första delen af sina 1788 i Rom utgifna 
afbildningar af gamla statuer meddela" en 
gravur af denna grupp, hvartill gipsmodellen 
finnes bland de Mengska samlingarna i Dres
den. Man visste emellertid icke hvar origi
nalet fans, och man gissade än i Turin än 
i Neapel. Man erfar nu att det befinner

! sig uti Eremitagets museum. Ämnet är 
hemtadt ur Æiani bok om djuren (De na-

I tura animalium), hvari det säges att delfi-
I nerna äro mycket menniskokära, och att 
j ett af dessa djur eu gång bar ett dödt barn 

till stranden.
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θ is a pressen. Den förmodan vi uttalade då tidskriften först framträdde, att det in
om den periodiska pressen i vårt fädernesland skulle finnas rum för en sådau oro-an, 

ar esaunat sig långt utöfver hvad vi då vågade hoppas; afsättningen har varit i 
oa nutet stigande, och det välvilliga erkännande som från många håll kommit oss till 
del gor det tul en dyrbar pligt för redaktionen att efter måttet af sina krafter arbeta 
pa tidskriftens fullkomnande.

.. utkommer hvarje lördags morgon med ett ark dubbelspaltig
°f,av’ , “otsvarande omkring 40 sidor vanligt oktavtryck, som vid årets slut 

attoljes af titelblad och innehållsförteckning.
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till handa.
λκ me^e^an^en röran^e tidskriften ställas till Expeditionen af
VÜS. Samtiden, N:o 28 Norra Smedjegatan.

Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1873.




