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VECKOSKRIFT
FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEK AF

C. F. BERGSTEDT.

N° 13. Lördagen den 29 Mars 1873.

Krigsfaror i den europeiska situationen.
En af hufvudsatserna i Darwin’s lära 

om artförvandlingarna är den att vissa an
lag eller egenheter i kroppsbildning hos 
vissa djurslag, hvilka förekomma alldeles 
öfverflödiga, till och med nagon gäng hin
derliga för deras nu varande lefnadssätt, 
äro ett arf frän förflutna tider, då de voro 
behöfliga och nyttiga, men finnas nu mera 
qvar endast såsom symboler af förgångna 
tillstånd, ungefär såsom rofdjursattributen 
i någon gammal adlig vapensköld. Om 
detta är sant, så måste den civiliserade 
menniskans blodhungriga fantasi vara ett 
minne från den tid, då hennes förfäder lik
som de vildaste bland vilddjuren, sönder- 
sleto sitt eget slägte. Sådana uppenbarel
ser förekomma ej sällan i litteraturen. Det 
var icke länge sedan en af våra dagliga 
tidningar innehöll en från franskan öfver- 
satt framtidsbild, kallad Revanche, uti hvil- 
ken skildras huru, vid en för Paris nära före
stående ny inneslutning af preussiska ar
méer, en ung fransk patriot uppfinner ett 
luftskepp, hvilket är mäktigt nog att föra 
de gröfsta förstörelsemedel, och hvarifran 
sändes en fullständig tillintetgörelse öfver 
fienderna, ett allt förtärande eldregn, så 
mycket förfärligare som dess ursprung är 
en hemlighet och fenomenet liknar en öfver- 
naturlig straffdom. Förstörelsemedlen äro 
'tillräckligt ohyggliga ändå, äfven om de 
nya luftballonerna, som framdrifvas med 
■ångkraft och kunna kopplas såsom jern- 

vägsträner, icke skulle hinna att vara fär
diga precis till 1881, då Paris’ nya beläg
ring af det tyska kejsardömets arméer lä
rer skola infalla, och menniskornas vilda 
instinkter äro antändbara nog, äfven utan 
att populära skriftställare med alla diktens 
retemedel bemöda sig att upphetta dem 
till sjelfantändning. Den största faran för 
freden i Europa ligger nu mera mindre hos 
äregiriga sjelfherskare än i häftiga och vidt 
utbredda folkmeningar; de stora massornas 
inbillningskraft är såsom en krutkällare, 
hvilken det endast behöfves den tändande 
gnistan för att bringa till explosion. En 
absolut monark såsom Napoleon III skulle 
hafva varit ur stånd att, äfven med de 
många och fina ledningstrådar han hade till 
sitt förfogande, upptända 1870 års krig, 
om det icke funnits så många brännbara 
ämnen i sinnena. Vi skola på följande 
sidor söka utforska hvilka faror för närva
rande finnas att dylika sprängämnen brin
gas till att explodera.

I en sådan öfversigt af sinnesstämnin
gen inom de förnämsta europeiska staterna 
är det naturligt att vi nämna Frankrike i 
första rummet. Det är ingen tvifvel att 
de fredliga tänkesätten gått framåt i den 
mon egendomen blifvit fördelad pa flere 
händer och prisen stigit på landtbruks- 
alster, så att den franska bonden icke alle
nast lefver mycket bättre än förut och 
denna klass räknar ändå fem millioner —
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utan äfven ärligen gör kapitalbesparingar 
till betydliga belopp. Denna stora klass 
är en afsvuren fiende till kriget, konskrip- 
tionen och de tunga taxeringarna ; det var 
för hans skull som Napoleon gjorde freden 
till kejsardömets program, och som den 
provisoriska regeringen 1871 gick in på 
ett fredsslut med afträdande af rika gräns
provinser och erläggande af en oerhörd 
krigsskatt. Äfven städernas arbetare äro 
fredsvänner, sä vidt yttre fiender angår: 
de äro till större delen socialister, som 
vurma på internationella arbetareförbund 
och icke känna några andra fiender som 
behöfva utrotas än sina egna arbetsgifvare. 
Också börjades 1848 års »sociala och de
mokratiska», det vill säga socialistiska och 
kommunistiska republik med en officiel lof- 
sång till den eviga freden.

Men dessa klasser äro ännu för mycket 
underlägsna i bildning och uppfostran för 
att bestämma det allmänna tänkesättet, och 
de stå äfven sjelfva under inflytande af 
medelklassens litteratur, som är full af 
bittra minnen från Frankrikes förödmju
kelsedagar, drömmar om återfödd militärisk 
storhet och rektificerade gränser, samt af 
oklara men häftiga sträfvauden efter åter
fående af den maktställning som förr var 
Frankrikes eller ansågs vara det, då ingen 
fransk regering kunde stå upprätt, som icke 
pretenderade att bestämma den politiska 
ställningen i hela det öfriga Europa och 
oupphörligt intrasslade Frankrike i förveck
lingar af de lumpnaste anledningar. Det 
är eget att se huru denna nationalanda, 
som i de flesta fall springer öfver i natio- 
nalfåfänga, afspeglar sig i litteraturen : de
mokraten Béranger s sånger hjelpte Louis 
Napoléon på tronen, och den upplyste, 
renhjertade Prevost-Paradol ansåg den gal
liska nationaliteten gifven till spillo, om 
den ej kunde kolonisera Algier, hvilket dock 
aldrig lyckas för ett folk som behöfver 150 
år för att fördubla sitt antal, och på detta 
sätt utbreda sig kring Medelhafsbassinen. 
En nation som icke på naturligt sätt kan 
hålla sin folkmängd uppe måste, så vida 
den ej vill löpa fara att småningom ut
plånas, gripa omkring sig och famla efter 
eröfringar. Det var detta som Napoleon III 
gjorde och som upprätthöll honom så länge; 
han införlifvade med rätt eller orätt Sa
voyen och Nizza, och en stor del af hans 
regering var upptagen af intriger för att 

komma åt Belgien och Luxembourg. För 
Belgiens skull tillät han Preussens nya makt
ställning på Österrikes bekostnad, ehuru 
han sedan blef lurad, och när England 
1864 uppfordrade franska regeringen till 
samfäldt uppträdande för att hindra Dan
marks styckning, fordrade han till pris för 
sitt samtycke Englands begifvande att han 
skulle få inkorporera Belgien, hvilket Eng
land aldrig kunde tillåta. Denna äflan att 
gripa omkring sig utåt för att frälsa sig 
från undergång skall fortfara så länge till 
dess att folket i sitt inre blir omskapadt 
genom högre sedlighet, upplysning, discip
lin och ekonomiskt förstånd. Så länge 
dessa egenskaper saknas, skola hämdtan- 
karne och maktdrömmarne i Frankrike blifva 
en fara för freden i Europa, ehuru det är 
fullkomligt klart att fransmännen, äfven 
om de antoge hela den tyska militärorga
nisationen och uppfostrade sina officerare till 
jemnhöjd i kunskaper med de preussiska, 
aldrig skola vinna någon afgörande seger 
öfver fienden förrän de besegrat sig sjelfva 
och å nyo lärt lydnadens och sammanhåll
ningens förlorade konst.

Det har blifvit till trötthet upprepadt i 
några af våra dagliga tidningar, att det är 
från Tyskland krigsfaran kommer, ty det 
nya tyska kejsardömets är, såsom man sä
ger, endast ett stort militärläger, och hög 
och låg, menar man, tänker nu endast på 
ytterligare eröfringar. Vi hafva mer än en 
gång sökt bemöta denna efter vår tanke 
högst irriga åsigt. Vi neka visst icke 
tillvaron af storgermaniska drömmar, och 
vi medgifva till och med att de, i förening 
med den djupa känslan af gamla kränk
ningar från Frankrikes sida under det för
sta kejsardömet, bidrogo att möjliggöra en 
sådan krigisk hänförelse som vi sågo, eller 
kanske rättare sagdt, tyckte oss varseblifva 
under de båda sista krigen, först emot 
Österrike, sedan mot fransmännen.

i Det är nemligeh utan tvifvel ännu mången 
som svärmar för ett Tyskland till Nordsjön, 
Finska viken, och kanske till och med 
Adriatiska hafvet, men dessa äro fantasterna 
och ideologerna, och det är en ren omöj- 
ligt att verkliga statsmän, som veta hvad 
det är fråga om, skulle kunna på allvar 
tänka på att eröfra Nederländerna från ett 
folk som så försvarat sin besittning emot 
eu mäktigare, af religionsfanatism uppeldad 
fiende, eïïer de'ryska Östersjöprovinserna,
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hvilka endast äro en för Ryssland oumbär
lig kuststräcka, eller en fotsbredd vid Adria
tiska hafvet, som Österrike icke kan um
bära, och som icke skulle bringa Tyskland 
den allra minsta fördel men fordra enorma 
kostnader för sitt försvar. Långt ifrån att 
den tyska värnepligten skulle göra Tysk
land till ett enda stort läger, är dess härord
ning så fullständigt bygd på den grundsat
sen att freden är regeln men kriget är ett 
ohyggligt undantag, att när detta undan- 
tagsförhållande nödvändigtvis inträder, är 
hela det fredliga samhällets arbete på en 
gång afbrutet, ty armén utgöres icke af 
en lös hop, hvilken det är en vinst för 
samhällsordningen att få skicka ifrån sig, 
utan af familjefädren inom alla klasser, 
hvilka icke hafva någon annan tanke än 
att så snart som möjligt få återvända till 
hemmet och der bland maka, barn och 
systrar få återtaga det fredliga arbete hvaraf 
alla dessa dyrbara varelsers väl är beroende. 
Det heter att monarken i det nya tyska 
kejsardömet betyder allt och folket intet, 
att de preussiska prinsarnes och generaler
nas krigiska äregirighet skall hafva lätt att 
ännu en gång bringa detta fantasirika folk 
noed sig på ett eröfringståg. Vi erkänna 
att de representativa inrättningarna i Tysk
land ännu äro föga utvecklade, men de ut- 
vecklas mer och mer, och man har icke 
hört att den tyska riksdagen betraktar kri- 
Ket annorlunda än såsom en förbannelse. 
Österrike kan den tyska regeringen aldrig 
tänka på att anfalla, så vida den ej vill 
tvinga denna makt att handlöst öfverlemna
sina besittningar vid nedre Donau i Ryss
lands våld, och den beslutsamhet hvarmed 
turst Bismarck nyligen angripit en inre 
tiende, jesuitismen och det ultramon- 
tanska prestadömet, ger oss all anledning 
till den föreställningen att så länge de 
8riindsatser han representerar fortfara att 
gora sig gällande i regeringen, skall hvar- 
*en det kejserliga huset eller folkrepresen- 
tationen tänka på ett anfallskrig, som skulle 
tillintetgöra eller åtminstone för lång tid 
afbryta hela det inre utvecklingsarbetet.

t den bekanta tidskriften Die Gegenwart 
,astes nyligen några högst märkliga artik
ar om Tysklands geografiskt-politiska be- 
.^e“het· Det heter deri bland annat: 
Reläget i midten af Europa är Tyskland 

prngifvet af tre stora och fyra små stater. 
re dessa, Frankrike, Danmark och Ne

derländerna, äro afgjorda fiender, och Öster
rike skulle blifva det i samma stund en af- 
gjord klerikal ministère toge regeringen 
om händer. Hvad Ryssland angår, så är 
det endast suveränernas personliga vänskap 
som hindrar den naturliga fientligheten 
mellan germaner och slaver från att kom
ma till ett öppet utbrott. Tysklands po
litiska ställning är en af de farligaste man 
kan tänka sig, och för att vara fullt sä
ker om sitt försvar borde det alltid kunna 
förfoga öfver en militärstyrka lika, stor som 
Rysslands och Frankrikes till samman.»

Det är sant att många personer inom 
och utom Tyskland betrakta en samman
stötning mellan Tyskland och Ryssland 
såsom oundviklig och till och med nära 
förestående. I sådant fall är det den böhmi- 
ska dalkitteln som skall bevitna det för
sta utbrottet mellan panslavism och pan- 
germanism. Det fins i Böhmen och Mäh
ren fem millioner czecker mot hälften så 
många tyskar, och czeckerna i Böhmen ar
beta just nu, med Ungerns exempel för 
ögonen, på att lösslita sig från den Öster- 
rikisKa förbundsstaten och midt inne i den 
tyska statsomkretsen uppsätta ett slaviskt 
välde, som för sitt bestånd nödvändigt må
ste stödja sig på Rysslands beskydd. Det 
kan icke nekas att dessa äro hotande ut- 
sigter nog, och om Ryssland vore styrdt 
af en stridslysten furste, som drömde om 
maktutvidguing åt vester, skulle kriget snart 
nog kunna utbryta. Lyckligtvis är detta 
icke förhållandet, ty Alexander II är icke 
blott genom en nära slägt- och vänskap 
förbunden med det tyska kejsarhofvet, 
hvilket i våra dagar icke har särdeles myc
ket att betyda, men han har äfven satt sin 
lefnads uppgift och sin ära i att genom- 
drifva stora inre reformer, lifegenskapens 
upphäfvande, anläggande af storartade jern- 
vägsförbindelser mellan de olika delarne af 
det ofantliga riket, utveckling af dess eko
nomiska hjelpkällor och befordrande af den 
andliga odlingen, i hvilket senare afseende 
hans tysktalande undersåter äro hans bä
sta medhjelpare. Det är från Östersjöpro
vinserna han hemtar professorer, högre 
tekniska lärare och administrativa embets- 
män. Man kan tänka sig att ryska rege
ringen genom religionsförföljelser och om
vändelsenit kan reta sinnesstämningen mot 
sig i sina tysktalande provinser och deri- 
genom framkalla missnöje i sjelfva Tysk-
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land, der man, som bekant, är mycket an- 1 
gelägen om anledningar att komma öfvei- 
gifna broderstammar till hjelp; men vi tro 
ej att det grekiskt-ortodoxa partiet har sär
deles inflytande under den nu varande mo
narken, och innan hans efterträdare kom
iner till väldet kan mycket vara förändradt. 
Det ryska folket är i sig sjelft mildt och fred- 
älskande, eller åtminstone är dess eröf- 
ringslystnad vänd åt ett helt annat håll, 
och all inflytelse på den högsta ledningen 
af sakerna' saknar icke en gång nu detta 
folk, ehuru det icke hittills kommit i be
sittning af representativa institutioner. Kej- 
sar Alexander skulle säkert under de sista 
skiftningarna i den europeiska politiken 
icke hafva ådagalagt så stor moderation 
som han gjort, om han icke hade känt 
att han deri hade en allmän öfvertygelse 
till sitt stöd. Under samtliga sista krigen i 
Europa, mellan Erankrike och Österrike, mel
lan Österrike och Preussen, samt slutligen mel
lan Tyskland och Frankrike, liksom under 
den långa och sorgliga strid som låg närmare 
våra egna gränser, hade Ryssland sannolikt 
kunnat betinga ett ganska högt pris för 
sin allians, eller åtminstone tilltvinga sig 
vigtiga rektifikationer af sina egna gränser. 
Dess återhållsamhet i detta afseende har 
utan tvifvel haft sin grund i känslan der- 
af att dess sanna intresse låg i freden, 
icke i kriget, och om den ryska kejsaren väg
rade att mot de tyska anspråken garantera 
Frankrikes territoriella integritet, så var må 
hända detta det säkraste medlet att för 
alla händelser försäkra sig om Frankrikes 
allians mot Tyskland, ehuru det vid ett 
flyktigt betraktande kunde se ut såsom den 
raka motsatsen.

Vi sade att den ryska bonden är af na
turen mild, foglig och fredsälskande, och 
han gör i detta afseende intet undantag 
från det slaviska lynnet i allmänhet, ehuru 
hela denna race är ganska tapper när det 
gäller. Men slaverna utgöra icke heller 
något undantag från den allmänna regeln, 
att det är folkens drömmar om ära och 
storhet som äfven i enväldigt styrda länder 
leda till krig långt oftare än de styrandes 
personliga äregirighet.

Det slaviska folkidealet är ett stort sla
viskt folkförbund i sydöstra Europa, och 
de ryska sjelfherskarnes förslagna statskonst 
har förstått att deraf draga fördel. Det 
har blifvit Rysslands traditionella politik

att rycka ned för Donau, för att fatta fast 
fot der och derifrån en dag kunna göra 
sig till herre öfver Konstantinopel. Histo
rien om den sjuke mannen och Nikolai 
derpå bygda åtgöranden i orienten voro 
den sista uppenbarelsen af denna statskonst, 
som då fann ett så afgörande motstånd 
från vestmakternas sida. Men omständig
heterna hafva på de sista tjugo aren under
gått en anmärkningsvärd förändring, och 
hvarken har den nu varande ryska sjelf- 
herskaren någon lust att taga den sjukes 
arf i besittning, eller är det sannolikt ^att 
de vesterländska makterna ännu en gång 
skulle förena sig för att hålla en sådan 
halmgubbe som sultanen qvar i besittningen 
af Dardanellerna. Turkarne hafva haft sin 
stora betydelse såsom kulturfolk, men det 
är länge sedan denna makt upphörde att 
vara något annat än en skugga, tolererad 
tills vidare, dels i följd af de europeiska 
stormakternas inbördes afund, dels derföre 
att den döende mannens verkliga arftagare 

■ännu icke voro så uppvuxna att de funno 
I sig färdiga till att taga den sköna egen

domen i sina egna händer. Dessa arfvin- 
gar närma sig nu emellertid med stora steg 
till myndighetsåldern; de äro de grekiska 
kristna folken söder om Balkan, med det 
demokratiska Servien till medelpunkt, och 
dessa skola endast i den händelsen kasta 
sig i Rysslands armar, om Österrike och 
de vestra makterna sätta sig emot deras 
sträfvande att bilda ett stort slaviskt folk
förbund på den sydöstra europeiska halfön- 
Turkarne är ett försvinnande folk vester 
om Dardanellerna; det återstår af dem 
knappast ett par millioner, och de kunna 
icke i längden beherska en ma§sa af sins 
emellan beslägtade kristna folk, som äro 
dem mångfaldigt öfverlägsna både i antal 
och bildning. Den dag måste derföre snart 
nog komma då den på alla kanter och > 
alla former framträngande vesterländska 
kulturen spränger den all motståndskraft 
saknande islamismen, och resten af den 
turkiska stammen skall nödgas flytta öfver 
till Asien, om den icke vill eller kan finna 
sig i helt och hållet nya förhållanden, hvil' 
ka den saknar all makt att förändra eller 
motstå.

En belgisk skriftställare, Emile de Lave- 
leye, som ofta i franska och engelska tid
skrifter på ett öfverlägset sätt behandlar 
politiska ämnen, har nyligen i Fortnightly
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Review uttalat ofvanstående asigter. lian 
yttrar om detta ämne några ord, hvilka vi 
tillåta oss att i öfversättning anföra: »Vi 
kunna», säger han, »upptäcka en orsak till 
krig mellan Ryssland och tre andra stora 
makter, Österrike, Tyskland och England. 
Om en dag Ryssland, under en mindre vis 
regent än Alexander, återtager sina planer 
på Konstantinopel, skall det på sin väg 
möta Österrike, beredt att till hvad pris 
som helst göra det motstånd. Österrike 
och i synnerhet Ungern skola aldrig, sa 
länge de hafva någon kraft i behåll, tillåta 
att Donau blir en rysk flod. Ett fredligt 
Ryssland kan blifva Österrikes bundsför- 
vandt, men ett eröfrande Ryssland skall 
aldrig finna en oblidkeligare fiende. Det 
är af denna orsak som det panslavistiska 
Ryssland gerna ville förstöra Österrike, och 
som Ungrarne, hvilka väl inse faran, med 
all flit söka bundsförvandter mot ryssarne. 
Tyskland har i östern påtagligen samma 
intresse som Österrike och kan lika litet 
som denna makt tillåta att Ryssland ut
vidgar sig åt denna sida, så vida icke om
ständigheterna blifva dess mera tvingande. 
Här fins i alla händelser ett frö till fient
ligheter. Frågan om Östersjöprovinserna 
har icke ännu blifvit någon anledning till 
missförstånd mellan Tyskland och czarriket. 
Om Ryssland, såsom det länge gjort, re
spekterar dessa landsdelars historiska och 
garanterade rättigheter, skola de fortfara 
att blifva för det välde de tillhöra en me
delpunkt för den andliga kulturen, men om 
det skulle försöka att russificera dem, på
tvinga dem det ry^jja språket och den gre
kiska bekännelsen, såsom det ryska partiet 
önskar, då skola tyskarnes och de förtryckta 
protestanternas klagomål upptända de het
siga nationalitetskänslorna i hela det tyska 
riket. Hvad som är allvarsammare ändå 
är den tydligen vidtgripande känslan af 
rivalitet mellan tyskar och ryssar, trots 
den intima förbindelsen mellan de båda 
regeringarna. Den ryska nationen har icke 
utan afund, eller åtminstone icke utan be
kymmer, sett sina grannars exempellösa 
framgångar. Tyskarne äro ganska väl be
kanta med tillvaron af sådana tänkesätt: 
de vänta att de en gång skola nödgas för
svara sig mot ryssarne, och de bereda sig 
derpå. Ingen ting är farligare än en sådan 
sinnesstämning mellan två stora folk, som 
äro öfvertygade att det en dag skall komma 

till svärdslag, och om en sådan öfvertygelse 
vinner stadga, är den alldeles nog för att 
göra kriget oundvikligt. På ömse sidor blir 
man böjd att betrakta hvarandra som fiender, 
och man gör sig beredd att gripa tillfället 
i flykten, för att icke blifva anfallen när 
det är som mest olägligt. Det var denna 
känsla som föranledde det fransktyska kri
get. De som i Tyskland och Ryssland 
önska freden hafva således att bekriga den
na föreställning genom att ådagalägga, att 
så länge de båda folken äro nöjda med 
sina gränser, fins det ingen grund för fi
entlighet eller antagonism dem emellan.

Mellan England och Ryssland hafva an
ledningar till missförstånd förekommit, och 
dessa äro allvarsamma nog, utan att nagon 
behöfver öfverdrifva dem, såsom ofta sker 
af dem som förarga sig öfver att England 
icke längre står färdigt att blanda sig i 
alla politiska tvister på kontinenten, och 
särskildt deröfver att det icke tog Frank
rikes parti mot Tyskland. Vi behöfva ej 
här vidlyftigt afhandla Englands ställning, 
då vi så ofta yttrat våra tankar derom. 
England var fordom Europas stridsfärdiga- 
ste makt, men som hafvet en gång för alla 
reglerat dess gränser, sökte det såsom stöd
jepunkter för sin verldsomfattande handel 
besittningar i alla verldsdelar, och sedan 
dess indiska välde uppväxt till verldens om 
ej folkrikaste, åtminstone rikaste samhälle, 
är England en asiatisk och oceanisk stor
makt i långt högre grad än en europeisk. 
Genom Frankrikes rivaliserande sjörustnin
gar under det andra kejsaredömet måste 
England nedlägga ofantliga kapital i en 
pansarflotta, som gjort det omöjligt att 
uppbringa dess landtarméer ens till den 
styrka som erfordras för försvaret af dess 
kolonier. Dertill kommer att maktställ
ningen inom riket blifvit helt och hallet 
förändrad, sedan frihandelsvännerna och den 
industriidkande medelklassen tagit den po
litiska ledningen om hand: England har 
förklarat att det vill vara i ro och icke 
störa någon annan, så länge det icke sjelft 
anfalles.

Det var mycket olika anledningar som 
bestämde de båda vestmakterna att deltaga 
i Krimkriget: för Napoleon gälde det att 
skaffa sig popularitet hos armén och dem 
som då i Frankrike styrde den allmänna 
opinionen, hvarjemte han icke heller för
smådde den välvilja han kunde skörda hos
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den romerska kurian, genom att taga parti 
för de latinska munkarne i deras eländiga 
gräl med de grekiska múnkarne om vissa 
företrädesrättigheter i Jerusalem; England 
hade det allvarsammare syftemålet att hin
dra ryssarnes framträngande i öster, der 
de en gång skulle kunna blifva farliga för 
Englands orientaliska maktställning. Ryss
land haf nu senast valt en annan väg till 
Asien ; det har oupphörligt bygt nya fäst
ningar vid Kaspiska hafvet och Aralsjön, 
och synes bestämdt att bringa khanatet 
Khiva under sitt välde, hvarefter Bokhara 
icke länge lärer kunna bevara sitt obero
ende. Det återstår då endast för ryssarne 
att fullfölja sina framsteg uppför Öxusflo- 
den; de skola då snart uppnå Hindukusch, 
och sedan är det endast några få dags
marscher till Penjab och Lahore. Den en
gelska regeringen tycks i detta ögonblick 
icke hafva fullkomligt klart för sig hvad 
hon har att göra; ryssarne å sin sida för
klara att de med sina planer på khanaten 
icke afse annat än att freda sina köpmän 
mot plundringar af barbariska grannar — 
alldeles det samma som engelsmännen 
sjelfva gjort i Indien, liksom amerikanerne i 
Mexico — och ingen ting kan vara mer be- 
rättigadt och naturligt än att på detta sätt 
rödja väg för civilisationen. Helt nyligen 
yttrades också i Times, att det icke angick 
engelsmännen, såsom ett handelsidkande 
folk par préférence, hvad ryssarne företogo 
sig i de omätliga och ännu föga utforskade 
trakterna af Bokhara och Samarkand, men 
det gifves också i England personer som 
se saken på ett helt annat sätt och icke 
finna den ryska regeringens förklaringar 
lika tillfredställande som det Gladstoneska 
kabinettet funnit dem. Dessa äro förnäm
ligast sådana som gerna skulle intaga mi
nisterplatserna för sig sjelfva, och för öfrigt 
alla de som af ropen från kontinenten fun
nit sig öfvertygade att Englands gamla an
seende håller på att gå förloradt. Oss vill 
det synas som om Ryssland har skäl att 
betänka sig två gånger, innan det försöker 
att tränga igenom Hindukusch-passen för 
att slå under sig Penjabs rika slätter och 
Hindostans ännu rikare högländer. Redan 
dessa fruktansvärda bergfästningar äro icke 
så lätt tagna i flanken, men äfven om ett 
så djerft försök skulle lyckas, finna de här 
för sig en helt annan befolkning än de 
vilda odisciplinerande hoparne i det meller

sta Asien. England har i Indien redan 
infört en högre civilisation än den ryssarne 
kunna meddela, och de hinduiska folken 
njuta under drottning Victorias spira en 
frihet på hvilken de hvarken under sina 
inhemska eller under några främmande fur
stars välde kunna göra sig räkning. Vi 
skulle derför föreställa oss att engelska re
geringen kan taga rörelserna i Asien tem- 
ligen lugnt, men helt annat blefve det om 
Ryssland skulle försöka att utvidga sig åt 
vester. Det skall då sannolikt förena emot 
sig en trippelallians af England, Tyskland 
och Österrike utan någon annan allierad 
än Frankrike, som för att komma åter till 
Rhen sannolikt skulle den gången unna 
sin bundsförvandt att göra sig till herre 
öfver Donau.

Verlden har på senare tiden haft anled
ning att förvåna sig öfver den oväntade 
försonlighet ryska regeringen börjat visa 
mot det olyckliga Polen. Det fins emel
lertid för denna förändrade hållning ganska 
goda grunder. Det är en gammal fras om 
detta folk, att det hvarken kan lefva eller 
dö, men i sin halfdvala är det farligare än 
om det lefde sitt fulla friska lif, i hvilket 
endast enigheten och sjelfbeherskningen fe
lade för att det skulle hafva varit stort 
och ärofullt. Ännu hundra år efter sin 
första lemlästning känner sig detta folk 
allt jemt såsom ett sammanhörigt helt, och 
den lycka som galliciska Polen njuter un
der Österrikes mildare styrelse har endast 
tjenat att på denna landsdel draga de min
dre lyckligt lottade delarnes uppmärksamhet. 
För sina nu varande beJjR^kare äro dess folk
fragment endast ett aggande törne, tivai- 
emot de förenade skulle kunna blifva dem 
till trygghet och trefnad. Med de anled
ningar till kollisioner som vi sett förefin
nas mellan Ryssland och den nya tyska 
kejsarstaten, kunde väl ingen ting vara önsk
värdare för båda än att hafva emellan sig 
ett sjelfständigt folk, beslägtadt med dem 
båda men med tillräckligt många egen
heter och historiska minnen för att icke 
lätt assimilera sig med någondera. Endast 
genom ett fritt Polen synes det vara möj
ligt att grundligt afvända alla farorna för 
en sammanstötning mellan pangermanis- 
men och panslavismen.

En af de stora farorna för den europei
ska freden ligger i den komplex af stridiga 
nationaliteter som äro samlade under det
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gamla Habsburgs spira. Huru ungrarne 
icke tvekat att hugga kejsardömet midt i 
tu, för att komma till den sjelfbestämmelse- 
rätt efter hvilken de längtade, hor till den 
nyaste historiens märkvärdigaste händelser. 
Czeckerna i Böhmen begära just nu alldeles 
samma oberoende, under det att rumanerna 
vilja förena sig med sina landsmän i Do- 
naufurstendömena. Polackarne i Galicien 
längta efter ett eget Polen, sydslaverne 
drömma om en återförening med sina tur
kiska bröder, och tyskarne, hellre an att 
längre sitta maktlöse under magyarers och 
czeckers råd, äro rätt mycket böjde att kasta 
sig i det stora tyska fäderneslandets armar. 
Med ett ord, hvarje race sträfvar åt sitt 
håll, och ändå år Österrikes sammanhalhg- 
het ett af de första vilkoren för Europas 
välfärd. Det är lyckligtvis ingen anled
ning att för den närmaste framtiden befai a 
någon upplösning; det behöfs ej ovilkoi- 
ligt för staters trefnad en fullt homogen 
befolkning, och en liberal regering, såsom 
Österrike visat sig vilja blifva, med utveck
lad näringsflit och goda finanser, såsom 
allt tyckes lofva, är ett lika godt band 
som någonsin språkenheten, sasom Schweiz 
och Belgiens exempel tydligen utvisar.

Vi förbigå de sydliga halföarne, Italien 
och Spanien, som hafva sin egen politik, 
hvilken icke mycket berör det öfriga Eu
ropa, ehuru det till och med i Italien fin
nes en och annan italianissimo, som yrkar 
på införlifning af Corsica, Trieste, Tessin 
och de dahnatiska hamnarne, hvilka ko
nungariket hvarken behöfver eller skulle 
kunna försvara. Ej heller behöfva vi mycket 
orda om de smärre staterna vid Nordsjön; 
det hade kanske varit bättre om de för- 
blifvit förenade under Hollands spira, men 
som sakerna nu stå, är det emelleitid en 
tröst att Belgiens sjelfständighet mot Frank
rike ligger lika mycket i Tysklands intresse 
som Hollands sjelfständighet i förhållande 
till Tyskland ligger i Frankrikes. Sveriges 
och Norges ställning är i afseende på hel
gjuten nationalitet, naturliga gränser, all
männa europeiska sympatier och allt annat 
bättre betryggad än många större väldens, 
och vi förena oss gema i den åsigt .som 
blifvit uttryckt i en artikel af Björnstjerne 
Björnson uti Die Gegenwart i slutet af 
förra året, att om en gång gränsstriden in
om Slesvig blir bilagd, är det ingen ting 
som behöfver rubba vänskapen mellan Tysk
land och de tre nordiska rikena.

Peder Christen Asbjörnsen.
Peder Christen Asbjornsen. En literær-biogra- 

fisk Skitze. Af Alfred Larsen. Med 
Tillæg af en bibliografisk Oversigt ved J. 
B. Halvorsen. Til privat Uddeling. Chri
stiania. Johnsens Bogtrykkeri, 1872.

Denna minnesskrift är ursprungligen en 
sammanfattning af en artikelföljd i den 
norska tidskriften Almuevennen för 1871, 
förökad med en stor mängd uppgifter så 
väl efter tryckta källor som efter de munt
liga upplysningar utgifvaren erhållit af As
bjornsen sjelf. »Almuevenneus» utgifvare, 
statsrevisor Chr. Johnsen, lät föranstalta 
den med anledning af Asbjornsens sexti- 
onde födelsedag den 12 januari 1872, ett 
ädelt vitnesbörd åt ett ädelt och nyttigt lif.

Det är få namn som hafva en bättre klang 
både i Norge och i många andra länder 
än den norska sagoberättarens och skrift
ställarens. »Det är en säker sak», säger 
minnesskriftens författare, »att när han som 
bär det träffar en bondgosse vid ett fisk

vatten, eller en säterjenta i hennes som
marboning, eller han talar med en bond
hustru långt uppe i Nordlanden, eller han 
möter formannen eller renskytten på hög- 
fjellet, och de erfara hans namn, händer 
det icke sällan att de utropa: Nej, är det 
du? Det var roligt att få se dig en gang, 
du som har berättat för oss äfventyren. 
Gammal och -ung, rik och fattig, lärd och 
olärd öfver hela landet, i stad och i lands
bygd, känner ju »Folke-Eventyrene» och 
»Huldre-Eventyrene», och då han berattat 
dem så, att folket i hvarje drag känner 
igen sig sjelft och sitt land såsom i en 
blank spegel, så måste väl berättarens namn 
hafva en kär och välkänd klang for alla 
dem som älska fäderneslandets natur och 
folket med dess dikt och oförgätliga min
nen. Deraf kommer det sig att Asbjörn 
sen, såsom det nyligen blifvit sagdt, haft 
den afundsvärda lyckan att åt sig på en 
gång eröfra en tacksam och tillgifven lä-
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sarekrets hos de stadgade och allvarliga 
männen, liksom hos den omyndigaste barn
flock, hos allmogen lika väl som hos de 
lärdaste granskare.»

Vi hafva mer äri en gång sökt göra rätt
visa åt de skriftställareegenskaper som gjort 
Asbjornsens namn äfven hos oss älskadt 
och äradt, men vi skulle icke ensamt i 
denna utmärkelse, som han delar med flere, 
hafva funnit en anledning att försöka teckna 
en särskild bild af hans litterära person
lighet. Asbjornsen är emellertid icke en
samt en folkskald och en tolk för folkets 
eget skaldskap: han är en naturforskare af 
ingen ringa ordning, i sådan egenskap väl 
känd och aktad af våra mest framstående 
vetenskapsmän, och han är dertill en högt 
uppburen författare i flere ekonomiska äm
nen, i landtbruk, skogsskötsel och torf- 
beredning, till och med i hushålls- och 
kökskunskap. Alstren af hans penna äro 
snart sagdt otroliga, och endast namnför
teckningen deröfver, med angifvande af sär
skilda upplagor, öfversättningar och recen
sioner, fyller i det bibliografiska tillägget 
till hr Hansens litterärt biografiska utkast 
icke mindre än sexton stora och tätt tryckta 
qvartsidor.

Asbjarnsen föddes i en borgerlig familj 
i Christiania, men denna var på mödernet 
befryndad med flere ansedda slägter, såsom 
Meyer, Plaen och Fugleberg, och Asbj0rn- 
sen säger med anledning deraf halft iro
niskt om sig sjelf: »Det ser da ud som 
en stor Skjaebnens Ironi, dette flerkantede 
Slægtskab med Christiania Patricier-fami- 
lier for den, der har kjæmpet sig frem 
gjennem Livet Tomme for Tomme. Jeg 
er den Sidste af Aetten». Hans omstän
digheter voro små, och hans ungdom var 
långt ifrån sorgfri. Man kan emeller.tid 
finna att han från sina spädaste år haft 
ett öppet sinne för naturen och ett vaket 
öga för hvad som rörde sig hos menni- 
skorna som omgåfvo honom. Sannolikt 
var det i följd af denna stora, själsliflighet 
som hans föräldrar bestämde honom för 
studiebanan, men kanske just hans egen 
andliga begåfning gjorde att det gick trö
gare än man väntat för honörn i skolan 
— det var så mycket annat i verlden som 
drog hans blick och hans tankar från lex- 
boken. Han var också sjuklig, och der
till måste han för familjens utkomst då 
och då biträda fadren med förfärdigande 

af meteorologiska instrument. Först 1830 
blef han student men måste genast för sitt 
uppehälle mottaga en enskild lärarebefatt
ning på landet, hvarifrån han återkom till 
universitetet 1837, då han tog den så kal
lade »Anden Examen», som också blef den 
sista. Han hade dock icke användt denna 
tid ensamt till undervisning och examens- 
studier utan ströfvat i skog och mark, gjort 
vidsträckta fotvandringar i bygderna och 
derunder mottagit dessa intryck af landets 
vexlingsrika skönhet som gjorde honom 
sjelf till en skald af hög ordning, på sam
ma gång som han också fann vägen till 
den rika sagoskatt som låg gömd och obe
märkt hos folket. Redan ett år innan han 
blef student hade han börjat samla och 
uppteckna dessa traditioner, åt hvilka in
gen förut egnat någon uppmärksamhet. 
Hans tidigt förvärfvade bekantskap med 
landalmogens seder, lynne och tänkesätt, 
hans jemna rättframma personlighet, det 
förråd af sagor och äfventyr han hade i 
sitt minne, och som han kunde berätta på 
ett högst vinnande sätt, voro de medel 
hvarigenom han förmådde folket att rycka 
fram med dessa sägner och äfventyr, om 
hvilka det eljest i sitt umgänge med de 
bildade klasserna är utomordentligt afund- 
sjukt. Den första skörden af sina sam
lingar utgaf han 1840 till samman med 
sin vän och skolkamrat Jorgen Moe, hvil- 
ken å sin sida hade med flit och framgång 
egnat sig åt liknande forskningar.

Det fans på den tiden icke många som 
hade begrepp om dessa äfventyrs rätta be
tydelse och värde; de fleste ansågo dem 
som oförnuft och barnjoller, och endast 
få tänkte på att af dem hemta det ljus 
som de sprida öfver folkens äldsta och ur
sprungliga andliga lif, deras naturåskåd
ning, gudalära och historia. Men ännu 
färre, säger hr Larsen, voro väl ändå de 
som hade blick för huru den muntliga öf- 
verlemningen från slägte till slägte af sa
gor och äfventyr, så väl under de långa tide- 
hvarfven innan bokkunskap blef allmän som 
äfven sedermera, icke allenast tjente till 
allmän förströelse utan ock, genom det 
stränga och egendomliga rättsinne som i 
dem utpräglat sig, ovilkorligen verkat så
som ett icke ovigtigt uppfostringsmedel för 
det uppväxande slägtet.

Det blef dock snart annorlunda, och det 
erkändes äfven af alla att med dessa äf-



— 201

ventyr uppgick eu ny dag för Norges lit
teratur. Det gläder oss att kunna säga 
att de svenska kritikerna voro bland de 
förste som uttalade detta erkännande, lie
dan 1842 hade en anmälare i «Frey» fäst 
uppmärksamhet på det gemensamma skan
dinaviska slägtdrag som genomgick de nor
ska folkäfventyren, och professor C. A. 
Hagberg gjorde dem ett par/ år derefter i 
sin bekanta tidskrift »Studier, Kritiker och 
Notiser» till föremål för en högst snill
rik artikel, hvari han bland annat visar, 
hvilken konst det fordrar, och hvilken hög 
naturlig begåfning det förutsätter, att kunna 
rätt återgifva dessa traditioner, sådana de 
lefva i folkets sinne och på dess läppar. 
Det är nemligen icke nog med att ned- 
skrifva dem efter diktamen; man måste 
lefva sig in i folkets och folkdiktningens 
anda för att kunna uppträda såsom deras 
tolk inför hvad man kallar »en bildad pu
blik», hvilken visst ofta är långt ifrån att 
ega det sinne för poesi som folket har. 
I detta afseende, säger Hagberg vidare, är 
utgifvaren af folkets dikter en läkare mot 
forderfvad smak: han gjuter nytt och friskt 
blod i nationens ådror. Den höga och 
etorsinta enkelheten, den barnsliga humorn, 
som är egen för folkäfventyret, uppfattas 
icke af någon halfbildad; den kännes omed
vetet af barnet och naturens son och åter- 
gifves klart endast af den i högre och sann 
uiening bildade.

Om denna märkvärdiga konst att be
fatta redan röjde sig uti de i förening med 
Moe utgifna folkäfventyren, framstod den 
pa ett ännu mera glänsande sätt i »Norske 
Huldre-Eventyr og Folkesagn», som utkom 
första gången 1845 och hvars tredje upp- 
iaga, hvilken utgafs 1870, gaf oss anled- 
ning till en utförlig artikel (1871 n:o 27 
8· 424). I Huldre-äfventyren har han icke 
stannat vid det förädlade men trogna åter- 
gifvandet af den ur folkets mun hemtade 
berättelsen, utan omgifvit den med sin 
egen diktarefantasis förtrollande infattning, 
liksom den konstfulla guld- eller silfver- 
ranaen kring en ädelsten, långt ifrån att 
draga uppmärksamhet från juvelens egen 
skönhet och egen ovanlighet, tvärt om hjel- 
Per till att visa denna i full dager och 
förhöja verkan af dess ljusbrytande förmåga. 
Den beundransvärda skildringen af de natur- 
omgifningar och af de persongrupper bland 
bviika han sjelf hörde sagorna berättas för

sätter ovilkorligen läsaren i den stämning 
hvarigenom han bäst fattar diktens sam
manhang med skog och fjell, och med det 
starka enkla lifvet hos dessa naturbarn som 
befolka Norges aflägsna bygder. Han glöm
mer att han läser i en tryckt bok, han 
glömmer berättaren, och finner sig med 
ens flyttad bland jägare och säterpigor, 
»driftebönder», spelmän och bondegutter, 
men bakom dem skymtar högfjellet el
ler d¡upskogen med bergtrollet, huldran, 
»Kværnkallen» och folkdiktens öfriga per
sonligheter. Man skulle tro det vara allt
för mycket sagdt hvad vi ofvanför anfört, 
att med Asbjornsens Huldre-äfventyr upp
gick en nÿ dag för den norska litteratu
ren, men det fins öfvertygande bevis der- 
på att det icke är mer än en sanning. 
Hans böcker hafva dragit en med hvarje 
år växande skara af vandrare till Norges 
aflägsnare bygder, och då den norska tu
ristföreningen 1870 valde honom till sin 
främsta hedersledamot, var endast en enkel 
rättvisa. Hans inflytande på de sköna kon
sterna är ganska stort, men ännu större 
på litteraturen. Han hade gått förut och 
öppnat ett stort och nytt synfält öfver 
landets natur och folkets lynne. Vi hafva 
nyss här i Sveriges hufvudstad beundrat 
en annan normans lefvande skildring af 
Norges storartade natur och dess friska, 
karakterfulla folk, men hvem vet om hr 
Björnstjerne Björnson någonsin funnit sitt 
lifs vackra uppgift, om icke Asbjornseu 
hade gått förut och visat honom vägen? 
Den lyriska dikten, romanen och teatern 
hafva hos Asbjarnsen hemtat icke blott sina 
ämnen utan äfven sitt sätt att behandla 
dem, och han har på Norges skriftspråk 
satt en prägel för all framtid. Efter att 
i flere århundraden hafva lefvat i politisk 
och intellektuel förening med Danmark, 
var Norge 1814 utan eget skriftspråk och 
fortfor en lång tid äfven efter skilsmessan 
att begagna det danska. Hvarje svensk 
som någon tid uppehållit sig i Danmark 
och Norge vet ganska väl att uppfatta den 
starka olikheten i det talade språket på 
båda ställena, och när man först kommer 
öfver gränsen, tycker man sig endast för
nimma en något starkare svensk landskaps- 
brytning. Det norska och det danska bok
språket hafva större öfverensstämmelse — 
man skulle vid första påseendet lätt före
ställa sig att de äro ett och det samma —
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men med en stegrad uppmärksamhet mär
ker man nog huru båda mer och mer di
vergera ifrån hvarandra. Man behöfver en
dast jemföra en norsk tidning med en 
dansk — ty det är i dagbladslitteraturen 
som språkens nyaste och ännu icke full
vuxna former bäst skönjas — för att finna 
huru mycket båda språken redan skilt sig 
från hvarandra. I uppkomsten och utveck
lingen af denna andliga lösbrytning, samt 
i utskiftningen af det gemensamma språkliga 
arfvet, sådan den naturligt och omärkligt 
gör sig gällande, har ingen större del än 
Asbjarnsen. I det han förstod att anslå 
den äkta nationella folktonen, utstakade 
han den väg som sedan blifvit beträdd af 
flere och flere. »Utan någon tvungen för- 
norskning af sitt språk», säger hr Larsen, 
»visste han att bringa det skrifna ordet i 
•öfverensstämmelse med det för oss natur
ligaste sättet att uttrycka oss, på samma 
gång som han rensade ordförrådet från 
onödiga främmande beståndsdelar samt rik
tade det med goda och betecknande ord 
och uttryck, hvilka han hemtade utur folk- 
språket. Detta Maalstræv är det enda som j 
är berättigadt och har någon praktisk be
tydelse. Våra språkliga rothuggare, nuti
dens så kallade »målsträfvare», som påstå I 
att vi skola utbyta en stor del af vårt ord
förråd mot ett annat, till en del af dem 
sjelfva tillverkadt, splitter nytt, innan vi 
kunna sägas tala norska, kunna naturligt
vis icke erkänna Asbjornsens språk för 
norska, och detta så mycket mindre som 
de också vilja gå kräftgången och återgifva 
språket hvad de kalla fullständigare for
mer, i synnerhet de i tidernas lopp på 
naturligt sätt bortnötta böjningsformerna.» 
Ivar Aasen har, såsom det synes oss, stält 
frågan på dess rätta punkt, då han erinrar 
att man icke behöfver tilltala allmogen på 
dess egen särskilda dialekt för att blifva 
förstådd, men att man måste tala i folkets 
anda och utsäga sådana tankar som folket 
kan tillegna sig, samt låta dem framträda 
i sådana former som göra den rätta me
ningen klar och lättfattlig för alla.

Asbjarnsens arbeten såsom naturforskare, 
hvilka hvarken äro få eller obetydliga, fin
nas spridda i en mängd utländska tidskrif
ter, och Ofversigten af vår Vetenskaps
akademis förhandlingar förvarar åtminstone 
ett af dem, nemligen ett bref till profes
sor S. Lovén om Djuphafsfaunans regio

ner vid norska kusten. Under de resor 
och vandringar han fyratio år nästan år
ligen företagit i alla delar af sitt fädernes
land har han i synnerhet undersökt dess 
kuster och fjordar; de lägre hafsdjurens 
naturalhistoria var nemligen under en följd 
af år hans egentliga hufvudstudium. Han 
hembragte från dessa färder många märk
liga fynd och iakttagelser, som äro af värde 
för vetenskapen-, men i följd af hans många 
göromål hann han aldrig med att bearbeta 
dem, utan många af fynden gjordes sam
tidigt eller senare under olika omständig
heter af andra, hvilka vände sig dem till 
godo. Ett af de utaf Asbjarnsen sjelf be- 
skrifna djuphafsfynden har emellertid, i för
ening med liknande senare fynd och un
dersökningar af den yngre Sars, bidragit 
att fästa uppmärksamhet och kasta ett nytt 
ljus öfver märkliga, förut obekanta geolo
giska förhållanden och har på visst sätt 
gifvit anledning till några af vår tids mest 
storartade vetenskapliga expeditioner. As- 
bjarnsen fann nemligen 1853 i Hardan- 
gerfjorden på flere hundra famnars djup 
en stor och praktfull sjöstjerna eller Kors- 
trold, som håller en hel aln tvärt öfver, 
med elfva långa ljust korallröda och per- 
lemorskimrande armar, som utgå från en 
liten rund orangeröd skifva. Han kallade 
den efter Frejas bröstsmycke Brising, hvil- 
ket Loke efter den gamla nordiska upp
fattningen gömde i urtidens haf, Brisinga 
endecacnemos — det sista grekiska ordet 
betyder elfvaarmig — och till denna olikar
tade namnsammausättning har äfven hans 
eget blifvit tillagdt såsom en hedersbenära- 
ning. Utom sina öfriga egenheter har 
denna nya sjöstjerna den märkvärdigheten 
att den icke kan hänföras till någon af de 
kända större afdelningarna af sjöstjernor, 
och icke hade någon slägting bland de nu 
lefvande, men deremot bildade en förenande 
öfvergångsled mellan två, för öfrigt skarpt 
skilda grupper af nu lefvande asterider, de 
»ledade» och de »orraarmiga». I det att 
Brisinga förenar de båda gruppernas egen
domligheter i sin kroppsbygning, »visar hon 
sig såsom en afkomling af dessa urgamla, 
länge sedan utdöda former af sjöstjernor, 
som bildade öfvergången från de äldre le
dade till de yngre ormartade och blef stam
formen för de senare. De fossila stam- 
fädren för dessa Brisinga tillhörde Krit- 
perioden, och man har deraf dragit den
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slutsatsen att Brisinga i rätt nedstigande 
linia härstammade från den djurverld som 
lefde under krittiden eller början af den 
så kallade Tertiärperioden.» Dessa ord äro 
hemtade ur en skrifvelse till presidenten 
för Royal Institution från dr Carpenter och 
professor Wyville Thomson, angående de 
djuplodningar som dessa män 1868 anstälde 
i Nordsjön och omkring de britiska öarne.

Vi måste här helt och hållet förbigå frå
gan om djurlifvets äldsta utveckling och 
kritans sammanhang med de äldsta hafs- 
djursformerna, hvilken blifvit i noterna till 
hr Larsens arbete ganska omständligt af- 
haudlad. Bör Asbjornsens litterära och 
personliga karakteristik kan det redan sagda 
vara nog. Redlig, klarsynt och pligttro- 
get> i allt hvad han företager sig, är han 
en god och uppmärksam observatör, som 
skulle hafva kunnat göra vida mer för na
turforskningen, om han icke haft sa mycket 
annat att beställa i verlden, och mennisko- 
lifvet har dock för honom ett ännu större 
intresse än djurlifvet. Ett bevis på hans 
naturliga skarpsinne är emellertid den om
ständigheten, att ehuru Asbjornsen på Sars 
inrådan till en början afstod från sin första 
tanke att uppställa sin Brisinga såsom en 
egen ordning, så har den första åsigten 
sedermera befunnits fullkomligt grundad i 
djurets bygnad, och denna klassifikation 
har också blifvit vidtagen af senare syste
matiker.

Elere af sina ofvannämda resor företog 
Asbjornsen för offentlig räkning; således re
ste han sex särskilda gånger på universi- 
tetsstipendier inom landet, och 1856—58 
företog han, äfven med offentligt understöd, 
®n utländsk resa för att studera forstvä- 
sendet; efter sin hemkomst blef han an- 
stäld som forstmästare, en befattning som 
han ännu innehar. Emellertid skickades 
han ännu en gång utrikes, den gången för 
att studera behandlingen af bränntorf, för 
hvars tillgodogörande inom Norge, sedan 
skogarne blifvit så betydligt medtagna, re
geringen mycket varmt intresserar sig. Två 
af de förenämda inrikes resorna voro sär- 
skildt företagna i ändamål att samla folk
sägner, och hvad som förut ansågs sasom 
skräp och barnjoller blef, såsom någon 
norsk författare uttryckt sig, sanktioneradt 
af sjelfva vetenskapernas Hojesteret. Med 
korvetten 0rnen gjorde Asbjornsen äfven 
i egenskap af materialförvaltare en tre må

naders hafstur på Medelhafvet. Under far
tygets utrustning kom konung Oskar I 
om bord och uttryckte sin belåtenhet med 
att finna Asbjornsen der, så att man må 
hända genom honom sedan kunde fa veta 
huru det tillgick på en sådan färd. Man 
fick sedan veta det, men knappast på ett 
sätt som fullt var i konungens smak. As- 
bjornsen hade från resan samlat en mängd 
skizzer, som sedan utgåfvos under titel 
»Ydale, et Vinterskrift». Skildringarna öf- 
versvalla af lif och humor, men de skona 
allt för litet den småaktiga och gammal
modiga högtidlighet som då ännu till icke 
så ringa del lärer hafva funnits qvar i den 
norska marinen, förmodligen ett arf från 
Juels och Tordenskiolds dagar. Boken 
väckte derföre till en början en hel storm 
mot författaren, som blef föremål för bittra 
utfall i tidningarna, men man lugnade sig 
emellertid snart nog, och man erkände små
ningom att om skildringarna än voro hänsyns
lösa, så hade de ändå på det hela gjort godt 
och verkat renande och välgörande, såsom 
afsigten med dem var. I illustrerade ka
lendrar och tidningar gaf Asbjornsen längre 
fram vidare skildringar från Egypten och 
Marocko.

Asbjarnsen hade efter aflagd »anden Exa
men» valt läkarekallet till sitt lefnadsyrke, 
utan tvifvel derföre att det hänger sa nära 
till samman med naturvetenskapen, som 
var hans älsklingsstudium; men om han 
också icke upphann detta lefnadsmål, så var 
dock, såsom vi straxt skola se, den tid 
han sysselsatte sig med medicinen langt 
ifrån förlorad. Om hans naturvetenskap
liga undersökningar hafva vi talat tillräck
ligt ofvanföre, och vi tillägga här endast 
att han utom en hel massa af populära 
och kortare uppsatser i tidskrifter utgaf 
en sammanhängande »Naturhistorie for 
Ungdom men», i icke mindre än sex band, 
hvilken genom sin omdömesrika disposition 
och sin fängslande framställning skall hafva 
utöfvat en stor och lifvande inflytelse till 
förmon för naturstudierna. Asbjornsen blef 
aldrig läkare, men han lifnärde sig en del 
af sin ungdom med att gifva undervisning 
i zoologi åt medicine studerande, ehuru 
det underhåll han deraf hemtade var gan
ska knapt och han måste upphjelpa det 
med litterära arbeten. En flitigare penna 
har säkert aldrig funnits, och om allt hvad 
han i olika riktningar författat, öfversatt



204 —

och bearbetat samlades på ett ställe, skulle 
det utgöra ett helt litet bibliotek. Det 
är sällsynt att ett sådant mångskrifveri icke 
skadar den som bedrifver det. Men As-
bjornsens anseende steg ju mer han för
fattade, och det högsta honorarium någon 
författare i de skandinaviska länderna upp
burit erhöll han för en liten samling af 
äfventyr, kallad »Juletræt»,* som utgick i 
23,000 exemplar, och för 4 à 5 mycket 
små ark betaltes med 500 speciedaler.

Från 1860 till 1864 var Asbjornsen 
forstmästare i de Trondhjemska amten, och 
han skall under denna tid hafva arbetat 
med framgång på att bringa ordning i de 
trassliga skogsaffärerna, men för sin litte
rära verksamhet önskade han redan från bör
jan att kunna taga sin bostad i Kristiania, 
och denna önskan gick i fullbordan, då 
han efter sin utländska resa det sistnämda
året, för att i Holland, Tyskland och Dan
mark taga reda på bräntorfsberedningen, 
fick i uppdrag att framdeles verka för till
godogörandet af de norska torfmossarne. 
Detta uppdrag har han fylt på ett särde
les förtjenstfullt sätt, och hans 1868 ut- 
gifna, med talrika och goda illustrationer 
utrustade bok »Om Torv och Torvdrift» har 
både inom och utom hans fädernesland 
vunnit ett högt erkännande. Hans stora 
förmåga att framställa saker populärt har 
knappast någonsin visat sig större än i 
denna skrift, hvilken af kritiken blifvit an- 
befald såsom »icke allenast nyttig och läro
rik utan roande och angenäm, äfven för 
den som aldrig i sitt lif tänkt på att brän
na torf eller tillgodogöra torfmossar». As- 
bjernsens omfattande bekantskap med natu
ren och de menskliga förhållandena kom ho
nom förträffligt till godo såsom ekonomisk 
skriftställare, och det är få sidor af inre 
och yttre landtmannahushållning som han 
icke berört i någon längre eller kortare 
afhandling. Under en följd af år var han 
medredaktör af tidskriften »Budstikken», 
som utgafs af »Det kongelige Selskab for 
Norges Vel», och lemnade till detta blad vär
defulla bidrag om torfberedning, säterbruk, 
skogssköflande insekter, husslöjd och trä- 
snideri, och en mängd andra saker till den 
stora allmänhetens nytta och nöje. Under ; 
denna tid började han äfven sin på säker 
erfarenhet och vetenskaplig grund hvilande 
författarskap om matlagning och bevarande 
af födoämnen, som gjort ett icke ringa

uppseende och varit af mycken praktisk 
nytta både i Norge och här i landet.

Några år derefter utgaf han under den 
antagna signaturen Clemens Bonifatius och 
titeln »Förnuftigt Madstel» en liten sjelf- 
ständig bok, hvaraf en senare upplaga för- 
lidet år utkom här i Stockholm under 
namn af »Tidsenlig matlagning», öfversatt 
af Mathilda Lauglet. Utan att befatta sig 
med köksvetenskapens mysterier eller vara 
slaf af en öfverretad smak, kan väl hvem 
som helst, som icke saknar alla begrepp 
om menniskokroppen och dess hygieniska 

Í vilkor, erkänna att en stor del af den van- 
I liga matlagningen är lika litet smaklig 
' som ändamålsenlig, men medan revolutio- 
I nen flere gånger om året vänder upp och 
j ned på ordningen i den qvinliga toiletten, 
' råder i afseende på köksangelägenheterna
i en styfsint och trånghufvad konservatism,
j hvars despotiska egenvälde inga förnufts- 
: skäl och inga konspirationer synas förmå 
I att omstörta. De norska damerna voro 
I högst upprörda öfver en mans tilltag att

vilja lära dem huru de skulle ställa om i 
sina hus, men der hjelpte icke deras prote
ster, ty vetenskapen tog saken om hand 
och visade oefterrättligheten i den brukliga 
matlagningen, både för smaken, helsan och 
ekonomien, på ett så öfvertygande sätt att 
icke få familjer deraf tagit inflytande. I 
Danmarks flickskolor begagnas nu såsom 
lärobok en af professor Scharling verkstäld 
bearbetning af den inledande afdelniugen 
i »Förnuftigt Madstel». Vi böra icke för
bigå detta ämne utan att nämna några ord 
om en märkvärdig och länge fortsatt pole
mik i den norska pressen, föranledd af 
några yttranden som Asbjornsen fält t 
företalet till den första upplagan, om den 
förlust som uppstår genom allmogens ova
na att fylla magen med osmältbara mjöl
massor. Dessa yttranden upptogos af Ei
lert Sundt i »Folkevennen». med ett miss- 
lyckadt försök till vederläggning, som åter
igen framkallade en skarp tillrättavisning 
i »Selskabet for Folkeoplysningens Fremrne» 
af professor Brandt och gaf anledning till 
en lång och icke så litet häftig diskussion 
i tidningspressen, hvilken är känd under 
namnet Grötstriden, förd hufvudsakligen 
med vetenskapens vapen, men rik på sati
riska insagor och episoder, som framkalla
de allmänt löje och munterhet.

Om aftonen af Asbjornsens 58:de födel-
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söka, deras enskilda bevågenhet, jemföra 
dem med f—n och kalla dem polichinelle!·, 
kåsörer och så vidare. Det förtjenar an
märkas att ju mer »kåseriet», det lättfär
diga och hänsynslösa, ur tidningspressen 
utträngt de allvarsamma försöken att ut
reda allmänna frågor och det hederliga 
uppfyllandet af den , pligt som pressen i 
andra länder med fri yttranderätt och kon
stitutionella inrättningar anser för en sam
vetssak, nemligen att ärligt återgifva offent
ligt yttrade framställningar, desto oftare 
användas af våra ledande opinionstillver- 
kare orden »kåsör» och »kåseri» såsom ett 
oqväde, det värsta som dessa herrar kunna 
påfinna för att förhatliggöra en talare som 
icke står i gunst hos dem. Detta är åt
minstone ett försonande drag af samvete 
och sjelfkännedom, att det otäckaste de 
veta att förebrå någon annan är deras 
egen dagliga förrättning·· när de icke orka 
höra på diskussioner eller förstå hvad som 
är fråga om, heter det att den eller den
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----  I varnade sina unga gäster, när de derur 

drucko en skål till hans ära. Ännu tala
des några varma ord, bland hvilka Björn
sons bekännelse förtjenar anföras: »Gud 
skal vide det var bleven lidet med mig, 
havde ikke du været».

Asbjornsen åtnjuter i och utom Norge 
ett högt anseende, och en mängd akade
mier och lärda sällskap hafva kallat honom 
till ledamot, dels för hans verksamhet så
som naturforskare, dels för hans samlingar 

! af folk- och huldreäfventyr. Han är i 
■ denna dubla egenskap upptagen i Viden- 
I skabernes Selskap i Trondhjem, men man 

söker hans namn fåfängt i förteckningen 
' öfver vår landtbruksakademis eller någon 
! annan svensk förenings medlemmar. Det 
I är sant att han är hedersledamot i säll

skapet Småfoglarnes Vänner, och denna 
utmärkelse har han väl förtjent, ty det var 
han som först lärde oss hvilken vigtig rol 
dessa små djur spela i naturens hushåll
ning. En utnämning till riddare af den 

. svenska Vasaorden afböjde han för ett par 
år sedan, emedan han på flere ställen i 

• sina skrifter uttalat sig ringaktande om 
i nutidens ordensväsende.

sedag samlades hos honom någia vännei , 
och skänkte honom vid detta tillfälle, som 
på samma gång var de norska huldreaf- 
ventyrens tjugofemårsjubileum, ett pryd ig 
gammalt dryckeshorn med vackra, i dnfvet 
silfver utförda allegoriska bilder. Samma 
afton hade studentföreningen sitt samman
träde, och när de unge erforo att det var 
Asbjornsens födelsedag, samt att hans van
ner bragt honom en hyllning, besloto de 
sent på natten att under sång tåga till 
hans boning. Björnstjerne Björnson an 
förde den unga skaran, och efter sangens 
slut uttalade anföraren i några vackra ord 
meningen med den nattliga tillställningen. 
Med hornet i hand uttryckte Asbjöinsen 
sin tacksägelse och bad att till gen£a 
berätta hornets saga. Det var erofradt 
från »Haugefolket» uppe i Hallingdalen, 
och räcktes första gången af en fager trol- 
mö såsom juldryck åt en nyfiken bond
pojke, som ’ ville se huru högfo ket firade 
sin julqväll, men det var då fullt af skum 
mande eld och lågor, som den forsigtige 
gutten i smyg uthälde öfver sin axe . u 
var det emellertid icke annat trol en qvar 
i hornet än Bundtroldet, för hvilket han

Under de sednare dagarne hafva i Nya 
Dagligt Allehanda· och Stockholms Dagblad 
förekommit några utredande arti ai om 
skolfrågan, hvarförutom det förenamda bla
det äfven behandlat grundskatterna och 
skogsväsendet, som är dess älsklingsämne. 
Men för öfrigt ser det ut som om den 
stora svenska tidningspressen kastat sa
kerna öfver bord, för att mera uteslutande 
sysselsätta sig med folkrepresentanternas 
personligheter. Ett utförligt referat at 
förhandlingarna i kamrarne förekommer in
genstädes, och det är knappast man i ett 
eller två hederliga 'blad finner ett forsok 
att redogöra för hvad som blifvit verkligen 
sagdt; för öfrigt finna ledarne a en a 
rnänna öfvertygelsen i landet, hvi a en a 
konungens nu varande rådgifvare funm 
lämpligt att inför sjelfva representationen 
åberopa såsom en samhällsmakt, angena 
mare att begrina, bespotta och förlöjliga 
sådana folkombud som icke lyckats vinna 
eller kanske icke ens gjort sig besvär att 
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»uppdukade» ett »svamligt sammelsurium» 
eller »ett vidlyftigt kåseri» — och dermed 
äro de ifrån saken.

Vi förmoda att redaktören ger sina her
rar referenter en allmän ledning för deras 
omdöme, så att de en gång för alla veta 
hvilka talare förtjena att bemötas väl eller 
illa ; men man får derför icke föreställa sig, 
att ej herrar krönikörer och kåsörer derut- 
öfver hafva en ganska bred marginal att 
röra sig på, efter sitt hjertas lust och sina 
egna sympatier eller antipatier. En riks
dagsman berättade oss för någon tid sedan, 
att han en gång efter ett längre anförande 
blef utkallau ur kammaren af en person 
som hade något att tala vid honom. Denne 
angaf sig såsom riksdagsreferent för en 
stor aftontidning, sade att han funnit ta
larens föredrag intressant och gerna ville 
ha ett någorlunda fullständigt referat för 
sin tidning, men att det var »så förb... långt 
att han ej orkade nedskrifva det», hvarför 
han helt enkelt proponerade talaren att 
göra honom denna lilla väntjenst. Denne, 
som förmodligen hade vigtigare saker att 
tänka på och dess utom hade ordet i dis
kussionen straxt derefter, svarade kort att 
han hade annat att göra, och att referen
ten da kunde gå förbi hans anförande, om 
han ej »orkade» med att omnämna det, 
men erhöll derpå det stötta svaret att det 1 
ej gick an, derföre att då kunde någon 
annan tidning komma med det, och då 
finge han bara förargelse. Också har den
ne talare allt sedan blifvit bemött med 
oupphörliga otidigheter. En af våra mest 
framstående statsmän berättade oss en gång 
en liknande historia: han hade blifvit till
talad på gatan af en person, hvilken an- 
gifvit sig sjelf s&eotq referent för den om- ; 
talade aftontidningen, ungefär med dessa | 

! ord: hör nu, greiven (eller baron, lika godt 
hvilketdera) hade härom dagen ett långt 
anförande vid remissen af statsverkspropo- 
sitionen, men det var en sådan helv— bråte 
med siffror att det kunde icke f—n följa 
med; vill inte herrn vara så hederlig och 
skrifva ned det åt mig? Svaret, ehuru 
sannolikt angifvet med all den fina artig
het hvilken personer af talarens klass gerna 
iakttaga mot hvem det än må vara, lärer 
icke hafva befunnits tillfredsställande, åt
minstone att dömma efter den ton hvari 
han sedan vid flere tillfällen blifvit af sam
ma blad behandlad.

Det fins flere sätt att förvärfva eller förver
ka vissa tidningsreferenters bevågenhet, och 
vi hafva af tillförlitliga personer hört några 
exempel derpå, som äro för pressens när
varande ställning betecknande, men hvilka 
vi för tillfället icke anse oss böra fram
lägga, lika litet som de prof på uppenbara 
och afsigtliga förvrängningar af somliga 
talares yttranden som icke sällan förekom
ma i vissa tidningars spalter. Det måste 
vara en sorglig métier att tillverka sådana 
pamfletter, som en gång i veckan och mer 
förekomma, daterade »från riksdagsläktaren», 
i en stor tidning, och med några variatio
ner i åtskilliga andra, men derför att en 
sådan författare ej kan skaffa sig något 
bättre att. göra, borde väl ej tidningsut- 
gifvare, som anse sig sjelfva för liberala, 
använda deras tvetydiga tjenster. Mer än 
en gång har en samvetslös press förstört 
garantierna för den konstitutionella frihe
ten genom att håna och förhatliggöra dess 
försvarare, samt på detta sätt öppnat vä
gen för statsstreck och envälde. Den fran
ska pressen har i detta afseende några 
antecedentier, i hvilka en del af den svenska 
pressen med nytta kan spegla sig.

Strödda underrättelser.
Upptäckt af bibliska minnesmär

ken i Palestina. När man genom Ki- 
dronsdalen nalkas Jerusalem, märker man 
mycket' väl att det är den höga kupolen 
af Omars moské som beherskar hela denna 
massa af rödglänsande torn eller minareter 
och hvita tärningslika arabiska hus; der 
ligger stadens hufvudintresse och så att 
säga grunden till dess tillvaro. Dristigt 

hvilande på kanten af en afgrund, omsvär- 
mad af roffoglar, tätt bevuxen med törniga 
nopalbuskar, liknar den vida mer en fäst
ning än ett tempel och fängslar med sin 
hemlighetsfulla, äfven för den som är be
kant med Egyptens stora helgedomar, ovan
liga arkitektur, sin lysande fajansbeklädnad 
och sina metallbelagda spiror, ensam uti 
hela den lägre belägna stadens panorama,
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åskådarens öga liksom med en dunkel 
trollkraft. Allt annat, hus, palats och kyrkor, 
synes endast vara ämnadt till ram at det 
forna Sionstemplet; man ser ingen ting an
nat. Öfver klippterrassen, på hvilken det är 
grundadt, öppnar Den gyllene porten sitt 
svarta gap, hvilket man hade tillmurat af 
fruktan för att den af profeterna bebådade 
utländska eröfraren skulle genom denna 
port hålla sitt intåg. . Tid efter annan skri
da processioner af helgon utför klippvägar- 
ne, nakna, svängande sina svärd och dan
sande efter takten af rytmiska derltoukas, 
med stora, gröna eller röda öfver sina huf- 
vud svajande sidenfanor, på hvilka man kan 
läsa tänkespråk ur Koran i hvita bokstäfver. 
Långa rader af beslöjade qvinnor irra mellan 
grafvarne på den museimanska kyrkogården, 
''opande till de döde, slående sig för bröstet 
och afslitande sitt hår. Då och da höres 
ett kanonskott dåna ofvanifrån: den hvita 
krutröken höjer sig till templets kupol och 
kretsar omkring den i lysande ringar.

Bygd på grundvalarne af samma tempel 
som' David af Gud sjelf fick befallning att 
uppbygga, har Omars moské tagit i arf 
denna okränkbarhet, som för den stora ho- 
Pen stänger tillträdet till det allra heligaste; 
utan att tala om den himmelska vreden, 
hvilken hotade en hvar som rörde vid den 
heliga arken, om det ock var aldrig sa 
ofrivilligt, hade den profana lagstiftningen 
fordomdags åtagit sig att skydda helgedo
men, liksom den ännu i dag skyddar Omars 
mosKé. Det är först efter Krimkriget, och 
med tillhjelp af firmaner och bakshichs, 
som kristne få inträda inom det heliga om
rådet.

Det är något eget att detta rum, som 
Iran urminnes tider varit helgadt at den 
högste guden, under så olika religioner som 
judendomen och islamismen varit omgifvet 
af alldeles samma helgd. Det var likväl 
eri tid då man kunde tvifla, huru vida 
okränkbarheten var garanterad af de borger
liga lagarne. Kunde man under ett tidehvarf 
oå Jerusalem var en slafvinna under Kom, 
föreställa sig att det i templet, med dess 
strategiskt beherskande position, fans ett 
område dit tillträdet var romarne förväg- 
radt, en port som dessa stora portsprän- 
gare icke kunde öppna?

Man sade att midt i denna vidsträckta 
omkrets af gårdar och galerier, under hvil- 
kas portiker vexlarne oaktadt frälsarens för

bannelse åter upprättat sina bord, lopp en 
balustrad af något mer än två alnars höjd, 
som stängde ingången till helgedomen, och 
utanför hvilken hedningarne, som kunde fritt 
gå omkring på den första gården — »hed- 
ningarnes förgård» — voro nödsakade att 
stanna. I fonden af den andra garden 
höjde sig ett bröstvärn, öfver hvilket man 
steg på breda trappor, och der innanför 
vidtogo tempelbygnaderna. Man hade ännu 
andra gårdar och barriere;· att passera, innan 
man kom till bränneofferaltaret, och slut
ligen till sjelfva naos eller tempelceller., 
det allra heligaste, der öfverstepresten i 
egen person inträdde blott en enda gång 
om året.

Intet enda minnesmärke eller inskrift, 
hade hittills bekräftat denna tradition, men 
öfver hufvud taget är Palestina fattigt på 
sådana saker; jorden är stum, ingen sten 
talar här till den resande såsom i Grekland, 
Italien, mindre Asien och öfver allt i den 
gamla verlden. Menniskan har försvunnit 
såsom en skugga; endast den Evige uppen
barar sig. Knappast hade man hittills upp
samlat några spillror af kristna eller ny
hebreiska inskrifter, men ingen ting som 
hade afseende på templet, judiska folkets 
upphof och historia, ingen ting som be
kräftade bibelns berättelser.

Denna stumhet existerar icke mer. Pa
lestina har börjat uppenbara sina hemlig
heter, och en ung fransk lärd, mr Clermont- 
Ganneau, har nyligen upptäckt, fotograferat 
och låtit i gravur ntgifva åttatiofem gamla 
inskrifter. Han tillhör såsom drogman fran
ska beskickningen i Jerusalem, har tillbragt 
fem år i Palestina och eger grundliga kun
skaper i de österländska språken, samt en 
ovanlig bekantskap med lokaler och perso
ner. Dristig och skarpsynt forskare, har 
han gjort fynd der ingen annan upptäckt 
något märkvärdigt, och han har icke stan
nat vid de arkeologiska fynden eller ryggat 
till baka för svårigheter som synts oöfver- 
vinneliga, utan kritiserat, återstält, tolkat 
och kommenterat dessa texter på ett sätt 
som vunnit hela den lärda verldens bifall, 
och han ämnar nu med det snaraste fram
lägga ett stort verk öfver Jerusalems hela 
arkeologi.

Bland de minnesmärken som mr Clermont- 
Ganneau sålunda räddat undan Tursarnes 
sorglöshet och arabernas fanatism finnes en 
grekisk inskrift, som vid dödsstraff förbjuder
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hedningarne tillträdet till templet. Den 
upptäcktes uti en Médresé, det vill säga 
ett slags kloster eller inrättning för lärda 
museimän, som är belägen i hörnet af mo
skéns yttre mur och nu är halft förfallen, 
samt endast tjenar till herberge för ett 
halft dussin tiggare. Sedan mr Clermont- 
Ganneau lyckats klättra upp för murarne 
och fått sina händer sönderrifna af de tag
giga växter som betäcka dem, upptäckte 
han på en hvit sten, som var inlagd i 
golfplanet, några streck som liknade två 
grekiska bokstäfver och som satte hans 
fornforskareentusiasm i eld och lågor. Han 
krafsade med sina händer undan jorden 
och stenskärfvorna som betäckte golfvet, och 
han fann en tredje bokstaf, fullständig och 
af en form som vitnade om den bästa 
skriftperioden. Han betäckte sitt fynd om
sorgsfullt med jord och återvände följande 
dagen försedd med en hacka. Det skulle 
vara allt för långt att berätta de under
handlingar han måste ingå med Médreséns 
invånare för att erhålla tillåtelse att fort
sätta sina undersökningar, emedan de trod
de att han gräfde efter skatter; huru en 
gammal effendi, som hörde till huset, stälde 
sig bredvid honom för att vaka öfver att 
franken icke skulle stoppa guldet i sina 
otrogna fickor; huru han slutligen lyckades 
uppdaga hela inskriften, och huru guver
nören i Jerusalem, som vurmade för gamla 
saker, efter mr Clermont-Ganneaus afresa 

çî TO iiQÖv τξυφάχτου xai 
πεζίβόλοιι ¡¡. (ϊ'ς à’âv λή- 
<f&r¡ Ιαυτώ αίτιος irr— 
ται ό'ια το ιςαχολου- 
&eïv θάνατον.

Det är:
»Ingen främling får träda inom tryfaktos 

(balustraden) och gården som omgifver hel
gedomen (d. v. s. tempelesplanaden). Den 
som beträdes dermed har sig sjelf att skylla 
att döden följer.»

Formen på stenplatten och bokstäfverna, 
stilen i texten, fyndorten och alla biom
ständigheterna gifva otvifvelaktigt till känna 
att vi här hafva för oss en autentik öfver- 
lefva af Herodes tempel. Denna inskrift 
hörer således på visst sätt bland Nya testa
mentets blad. En annan inskrift, äfven 
upptäckt af Clermont-Ganneau, rörer Moa- 
biternas förhållande till Hebreerna under 
deras konung Mésa, hvilken befriade sitt 
folk från den af David pålagda tributen. 
Inskriften är på en svart basaltpelare, som 
fans i närheten af Döda hafvet, och skrif
ten är affattad på hebreiska, men i dessa 
äldsta feniciska karakterer som utgjorde 
ett slags internationelt alfabet för alla den 
gamla verldens språk. Dess ålder är nära 
3,000 år, ty den bevitnar den seger som 
Moabiterna år 897 före Kristi födelse vun- 
no öfver Israel och är således det utan 
jemförelse äldsta palestinska monument som 
blifvit bevaradt till våra dagar.

hade tillegnat sig den dyrbara stenen och 
låtit flytta den till seraljen.

Sjelfva stenen är en så kallad Stele eller 
monumentalsten, 90 centim. lång, 60 cent, 
hög och 39 cent, hög, följaktligen bildande 
ungefär en sådan figur som två vanliga 
trappsteg af plansten lagda på hvarandra. 
Efter turkarnes sed borde den användas på 
samma ställe der den blifvit funnen. Men
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nu ligger Médresén icke 50 steg från den 
plats der balustraden befann sig, och vid 
de portar som på denna voro anbragta 
funnos enligt Josephus latinska och gre
kiska inskrifter, som förbjödo hedningarne 
att gå vidare. Det upptäckta monumentet 
är otvifvelaktigt en af dem hvarom den 
judiska historieskrifvaren berättar.

För dem af våra läsare som förstå gre
kiska torde det icke sakna intresse att se 
den restaurerade texten; — den lyder sålunda: 

Μηδένα αλλο/ενή ΐίςηο- 
Qfvea&ai εντός του πε- 




