
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



^τ/ο^
VECKOSKRIFT

FOR

POLITIK OCH LITTERATUR
VTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N" 14. Lördagen den 5 April 1873.

Björnstjerne Björnson och den högre bildningen.
Vi hade icke förestält oss att någon af

de många som under de sista veckorna i 
hufvudstaden och i landsorterna hört den 
genialiske normannens lifliga föredrag och 
deraf haft sin glädje skulle halva fäst nå
gon vigt vid hans politiska meningar. 
Skaldens rike är icke af denna verlden, 
°ch när han ger sig ned från sin empyré, 
för att på den platta jordytan stifta lagar 
och afkunna domar, sviker han endast sin 
högre kallelse. Det är emellertid icke utan 
alla tecken till att hr Björnson försökt göra 
litet hvad man kallar propaganda till för
or on för sitt politiska parti, hvilket vi hafva 
hört honom öppet förklara att vara stor- 
thingsböndernas, i vissa delar till och med 
Jaabæks. Särskildt har han begagnat till
fället att, under det åtskilliga undervis
ningsfrågor här stå på dagordningen, ut
tala sina tankar om uppfostran, och han 
har gjort det med den skaldesnillets naiva 
ensidighet som till en viss grad måste an
slå personer utan ett mera uppöfvadt om
döme. Det ser nästan ut som om valet 
af det ämne han denna gång mest behand
lat, Grundtvig och hans åsigter om uppfo
stran, icke varit utan all rapport till be
handlingen af läroverksfrågan och den hö
gre odlingen i Sverige. Under samma tid 
s°m en del af riksdagen behandlade ett 
förslag som afsåg att gifva blifvande pré
ster en högre allmän bildning än de för 
närvarande innehafva, höll hr Björnson i 

Upsala ett föredrag öfver Grundtvig och 
hans läror, som, att dömma efter tidnings- 
korrespondenser derifrån, tyckes hafva gjort 
ett djupt intryck på hans unga åhörare. 
En brefskrifvare till Nya Dagligt Allehan
da erkänner »öfverdrifterna» och »de i flere 
fall historiskt oberättigade domar talaren 
fälde», men han tillägger: »Man kände 
dock med sig att i hufvudsak talarens fram
ställning af vårt uppfostrings- och under
visningsväsende, ja, hela vårt odlingsarbe
tes brister, var fruktansvärdt sann och slå
ende, och att många af de botemedel tala
ren föreslog voro just de rätta, just de 
nödvändiga. Det är naturligt att den 
gamla romarebildningen här måste hafva 
många målsmän, och att icke alla dessa 
kunde godkänna den förkastelsedom som 
Björnson efter Grundtvig och hans lärjun
gar uttalade öfver detta hedniska väsen, öf
ver den torra formalism som han ansåg 
de klassiska språkstudierna hafva infört 
i de germanista skolorna, till skada för 
den nationella odlingen, för den sedliga 
väckelsen, för det andliga lifvets förkof- 
ran ; men de mäktiga, varnande väckelsens 
ord som härom sades skola dock icke här 
hafva blifvit sagda förgäfves, derom äro 
vi öfvertygade.» Sâ skrifver en ung ämnes- 
sven för den högre lärdomen efter att hafva 
hört Björnson utdömma den antika bild
ningens »hedendomsväsende». Vi känna 
denna tankegång, ty vi hafva hört den
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af samma beskaffenhet, som är hvar- 
De som

»den förbandede anden Examen», för att 
i stället med hela sin själs värme omfatta 
det nationella, folkliga och kristliga, hvar- 
om det är lätt att hålla tal utan betun
gande bokstudier. Kanske är denna erfa
renhet icke heller fullkomligt främmande 
för hr Björnstjerne Björnson, enligt hvad 
flere af hans landsmän berättat oss.

Vi behöfva knappast erinra våra läsare, 
huru litet vi äro några blinda afgudadyr- 
kare af den latinska grammatikan, och vi 
hafva mer än en gång ådagalagt att vi 
tro en ganska vacker allmän bildning kun
na sammansättas af moderna och foster
ländska beståndsdelar. Vi hafva dock al
drig förnekat nödvändigheten af en högre 
humanisk, och följaktligen äfven en solid 
klassisk odling hos det fåtal som skall un
dervisa andra, hvilka derföre måste för 
sig sjelfva hemta denna bildning vid sjelfva 
källan, och det är icke för den religiösa 
utvecklingen som en sädan grundligare be
kantskap med forntiden har den minsta 
betydelsen.

De flesta af våra läsare veta väl, att 
det var den uppväckta klassiska lärdomen, 
den så kallade renaissancen, som föranledde 
och genomförde reformationen. Luther 
sjelf var ej en djuplärd man, och det var 
först på sina äldre dagar han förskaffade 
sig några större insigter i de gamla språ
ken, men han hade sinne för bildning och 
uppmuntrade furstarne att befrämja den. 
Några af hans efterföljare voro deremot 
utmärkte äfven för profan lärdom, och det är 
en allmän erfarenhet att fördragsamheten, 
upplysningen, fördomsfriheten och vidden 
i vyer hos teologerna alltid stått i ett noga 
afpassadt förhållande till grundligheten af 
deras profana studier. Verlden har att 
tacka protestantiska prester för några af 
den moderna vetenskapens vackraste fram
steg, och naturen var för dessa ärans .män 
ingen så tillsluten bok som den nu synes 
vara, på samma gång som de förde de klas
siska studierna med stora steg framåt. 
Saken är den att de då voro mindre barns
ligt spökrädda för »hednaväsendet» och be- 
grepo det ojemförligt bättre än grundtvigi- 
anerne och hr Björnstjerpe Björnson.

Man har först nyligen börjat eftertänka det 
oförnekliga faktum, att den nya religionen 
kom till det vestra Europa väsentligt mo
difierad genom den klassiska odlingen. Den 
kristna kyrkans fäder voro till större delen

många gånger förr. Det norska folket är 
ett »kristligt» folk; derföre vill det kasta 
ifrån sig lärdomsväsendet och latin skolor
na, endast bibehållande det slags odling 
som Jaabæk representerar, ty Jaabæk är 
— det sade oss hr Björnson vid sitt förra 
besök — »et Stykke lærd Mand», sannolikt 
af det slags lärdom som norden behöfver. 
Grundtvig viste utan tvifvel långt mer än 
Björnson om huru det rätteligen förhåller 
sig med hednaväsendet i den klassiska 
forntiden, men att utsäga det passade icke 
ihop med hans politiskt-dogmatiska system, 
och det var kanske derföre som han på 
dödsbädden tackade G«d för det att han 
icke längre var »grundtvigian».

Det hör till det slag af kristlighet som 
betecknade Grundtvig och den långa ra
den af hans mystiska själsfränder att för- 
dömma hvad menniskoanden säges göra 
af sig sjelf, det vill med andra ord säga 
hvad som icke bär en särskildt kristlig 
prägel äfven i yttre väsende och uttrycks
former. Inflytelsen af denna tankeriktning 
har varit ganska vidsträckt äfven i vårt 
fädernesland, och det är sällan man öpp
nar ett annonsblad utan att se huru nå
gon »kristligt sinnad» ladugårdspiga eller 
kokerska erbjuder sin tjenst åt ett »and
ligt sinnadt» husbondefolk, med mycket 
mer 
ken naturligt eller uppbyggligt, 
icke höra till det heliga brödraskapet hän
föras på ett naturligt och nödvändigt sätt 
till »denna verldens barn», i fall man vill 
vara mycket höflig- och undfallande.

Nu är det en gifven sak, att om ett så
dant tänkesätt får utbreda sig hos dem 
som hafva den lagstiftande makten i sina 
händer, skall det icke undgå att utöfva 
sitt inflytande på lagstiftningen för det 
samhällets uppfostringsanstalter. De folk
representanter som sjelfva icke genomgått 
någon högre uppfostringsanstalt äro allt för 
ofta benägne att anse en sådan bildning 
öfverflödig för andra, då det visat sig att 
de för 
och de 
ter af 
ledning 
banan.
men,

egen del väl kunnat umbära den, 
understödjas v rksamt i dessa åsig- 
sådana som af en eller annan an- 
sjelfva misslyckats på den lärda 
När det tager emot till en exa- 

tycker kandidaten att den lärdoms- 
han åsyftat endast är en tom flärd, 

och han vänder då med stolt förakt ryg
gen åt det klassiska hednaväsendets och
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män som stodo på höjden af sin tids bildning, 
och för dem stälde sig kristendomen icke 
såsom något alldeles främmande för tidens 
odling, såsom »det stora paradoxa», hvar- 
till man sedermera velat göra den, utan 
tvärt om såsom en ganska naturlig utveck
ling af de tankefrö’n som lågo i grodd uti 
de hedniska religionerna. Så kunde en 
sådan man som Augustinus säga rent ut, 
att »den sanna religionen allt ifrån början 
funnits till i verlden, fastän den först efter 
menniskosonens ankomst i köttet blifvit 
efter honom kallad den kristna.» \i hafva i 
statens offentliga undervisningsanstalter 
hört framstående lärare utsäga och utveckla 
sådana satser som att »hedningarnes böner 
endast voro besvärjelser», en orimlighet, 
endast möjlig att predika för dem som i 
helig afsky aktat sig för att göra någon 
bekantskap med sådana hedningar som Ho- 
merus, Aeschylus, Plato, Cicero, Seneca eller 
Marcus Antoninus. De gamla kärnprester- 
na voro mindre rädda af sig; de stannade 
icke vid den latinska gammatikan och nå
gra utplockade ciceronianska fraser, utan 
de läste dessa hedniska böcker och hem- 
tade af dem styrka för sin tro på en helig, 
allvis, allsmäktig och barmhertig gud. Huru 
skulle de också komma på någon annan 
•■anke, när de i sjelfva Nya testamentet 
återfunno citationer af fiere grekiska skal
der, och Paulus i Athen förklarade att »den 
okända guden», åt hvilken athenarne hade 
rest altaren, alls icke var någon annan än 
hans egen? Hvem är här den liberale, an
tingen Paulus eller hr Björnson? Saken är 
vál den att den gamla aposteln kände sina 
klassiker något bättre än den moderna 
tolktalaren, visste att hedningarne med sin 
¿eus icke menade den dryga och vällu- 
stige himlasultanen, såsom skaldernas fan
tasi emellanåt roade sig med att skildra ho- 
n°n>, utan »den enda, sjelfalstraude guden, 
af hvilken allt annat är skapadt, som upp- 
lyller och genomtränger allt, som ser allt 
°oh alla, ehuru ingen dödlig kan se ho- 
aom.» Dessa ord äro troget öfversatta 
han en gammal »hednisk» vers, som finnes 
eiterad af en kyrkofader. Samma tanke 
förekommer ofta hos de grekiska skalderna, 
Och en af dem, Euripides, säger, nära nog 
naed Nya testamentets egna ord, ehuru han 
jofde århundraden tidigaae, att Gud icke 
,or i de hus som af meuniskohänder upp
föras; »ty hvilken boning, formad af bygg

mästare», utbrister han vidare, »skulle kun
na i vecken af sina murar innesluta gu
domens oändlighet?» Och han tillägger 
att den sanna guden icke behöfver några 
offer på sina altaren. Vi skulle kunna hemta 
mångfaldiga sådana citater från skalderna 
och dermed fylla många numror, men ville 
vi redogöra för allt hvad filosoferna utta
lade i samma syftning, skulle en hel år
gång icke gifva tillräckligt utrymme. Det 
är bekant att man, på grund af öfverens- 
stämmelsen med den kristna sedeläran af 
deras etiska satser, velat göra fiere af dem, 
såsom Philo, Seneca, Boethius o. a., till 
kristne, ehuru detta för den senare forsk
ningen visat sig vara ogrundadt. Sådan 
är emellertid den odling som våra mo
derna folkupplysare stämpla såsom ett »hed- 
naväsende», hvilket bör jemte de klassiska 
undervisningsverken gifva rum, — för 
hvad? Sannolikt för folkhögskolor och kol- 
portörsinstituter.

Vi läste för få dagar sedan i norrländ
ska tidningar om några spökerier som skola 
hafva inträffat i Ljusta by i Medelpad: 
den onde grasserade på ett förfärande sätt, 
uppbrände, vi veta icke huru många kläd- 
ningar, och sönderslog vi veta icke huru 
många kaffekoppar, för ett par ålderstigna 
qvinnor. »Ortens prester», säger en kor
respondent, »hafva naturligtvis i främsta 
rummet anmodats att söka besvärja de 
onda makterna, och åtminstone en af dem 
lär hafva gjort ett försök, ehuru han måste 
aflägsna sig med oförrättadt ärende och 
vid bortgåendet fick en eldbrand slungad 
i sin nacke.» Tidningen yttrar några var
ma ord till uttryckande af sin smärta öf- 
ver det djup af andligt mörker som här 
uppenbarar sig, och frågar sig med vemod, 
om då alla ansträngningar att genom en 
förbättrad folkundervisning i de djupa le
derna hittills varit förgäfves. Det är godt 
och väl att man söker förbättra folkun
dervisningen, men alla försök skola felslå, 
om man ej börjar vid källan och först hö
jer bildningen hos dem som skola uppfo
stra folket och — folkets lärare. Det 
framgår icke tydligt ur den citerade tid- 
ningsberättelsen, huru vida den omtalade 
prestmannen, liksom Evangeliska foster
landsstiftelsens kolportörer för ett par år 
sedan, verkligen bone fide företog en be
svärjelseakt mot de onda andarne i Medel
pad, men det vore åtminstone icke allde-
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les osannolikt att han skulle hafva tagit 
sin tillflykt till exorcismen, i fall han el
jest tillhör den generation som på den se
naste tiden fått sin prestbildning i Upsala 
oeh der haft tillfälle att af den teologiska 
fakultetens yngre lärare inhemta sättet att 
med magi utdraga phosphoros — på latin 
lucifer — ur en menniskohjerna under 
formen af några rostiga jernspikar. Efter 
allt hvad vi erfara från detta berömda lä
rosäte, hvars främsta fakultet fordom bland 
sina medlemmar räknat kyrkans och ve
tenskapens ljus, står det icke rätt väl till 
med den teologiska bildningen, ingen ting 
af högre värde framgår inom detta ämne 
från bokpressarne, och i synnerhet är det 
klent bestäldt med den tidskrift som väl 
borde representera den högsta bildningen 
inom facket. Det är oss berättadt, och 
vi uppgifva det icke annat än såsom en 
hörsaga, ehuru i och för sig betecknande, 
att det vid de praktiska profven för in
träde i presteståndet af en eller annan 
lärare fästes mindre vigt vid verkliga kun
skaper än vid en viss salvelsefullhet i sätt 
att tala och föra sig, hvilken med någon 
liten förberedande öfning framför spegeln 
utan särdeles svårighet låter förvärfva sig 
af den som vill dertill beqväma sig. Vare 
nu härmed huru som helst, men säkert är 
att den teologiska fakultetens anseende nu 
är långt ifrån att stå så högt som för pre- 
steståndets eget anseende vore önskligt, 
och personer som länge haft tillfälle att 
med uppmärksamhet följa universitetets 
angelägenheter hafva försäkrat oss att det 
i mannaminne aldrig stått lägre än nu. 
Derpå är icke heller att undra på. Så 
länge de usla lönerna och den dubla prest- 
årsberäkningen fuimos för elementarlärarne, 
erhöll presterskapet årligen från skolan 
ett tillflöde af kunskaper och intelligens, 
som bidrog att upprätthålla dess medlemmars 
anseende, men sedan skolan fått egen eko
nomisk bas att stå på, hvilket den så väl 
behöfde, har kyrkan fått hos sina embets- 
män nöja sig med det ringa qvantum af 
allmän bildning som bestås vid elemen
tarläroverket, och hvilket nu, såsom följd 
af klagomålen öfver ungdomens öfveran- 
strängning, är på väg att ytterligare redu
ceras. Bekymret öfver denna minskning 
uti intelligens hos kyrkans tjenare gaf sig 
först luft vid 1867 års riksdag, som an
höll om fördelen af ett ytterligare tjeust- 

års beräknande för sådana prester som före 
början af sina embetsstudier aflagt den 
kort förut inrättade s. k. teologico-filosofi- 
ska examen, och 1868 års kyrkomöte, till 
hvilket riksdagens skrifvelse blifvit af ko
nungen remitterad, beslöt för sin del an
hålla att kongl. maj:t måtte ålägga alla 
teologie studerande som icke inför filoso
fisk fakultet aflagt högre lärdomsprof att 
underkasta sig det nyssnämda kunskaps- 
profvet. Saken föll emellertid sedan i för
gätenhet; den förre ecklesiastikministern 
afgick från sin befattning, och under de 
snart förflutna tre åren af hans efterträ
dares embetsutöfning hafva riksdagens och 
kyrkomötets förenade beslut icke föranledt 
någon åtgärd. En motion väcktes vid 
denna riksdag för att drifva saken framåt, 
och Första kammaren fattade med anled
ning deraf ett beslut som helt och hållet 

! öfverensstämmer med kyrkomötets men går 
ett steg längre, så vidt som derigenoni 
äfven anhålles om en välbehöflig skärpning 
af sjelfva examen. Chefen för ecklesiastik
departementet uttalade sig mycket erkän
nande i afseende på motionen, förkla- 

I rade sig instämma i dess syftning samt 
' i utskottsbetänkandet, och uttryckte öfverty- 

gelsen om det trängande behofvet af en steg
rad humanistisk bildning för de blifvande 
religionslärarne, men han ville emellertid, 
utan att söka inverka på kammarens beslut, 

\ upplysa om att en stor prestbrist öfver- 
klagades från flere stift. Huru det är i 
Lund, derom upplyser ett bref från der 
varande domkapitel, som återfinnes längre 
ned i bladet men som icke i kamrarne 
meddelades. I Hernösands stift var prest- 
bristen svårast, men en ledamot af Hernö
sands domkapitel deltog i det tillfälliga 
utskott som behandlade motionen och till
styrkte den utan all tvekan. Kammaren 
biföll utan votering betänkandet.

Om vi ett ögonblick trodde på ett för
värrande af denna sedan mer än tjugo år 
öfverklagade prestbrist, skulle vi hafva 
någon betänklighet vid att förorda en 
skärpning af kunskapsfordringarna, men 
detta är så litet förhållandet, att det tvärt 
om Kan antagas blifva till förmon för kon
kurrensen till prestembetet, att ståndets an
seende höjes genom en stegrad bildning, 
ty löneförmonerna äro ingalunda sämre 
utan snarare bättre än de som uppnås 
med vida längre universitetsstudier. Att
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lugsburgiska i ting gemensamt med menniskoslägtets hög

sta andliga bildning i alla tider, och några 
kolportörsdrängar äro de enda officiella 
tjenare hon då behöfver för sin utöfning. 

Frågan är för närvarande under Andra 
kammarens behandling och hänvisad till 
ett af dess tillfälliga utskott, bestående till

symboltvånget och eden på 
bekännelsen kan från embetet afhalla en 
och annan, kanske till och med rätt många, 
vilja vi icke förneka, men om så är, lärer 
det ej hjelpas med slapphet i kunskaps- 
fordringarna. Skall öfver hufvud ett sär- 
skildt predikostånd af staten upprätthållas, 
är det af stor vigt att dess medlemmar 
kunna någorlunda följa den tankegång som 
är den uppfostrade medelklassens, och icke 
äro alldeles främmande för det språk som 
forskningen i våra dagar talar. Om af 
två personer som hafva något att säga 
hvarandra den ena talar såsom Moses, den 
andra såsom Sir Charles Lyell, är ju omöj
ligt att de skola kunna förstå hvarandra.

Man har visserligen sagt — och vi hafva 
sett det nyss upprepadt i en stor tidning 
— att religionsläraren icke behöfver några 
kunskaper eller någon sinnets förfining, 
utan att den praktiska erfarenheten är för 
honom hufvudsaken. Regeringen handlar 
dock efter en motsatt grundsats, i det att 
hon för prestbristens skull dispenserai· teo
logie studerande från de praktiska profven, 
icke från den teoretiska examen. Vill man 
borttaga från presten hans förmåga af egen 
forskning, fritaga honom från de studier 
som kunna sätta honom att för sig sjelf 
dömma om de bibliska skrifternas innehåll 
och mening o. s. v., då må man gerna så 
godt förr som senare med Jaabæk förklara 
hela presteståndet för ett handtverksgille, 
för inträdet uti hvilket icke behöfs någon 
annan förberedelse än folkhögskolans. Re
ligionen har i sådana tänkares ögon ingen

den allra största delen at sadana represen
tanter för hvilka Björnstjerne Björnsons 
åsigt af bildningen och hednaväsendet utan 
tvifvel är bestämmande. Vi hafva i en 
stor tidning från vestra Sverige sett den 
åsigten framstäld, att sjelfva motionen skulle 
vara en förolämpning mot nu varande che
fen för ecklesiastikdepartementet och hans 
allmänt bekanta fosterländska sympatier; 
det har också blifvit berättadt att han hos 
Andra kammaren uppbjuder hela sm stora 
inflytelse för att få den afslagen. Hans 
bestämda uttalande i Första kammaren står 
dock i afgjord strid med ett sådant förfa
rande, och vi hoppas derföre att ryktet sak
nar grund, liksom den äfvenledes hörda 
uppgiften att samma rådgifvare skulle på 
samma väg motarbeta statsutskottets högst 
välbetänkta, enhälligt beslutna tillstyrkan 
af ett inom Första kammaren väckt förslag 
att universitetens lärare skulle erhålla rätt 
att vid uppnådd pensionsålder uppföras på 
statens pensionslista, en åtgärd så billig 
och för den högsta bildningens befrämjande 
oundgänglig, att denna bildnings högste 
målsman enligt vår tanka icke borde kunna 
nog lifligt intressera sig för att bringa den 
till verkställighet.

Om jag vore diktator.
En engelsk politisk satir.

Följande persifflage öfver det Gladstoneska kabinettet och en mängd engelska samfunds- 
förhållanden förekom nyligen i Saint Paul’s Magazine, och vi föreställa oss att den, med 
några för vårt utrymme nödvändiga uteslutningar, skulle kunna lasas med noje. Dessa politi
ska satirer, som i England äro så vanliga och hvaraf vi haft tillfälle att anföra några prof, 
kasta mycket lius öfver ställningen och tänkesätten, och den nedanfore meddelade hai ett 
specielt intresse, såsom en profetia om den ministerkris som for icke lange sedan intrattaue 
de förenade rikena.

Jag satt en afton i min parlour, efter 
väi slutad middag. Jag hade ännu icke 
hunnit längre än till min andra pipa och 
min andra grogg, när jag på en gång hörde 
starka slag på dörren, och Chariot, vår 
enda piga, störtade alldeles uppskrämd in 
i rummet.

Det är en hel hop gentlemen derute, 
som vilja tala med er, sir, sade hon, men 
jag är säker på att icke en fjerdedel ai 
dem får rum här inne.

Very well, Chariot, svarade jag: låt då 
en fjerdedel af dem komma in i sender. 
En hel hop gentlemen, hvad kunna de



— 214 —

vilja mig, Deb? Min hustru heter Deborah, 
men jag kallar henne Deb för tidsbespa
ringens skull.

Det är väl någon subskription för väl
görande ändamål, svarade min hustru; det 
blir då aldrig slut på dessa subskriptioner.

Jag föreställer mig snarare att det är 
något skepp i fara, och att de komma för 
att bedja mig om ett godt råd.

Om det är så, skall jag aldrig tillåta 
dig att ge dig ut en så ohygglig afton 
som denna; hör du det? svarade Deborah.

Under tiden hade tjenstflickan öppnat 
porten, och en massa af herrar uppfylde 
rummet. De öfriga stodo i förstugan och 
långt ut på gatan.

Herr kapten Tapefort, förmodar jag? frå
gade en af de främsta, som tycktes vara 
ordförande för sällskapet.

Huru stor var icke min förvåning, när 
jag betraktade denne herre på närmare håll 
och igenkände den främste af våra dagars 
engelsmän på hans förnäma ansigte och 
kungliga hållning, ingen mindre än sjelfva 
Premierministern.

Mr Gladstone, gissar jag? Var så god 
och sitt ner.

Jag är van att stå när jag talar, sir; 
var så god och ursäkta mig, och dess utom 
hafva vi brådtom, svarade Gladstone. Vi 
äro komna med ett särskildt tåg från Lon
don, för att få tala med er, men tillåt mig 
först att presentera mina vänner, lord Der
by och lord Westbury, och sedan den här 
herrn, mr Skojert, mr Krånglert, eller hvad 
han heter; jag har alldeles glömt namnet.

Medborgare Gladstone, Skrikert är mitt 
namn, inföll den ruskiga individen i fråga, 
och tillåt mig att tillägga, att folkets che
fer icke borde glömma namnen på hvar
andra; jag glömmer icke edert. Medborgare 
Tapefort, vi äro stolta och lyckliga att 
göra er bekantskap. — Jag bugade mig 
till svar på alla dessa artigheter och frå
gade sedan mr Gladstone hvilken anledning 
förskaffade, mig äran af hans besök.

Er fråga, sir, svarade premierministern, 
är visserligen ganska naturlig och helt och 
hållet i sin ordning; jag kan till och med 
säga att jag väntade mig den. Jag tillstår 
också att vid första påseendet synes den 
samma utomordentligt enkel. Emellertid 
kan jag icke besvara denna, liksom så 
många andra frågor som man stält till mig 
i parlamentet, utan att af omständigheter

nas makt föras in på den transcendentala 
metafysikens dimmiga område. Detta är 
en fråga som — antingen vi betrakta de 
omständigheter under hvilka den blifvit 
framstäld, eller den ytterst naturliga nyfi
kenhet som föranledt den, eller vi slutligen 
taga i beräkning det faktiska i vår närvaro 
här vid denna långt framskridna timme, eller, 
hvad som ännu är mer, de aflägsna och 
granlaga följder som bero af detta faktum, 
eller jag slutligen tar i öfvervägande det 
svar som jag kanske skall blifva nog lyck
lig att kunna lemna er — jag säger »kan
ske», ty jag vågar icke lofva ett bestämdt 
och afgörande svar — men som jag kan
ske skall kunna lemna den hedervärda le
damoten — förlåt mig, sir, som jag kanske 
skall kunna lyckas gifva eder — detta är 
en fråga, säger jag, som skall göra mina 
förklaringar något mera invecklade och svår- 
fattliga än de vanligen äro. Tillåt mig nu 
att i dessa ämnen begagna en ordning ....

Jag ber er, mr Gladstone, gör er icke 
så mycket besvär, så vida det icke är all
deles absolut oundvikligt, afbröt jag. Allt 
hvad jag önskade är att få veta hvarmed 
jag kan vara till eder tjenst.

Det gör mig icke något besvär, sir; det 
är ett nöje för mig att metodiskt och i 
detalj få för er framställa; — men låtom 
oss öfverväga propositionen på den första 
frågan innan vi öfvergå till en utredning 
af den andra, och jag vågar säga, att jag 
skall blifva så kort som det är mig af na
turen förunnadt att vara. Den äran då — 
ty detta är det uttryck af hvilket ni be- 
tjenat er — ehuru vanligtvis en definition 
på ordet »ära» är i högsta grad vansklig, 
emedan hvar och en för att åstadkomma 
en sådan ställer sig på sin egen ståndpunkt, 
utan att någon annan derföre kan säga att 
han har helt och hållet orätt ....

Han skall upptaga hela natten med att 
gifva er ett svar på er fråga, afbröt mr 
Skrikert, i det han trängde sig fram med 
sin lilla tunna kropp och antog en vörd
nadsbjudande talarehållning. Broder Glad
stone, tillåt en folkets man att så tala till 
en af folkets utvalde. Medborgare Tape- 
fort, ni vill veta orsaken till denna stora 
demonstration. Orsaken dertill, sir, är edra 
egna stora bedrifter, edra stora, ärorika, 
omstörtande bedrifter, om hvilka engelska 
folket inhemtat kännedom. Vi ha erfarit, 
sir, och med glädje erfarit, hvilken djerfhet,
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hvilken dristighet, hvilken handlingskraft, 
mod, själsnärvaro och omdöme ni har ut
vecklat i alla delar af den bebodda verlden, 
och vi hafva sagt: detta är vår man! Hvad 
säger jag? Vi hafva sagt, detta är vår man ! 
(Bifallsyttringar) Medborgare, det suveräna 
folket är uppledset vid denna uppblåsta 
aristokrati och detta slafveri som trycker 
på det samma. Sir, England fäster sina 
ögon på eder och utropar: Tapefort, Tape
fort och evinnerligen Tapefort; svarar ni 
icke på vårt upprop? (Dessa sista ord ut
sädes med en patetisk ton, och huset ska
kades af bifallsbullrets åskor).

Oaktadt mr Skrikerts vältaliga upprop 
och mr Gladstones logiska förklaringar, var 
jag ännu lika oviss om anledningen till 
besöket som i första ögonblicket. Lord 
Derby såg min förlägenhet och sade: För 
att komma till saken, kapten Tapefort, sa 
är London i uppror, och det har varit en 
revolution, som, tack vare mr Gladstone s 
moderation, lyckligtvis aflupit utan blods
utgjutelse. Mr Skrikert och hans vänner 
satte sig i spetsen för rörelsen, och man 
har utropat er, mr Tapefort, till diktator 
för sex månader, enväldig regent, förstår 
ni, utan den minsta inskränkning. Vi äro 
hitkomna enkom för att be er mottaga 
denna befattning. Mr Gladstone represen
terar drottningen, under det att lord West
bury och jag representera öfverhusei, och 
mr Skrikert — ja, jag menar mr Skrikert, 
representerar sig sjelf och sin egen galen
skap, förmodar jag.

Medborgare Derby, mr Skrikert repre
senterar de millioner engelsmän som ni i 
edert öfvermod trampar under fotterna, ut
ropade denne vredgade individ.

Diktator? utbrast jag helt drömmande. 
Very well, mina herrar, men detta kom
mer öfver mig något häftigt. Och hennes 
majestät — jag har i hela mitt lif varit 
tiUgifven drottningen och konstitutionen — 
hvad säger hennes majestät?

Jag erfor af Gladstone att drottningen 
af hela sitt hjerta accepterade min diktatur; 
jag erfor af lord Westbury att öfverhuset, 
i hvad man kommit öfverens att kalla dess 
höga vishet, icke såg något hinder, och 
sedan jag förvissat mig att alla parter va
rit fullkomligt ense om saken, tog jag till 
ordet: Gentlemen, jag tackar er, och ehuru 
jag vet att mitt uppdrag blir mycket svårt, 
anser jag mig skyldig att icke draga mig 

undan. Godt mod alltså: statsskeppet är 
ännu dugligt att hålla sjön, och jag har 
förr i mitt lif fört mången värre medfaren 
skuta in i hamn. Mine herrar, jag motta
ger förtroendet.

Hurra, han tar emot: — hurra!—sådant 
var det enstämmiga rop som genljöd genom 
huset och långt ut på gatan, och som slut
ligen hela natten igenom brusade öfver hela 
staden. Den stora nyheten blef genast te
legraferad till London och till alla delar 
af konungariket. England kunde åter draga 
andan.

Jag var ännu icke uppstigen följande 
morgonen, då jag mottog ett besök af mr 
Skrikert, som icke gaf sig förr än han fick 
komma in. Vi hade kommit öfver ens att 
vi alla skulle resa till London klockan sex.

Medborgare Tapefort, förlåt mig mitt 
inbrott, sade han, när han märkte att hans 
närvaro förvånade mig. När en person 
skänker sin vän hela det britiska riket, 
kan han väl tillåta sig några friheter med 
én sådan individ.

Jag önskade säga er att komitén väntar 
af eder att ni betjenar folket med en folk
lig regering, folkets regering genom folket 
och för folket — i annat fall afsätta vi 
eder.

En komité? frågade jag. Kom väl i 
hog att allt detta är nytt för mig.

Ja, sir, svarade Skrikert: de fems komité, 
som representerar verldens internationella 
förening, och som är upphofvet till denna 
ärorika revolution. Vi hafva upphöjt eder 
till makten för det att ni skulle realisera 
vårt program.

Jag hade trott att min diktatur skulle 
vara oinskränkt, men efter hvad jag nu ser 
är det meningen att aktern skall mottaga 
sina instruktioner från skansen. Jaså, det 
är på det viset? Men låtom oss höra edert 
program.

Min herre, det är en stor ära för mig 
att få utveckla det inför eder. Vi räkna, 
sir, på att om ni olyckligtvis skulle befinna 
er under de gamla fördomarnes ok, ni snart 
skakar dem ifrån er, och att ni icke dröjer 
länge med att intaga den högre synpunkt 
som er ställning fordrar. Vi räkna på att 
ni gör alla menniskor lika, och i synnerhet 
arbetarne. Vi göra oss räkning på att ni 
med er starka fot trampar i hjel den gif
tiga ohyran af prester, jordegare och kapi
talister, att ni undertrycker dessa stående
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arméer, som utsuga den fattiges blod och 
uppäta hans egendom, att ni afskaffar fat
tigdomen, brottet och lidandet, och att ni 
låter dessa försvinna från ytan af jorden.

Det. der var en hel mängd saker, när man 
adderar dem till hopa, mr Skrikert; är det 
allt samman?

Ursäkta mig, sir. Detta är vårt offici
ella, offentliga program. Men vi äro alla 
verldsmenniskor, kapten, och jag behöfver 
icke säga er att komitén af er väntar åt
skilliga tjenster af enskild beskaffenhet. 
Den räknar på att ni skall anstränga alla 
edra krafter för att vara den till tjenst.

Visserligen, jag skall göra mitt bästa för 
hela folket, svarade jag.

Ah nej, det är icke detta hvarom nu är 
fråga, förstår ni; det är om oss jag talar. 
Jag hoppas att ni icke skall glömma oss.

I fall det är om internationalen ni talar, 
så lärer det väl icke vara någon fara att ni 
låter er blifva glömda.

En timma derefter voro vi på väg till 
London, der allt var i ordning för att be
reda mig ett lysande mottagande. Aldrig 
hade hufvudstaden befunnit sig i ett sådant 
rus af hänförelse: framtida historieskrifvare 
skola berätta om fanorna som fladdrade, om 
folkmassorna som trängdes på gatorna, om 
grupperna som uppfylde fönstren och hade 
placerat sig på hustaken, om musiken och 
kanonskotten som helsade diktatorn Richard 
Tapefort på hans intåg i Storbritaniens 
hufvudstad.

Då vi anlände till stationen vid Ludgate- 
hill, spände den entusiasmerade massan 
hästarne från min vagn och drog den ända 
fram till hotellet, der jag mottog talrika 
adresser från lordmayorn och de stora kor- ■ 
porationerna. Jag svarade derpå i följande . 
ordalag, hvilka jag anser mig böra med 
noggranhet återgifva, emedan det var mitt 
första offentliga tal:

»Milord och gentlemen, jag är i högsta I 
grad tacksam så väl för min något ovän- i 
tade upphöjelse till högsta makten, som för | 
det hänförda mottagande med hvilket ni ! 
behagat hedra mig. Jag skall göra allt I 
som står i min förmåga för att rättfärdiga 
edert förtroende, och för att redan i dag | 
betyga eder min erkänsla, går jag nu att j 
uppfylla en trogen väns farliga och otack
samma värf, nemligen att säga er edra fel.

Sedan långa år till baka har eder enda i 
äregirighet varit att samla rikedom. Låga 1

böjelser och en ofantlig materiel välgång 
hafva medfört sina oundgängliga följder. 
Edra högre klasser äro sjelfviska och för- 
soffade afen öfverdrifven lyx; de kalla hjelte- 
modet excentriskt och behandla hvarje ädel 
ansats såsom någon ting vulgärt. Edra 
medelklasser äro krypande, skrymtaktiga 
och oärliga; edra lägre klasser vilja njuta 
utan arbete och känna inga andra nöjen 
än krogen.

Det värsta af hela er affär är att ni, för- 
sjunkne i småsinne och upptagne såsom 
ni åren af alla möjliga lumpenheter, oupp
hörligt fallen i extas öfver eder sjelfva och 
äreu försjunkna i beundran öfver edra egna 
verk. »Det underbara nittonde århundra
det!» tröttnen ni aldrig att utropa, liksom 
om jernvägarne voro ädla själar, liksom om 
telegraferna utgjorde dygden. Edra målare 
prostituera sitt snille och frambringa stu
pida osmakligheter, endast derför att ni 
sjelfve icke hafven föreställning om något 
annat, och när en af edra statsmän sagt 
eder att en ledande artikel i Times ensam 
är så god som hela Thycydides’ historia, 
så tror ni det helt naift. Tron mig, eder 
storhet är den vattusigtiges, och den skall 
spricka vid första bajonettstöten.

Vårt fartyg är godt, men det rullar och 
är läck; vi måste styfva, täta, lufta och 
lätta det. Sedan det är gjordt, skall jag 
med godt samvete nedlägga mitt befäl; 
jag vet då att jag uppfylt min pligt att 
göra det sjödugligt.»

Jag var glad öfver det goda intryck mitt 
lilla tal gjorde — jag hade icke väntat mig 
en sådan framgång; men jag märkte att 
hvar och en af mina åhörare lämpade min 
kritik på sinn grannar. Derefter anlände 
jag, åtföljd af en oerhörd menniskomassa, 
till Buckingham Palace, som man utsett 
till min officiella bostad; hennes majestät 
hade haft godheten att utrymma det samma 
dag och begifva sig till Balmoral, i det hon 
lät helsa och bedja mig vara välkommen.

Mr Skrikert, hvars råd i allmänhet före- 
kommo mig vara af beskaffenhet att böra 
mottagas med en viss försigtighet, hade 
emellertid gifvit mig ett hvarpå jag satte 
det högsta värde. Han hade rådt mig att 
särskildt intressera mig för penningfrågan, 
och följande morgon befann jag mig i Eng
lands bank. Jag träffade förre finansmini
stern mr Lowe i skjortärmarne, sysselsatt 
att i en stor sal inventera nationalskatterna.
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Nej, mr Cardwell; det der går icke; nej, 
mr Goschen, det der duger alldeles icke, 
sade jag till dessa herrar ministrar. Skepp 
som icke flyta och arméer som icke-------
— eller rättare sagdt alldeles iugen armé
— Englands välfärd hvilar i händelse af 
ett infall pâ en brigad af 30,000 man, som 
kostar 15 millioner pund om året — Nej, 
mr Cardwell.

Men det har ju alltid varit så, ers excel
lens, svarade mr Cardwell.

Det är möjligt, men det skall icke för- 
blifva så under Richard Tapefort’s regering. 
England måste blifva betryggadt, alldeles 
betryggadt i afseende på sin säkerhet. Och 
det bästa medlet att komma till en sådan 
trygghet är enligt min tanke att regeringen 
tager i sina händer en stor del af Englands 
jord. Hon måste lyckas på ett sätt eller 
på ett annat.

Och kan hända skall det icke blifva så 
svårt som ers excellens föreställer sig, an
märkte hertigen af Cambridge. Märkvär
digt nog, var jag just i begrepp att pre
sentera för er en deputation af stora jord- 
egare, som önska att få tala med er om 
denna angelägenhet; jag tror till och med 
att de äro i förmaket.

Lord Dundredon, markisen af Saltemdown 
°ch några andra »landlorder» blefvo anmäl
da. Excellens, sade markisen; här är ett 
dokument, som är underskrifvet af fyratio- 
ietn bland de hundrade femtio stora jord- 
egare, hvilka mellan sig dela hälften af 
v«r ö. Jag är kommen, för att på deras 
vägnar säga er att rikets tryckande faror, i 
förening med edra egna uttalanden, i hela 
landet och särskildt inom vår klass upp
väckt ett brinnande begär att täfla i dygd. 
Anda till detta ögonblick —, vi erkänna det 

hafva de engelska jordegarne varit blin
da och icke sett de pligter som ålågo dem. 
Like epikuréernas gudar tronade vi i mol- 
lletl> tillfreds med det rökverk som uppsteg 
LU oss. Nu hafva vi blifvit gripne af en 
ädlare anda, och vi erkänna rättvisan af 
den gamla devisen noblesse oblige. Vi haf
va sagt oss att våra förfäder, dessa ärorika 
förfäder öfver hvilka vi äro så stolte, voro 
färdige att vid första trumpetstöten offra 
allt för fäderneslandet.

Men hvad kunna vi göra för fädernes- 
andet? Ack, svage såsom vi äro både till j 

sJäl och kropp, känna vi oss icke duglige ' 

till tjensten. Lyckligtvis hafva några af 
oss erinrat sig historien om Agis och Kleo
menes, och vi hafva beslutit att icke låta 
besegra oss i dygd af barbarer och hednin
gar. Vi hafva derföre tagit vårt parti att 
ställa våra egendomar till statens disposi
tion, och ni är från detta ögonblick herre 
öfver dem — betjena er af dem till rikets 
ära och välfärd. Fyll dem på stunden med 
hederliga, beslutsamma, oberoende yeomen, 
sådant, folk som slogs vid Azincourt, enkla 
i lefnadssätt, lyckliga på sin jord och dug
liga att försvara den såsom man försvarar 
sin egendom. Denna uppoffrande handling 
skall lära eder att den engelska aristokra
tien icke är så vanslägtad som man i all
mänhet föreställer sig.

Denna uppoffring, det mest lysande för
troendebevis jag erhållit sedan mitt upp
stigande till makten, rörde mig ända till 
tårar; ja, käre läsare, Richard Tapefort 
grät. Efter några ord af uppriktig tack
sägelse tilläde jag: Tron icke, mylord och 
gentlemen, att England mottager detta of
fer utan att erbjuda eder någon ersättning. 
På andra sidan hafven, i Amerika, Afrika 
och Australien, hafva vi .omätliga land
sträckor, knappast utforskade prairier, orör
da skogar, hela riken befolkade af bison 
och känguruh. Tagen af dem så mycket 
ni någonsin viljen. I stället för edra en
gelska acres skolen 1 hafva australiska qva- 
dratmil, i stället för edra socknar hela 
grefskap. Tagen för eder efter behag af 
dessa nya riken, o. s. v.

Så slöt denna märkvärdiga audiens, som 
befriade mig från den grymmaste förlägen
het. Man hade stält till mitt förfogande 
20 eller 30 millioner acres; det var myc
ket mer än jag behöfde. Jag delade dem 
i 1,500,000 farmer på 10 till 20 acres, 
allt efter jordens beskaffenhet, och för att 
genast komma till saken, gaf jag en stor 
■del åt gamla, väl vitsordade soldater, som. 
räknade 20 tjenstår i armén.

Ett telegram från furst Bismarck har 
nyss anländt, adresseradt af misstag till 
utrikesdepartementet, och jag kommer i 
största hast med depeschen. Jag fruktar 
att den är mycket vigtig.

Ah se, Lord Granville, om jag icke miss
tager mig. Mycket lycklig att få göra er 
bekantskap, mylord. Ni kommer just la-
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-gom för en kopp té; frukosten först och 
affärerna sedan.

Jag fruktar verkligen att ångesten be- 
röfvat mig all matlust, svarade utrikes
ministern. I sanning, krisen är mycket 
allvarsam. Det är i City tal om ganska 
betänkliga förvecklingar med Tyskland, och 
fonderna hafva fallit tio procent. Det är 
en riktig panic, kan jag försäkra er.

Men då är det ju ett förträffligt tillfälle 
att köpa, förefaller det mig. Emellertid 
kan jag icke styra England utan frukost. 
Skulle jag få be er om ett glas porter?

Jag ber om ursägt för min oro, men 
jag fruktar att det system som ers excel
lens begagnar med afseende på våra ut
ländska underhandlingar kommer att bringa | 
oss olycka.

Jag har glömt att säga er att jag till- 
kännagifvit min afsigt att stryka ett streck 1 
öfver alla de gamla fördrag genom hvilka j 
våra snillrika förfäder förbundit oss att ; 
upprätthålla alla ruttna stater i Europa och ! 
att garantera de små staternas oberoende. 
Jag fann det alldeles tillräckligt att betala 
våra förfäders skulder, utan att tvingas att 
realisera deras föråldrade idéer. Det är 
nyttan ensamt som synes mig böra be
stämma öfver krig och fred, och jag hade 
ingen lust att i detta afseende låta mig 
ledas af gamla konventioner; men man 

■hade misstagit sig om min innersta öfver- 
tygelse och mina afsigter. Torypartiet ta
lade om nationel vanära o. s. v..; ni kän
ner den der gamla visan, både ord och 
melodi, och på kontinenten hviskade man 
h varandra i örat att England fått ett nytt 
anfall af sin fredsvurin.

Nu, sade jag, sedan vi faststält våra 
.grundsatser och stält vår politik mot ut
landet på en säker bas, röker ni väl en 

-cigarr, mylord? — Godt, då skola vi väl 
se på det der telegrammet. Så så, hvil- 
ken koncision, icke just mycket älskvärd 
för resten. Se här:

Furst Bismarck till Diktatorn af 
Storbritannien.

Germanien behöfver mer kuster tarfvar 
Danmark. Gifvit order vår armé marschera 
på Köpenhamn om tre dagar. Antager, Eng
land icke gör någon invändning?

O gud, det är ju alldeles förskräckligt, 
utropade lord Granville, i det han oroligt 
gick fram och åter i rummet. Och om 

jag vågade erbjuda mitt råd, en mans råd 
som icke är utan erfarenhet i sådana sa
ker . . .

Det fins ingen, mylord, för hvars tanke 
jag har ett mera obegränsadt förtroende. 
Och så tog jag min penna för att skrifva 
efter hans diktamen.

Nå väl, återtog min gäst; jag skulle 
svara med ett utomordentligt artigt uttryck 
af förvåning. Om han svarar, skall jag 
bjuda honom någon ting annat, men en
visas han skall jag våga en mycket öd
mjuk invändning, och om det ej lyckas, 
skall jag tillåta mig en högst foglig pro
test. Inled honom i en lång telegrafisk 
korrespondens; det är ingen ting som kan 
jemföras med en telegram-serie. Tvinga 
honom endast att telegrafera, så äro vi 
räddade.

Förträffligt, mylord; på min ära allde
les ypperligt. Ja, men om då Bismarck 
alldeles icke bryr sig om våra telegram?

Ja då, då i sanning vet jag icke hvad 
det är att göra. Jag tror jag likväl skulle 
börja telegrafera om igen, på samma sätt 
som jag nyss sade, endast hvarje gång med 
fördublad artighet. Om vi då icke lyc
kades till slut, nå väl, då hade vi ju alla 
möjliga anledningar att gifva efter och göra 
det med så mycket behag som möjligt. 
Detta är en utväg hvarpå vi icke gerna 
kunna komma till korta.

Det är just dermed som jag tänker börja. 
Ni kan läsa mitt svar, om det roar er, 
sade jag leende, och räckte honom min 
depesch. Jag hoppas det skall vara i Ber
lin inom några minuter.

Lord Granville tog papperet och läste:

Storbritanniens diktator till furst 
Bism arck.

England har icke minsta invändning. Or
dres gifna, trettio pansarskepp, segla i natt, 
tjena er till blankare.

Min gäst gaf en suck af bekymmer. Ers 
excellens, dyre sir, sade han; ser ni då 
icke att man kunde missförstå denna de
pesch derhän att man tolkade den som en 
krigsförklaring?

Jag svarade leende: Jag vet icke huru 
herr von Bismarck kommer att öfversätta 
den, men jag vet att jag vill krig om han 
begär en sådan skändlighet. Tro mig, my
lord; lifvet är för kort för att slösa bort 
det på telegram och depescher. D|et är
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bättre att helt öppet och ärligt säga hvad 
man vill och taga följderna deraf, såsom 
en stor nation bör göra. — Men se här 
är furstens svar, om jag icke misstager 
mig. Man gör flinka affärer nu för tiden. 
Detta är ju alldeles hvad jag· väntade; det 
är mycket tillfredsställande:

»Furst Bismarck anmäler sin djupa leds
nad för h. ex. Storbritanniens diktator.

Mitt förra telegram berodde på ett miss
tag af en åsna till sekreterare. Tyskland 
har inga fientliga afsigter mot Danmark 
för ögonblicket — vi vänta till dess att 
mr Gladstone åter kommer till väldet.»

Siilunda började och slutade den enda 
förveckling med främmande makter som 
jag hade under min diktatur. Om jag ta
lar om denna obetydlighet, så är det en
dast för att gifva en antydning om det 
system som jag för framtiden skulle vilja 
rekommendera i vår utrikespolitik. Men 
jag kan säga att min framgång i denna 
sak förvärfvade mig en ofantlig populari
tet. De stora tidningarna i Paris under
rättade sina läsare »att de ur god källa 
fått veta att den djerfve Palmerston efter 
en lång frånvaro åter inträdt i sitt embete 
vid fullkomligt god helsa.»

Jag ber mr Skrikert och hans vänner i 
den internationella föreningen om förlåtelse 
för det jag glömt dem så länge. De hade 
blifvit mig helt och hållet fientliga i den 
mon veckor förflöto utan att inbringa dem 
någon personlig fördel. Mr Skrikert hade 
många gånger gjort mig sina remonstratio- 
ner, och han skall erkänna att jag alltid 
mottagit dem med all möjlig höflighet och 
godt lynne. En gång kom han in till 
’nig för att låta mig förstå att »komitén 
funnit mig icke göra dess affär», och att 
den beslutat göra en annan revolution och 
afsätta mig dagen derefter.

Min bäste sir, svarade jag honom; det 
skulle kosta mycket på mig att handla emot 
er önskan, men jag skall gifva armén or
dres att undertrycka denna demonstration.

Ja så, utropade han skrattande; och ni 
tror att soldaterna, folkets barn, icke skola 
gå med folket, såsom de gjorde förra gan
gen?

Dagen derefter egde demonstrationen 
verkligen rum i Hvde Park, med ackom- 
pagnement af trummor, fanor och uppro
riska tal, samt för öfrigt alla de vid dylika 
tillfällen brukliga formaliteter. Jag hade 

utstält tre kavalleriregementen på en plats 
som dominerade parken, och mina tre re
gementen förblefvo bistra, orörliga och ty
sta, i trots af alla passionerade upprop 
som mr Skrikert stälde till dem.

Nå väl, mr Skrikert, ännu ett upprop, 
sade jag leeude till honom ; genera er icke, 
tala så mycket ni någonsin behagar, men 
jag ber, inga handlingar.

Jag antager att mr Skrikert slutligen 
tröttnade vid att höra sin röst ljuda i det 
tomma rummet. Han visste troligen icke 
att jag lofvat soldaterna dubbel sold för 

: sex månader. Slutligen sade jag till ho- 
j nom :

Välan, ni ser nu, mr Skrikert, att det 
j är ingen ting att göra: ni förlorar en ar

betsdag med att skrika. Ni gjorde myc
ket bättre i att återtaga er sax — rar Skri
kert var skräddare. — Det skulle gå myc
ket långt från er sida, om jag behöfde 
gifva ordres till en choque.

Medborgare Tapefort, sade han i en myc
ket bevekande ton; ni missbrukar den makt 
som vi gifvit er.

Men om ni gifvit bort den åt mig, sva- 
| rade jag, så är den ju icke mer er egen.

Detta är den svartaste otacksamhet!
Det är möjligt, svarade jag honom, men 

det är en ypperlig politik. Ni gjorde bäst 
i att gå er väg, ty ni ser att kavalleri- 
hästarne börja blifva otåliga. Och derpå 
funno de verkligen rådligast att ge sig i 
väg, uppskjuta sin revolution till ett läg
ligare tillfälle och åtskiljas i all fredlighet.

Sedan jag sålunda gjort mr Skrikert 
schack och matt, fann jag min makt så 
befästad att jag fann ögonblicket vara inne 
till att utföra det storartade program som 
skall åtfölja mitt namn genom historien.

Genom mina föregående åtgärder hade 
jag redan förut satt England i tillfälle att 
återtaga sin rang bland verldens största 
nationer, men detta var icke nog för min 
äregirighet; jag hade för mitt land drömt 
om en höjd af ära och storhet som det 
aldrig förut uppnått, och till hvilken icke 
ens romarne hade kunnat lyfta sig. Det 
var tydligt för mig att England aldrig 
skulle hinna denna höjd med sina egna 
krafter; landet var gammalt, för mycket 

' befolkadt, rikt, försänkt i lyx, odugligt för 
I stora företag; det behöfde nytt blod i sina 
i ådror. Hvar skulle man finna det?

Det fans blott en enda nation i verlden



som kunde öppna sina ådror för oss och 
gifva oss det som vi behöfde, och det var 
åt det hållet som jag vände mig. Se här 
den depesch som jag aflät till Förenta sta
terna:

»Bröder! Det är hundra år sedan 1 skil
den eder vid oss: nu komma vi till eder. 
Ar det icke nog med ett halft sekels fi
endskap mellan bröder? Vi bedja eder att 
förena eder med oss på en fot af fullkom
lig likställighet och att med oss utgöra 
blott ett enda folk.

Skilda, räkna vi oss hvardera blott så
som en af jordens största nationer; för
enade skola vi kunna sägas utgöra verl- 
deu. En mäktig anglosaxisk konfederation 
af 100 millioner menniskor som tala en
gelska och 400 millioner undersåtar, tredje
delen af hela jordens befolkning, skulle 
blifva den omedelbara frukten af var för
ening. Vid en tidpunkt som icke kan vara 
aflägsen skall Sydamerika jemte större de
len af Afrika och Asien lätt falla i våra 
händer. Krigen skola blifva omöjliga, ty en 
koalition mellan alla de öfriga folken skulle 
förblifva narraktigt vanmäktig mot oss, 
vare sig till lands eller vatten. Utan kost
nad, utan fara, utan någon som helst för
veckling, kunna vi realisera väldet öfver 
verlden. Hvad kan man tänka sig större 
eller skönare än att forma hela veriden 
efter vårt sinne?

När man på andra håll erfor att den 
anglosaxiska konfederationen var en verk
lighet, och att det nu fans en sådan ofant
lig makt som handlade på menniskosläg- 
tets vägnar, uppstod en oerhörd bestört
ning hos de anfallslystna folken på kon
tinenten. Tyskland framstälde offentligt 
ett förslag att alla de öfriga folken skulle 
ingå förbund mot oss, men derunder och 
i tysthet bad det oss om att få vara med 
i konfederationen; å andra sidan jublade 
Italien, Danmark och de öfriga smärre sta
terna, ty de visste att de hädanefter voro 
skyddade för alla faror under den stora 
nationens värn som älskar friheten.

I England var förtjusningen lika stor, 
utom hos några konservativa. London var 
illumineradt under fjorton dagar å rad; 
det var en oändlighet af Tedeum, hymner, 
processioner, fanor, kanonskott, fyrverke
rier och dylikt. Hvad mig angår, så mot
tog jag från morgon till afton dussintals 
deputationer från hufvudstaden, deputatio- 

ner från grefskapen, från kolonier och lyd
riken, så att slutligen blotta utsigten på 
en deputation gjorde mig rent sjuk. När 
jag for ut, följde stora folkhopar min vagn 
under ideligt hurraropande; var jag till 
fots, kunde jag se min fotografi utstäld i 
hundratals bodfönster. Den minsta bygg
mästare som plåstrade i hop några nya 
husrader, trodde sig göra mig en ära med 
att kalla dem Tapefort Terrace, och varor 
som förr icke funnit någon köpare voro 
på ögonblicket utsålda, så snart köpman
nen hittat på att fästa mitt namn på eti
ketten. Hvad populariteten ändå är föl
en underlig sak!

Det bästa beviset kan hända pä min popu
laritet den tiden var att jag en gång på gatan 
blef tilltalad af mr Skrikert, som den gången 
mycket ödmjukt bad mig om en sovereign. 
Men jag trodde, mr Skrikert, att ni icke 
ville veta mera af mig? Emellertid såg han 
så ömklig ut att jag icke hade hjerta att 
fortsätta mitt skämt utan gaf honom en 
fempundssedel.

Och de middagar som gåfvos till min 
ära! Min gud, hvilka middagar! Jag kan 
icke här omtala mer än en, den som gafs 
för mig af Londons Corporation i West
minster Hall, och som genom gästernas 
rang, måltidens yppighet och vältaligheten 
vid skålarne efter allas omdöme, öfverträf- 
far allt hvad i den vägen dittilldags före
kommit i verlden. För min del kände jag 
att min stjerna uppnådde sitt zenith då 
prinsen af Wales proponerade min skål och 
Aiderman Fitz Noodle, den utmärkte city
köpmannen, reste sig från sin plats och 
föreslog att till mitt namn foga heders
titeln den store, som skulle följa mig ge
nom häfderna. Hela sällskapet uppstod så
som rördt af elektricitet och under tio mi
nuter vrålade alla munnar min nya titel.

Jag upprepar det: i detta ögonblick 
nådde Richard Tapefort’s ära sin höjdpunkt.

Mary, hvad är klockan ? frågade jag kam
marpigan.

Klockan är sju; jag ville just städa, om 
det icke är olägligt för ers excellens.

Very well. Huh, det äi en besvärlig 
syssla, Mary, alt regera öfver en stör na
tion; man måste offra sin söta sömn, sofva 
helt påklädd och få ondt i hufvudet.

Utan tvifvel, sir; men om jag talte med 
någon annan person än excellensen, skulle
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jag tillåta mig att skrifva hufvudvärken på ■ 
whiskyns räkning.

Nej, Mary; för Guds skull gå icke och I 
sprid ut några sådana historier.

Saken är den att jag aldrig hade ett 
ögonblicks ledighet. Denna natt hade jag 
fått en nv ingifvelse och hade låtit sam
mankalla alla de stora köpmännen i London. |

När jag inträdde i Saint James Hall, som 
var samlingsstället, emottogs jag med en 
■entusiasm som på Here minuter icke tillät 
mig att öppna munnen. Knapt var det 
möjligt att få ljud, då jag framträdde och 
höll följande tal:

»Mina herrar, sade jag till slut; ni 
äro mycket älskvärda och jag hoppas all
tid få fortfarande åtnjuta eder välvilja. 
Sedan jag sist såg eder har jag uppgjort 
en betydande plan, hvilken jag nu ämnar j 
sätta i verkställighet. I kännen säkert lika ■ 
väl som jag — hvad säger jag? bättre än [ 
jag — att handeln är grundvalen för vår 
storhet, och att en skicklig styrelse måste 
göra allt hvad han kan för att utveckla 
och beskydda den. (Bifallsrop). Nå väl; 
ingen ting är så helsosamt i detta afseen- 
de som stora utställningar. Jag föreslår, 
gentlemen, att organisera en ny internatio- 
nel utställning (lifliga bifallsrop).

Men, mina herrar, jag har aldrig servilt 
-åtnöjt mig med att slafviskt upprepa hvad 
andra gjort förut. Det är en exposition 
af ett alldeles nytt slag som jag önskar 
bringa till stånd. Vid första tanken före
faller detta svårt — så mycket bar man miss
brukat de allmänna och lokala utställnin
garna. Men ser man närmare på saken,

det långt derifrån. Det fins en myc- | 
ket vigtig gren af vår nationella industri 
som aldrig varit representerad vid någon 
verldsutställning, en gren emellertid i hvil
ken Storbritannien gått långt framför alla 
andra nationer i verlden. Det är en ex
position af denna industri jag nu vill före
slå eder.»

Jag blef afbruten af en sådan åska af 
bifallsrop att jag icke på länge kunde fort
sätta. När bravoropen ändtligen tystnat, 
väckte Alderman Fitz Noodle en motion 
att hans kamrater skulle underteckna en 
garanti för alla de kostnader denna ut
ställning skulle medföra. Man öfverlem- 
uade derefter i mina händer listan, som 
Upptog namnen på samtliga Citys köp- 
mansfurstar: de hade tecknat sig somliga !

för 10 guinéer, andra för 100 och åter 
andra för 1,000. Jag tackade dem och 
fortfor :

»Det återstår mig nu mera, mina herrar, 
endast att säga ett ord, för att ni skolen 
inse vigten och nyttan af min exposition. 
Det skall, mina herrar, blifva utställning 
af alla förfalskade varor med förfalskarens 
namn i stora bokstäfver angifvet på hvarje 
vara. Jag skall låta omsorgsfullt under
söka artiklarne, och jag åtager mig att 
gifva allmänheten alla nödiga upplysningar.

Nu var det slut på bifallsyttringarna. 
Alla dessa ansigten gapade på mig med 
en blick af slö häpenhet, liksom om någon 
lärjunge af Mesmer hade magnetiserat dem.

»Jag slutar, gentlemen, emedan jag ser 
att ni åren trötte eller vid dåligt humör, 
med det tillkännagifvandet att ingen af 
eder behöfver skicka mig några prof. Mina 
agenter hafva redan varit i edra magasin 
och gjort uppköp af alla slag, hvilka nu 
befinna sig i händerna på kemister, som 
äro sysselsatta med att undersöka dem. 
Litet tålamod bara, och man skall få se 
edra varor exponerade uti glaslådor.»

Jag är ledsen att behöfva säga att vårt 
möte slutade med ett oväsen, men med 
vanlig ihärdighet utförde jag min plan och 
gjorde det med framgång. Min exposition 
öfverträffade i storhet alla föregående ex
positioner, och vi voro tvungne att upp
taga icke blott de ofantliga bygnaderna i 
South Kensington, utan sjelfva Exeter Hall 
och de nio största salame i London der- 
till gingo åt, ty hvarje köpman var repre
senterad genom en mängd artiklar, och 
jag hade hållit mycket noga räkning på 
dem alla.

Jag vill här anföra ett exempel på min 
metod och hemtar det från en af glaslå
dorna som innehöllo min goda vän aider
man Fitz Noodle's expositionsartiklar.

Först under märket N:o 1 befans ett 
prof af »té till 18 pence, utmärkt för sin 
renhet och sin arome; alldeles fritt för 
främmande tillsatser», o. s. v. Puffen var 
tryckt med stora bokstäfver under utstäl
larens namn och adress.

N:o 2 innehöll ett skålpund té sådant 
man säljer det åt allmänheten.

N:o 3 ett annat skålpund af samma té, 
undersökt af kemisterna och upplöst i sina 
beståndsdelar, hvilka jag hade låtit sätta



på små prydliga glasbrickor med hvardera 
sin inskrift:

Amne: Plommonlöf 8 uns; magasinsso- 
por 5 uns, o. s. v., färgämne Berlinerblått. 
Påföljd för köparen : förstörd mage, nervös 
darrning, afmagring, död. Påföljd för säl
jaren: equipage och präktig villa, 100,000 
pund i consols, säte i parlamentet, biskop 
till fadder åt barnen, visshet att en gång 
blifva lordmayor, medborgares aktning. 
Gör som han, du som läser detta!

Några mått och steg af samma slag, som 
jag tog mot vinhandlarne bland andra, gåf- 
vo en våldsam stöt åt min popularitet; 
det var tid att min diktatur led till sitt 

slut. Den dag jag skulle lemna min be
fattning, och just en timme förr än jag 
skulle återgå till privatlifvet, utbrast ett 
uppror: arbetare, hvilka jag ämnade låta 
öfverföra till Australien med hustrur och 
barn, på statens bekostnad och till deras 
egen fromma, kommo och belägrade mitt 
residens i stället för att tacka mig derför. 
Just på tolfslaget, den timme då min makt 
lopp till ända, flydde jag min väg genom 
fönstret i luftballon, under ett förfärligt 
tjut af mobben. En sekund derefter var 
jag femhundra fot öfver bygnaden och skic
kade derifrån ett sista afsked till folkho
pen, maktens glans och diktaturen.

Blick på pressen.
I Lunds Weckoblad, som torde kunna 

anses uttrycka åsigterna vid Lunds univer
sitet, förekommer en betecknande artikel 
om behofvet af ökad bildning för preste- 
ståndet. Först meddelas Lunds domkapitels 
svar på hr statsrådet Wennerbergs förfrå
gan om prestbristen, så lydande:

Till herr stats-rådet och chefen för Kongl. 
ecklesiastik-departementet m. m. G. Wenner- 
berg.

Sedan hr statsrådet i skrifvelse den 24 sistl. 
Februari anmodat domkapitlet att meddela, 
huru vida den flerestädes öfverklagade prest
bristen nu förefinnes i Lunds stift, samt, i så
dant fall, om och i hvilken mon den samma 
nnder de senare åren förminskats, och huru 
vida anledning förekommer, att i den närmaste 
framtiden ökad tillgång å unge prestmän kan 
vara att emotse, så får domkapitlet till svar 
härå meddela, att, ehuru det under de senare 
åren varit vid flere tillfällen med svårigheter 
förenadt att kunna uppehålla embetsförvalt- 
ningen inom stiftets församlingar — ett för
hållande, som härrört deraf att antalet prester, 
som under de fem senaste åren afgått, öfver- 
skjutit antalet prester, som under samma tid 
tillkommit, med 21 -, domkapitlet likväl icke j 
kan säga, att någon egentlig prestbrist egt j 
eller eger rum, efter som inga gudstjenster 
behöft aflysas eller någon menighet kallas till ' 
gudstjenst i annan än sin egen kyrka, samt 
att ökad tillgång å unge prestmän torde vara 
att i den närmaste framtiden emotse, i hvilket 
hänseende domkapitlet har inhemtat, att under 
detta och tre föregående år, eller från 1870 | 
års början, 47 studerande från detta stift låtit 
vid Lunds universitet anteckna sig för idkande 
af teologiska studier, medan under tre när
mast föregående år, eller åren 1867—69, anta
let af sådana icke uppgått till mer än 17, och 
att studerande, som vid samma universitet nu

i idka studier för praktisk teologisk examen, 
I och hvilkas ordination för stiftets tjenst kan 
i vara att påräkna inom ett år härefter, utgöra 

13, medan antalet ordinerade under hvart och 
ett af de senaste fyra åren uppgått till endast 
4 eller 5. Lunds domkapitel den 12 Mars 1873.

Derefter redogöres för behandlingen i 
Första kammaren af det der väckta försla
get att den teologico-filosofiska examen skul
le blifva obligatorisk för alla blifvande pre
ster; och slutligen yttrar tidningen:

»Det borde visserligen göra oss ondt om 
hr kyrkoministern, hvars nederlag i denna 
för hans ställning icke ovigtiga fråga sma
kar bra mycket af déconfiture, men för sa
kens skuld glädja vi oss åt detta resultat, 
i hopp om att Andra kammaren, hvars 
mägtigaste parti »aldrig satt sig på tvären 
i kulturfrågor», måtte komma till samma 
lyckliga beslut, när ärendet der snart före
kommer.

Ty säkert är, att i våra dagar i all syn
nerhet det blir mer och mer nödvändigt, 
att de som egna sig åt det presterliga 
ståndet förvärfva icke blott theologiska fack
studier, utan ock af allmän vetenskaplig 
och humanistisk bildning åtminstone ett så 
stort belopp, att de icke blifva allt för myc
ket stående till baka, i jemförelse med de 
öfriga uppfostrade klasserna i samhället, 
så vida ej religionsundervisningen skall 
sjunka i ton och det andliga uppfostrare
kallet falla i missaktning. Det är för detta 
ändamål icke utan sin betydelse, liksom 
icke heller för de blifvande prestmännens 
theologiska studier det bör vara utan all
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direkt nytta, att eu förberedande examen i 
humaniora aflägges, i likhet med hvad som 
kräfves af de studerande inom de andra 
fakulteterna. Att de teologiska studen
terna sjelfva insett behofvet af en fullstän
digare allmän bildning än den som de 
medfört från elementarläroverken, synes 
ock deraf, att, ehuru denna examen hittills 
icke varit obligatorisk, dock mer än 33 
procent af dem, som aflagt teoretisk-teo- 
logisk examen här i Lund sedan 1868, 
underkastat sig den theologico-filosofiska 
examen. Man får deraf och af Here andra 
omständigheter sluta dertill, att denna exa
mens förvandlande till obligatorisk och dess 
ställande i jemnbredd med de förberedande 
examina för läkaren och juristen, långt 
ifrån att öka prestbristen, tvärt om skulle 
minska densamma — en mening som för 
öfrigt uttalats af universitetens teologiska 
fakulteter och de flesta domkapitlen. Der- 
!genom bortföll också må hända detta god
tyckliga och inkonseqventa utdelande af 
dispenser från vederbörande examina, som i 
senare tider gjort sig gällande och hvarige- 
»om allt annat än kunskapers utbredning 
'nom presteståndet befordrats. Framgång 
derföre åt den motion, som har till mål 
att bereda presteståndet «högre anseende» 
°ch dess enskilda medlemmar ökade insig- 
ter och en mera öppen blick för hvad som 
afven på andra områden än det religiösa 
rörer sig i församlingen!»

Bet börjar bli lifligt i myntfrågan, och 
en af våra samtida, Nya Dagligt Allehanda, 
t°g oss redan i förra veckan i en duktig 
examen för våra synder i denna sak: Sam
tiden, heter det, tar sin öfvertygelse af den 
sista bok han läser, den sista person han 

talar med, Samtiden stjäl »med österrikisk 
tacksamhet» argument från Allehanda mot 
dess egna artiklar och förvrider dess ord 
om varuvärdena och »kronomyntet». Vår 
samtida har sjelf lättat vårt svaromål genom 
följande citat:

»Om silfret och dermed specien under tiden 
fallit till halfva värdet genom inträffad för
ändring i tillgång och efterfrågan på den en
staka varan silfver, medan t. ex. guldet bibe
hållit sitt pris, så har borgenären utan tvifvel 
rätt att beklaga sig öfver staten, som icke i 
tid öfvergått till annan myntmetall och der- 
igenom besparat honom denna förlust. Specien 
har ju då förlorat den förnämsta egenskapen, 
som föranledt hans upphöjande till kronomynt, 
nemligen oföränderlighet i värde, och staten 
hade utan tvifvel begått en klandervärd för
sumlighet.» (Se N. D. A. för den 3 dec. 1872.)

Värdeproportionen mellan guldet och 
silfret har aldrig i tidernas längd under
gått en sådan förändring som den här 
antydda, och kan aldrig göra det, så länge 
de flesta stora staterna i Europa hafva dub
bel standard; det är derföre faran för de 
öfriga är så stor att konvertera efter en 
för låg silfverkurs, emedan den stat som 
gör det mister sitt silfver just för det van
pris dess lagstiftare satt på det. »Alla va
ror» stiga ej samtidigt i pris, och span- 
målen, det förnämsta födoämnet, har alls 
icke stigit, men myntvärdet, både guld och 
silfver, faller oupphörligt med i allmänhet 
fördyrade varor, och regeringarna kunna 
icke hjelpa den saken genom något ombyte 
af »kronomynt». En annan samtida, väl icke 
Dagbladet men dock Aftonbladet, har mot 
oss öppnat en ny följd af artiklar i mynt- 
frågan, hvartill vi en annan gång torde få 
tillfälle att återkomma.

Strödda underrättelser.
Mazzinis bref. En liten bok utkom 

för några månader sedan i Paris under ti- 
f®l Lettres de Joseph Mazzini a Daniel 
Stern, hvari den verldsberömde konspiratö- 
len omedvetet skildrar sig sjelf, på ett sätt 
s°rn få professionella lefnadstecknare skulle 
kunna åstadkomma. För nio eller tio ar 
sedan offentliggjorde en snillrik fransk 
dame, under pseudonymen »Daniel Stern», 
grefvinnan d’Agoult — författarinna till en 
mängd bellettristiska och historiska arbeten, 
kvaribland den af oss förlidet år (Λί 48, 

sid. 673) anmälda Histoire des commence
ments de la république des Pays-Bas — 
i den franska tidskriften »Revue Germa
nique» en artikel om Dante och Goethe, 
som gjort ett starkt intryck på Mazzini.. 
Han skref till författarinnan, och det ut
spann sig en korrespondens, till en början 
litterär och filosofisk, men sedermera per
sonligare och mera enskildt vänlig. Ehuru 
Mazzini och Daniel Stern aldrig träffades, 
uppstod dem emellan ett band af vänskap

I och sympati, och deras brefvexling räckte
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åtta hela år. Daniel Stern s bref hafva 
gått förlorade, en naturlig följd af Mazzi
ni’s kringirrande lif, men Mazzini’s egna 
besvarades samvetsgrant af hans korrespon
dent, och hon har beslutit sig för att 
offentliggöra dem sådana de skrefvos. Hon 
har trott sig göra Mazzini’s minne en tjenst 
dermed, och hon har icke misstagit sig i 
denna förutsättning.

Man ser af dessa förtroliga meddelan
den, hvad man mer och mer anat, att den
na mäktiga ande icke var en agitator, som 
stämplade i mörkret med dolken i hand, 
och han protesterar med ett visst stolt 
förakt mot den beryktade dolkteori man 
velat tillägga honom; han var icke heller 
den som lefde på hopens råa fördomar och 
grofva lystnader. Sjelf spirituralist och 
något litet mystiker, har han icke nog 
starka ord att fördömma de så kallade hu
manitära teorierna, hvilka endast egga 
mobbens sinliga drifter och som, efter hans 
uttryck, ingen ting annat uträttat än att 
materialisera problemet. Man har, säger 
han, i stället för mensklighetens framsteg 
satt det menskliga köksväsendets framsteg. 
I det man så att säga fastspikat folkets 
ögon på dess små materiella intressen, har 
man inskränkt dess horisont och gjort 
det likgiltigt för de stora sedliga intresse
na, och häri finner han förklaringen hvar- 
för den parisiska arbetaren »lade armarne i 
kors vid åsynen af decemberdådet». Sjelf 
älskade han de arbetande klasserna och var 
älskad af dem till baka, men han smickrade 
dem icke; det är om pligter, icke om rät
tigheter, han talade med dem, och han ta
lade så derföre att han älskade dem. De 
ekonomiska reformerna stå för honom en
dast såsom medel: i England och Frank
rike uppställer man dem såsom ändamål. 
Det är icke det materiella Italien som lig
ger honom om hjertat, utan Italiens själ, 
dess kallelse i verlden, dess moraliska stor
het, dess religiösa bestämmelse bland mensk- 
ligheten, med ett ord dess uppfostran. Om 
Italien efter afkastandet af sitt carcere duro, 
och sedan det upphörde att betala skatt åt 
främlingarne, måste förblifva sådant som 
det är och sådant som man velat göra det, 
servilt, sceptiskt, materialistiskt och tidtje- 
nande eller opportunario, såsom han kal
lar det; om det var dömdt att dyrka icke 
principer utan endast intressen ... då före- 
-drog han ännu för sitt fädernesland det 

utländska tyranniet, i kampen mot hvilket 
det åtminstone fick anstränga sina kraf
ter. Sursum corda — upplyfter edra hjer- 
tan — sådant var hans valspråk, och detta 
är icke en simpel konspiratörs. Detta 
var till och med hans sista ord. Sjuk och 
vanmäktig fattade han i februari 1872 än
nu en gång sin penna, för att skänka sitt 
land och sina vänner en sista afskedshels- 
ning. Hans varmaste önskan för Frank
rike var att några ädla sinnen der måtte 
väcka sina landsmän och predika själens 
rätt öfver materien. Han gör sig ingen 
illusion öfver sinnesriktningen hos arbetar- 
ne, deras törst efter njutningar, deras lös- 
släpta instinkter och lystnader, men det 
är icke genom abdikation som man kan 
hoppas betvinga den förstörande Hoden : 
man måste beslutsamt ställa sig till mot
stånd.

Vi sade att Mazzini är sin egen min- 
nestalare: han har i dessa bref tecknat sitt 
eget porträtt, utan att ana det. I det han 
ger Daniel Stern sin hyllning för hennes 
uppsats om Goethe, ger han Goethes snille 
sjelf sin hyllning, men med ett rättvist 
återhåll, hvilket röjer ännu mindre hans 
fina litterära smak än hans moraliska rätt 
skaffenhet. Ja, allt detta är vackert, sä
ger han, men stormen hade aldrig berört 
Goethe med sin vinge när han skref Wer
ther; Goethes enda själsförmögenhet var 
ett ofantligt förstånd. Han hade godhet 
— detta följer med vanan att se sakerna 
i stort — men ingen ting vidare: handlings
törsten, den heliga smärtan, den djupa och 
brinnande kärleken, allt detta var ho
nom främmande. Gif Mazzini hvad som 
fattades Goethe — naturligtvis med fästadt 
afseende på hans underlägsenhet i snille, 
på alla hans ädla illusioner, hans oro, hans 
fanatiska fosterlandskärlek — och ni får den 
sanna Mazzini, icke en med de antika 
statuernas lugna och orubbliga klarhet, 
men en som till och med genom sin kan
tighet, sin ensidighet och sina förvillelser 
har något vördnadsbjudande, till och med 
för sina fiender.
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