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^Tï0.
VECKOSKRIFT * [f

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN A F

C. F. BERGSTEDT.

Ni 20. Lördagen den 17 Maj 1873.

Körningens ocli Drottningens kröning.
Frivilliga handlingar erhålla sin betydelse 

genotn den ande i hvilken de utföras. In
gen af rikets grundlagar föreskrifver att en 
iiy konung skall krönas eller hyllas; arfföljds- 
■ag och valstadgar bestämma successionen, 
°eh det är i kraft af dessa, utaf folkets 
•ombud fritt beslutade lagrum, icke genom 
dyrkans Investitur, som Sveriges konungar 
bestiga tronen. Icke heller är en konse- 
kration af den andliga makten — ty en 
sadan utanför staten och af denna obero
ende makt finnes icke längre — nödig till 
ntt fridlysa statsöfverhufvudets lif, sedan den 
allmänna lagen, den fredliga seden, hafva 
atagit sig kyrkans skyddsvärf, och så länge 
jolket i sin konungs person vördar sin för
kroppsligade sjelfständighet och sin fria 
samhällsordning, har denne i hela folkets 
sinnen en osynlig lifvakt, välrustad fastän 
vapenlös, och skyddsrikare än förgångna ti- 
ders än så mäktiga hierarki. Men det oak- 
tadt våga vi föreställa oss, att det bland 
dem som följde kröningsdagens förrättningar 
säkert var ganska få som icke af dem hem- 
jude ett godt och till och med välgörande 
intryck. Redan det högtidliga larmet af 
klockringning, kanonskott, mängden af mi
litära musikkårer som falla hvarandra i talet, 
folkets hurrarop, trängseln af skådelystne 
■som eröfra allt, ända till husens takåsar, 
ïïer at det hela en stämningsfull festlig 
Prägel, och det ligger i de blickar hvarmed 
■det oöfverskådliga hafvet af menniskohufvud ... n

följer allt hvad som föregår, något mer och 
bättre än en blott nyfikenhet på ovanliga 
företeelser.

Icke mindre intrycksfulla äro ceremoni
erna, i Storkyrkan, med sin blandning af 
religiös förrättning och statsborgerlig sym
bolik, innefattade i sin lysande ram af festliga 
åskådareskaror. Statsöfverhufvudets konsti
tutionella ställning har härvid för en dag 
blitvit något förändrad : hans grundlagsen- 
liga rådgifvare träda i bakgrunden, såsom 
blotta bärare af hans makts sinnebilder, 
hvaremot han sjelf framstår så mycket kla
rare, såsom bärare af folkets och sitt eget 
majestät. Den främste bland presterskapet 
och den främste uti hans råd öfverantvarda 
honom krona, spira och öfriga konunga
maktens attribut, men han mottager dem 
icke på ett passift sätt, utan såsom den der 
af egen vil ja inträder i en rätt. Ingen kan 
säga att de böner och välsignelser som beled
sagade regaliernas öfverlemnande icke äro 
vackra och värdiga; det enda man mot den 
kyrkliga akten kunde invända vore dess 
nog stora längd: det kunde förefalla såsom 
om de höga personer som voro dess före
mål snarare voro dess offer, och då det 
blef bekant bland de närvarande, att drott
ningen, oaktadt den trötthet som ceremo
nien synbarligen förorsakade henne, hade 
beslutit att till fots deltaga i processionen 
från kyrkan, var det säkert för mången en 
anledning till någon oro, att den ansträno-
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ningen, besluten såsom en aktnings- och 
vänüghetsgärd mot de många tusentalen af 
åskådare i det fria, skulle blifva allt för 
pröfvande för h. majits krafter.

Historien, eller snarare sagan, berättar 
oss att Erik Knutson var den första sven
ska konung som blifvit krönt. Det är så
ledes snart sju hundra år sedan en maktens 
innehafvare, som pröfvat bittra öden, sökte 
genom denna högtidliga akt gifva en för
ökad helgd åt sin värdighet, och det be- 
höfdes sannerligen under dessa stormiga 
tider. Nära ett århundrade sedan, berättas 
oss ur samma dunkla källor, tillädes hyll
ningen af Magnus Ladulås; det var en sär
skild festlighet, åtföljd af folkförlustelser, 
allehanda mer eller mindre groteska upp
träden, välfägnader och frikostighetsbevis 
från regeutens sida, då denne, efter att 
hafva mottagit kyrkans invigning, sökte ett 
slags bekräftelse af sin makt uti de djupa 
ledernas välönskningsrop. Med den mo
derna tidens förändrade tänkesätt, och med 
den stegrade känslan af den ringaste med
borgares värdighet, öfverensstämde det icke 
att offra helstekta oxar åt massornas hun
ger eller låta springbrunnarne utkasta vin
strålar till att släcka deras törst, och knap
past den torftigaste arbetare skulle nu mera 
ens vilja upptaga de kröningspenningar som 
fordom utkastades i gatsmutsen, eller käm
pa om besittningen af de silfverskor som 
det hörde till ordningen att kröningshästen 
skulle förlora under återfärden från templet.

Ojemförligt värdigare och mera tilltalande 
var den form af hyllning som konung Oskar 
II åt sig förbehållit, i det han, såsom svar 
på den förnyade konungaförsäkran han ef
ter kronans mottagande med fast och klang
full röst afgaf, mottog ed af folkets om
bud om trohet, icke blott mot sig och sitt 
hus utan ock mot rikets konstitutionella 
frihet. Det var ett sannerligen högtidligt 
och gripande ögonblick, då dessa trohets
löften utbyttes under tempelhvalfven, och 
det påminte, i en stor och gripande stil, 
om dessa heliga löften om aldrig svikande 
kärlek, om ovansklig trohet i nöd och lust, 
hvilka unga makar inför altaret vexla med 
hvarandra.

Den gamla traditionen, enligt hvilken 
konungarne af Carl XIV Johans hus stän
digt skulle gynnas med vacker väderlek vid 
sina offentliga förehafvanden, besannades 
icke på konung Oskars och drottning Sofias 

kröningsdag. Det var en korsad beräkning- 
för de åskådande, att ingen klar majhim
mel hvälfde sig öfver deras hufvud och in
gen strålande majsol förhöjde den festliga, 
scenen, men de små pröfuingarne buros, 
såsom det syntes, utan knot, och efteråt, 
kunde det vara en glädje mer att minnas, 
de utståndna äfventyren. En konungs krö
ning är ju en förmälningsakt mellan honom 
och hans folk, men i det enskilda lifvet 
anses det båda välsignelse när det regnar 
i brudkronan. Det regnade den förmid
dagen i det svenska konungaparets kronor 
en välsignelse för landets fält, som var 
värd millioner. Sådant är ju intet dåligt, 
förebud: det lofvar rikliga skördar i de la
dor som skola hägnas af konungens rätt-' 
visa dom, och vinstbringande laster åt de 
kölar på hvilka fosterlandets flaggor svaja-

Om dessa högtidligheter, i sig sjelfva. 
vackra och imponerande, om än vida min
dre glänsande och kostbara än vid liknande 
föregående tillfällen, icke voro af sträng 
nödvändighet föranledda, så hafva de lik
väl haft en fördel, hvilken hvarje svensk, 
man som älskar sitt fädernesland måste 
högt skatta. Europas främsta makter hafva, 
genom valet af de lysande och verldsbe- 
römda personligheter som fått i uppdrag 
att föreställa mäktiga statsöfverhufvud, vi
sat sin aktning och sitt deltagande för Sve
riges konung och för Sveriges folk. Vårt 
hof och vår hufvudstad hafva i dessa da
gar, för första gången, såsom det är oss 
sagdt, pa nära ett arhundrade, mottagit från 
europeiska stormakter beskickningar under 
den högsta formen af diplomatisk etikett,, 
och bland dem män, hvilka såsom stats 
män och krigare förvärfvat glänsande namn 
i häfderna. Detta betyder något mer än. 
en tom och flärdfull ståt: det betyder akt
ning för monarken, som är dertill berät
tigad genom den höga bildning, det klara 
omdöme och den fulländade takt hvarpå 
han mer än en gång haft tillfälle att gifva 
prof i sin beröring med mäktiga suveräner; 
det betyder aktning för folket, och vi hop
pas en som icke är oförtjent. Medan de 
stora och rika samhällena skakas af upp
ror och undergräfvas af falska, ordnings- 
upplösande läror, herskar i vår aflägsna vrå 
af verlden en trygghet, en trefnad, ett väl
befinnande, en laglydnad, som många af 
de stora folken afundas ess. Det har väckt 
verldens förvåning att de förenade rikena.
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äroverk så sagdt öfverraskande, och

sin rikedom, utan att i medborgerlig dv- 
der’ i redbarhet, intellektuel odliñ- och 
sann humanitet stå till baka för något annat

knappast hafva att uppvisa en enda socia
list medan dessa folk eljest med stora ste- 
g*i framat i utvecklingen af sin idoghet och

I det ögonblick då detta nedskrifves är 
behandlingen af det särskilda utskottets vid- 
y iga betankande Öfver kongl. majits nå- 
V proposition om förändrad anordning 

>, V1SS<l.Pc<,e ar ;'f rikets elementar)!' 
angt ifrån fullbordad, att de praktiskt vi- 

momenten deri knappast ännu kom- 
unn t'.lliaf^ri"ide; men vi kunna icke längre

P1 s ju a att yttra oss öfver denna vig- 
"d ailge ägenhet, och det synes oss redan 

g" temligen ögonskenligt, att riksdagen 
g»nomf nm1 ““v ’,taga sig det «»svar för 
nian .Olandetaf regeringens undervisnings- 
P hvilket departementschefen och hans 
reDrJgT/ynbRrlliren afsett att ,lviilfva Pa 
det ,1?'18'1· Vi hade önskat «it åt 
saL i " utskottets utlåtande, och i 
nen 7’laUg ‘ lernied ät ’'egeringspropositio- 
samho VK"a ?ägOn allvarligare uppmärk- 
men - ii ore. sakens behandling i kam ra nie, 
då lnö.jbghet härtill blef oss afskuren, 

a utlåtandet icke blef i tryck tillgäng- 
re°d» °n’ 1 borjan af denua månad och
afeôrï 'i* ktln P VeCka derefter företogs till 
tjg iande- Dei‘ brådska hvarmed de vio·. 
fram,ievaf ’'T'-ingens förslag nu mera 
vännp1.1 T ·ιι^ ^en. narvaran^e konsel jens j 
för ·ι’ ,’VI ken gör det nästan omöjligt 
Sorl, ‘5 ag8raännen att fa tid till en nå- ' 
hanJl- a “PPmarksam genomläsning af i 

dlingarna, långt mindre till en ‘ lugn 
värdi 1” (/Ιί>3 illne,’åll> är ett märk-

¿agr Ör de två eller sista riksda- 
kin . > Oe,’ förtJenar ganska väl ett eget ; 
b]„Åe '... ^et sy*ies vara något mer än en 

ott tillfällighet, detta bemödande att med ! 
rm eröfra förtroendevota åt herrar de- i 

m '^mentschefer, och dessa höga embets- 
e n .7 . s nara n°g göra gällande såsom 

rattlghet att slippa någon närgående 
F ning af sina propositioner samt att få 
to.r °'d tagna såsom orakelspråk. Pre- 

ltlonen på denna blinda tro, hvilken 
er det rådande sättet att tänka lärer 
a den enda saliggörande, har sannolikt 
ng vant större än i detta ögonblick;

Läroverksfrågan och dess Ibehandlinff
1 ö ·

<Ie vanliga och - vi tillägga det - både 
af grundlag och häfd föreskrifna formerna 
01 arendenas förberedande utrednin«· öf-

I ÄT! "T1 e.n IediShet som är minst 

vid fragornas grundligare profiling inför 
kamrarne gör sig gällande, som hänvisar 
pa en for vart statsskick och vårt allmänna 
tankesatt hittills okänd ministeriel allenä- 
s yrelse. Man har sett tydliga uppenba- 
lelsei al denna tendens vid behandlin- 
g7 , f aA ? Hg0'·’ tH1 llvilka mitiati- 
et utgått fran regeringen, isynnerhet be- 

traffande den skandinaviska myntkonven
tionen, och det ser ut såsom man nu mera 
skulle anse riksdagens medverkan till lao·- 
stiftinngen obehöflig, annat än såsom el· 
instämmande, penningbeviljande, tacksam- 
hetsbetygande och ansvarsbärande myndig- 
iet. Pa den anmärkningen att flertalet af 
riksdagens ledamöter saknat tillfälle att sätta 
sig val m i läroverksfrågan, svarade chefen 
tor ecklesiastikdepartementet helt obesvä- 
radt, att här vid lag, liksom vid en mängd 
andra maktpåliggande frågor, såsom mynt- 
fruoan, grundskatterna, indelningsverket och 
åtskilligt annat, vore det helt simpelt omöj
ligt for mängden af representanterna att 
fullkomligt sätta sig in i de samma. Att 
hora myndigheter och sakkunniga korpora
tioner, såsom eforat, läroverkskollegier eller 
rektorsmoten, vore onödigt, emedan de sak- 
forstandige, enligt hr ecklesiastikministerns 
asigt hyste sa olika meningar, och obeqvämt, 
emedan det endast skulle fördröja frågans 
afgorande, och med den maktfullkomlighet 
h varmed en departementschef nu mera tycker 
sig kunna tänka och handla på kongl. maj:ts 
vagnar, hade han också ingen betänklighet 
vid att afgifva den öppna förklaringen, att 
om riksdagen nu afsloge regeringsproposi
tionen, sadan den i sina väsentligare de
lar blifvit af utskottet accepterad, kunde 
den gora sig beredd på propositionens fram
läggande nästa gång i oförändradt skick, 
lydhgare lärer man icke kunna uttrycka
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sig, och riksdagen fick på ett peremtoriskt 
sätt veta hvad den hade att rätta och packa 
sig efter.

Vi hafva i en föregående uppsats yttrat 
att »chefen för ecklesiastikdepartementet, 
med en beslutsamhet som torde hafva varit 
öfverraskande för de flesta, beundransvärd 
för åtskilliga, otillfredsställande för ganska 
många och förfärande för icke så få, tagit 
1870 års riksdag på orden». Beundrarne 
inom riksdagen voro kanske icke rätt många, 
men desto mera högljudda och fordrings- 
fulla: de uppträdde i båda kamrarne med 
en säkerhet och en böjelse att terrorisera, 
som smakade af den sälla känslan af att 
hafva en mäktig ministeriel personlighet 
bakom ryggen, och i flere punkter lycka-' 
des de genomdrifva hvad de föresatt sig. 
De otillfredsstälde kämpade, såsom frans
männen säga, de guerre lasse; de kände 
att det icke var bevis och argument som 
bestämde utgången, utan personliga sym
patier, och de kunde lika väl hafva satt 
sina skuldror mot en nedrasande lavin som 
försöka att stå emot den med mycken konst 
framkallade opinionsflägt hvilken, sa ofta 
det finnes beqvämt, gerna upphöjes till 
rang, heder och värdighet af »den allmänna 
opinionen». De redan då icke fa om hvilka 
vi för två månader sedan yttrade att de 
mottagit regeringspropositionen med för
skräckelse, såsom för en tid tillintetgörande 
elementarundervisningens olyckligtvis stän
digt vacklande ordning, och beröfvande lär- 
jungarne den välgerning som ligger i en 
konstant undervisningsplan, vore den också 
i och för sig icke den ovilkorligen bästa, 
hafva sedan dess blifvit betydligt ökade. 
Det är bekant att elementarlärarne sjelfva, 
som dock skola utföra statsmakternas beslut, 
aldrig fått tillfälle att yttra sig öfver läro- 
verkskomiténs betänkande och grunderna 
för det kungliga förslaget. Väl lärer de
partementschefen förliden höst hafva kallat 
några få rektorer till hufvudstaden, men, 
om vi äro riktigt underrättade, mindre 
för att höra deras tankar än för att 
låta dem höra sin vilja, och det säges 
med anspråk på tillförlitlighet att de blif
vit strängt tillhållne att icke för någon 
yppa innehållet af det nådiga förtroendet. 
Vi kunna, efter de förklaringar hr departe
mentschefen nyss afgifvit i kamrarne, rätt 
väl förklara och till en viss grad göra rätt
visa åt ett sådant handlingssätt. Han sade 

nemligen i Borsta kammaren icke otydligt 
ifrån, att ju mer en sak diskuteras af per
soner som begripa hvad det är fråga om, 
desto starkare göra sig individuella menin
gar gällande, och i undervisningsfrågor äro 
de sakförståndiges åsigter aldrig eniga, utan 
splittringen i öfvertygelser blifver endast 
större, i samma mon som utredningen blir 
fullständigare. Alltså — slutsatsen uttala
des icke högt men ligger nära till hands 
— är det bäst att icke släppa in för myc
ket upplysning när man vill genomdrifva 
en enskild vilja: ju mindre vetande, desto 
mindre motstånd. Salige de som icke se 
utan blott tro!

Det är mycket långt ifrån oss att vilja 
öfverlemna lagstiftningen för undervisnin
gen åt lärarne ensamt, men i samma mon 
som undervisningsförmågan blir en konst, 
som fordrar särskilda studier, blir det också 
vigtigare, att icke lärarnes omdöme om möj
ligheten att utan ungdomens skada utföra 
en ifrågasatt läroplan helt och hållet un- 
dertryckes. Med hvarje år ställas allt större 
och fordringar på denna aktningsvärda klass 
af statens tjenstemän, och det vore högst 
orättvist att icke erkänna deras outtröttliga 
nit och deras tillväxande erfarenhet. Vi 
tro oss ej säga för mycket, om vi påstå att 
flertalet af dem med oro sett de föreva
rande planerna till en ny omgestaltning af 
skolväsendet, ehuru deras grannlaga ställ
ning förbjudit dem att på något starkare 
sätt uttala hvad som ligger dem på hjertat. 
Enstaka röster hafva emellertid redan bör
jat att i trots af tryckningen på deras ytt
randerätt uttala sig; från Lund utgick för 
ej länge sedan en ganska förtjenstfull skrift 
»I Skolfrågan», hvari det heter, »att det kungl. 
förslaget innebär ett betänkligt uppoffrande 
af den högre elementarbildningens intres
sen till förraon för den Ingres, utan att 
dock de sistnämda blifva på ett ändamåls
enligt sätt till godo sedda». I flere lands* 
ortsblad hafva förekommit hofsamma men 
bestämda protester mot samma förslag, af 
hvilka vi i vårt näst sista nummer lemnat 
ett framstående prof, och under de sista 
dagarne utdelades till kamrarnes ledamöter 
en högst märklig skrift af en bland rikets 
skickligaste skolman, rektor O. J. Hult, 
utgifvaren af den förtjenstfulla Pedagogisk 
Tidskrift, »Om de båda bildningsliniernas 
förening vid elementarläroverken», utgö
rande ett bihang till samma tidskrifts an-
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dra häfte för innevarande år. I alla dessa 
och flere andra publikationer är det en 
enda hufvudtanke, hvilken också blifvit ut
tryckt af ordföranden i den sista läroverks- 
komitén, liksom af ordföranden i särskilda 
utskottet och flere bland dess medlemmar, 
att någon verklig hjelp mot de olägenheter 
som öfverklagas vid elementarundervisnin
gen icke står att vinna utan bildningslinier- 
nas fullständiga utskiljande och förläggande 
till skilda läroverk. Hvar och en som är 
mindre intresserad för sina personliga hug
skott än för en lycklig ' lösning af hela 
denna vigtiga fråga måste lyssna till så
dana uttalanden, som stödja sig på sak
kunskap, egen praktisk erfarenhet och full 
bekantskap med de rörelser som föregå i 
främmande länder. Är det då rättvist, är 
det klokt och granlaga mot det uppväxande 
slägtet och dess målsmän, mot folkets re
presentanter och landets lärarekår, att vilja 
sa att säga med klatsch genomdrifva ett 
förslag, uppgjordt i flygande hast och full
komligt på fri hand, ett endast i några 
dunkla allmänna grunder framlagdt orga- 
msationsförslag, utan att ett enda yttrande 
af sakkunnig myndighet blifvit deröfver 
iuhemtadt?

departementschefen och hans anhängare 
inom kamrarne hafva sökt mota kritiken 
med den i hvarje ögonblick upprepade in
andningen att riksdagen fått just hvad 
den velat, och att den just derför icke har 
någon ting att klaga öfver. Detta är till 
en viss grad riktigt; departementschefen 
har i somliga saker alldeles för obarmher- 
tigt tagit riksdagen på orden och dragit 
konseqvenser af 1870 års skrifvelse, om 
hvilka samma års kamrar då sannerligen 
icke kunde drömma. Han har tagit fasta 
pa de svagaste punkterna och gifvit dem 
ett slags bokstafstolkning, öfver hvilken 
lians beundrare jublat såsom ett sannfär
digt masterdrag. I dess innersta syftning 
har han deremot efter vår tanke gjort sig 
i’inga möda att följa riksdagens tankegång : 
oeremot har han så mycket omsorgsfuliare 
dragit de yttersta slutföljderna af vissa min
dre försigtiga uttryck, liksom han i sitt 
utförliga bemötande af en betänkandet åt
följande reservation tillät sig att åt en deri 
förekommande tirad gifva en tolkning hvar- 
till efter vår tanke alldeles ingen ting be
rättigade honom, och hvilken han äfven, 
efter reservantens hofsamma men bestämda 

protest, fann sig nödsakad att fullständigt 
återtaga. I andra delar, särdeles hvad det 
fullständiga frånskiljandet från de lägre 
klasserna af de forna gymnasialklasserna 
beträffar och deras upptagande i fristående, 
sjelfständiga läroverk, har han åt riksda
gens skrifvelse icke lemnat ringaste upp
märksamhet, medan han å andra sidan till
låtit sig en inskränkning i läroämnen och 
lärotid på den reala bildningslinien och 
de högre realklassernas fullständiga bort
tagande vid 27 af de nuvarande på båda 
linierna fullständiga elementarläroverken, 
hvartill riksdagens skrifvelse icke lemnade 
någon anledning. Också uteblefvo icke gen- 
sägelser: man erinrade att riksdagen fram
för allt begärt utredning och upplysning, 
men då departementschefen i flere. af de 
väsentligaste punkterna alldeles frångått de 
komiterades förslag och antagit afvikande 
grunder, var det just saknaden af utred
ning som här föll skarpast i ögonen. Härpåt 
svarades emellertid ingen ting annat än 
hvad vi ofvan sett, att de som verkligen 
förstodo saken icke skulle kunna komma 
till enighet, och att dess utförande ge
nom ytterligare utredning endast skulle 
komma att fördröjas.

Hufvudkarakteren af det kungliga för
slaget angaf en talare i Första kammaren, 
läroverkskomiténs ordförande, i korthet så, 
att den reala linien först skulle äta upp 
den klassiska, genom de gamla språkstu
diernas inskränkning till ett färre antal klas
ser, och att sedan folkskolan skulle sättas 
till att uppäta realbildningen. Hr departe
mentschefen fann för sin del ingen ting 
önskvärdare än att folkskolan erhölle en så
dan matlust att hon kunde uppsvälja både 
den klassiska och den reala bildningen, under 
förutsättning endast att hon kunde behålla 
den ymniga anrättningen, hvarpå den förre 
talaren åter med mycket fog svarade, att 
något sådant icke är med naturens ord
ning öfverensstämmande, och alldeles icke 
helsosamt för magen. Bilden är icke litet 
träffande. Till skenbar förmon för real
bildningen skulle latinläsningen undanträn
gas från de nedre klasserna af läroverket 
och med minskade pensa sammanträngas 
jemte grekiskan på de högre, hvaremot re
albildningen i de högre klasserna skulle 
både till omfång och läroverkens antal un
derkastas en ännu grundligare amortering.

Vi skulle i och för sig icke hafva nå-



— 310 —

got sáldeles att invända mot latinets upp- 
flyttning till fjerde klassen, om den öfriga 
undervisningen blefve väl ordnad, och åt
minstone nagra få specielt klassiska läro
verk funnes för sådana ynglingar hvil- 
kas föräldrar eller målsmän åt dem önska 
en strängt klassisk uppfostran. För den 
stora hopen, som icke behöfver klassiska 
studier annat än för att nödtorftigt hjelpa 
sig fram genom en akademisk embetsexa- 
men, kan det vara nog med de fem år 
som i det kungliga förslaget erbjudas, ehuru 
det icke saknar sina olägenheter att de 
doda språken, med deras sammansatta form
läror och ytterst invecklade syntax, skola 
koncentrerade tvinga sig på ynglingens upp
märksamhet just under de år då han bör
jar förlora minnets största mottagningskraft, 
men deremot intresset för saker, medborger
lighet, faktiskt vetande af Here slag, börjar 
undantränga lusten för de formella minnes- 
lexorna och minska tålamodet för de mera 
mekaniska öfningarna. Derigenom måste det 
befaras att den högre intellektuella odling 
som hulvudsakligen förvärfvas på den klas
siska vägen, och som naturligen hörer till ett 
ringa fatal af bättre utrustade naturer, kom- 
mei betydligt till korta, och att förberedelsen 
till de klassiskt akademiska studierna blifver 
■alldeles för ofullständig. Redan nu klaga 
univeisitetsprofessorerna att de ynglingar 
som äfven med bättre betyg i de’gainla 
språken genomgått sin mogenhetspröfning 
icke äro rustade för sådana klassiska uni
versitetsstudier som förtjeua namnet. Hvad 
skulle det då blifva under en skollagstift- 
ning sådan som den hvilken blifvit af de
partementschefen föreslagen, af kongl. maj:t 
i trader gillad och med någon ting lik
nande hänförelse i vissa delar godkänd af 
Andi a kammaren? Universitetet och dess 
intressen stå mindre väl till boks hos hr 
ecklesiastikministern än folkhögskolans, och 
han har mer än en gång låtit veta att de 
högsta bildningsanstalterna måste foga sig 
■efter de lägstas beqvämlighet; men det är 
icke pa detta sätt man tillgodoser bådas 
anspråk, ty på det viset blir all högre ve
tenskaplighet omöjliggjord. Nu är det vis
serligen sannolikt att de behof af högre 
elementarbildning som icke längre fyllas 
inom statens läroverk skola föranleda upp
rättandet af enskilda klassiska läroanstal
ter, och det finnes redan en sådan i huf- 
vudstaten, der latinundervisningen börjas 

redan i första klassen, och der, om vi ej 
blifvit oriktigt underrättade, bildningens 
högsta målsmän, liksom några af skolradi- 
kalismensargaste kämpar, låta uppfostra sina 
söner, allt under de vackra tal de föra om 
nödvändigheten deraf att man redan på sko
lans bänkar förbereder den sociala likstäl
lighet de särskilda klasserna emellan som 
är ett af vårt demokratiska tidehvarfs mest 
utmärkande kännetecken. Dock, denna ut
väg star endast öppen för de rike och för
näme men blir ovilkorligt stängd för alla 
öfrige, så att om vårt fädernesland varit 
berömdt för den lätthet hvarmed snillets 
och bildningens aristokrati ständigt rekru- 
terat sig ur de djupaste samhäilslederna, 
så lärer en sådan utmärkelse snart nog 
komma att höra till det förflutna, och få 
torde hädanefter blifva de «hyddans söner» 
som kämpa sig fram till parnassens, lär
domens och de stora samhällsuppdragens 
höjder: — med ett ord den sociala likstäl
lighet man från maktens tinnar eftersträf- 
var eller lofprisar blir den andliga medel
måttans, eller, rättare sagdt, den intellek
tuella nullitetens.

Sedan på sådant vis den klassiska hu
maniteten blifvit vederbörligen afknappad, 
återstår att topphugga den mera omfattan
de realbildning som till äfventyrs kunde 
hota att höja hufvudet öfver den stora 
mängden. Föreställningen om en något 
vidsträcktare modern odling utan latin och 
grekiska är ännu knappast ett fjerdedels 
århundrade gammal, och man har icke sär
deles anledning att förvåna sig öfver den' 
nya planteringens ringa växtlighet, äfven 
om icke ifrarne för en ensidig- så kallad 
klassisk bildning gjort allt hvad de kunnat 
för att hindra och återhålla den. Snarare 
hade man anledning till förundran, om 
eleverna i elementarläroverkets realklasser, 
för hvilka nästan hela embetsmannabanan 
är oblidkeligt tillsluten, och hvilkas torf
tiga praktiska bildning icke öppnar för 
dem några utsigter inom de tekniska och 
industriella yrkena, vore flere än de äro, 
elle r något mer- än tiondedelen af lärjunge
antalet i elementarläroverkets samtliga 
fyra högsta årsklasser. Läroverkskomitén 
ansåg att denna bildningskurs borde för
kortas med två år, men den ville åtmin
stone lemna den reala öfverbygnaden orörd 
vid 4 fullständiga läroverk af dem som nu 
finnas, samt att en lägre realbildning skulle



— 311 —
Rutina erhallas vid de föreslagna pedagogi- 
■erria, ett slags borgareskolor, som under 
en annan form och fritagna från statens 
malsmanskap onekligen skulle kunna blifva 
ganska ändamålsenliga. Chefen för eckle
siastikdepartementet har föreslagit den to
tala slopningen af realundervisningeu vid 
~7 bland statens 31 nu dubbellinjiga ele
mentarläroverk, inrättningen af två nya en
bart reala läroverk och bibehållandetafdet 
som nu finnes i Vestervik, men medinskränk- 
ning öfver allt på de sju ställen der real 
undervisning skulle kunna erhållas till tre- 
y<ga kurser, det vill säga borttagande af 

®n sista årsklassen, hvarigenom möjlighe-
I . att från realläroverk afgå till Tekno- 
ogiska institutet eller andra motsvarande 
1 ,'imPn>ngsskolor blefve faktiskt afskuren.

‘ii om uppstod i Första kammaren en 
’mt men liflig debatt. En af departements- 

•c ie ens på en gång trognaste och ihärdi- 
gaste anhängare förklarade sin blinda tro 
Pd departementschefens förmåga att ordna 
yn ervisningen så att ynglingarne på tre

finge lära det samma som på fyra, och 
mil citerade mot en föregående talare de 
>ogsta . vetenskapliga auktoriteter, hvilka 

< ock ej namngåfvos, till stöd för sin åsigt
θη treårig kurs vore nog att bereda 

ynglingen för inträde vid Teknologiska in- 
’ »tet, hvilket ater uppkallade en annan 

„a aie> som icke drog hr departementclie- 
ens personliga förmåga i ringaste tvifvels- 

. och prisade hvar och en lycklig som 
iai e en sådan fast tro, men tillät sig å 
-111..a^ säsom bevis på den absoluta 

nioj igheten att med treårig realkurs vinna 
é afsedda ändamålet citera omdömen af

J18 de män åt hvilka kongl. maj:t upp- 
f 'Ù^n att utre(’a termed sammanhängande 
sed'** ancJ,ell‘ Men det märkvärdigaste kom 

an, da hr departementschefen i egen 
het'0'1 afsa^e 8’£ a"t «nsvar för möjlig- j 

,af en sacia» ««ordning, hvilken han !
-ii p1(^e andeles icke vara utredd, men 
θ. välvilligt ville öfverlemna åt riksda- 
ne'i att bära detta ansvar i hans ställe, 
°1 han till och med förklarade att kur- 
en gerna kunde blifva fyraårig, i fall riks- 

Det611 V*^e l,esta sa mycket penningar.
it‘VC'ies Si°dedes endast vara omsorgen 
<e skattdragandes välfärd som dikterat 

bans förslag.
i ul||t'e.l)ar*'einenl-äcliefen är onekligen stark 

a 'ulen, och han hade genom en sim- | 

pel aritmetisk förrättning utrönt det er
forderliga antalet af högre realläroverk; 
när af omkiiug 3,000 elever i läroverkets 
sjette och sjunde klasser endast 360 äro 
realister, så är det ju liberalt att af något 
öfver 31 fullständiga läroverk endast in
draga realklasserna vid några och tjugo. 
Det har icke fallit honom in att detta an
tal kunde och borde ökas, eller att ej den 
kringskurna latinbildning som skulle er
hållas vid dessa några och tjugo borde 
vara alldeles nog för hela det öfriga lan
dets behof af medborgerlig bildning, och 
sin protest mot utskottets förslag att åt 
ännu fyra eller fem läroverk unna halfva 
den reala öfverbygnaden grundade han 
derpå att åtskilliga kommuner vore nog 
nedrigt sinnade att på egen bekostnad 
aflöna eu lärare, för att genom denna fri
kostighet tillnarra sig statens välvilja och 
pa detta ohyggliga vis småningom genom- 
drifva sitt läroverks upphöjande till full
ständigt. Den reala riktningen nästan tyc
kes honom vara ett rofdjursslägte, hvilket, 
efter som det icke får dödas, måste hållas 
fånget i några få säkra burar, så att det 
icke må föröka sig. Men fastän han af- 
skyr blodsutgjutelse, är han icke ovillig 
att betvinga odjuret genom en skickligt 
uppfunnen svältkur, eller, i fall detta ord 
ej skulle anses tillräckligt höftigt, en efter 
de krafter som man afser att producera 
väl afpassad diet. Sålunda har han velat 
ur de reala läroämnena eliminera natural- 
historien och ersätta den med en populärt 
förklarande framställning af naturföreteel
serna, eller den så kallade naturläran, en 
undervisning hvilken, såsom i sig sjelf ove
tenskaplig, passar rätt bra för folkhögsko
lan och eu vetlystnaden äggande privat
läsning, men som ingalunda är egnad att 
utgöra ett af de ordinarie kunskapsämnena i 
de högre klasserna af elementarläroverket, 
hvarför också utskottet vågat hemställa om 
naturalhistoriens bibehållande bland läro
ämnena på båda bijdningslinierna. Såsom, 
grundläggande realämnen skulle således 
tills vidare få qvarstå endast fysik och 
kemi, men i ett kanske obevakadt ögon
blick undföll hr departementschefen den 
öppenhjertiga förklaringen, att dessa läro
ämnen egentligen tillhöra universitetet och 
ej rätt passa för elementarundervisningen. 
Hvad återstår då af reallinicn? Så yidt vi 
kunna se ingen ting alls som hindrar stats-
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makterna att nedrifva skiljemuren mellan 
den och folkhögskolan. Sedan återstår 
blott att den lärdomsfientliga delen af re
presentationen så småningom uppflyttar 
latinet, till dess att det flyttat ut genom 
taket, och nedplattar den öfriga undervis
ningen, så att den fullt passar för den 
eftersträfvade »sociala likställigheten». Vi 
halva då icke vidare något att lära af hr 
Jaabæk och hr Björnstjerne Björnson.

Så mycket misströsta vi dock ej om sven 
ska folkets sunda förstånd, att ej en reaktion 
skulle snart nog inträda, om regeringens 
förslag genom ett slags öfverrumpling blefve 
upphöjdt till lag, men det är alltid bittert 
att vakna upp ur sälla illusioner, och en 
sådan känsla af sviken väntan skulle icke 
länge kunna uteblifva. Vi förmoda emel
lertid att den svåraste faran är afböjd. 
Sjelfva det eljest så fromsinta utskottet — 
nemligen dess tillfälligt mellan talrika och 
skarpa reservationer framsluppna majo
ritet — har funnit åtskilligt alldeles för äf- 
ventyrligt, och i andra punkter har riks
dagen i sista hand funnit skäl att betänka 
sig, och till och med tagit litet mod till 
sig för att uttala hvad den tänkte. Så 
frälsade Första kammaren i fredags afton 
den högre realbildningens framtid genom 
att med en rätt betydande röstöfvervigt 
gifva bifall till utskottets förslag att den 
höga realkursen skulle göras dels fyraårig 
dels tvåårig. Andra kammaren hade nem
ligen lemnat sitt bifall till hr A. Rundbäcks 
med det kungliga förslaget öfverensstäm- 
mande reservation. Det var denne ut
märkte ledamot förbehållet att förklara, att 
»hittills hade våra elementarläroverk varit 
endast studentfabriker, och ingen lärjunge 
som icke genomgått alla klasserna hade 
haft någon egentlig nytta af dem». (Vi 
citera dessa ord efter N. D. Allehanda, 
för hvars korrekta referat i denna del vi 

tro oss kunna ansvara). Herr lektor Rund
bäck känner bäst värdet af sina egna fa
brikat, om hvilkas verkliga beskaffenhet 
omdömena knappast lära vara delade.

Det är dock åtskilligt godt i propositionen, 
till den aldra största delen hemtadt ur komi- 
téns betänkande, som, säga hvad man vill 
om ändamålsenligheten af hufvudpunkten,. 
dock såsom en rent pedagogisk plan har 
ett värde ojemförligt högre än det kung
liga förslaget. Men då skollagen hörer 
under kongl. raaj:ts ekonomiska lagstift
ningsrätt, hade det varit en lätt sak för 
hr departemenschefen att utan riksdagens 
rådfrågande vidtaga mycket af det nyttiga 
och förträffliga som koraitén föreslagit. Nu 
har han synbarligen velat göra riksdagen 
solidarisk med sig i allt det vågade och 
för en viss, icke precist för sin bildning 
utmärkt del af representationen, hvars bi
fall synbarligen är honom långt mer värdt 
än någon annans, vare sig offentliga myn
digheters eller individers, särdeles välbehag
liga hotet mot den högre bildningen. Till en 
del har det lyckats honom, till en del icke, 
men vi hysa inga särdeles farhågor för den 
slutliga utgången. Den storm af ovilja som 
han med sitt förslag upprört hos talrika 
och mäktiga medborgareklasser kan icke i 
längden blifva en hemlighet för hans em- 
betsbröder, vore än deras öron aldrig så 
hermetiskt tillslutna för hvad som tänkes 
i landet utanför några devouerade tidnings
byråer, och det tins för närvarande vid ko
nungens rådsbord åtminstone en man med 
tillräcklig humanistisk bildning för att inse 
hvad det är fråga om. Äfven om riksda
gen hade mangrant »böjt sig för den högre 
insigten», torde således kongl. maj:t, i fall 
dermed får menas någon annan än hr de
partementschefen, möjligen draga i något 
betänkande att definitift stadfästa hans läro
verksorganisation.

Ett japanskt drama.
Vi hafva vid flere föregående tillfällen ■. deras nyliga vistelse i vår hufvudstad kunde 

berättat för våra läsare om det sätt hvarpå । ej nog prisa dessa det aflägsna österns män 
detta märkvärdiga folk efter århundradens \ för deras höga intelligens och angenäma 
afslutenhet på en gång öppnat alla slussar väsende, men oaktadt deras nära bekantskap 
för europeiska seder och civilisation. Per- ’ med europeisk tankeriktning röjde sig i 
soner som kommo i beröring med den ja- j deras sätt att yttra sig någon ting främ- 
panska beskickningens medlemmar under ! mande och ålderdomligt, liksom om någon
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gengångare från riddartiden infunnit sig 
ibland oss, och just andats den nya tidens 
luft tillräckligt länge för att skaffa sig mo- 
derna kläder och flyktigt orientera sig i 
den nya tidens märkligaste skiljaktigheter 
fran sin egen. De anmärkte äfven sjelfva, 
att de till sitt sätt att tänka och känna 
stodo på en helt annan grund än europé
erna; det var för dem ett behof att med 
egna ögon se allt det nya som trängde sig 
pa dem, och de förstodo i viss mening de 
europeiska folkens medeltidshistoria bättre 
än den nyare. Icke underligt: ända tills 
fur 10 år sedan lefde de i ett fullt feodal
system, liknande de engelska baronernas på 
tolf- och trettonhundratalen; deras pligt- 
°ch hedersbegrepp äro ännu till en stor del 
den europeiska riddareåldrens, och man kan 
lätt föreställa sig att det måste förgå flere 
generationer innan dess traditioner lemna 
rum för det nittonde århundradets.

I Revue des deux Mondes för den 1 april 
detta år förekommer en redogörelse för ett 
Japanskt drama, kalladt »De fyratiosju loni- 
nerna» — vi skola straxt nedanföre få se 
hvad som menas med en «Ionin» — af Al
fred Houssin, ett namn som de allra sista 
dagarne fått ett slags politisk betydelse i 
nationalförsamlingen. Den franska amiralen 
har under sin skifteslika lefnad flere gånger 
öesokt Japan, och om vi ej misstaga oss, 
■eke varit utan allt inflytande på dess po
etiska omskapning. Sista gången han in
fann sig der var 1868, kort efter den revo
lution som krossade taikunatet och lade 
makten odelad i mikadons händer. Den 
franska sjömannen fann ett lifligt intresse 
1 att underrätta sig om alla Japans sociala 
°ch historiska förhållanden, som kunde ka- 
ata något ljus öfver den timade statshvälf- 
eingen. Han vann ett värdefullt biträde i 
sina forskningar hos en japansk embetsman 
V1d namn Chioda-Samuro, som tidigare hade 
fdlhört taikunens förvaltningspersonal och 
under de sista åren tjenstgjort som tolk 
’>d den franska beskickningen. En dag 
hade amiralen kommit öfver ett dussin 
'ackert utförda japanska gravurer, som före- 
stälde tempelscener, processioner, krigiska 
scener, palatsinteriörer o. s. v. Han frå
gade Chioda om deras innehåll, och denne 
upplyste honom att det artistiska förvärfvet 
Vi|r en följd af scener ur ett af de mest 
populära inhemska skådespelen, kalladt »de 
fyratiosju loninerna». Intrigen grundade 

sig på en historisk händelse, som i början 
af förra århundradet passerat i Jeddo, men 
af hänsyn till flere ännu lefvande familjer, 
hvilkas namn fuimos inblandade i äfven- 
tyret, hade författaren till skådespelet un
der fingerade namn förlagt händelsen några 
århundraden längre till baka. Chioda hade 
glömt bort detaljerna, men han lofvade ami
ralen att inhemta det närmare af qvinnorna 
i sin familj, ty de japanska damerna hafva 
ett lifligt intresse för teatern, och några 
dagar derefter kunde han omständligt redo
göra för styckets gång; hvaraf vi här nedan
före efter mr Roussin’s anteckningar lemna 
ett kortfattadt sammandrag.

Den första akten föregår i hufvudstaden 
Kamakuru i 13:de eller 14 seklet. Scenen 
visar en räcka af praktfulla tempel, som 
med sina många olika paviljoner sträcker 
sig ända ned till hafsstranden. En ovan
lig liflighet herskar i det aristokratiska qvar- 
teret, der feodalfurstarne, daimios, hafva 
sina palats; den ena porten efter den an
dra uppslås och lemnar rum för praktfulla 
processioner af harneskklädda riddare och 
förnäma damer, som alla begifva sig till 
Hatchiman’s tempel, der de ryktbara japan
ska härförarnes vapenrustningar förvaras 
och på vissa högtidsdagar med stor prakt 
förevisas för gräddan af landets aristokrati.

Midt på den förnämsta tempelgården är 
uppförd en estrad, på hvilken tziogunen,— 
den gamla och officiella titeln för taikunatets 
innehafvare — tagit plats omgifven af sin 
familj och sin hofstat; omkring honom 
samlas feodalfurstarne med sina lysande 
följen, och hofdignitärer upptaga ur lacke
rade kistor en mängd vapen och rustningar, 
sådana som de ännu för tio år sedan buros 
af de japanska krigarne. En hofskald réci
terai· verser till hjeltens ära, hvars vapen 
uppställas på ett förevisningsbord vid foten 
af estraden.

Bland de främsta äskådarne och konsel
jens medlemmar märker man en grånad 
statsman ; det är en af de mäktige för dagen, 
ministern Kuno-Muno, hvilken i trots af 
sina år och skrynkor kastar beundrande 
blickar på en af de unga skönheterna som 
fylla damernas läktare. Det är den unga 
daimion Egna’s gemål, som väckt en häftig 
lidelse hos den gamle ministern, och som 
af honom förföljes med enträgna kärleks
förklaringar. Den unga hustrun afvisar 
honom med ett satiriskt poem men ber



— 314 —

mannen vara på sin vakt. Egna följer 
med illa undertryckt vrede ministerns för
älskade ögonkast; lians vän, daimion Mo- 
nomoi, som sitter vid hans sida, ser blek
heten i hans ansigte, men den japanska 
grannlagenheten förbjuder honom all hän
syftning på vännens bekymmer.

Ceremonien är slutad, och tziogunen har 
dragit sig till baka; äfven furstarne bryta 
upp och förena sig med sina följen. Egna 
har äfven uppstigit, åtföljd af sin vän Mo- 
nomoi, och slumpen bringar honom ett 
ögonblick ansigte mot ansigte med Kuno. 
Vid anblicken af rivalen kan han icke un
dertrycka sin vrede; han drager sin dolk 
och . störtar med ett halfqväfdt skri mot 
ministern, men en officer har bemärkt rö
relsen och fattar bakifrån angriparens arm, 
innan han hunnit tillfoga Kuno mer än en 
lätt i ispa i pannan, och den sårade gör 
sig fi i från hans anfall, hvarefter Egna fö
res undan. Vitnena till den korta scenen 
äio uppfylda af skräck, ty det är majestäts
brott att utgjuta blod vid' en offentlig cere
moni, da statens öfverhufvud är närvarande, 
och den brottslige har att vänta sig en 
förfärlig bestraffning.

Bagen derpa kallar Egna sin vän och 
meddelar honom hela sammanhanget; han 
är förtviflad att icke hafva dödat sin rival, 
då han i alla fall måste dö, ett straff som 
han icke ett ögonblick tänker på att för
söka undandraga sig. Men det bittra är 
att dö ohämnad.’ En enda tanke tröstar 
honom, att hans vänner och tjenare skola 
vid äfveutyr af vanära söka taga Kuno’s 
eller hans anhöriges lif.

Monomoi förstod utan tvdliga ord det 
uppdrag som Egna, i sakñad af en son 
eller närmare anhörig, önskade att gifva 
honom, och grundade i enslighet öfver huru 
han skulle uppfylla det. Én dag trädde 
inför honom hans gamle förtrogne tjenare 
Kavatzu, den samme som i striden med Kuno 
hade återhållit Egna’s arm, med ursäkt för 
att han hade hindrat denne från att taga 
hämd, och en bön att han, den skyldige, 
skulle fa utföra den gerning som rikets 
heder fordrade. Kuno hade å sin sida 
framstält saken för taikunen såsom en tvist 
om några enskilda intressen, och statschefen 
hade förvisat båda furstarne till deras slott, 
för att afvakta den dom han skulle komma 
att fälla.

Emellertid hade Egna, hvilken efter den 

tidens lagar, som voro i gällande kraft ända 
till 1863, nödgats lemna sin maka såsom 

. underpant på sin trohet qvar i hufvudstaden, 
dragit sig till baka till sitt furstendöme i 
provinsen Arime. Hans residens liknar 
ett af de europeiska feodalslotten, och han 
lefver här omgifven af sin hofstat och sina 
vasaller. Pursten har icke talat, och ingen 
af hans underlydande vågar den ringaste 
hänsyftning på de dunkla rykten som fram
trängt till deras öron. Den förste karo 
eller hofintendenten gör honom reda för 
hvad som passerat i hans frånvaro; en enda 
händelse hade stört lugnet i residenset, 
nemligen den att chefen för hans lifvakt 
Shimidzu hade flytt med den unga Vakaito, 
en af hans hustrur, soro förälskat sig i 
denna officer.

Tiden förgår, och hösten led till sitt slut, 
då en dag två officerare, åtföljde afen be
riden eskort, infinna sig vid hufvudporten 
till slottet. Efter långa och cerimoniösa 
underhandlingar, af hvilka framgår att de 
ankommande äro taikunens utsände, faller 
vindbryggan, och beskickningen mottages 
med alla de vördnadsbetygelser som till
komma dess rang såsom suveränens ombud. 
De införas af ceremonimästaren och till- 
kännagifva att de äro komne för att till 
Egna öfverbringa landsherrens dom. Slottets 
förnämsta sal anordnas för den högtidliga 
handlingen; de båda ambassadörerna taga 
plats på en upphöjning, och Egna nedfaller 
framför dem för att höra uppläsningen af 
domen, som är strängare än han väntat. 
Han hade hoppats att den skulle inskränka 
sig till harakm, det tvungna sjelfmordet 
medelst underlifvets uppristande, om sättet 
för hvars utförande vi i en föregående 
argang (1871 s. 703) omständligt berättat. 
Men det stannade icke dervid, och fursten 
dömdes till förlust icke blott af sitt lif 
utan af hela sin egendom ; hans slott skulle 
ölverlemnas åt taikunens ombud, hans hof
stat upplösas, sjelfva hans namn utplånas 
och hans tjenare hemlöse gå i landsflykt 
eller blifva »loniner».

Loninens lott är närmast jemförlig med 
de fredlösa gamla nordiska kämparnes. Utan 
någon chef som underhåller honom, och 
utan något slags utvägar, är han nödgad 
att sälja sin arm åt den sotn vill använda 
honom för mer eller mindre vanhederliga 
ändamål, eller att göra sig till stråtröfvare, 
ty hans rang såsom adelsman och krigare
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förbjuder honom att förtjena sin utkomst 
ined fredligt arbete. Så förfärlig är den 
lag som gör hela massan af underhafvande 
solidarisk i chefens förbrytelse och jagar 
<*em såsom rofdjur uti vildmarken.

Egnas familj är förskingrad, hans egen
dom är tagen i beslag, och hans sista tje- 
ttare hafva lemnat slottet; det återstår nu 

ott den sista akten i det sorgliga dramat. 
I paviljon har blifvit uppförd på en af 

s o tsgåtdarne; taikunens ambassadörer upp- 
■ ,l( a, och straxt derefter infinner sig äfven 
gna, iklädd den hvita sidenmanteln, som 
varje ¡idling beständigt förer med sig för 

eventualiteter af sådant slag. Två afghans 
ole officerare, likaledes hvitklädde, tjena 

onom till vitiien, och en tredje har motta- 
det sorgliga förtroendet att med en skarp 

a» e föikorta hans dödsqval. Ännu en 
5?? uppläses domen, och delinqventeu 
«edkastar sig till jorden för att höra den; 
,Ιθη. ter lossar ban sin gördel och griper 

° 'en, utan att förändra en min.
nOnbück ¡ir allt förbi, och några bonzer 

n närmaste kloster infinna sig för att 
ooidna begrafningen.

Een följaud 
ta* af ha., 1 
*«’·<> Hori 
sista 

e scenen visar oss ett tjugo
ans hofstat, bland dem hans gamle 
Sri,'med sin unge son; de äro de 

hv SOm ut ur slottets portar, på 
j)e'ls torn re<lan tziogunens flagga svajar. 
tilT'l Η01’* vänder sig ännu en gång 

aka och betraktar vemodigt sin herres 
.at?6, ö*'vei' hufvudfasaden, under det 
'bv'll<lai1 ^“kfullt i handen väger en dolk, 
ett Γ 'lan j l.vekans dagar mottagit såsom 

enä eV'S S'11 C'iefs bevågenhet. Dessa 
an vexla en blick, som visar attde förstå 
aiandra: de hafva förbundit sig genom 

s a^ hämna sin herres död, ty lör en 
det0 Samura’’ eber bärare af två svärd, fins 
haf ailna*' va‘· Ee skingras efter att 

Va j^verenskommit om en mötesplats nå- 
as ädes i hufvudstadens omgifningar.

vänt^Saien anal nu redan hvad han har att 
tr-i'l'Í’ ,nCn tro"eu s‘lt lands dramatiska 
snu ' l011er. bar skådespelets författare om- 
af rfUlt S'n hufvudhändelse med en följd 
de a νβ.η^1'’ som öfver allt bringa i dagen 

Un(*er°rdnade personernas karakterer och 
vrå n'r Man återfinner således i en aflägsen 
mij.'1 Pvovinsen de båda flyktingarne Shi- 
hosZU ° θ'" ^baito, som blifvit mottagna 
dei. i0'!· sooting till den unga qvinnan och 

e 'a den fattiga japanska bondens torf

tiga men fridfulla lif. Efter hand komma 
dunkla rykten till nejden om hvad som 
händt på Egna’s slott, och en efter annan 
af hans forna undersåtar infinner sig i om- 
gifningen. Shimidzu ger sig till känna för 
loninerna och beslutar att befrämja deras 
hämdplaner, men för detta ändamål behöf- 
ver han medel, och för att skaffa honom 
dem säljer sig hans unga hustru för ett 
antal år till nymf vid ett af téhusen i Ka- 
makuru der hennes uppfostran, ungdom och 
skönhet förskaffa henne ett högt pris. En 
sådan handling innebär efter de japanska 
föreställningarna ingen ting förnedrande; de 
förnämsta qvinnor göra pä samma sätt, 
och när de ernått det ändamål som de haft 
för ögonen, återtaga de sin rang och sin 
ställning i familjen utan att träffas af nå
got klander. En högboren furstinna har i 
Japan förvärfvat en popularitet som gränsar 
till dyrkan, derigenom att hon på detta vis 
satte sin familj i stånd att fortsätta och 
bringa till ett segerrikt slut ett krig med 
någon närboende stamchef, hvilket eljest 
skulle hafva ledt till slägtens undergång. 
Det ligger för öfrigt en viss social rättvisa 
till grund för detta ovanliga öfverseende, 
ty vid den ålder då de japanska qvinnorna 
börja ett sådant Icfnadssätt hafva de icke 
rätt att fritt förfoga öfver sina personer.

Öfverenskommelsen mellan makarne och 
Vakaito s anhörige sättes genast i verket, 
och den gamle mannen, hennes fader, följer 
till fots den anspråkslösa palankin som 
förer den unga qvinnan till hennes bestäm
melseort. Veckan derefter kommer han 
ensam till baka med den sorgliga köpe- 
skill ingen, 50 rios, en ansenlig summa för 
en man af folket, svarande mot ungefär 
150 rdr rmt. Hans måg befinner sig på 
jagt efter ett vildsvin just i nejden der 
gubbens väg går fram, men kan icke hindra 
en röfvare från att mörda honom och be- 
mäktiga sig hans skatt. Shimidzu skickar 
en pil efter vildsvinet, som i sin, flykt 
skrämmer mördaren att taga sin tillflykt i 
ett träd. En regeringens budbärare på
träffar den mördade kroppen och möter 
straxt derpå en man med vild uppsyn och 
ett nyss afskjutet armborst: hvem skulle 
vara mördaren utom Shimidzu? Han skyn
dar att angifva saken vid närmaste vaktsta- 
tion. Vakten kommer och träffar Shimidzu 
vid liket: bestörtning och sorg hafva be- 
röfvat honom fattningen, och han bortföres
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såsom en förbrytare. Af förtviflan öfver 
den orättvisa behandlingen stöter han sin 
dolk i bröstet.

Ett ögonblick får åskådaren hemta sig 
från de blodiga uppträdena: nästa scen 
visar honom den idylliska anblicken af ett 
par vägfarande qvinnor i en intagande nejd. 
Det är Kavatzu’s unga dotter, som med sin 
moder begifvit sig för att möta sin brud
gum, en son af Hori, hofintendenten hos 
den olycklige Egna. Den gamla fadren 
följer förklädd till pilgrim ([vinnorna på 
afstånd och lyssnar osedd på det unga pa
rets möte. Hori’s son säger fästmön att 
han velat se henne för sista gången, ty 
emellan dem kan icke blifva någon före
ning, då hennes fader var den som tillbaka- 
hållit Egna’s arm och hindrat honom att 
söka hämd på sin fiende. Vid dessa ord 
gripes Kavatzu af smärta, öppnar sin gör
del, gör harakiri och släpar sig med möda 
hem till sin boning för att dö. Så finna 
honom qvinnorna, hvilka efterföljas af Hori, 
åt hvars beskydd den döende just eger 
styrka nog att anförtro dem. På den gamla 
Hori’s råd söka de en tillflykt i Monomoi’s 
slott, medan fader och son för att utföra 
sina planer begifva sig på vägen till huf- 
vudstaden.

Emellertid har vintern inträdt, och Eg
na’s loniner hafva efter sin chefs anvisning 
småningom samlat sig i Kamakuru, der 
deras trupp ändtligen uppgår till det antal 
som styckets titel angifver. Somliga af 
dem, deribland Hori och hans son, dölja 
sina förehafvanden under en mask af gläd- 
tighet och lustigt lefverne, medan andra af 
sällskapet under åtskilliga förklädnader blan
da sig med den lägre befolkningen i de 
afiägsnare qvarteren. En köpman, som varit 
daimio Egna’s affärsagent och fortfarande 
stått i beröring med hans husfolk, har öpp
nat sitt hus för dem, och i en af hans 
varumagasin kunna de ostördt hålla sina 
öfverläggningar. Under tiden har ministern 
Kuno blifvit återkallad till hofvet, och å 
nyo beklädd med höga värdigheter bebor 
han nu sitt palats i Kamakuru. Denna om
ständighet komma de sammansvurne väl 
till pass, och de spionera oupphörligt på 
hans görande och låtande, men han har 
aning om faran och iakttager den största 
försigtighet. Mer än en gång har hans 
vakt bakom peíame i ett tempel eller någon 
öfvergifven palissad upptäckt misstänkta 

personer, som med brinnande blickar lurade
på hans görande och låtande. Ute kan han 
ej anfallas; attentat måste utföras nattetid 
i hans eget palats.

Alla handlingens trådar knyta sig nu 
närmare till samman kring stordådet; loni- 
nerna utspeja alla ingångar till ministerns 
residens, utforska dess inre, upptaga planer 
öfver dess befästningar och bereda sig till· 
en formlig stormning. Under sina irrfärder 
bland de äfventyrliga qvarteren hafva de 
rnött den olyckliga Vakaito, och af kärlek 
till sin förre herre låter den unga qvinnan 
förmå sig att såsom spion utforska fiendens 
hemligheter: hon lockar i sina nät en af 
ministerns unga officerare och ger under 
sina besök hos honom noga akt på husets 
inrättning, invånarnes lefnadsvanor och allt 
som kan vara de sammansvurne till nytta 
att känna. Slutligen äro alla nödiga upp
lysningar inhemtade, och chefen för loni- 
nerna uppgör en definitiv anfallsplan, med> 
noga fördelning af rolerna bland de med
verkande.

Det är en dyster vinternatt, men det har 
nyss fallit snö, som ger tillräckligt ljus för att 
kunna skilja vänner ifrån fiender. De fyratio 
sju samlas hos köpmannen, ikläda sig sina· 
harnesk, kasta deröfver vida mantlar, och 
begifva sig i små grupper på olika vägar 
till ministerpalatset, för att åter samlas i 
dess omedelbara närhet. Hori förer befä
let, den tysta massan skrider tätt sluten 
framåt, injagande bäfvan hos en eller an
nan fredlig vandrare som försenat sig, och 
sjelfva vaktposterna draga sig rädda un
dan, utan att gifva alarm. De samman
svurne fördela sig vid de särskilda portar- 
ne; en af dem, utgifvande sig för något! 
underordnad tjenare i palatset, klappar på 
en af bakportarne, vakten öppnar till hälf
ten, angriparne rycka ut honom på gatan 
och nedstöta honom: om några ögonblick 
är den första gården intagen, då Hori’s 
hvisselpipa ger signalen till allmän storm
löpning.

Emellertid hafva nattvakterna gifvit alarm, 
och småningom fyllas gårdarne af palatsets 
besättningar. Iledan hafva några af de an
gripande tillbakakastat de första vaktpo
sterna, som endast göra ett svagt motstånd; 
under yxhuggen och klubbslagen sprängas 
de slutna portante, och palissaderna, som 
bilda verkliga labyrinter inom hvarje för
näm japans boning, gifva vika: de anfal-
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lande rycka längre och längre fram i rikt
ningen mot ministerns enskilda boning. 
Man märker det på det växande antalet 
af tillströmmande försvarare, som uppväckte 
U1' sin djupa sömn just haft tid att kasta 
•omkring sig sina vida långärmade mantlar 
och fatta sina vapen. Striden blifver för
bittrad, och furstens tjenare göra tappert 
sin skyldighet, men huru kunna de kämpa 
ined skaror som äro jernklädda från topp 

tå, medan de sjelfva icke fått tid att 
■anlägga pansar eller hjelmar? Utgången 
ar icke längre oviss: det gäller nu endast 
at göra motstånd så länge att deras herre 
♦ar tid till flykt.

. Så snabbt och så säkert har anfallet va
nt, att halfva skaran af de stridande kun-

--- .vi'svararne en och en fallit i sitt 
> intränger Hori i rummet i spetsen 
sma män. Han finner sängen tom,

 i i hast ordnat madrasser 
så att det skall se ut som

-- natten begagnad,
oråd, sträcker sin hand 
och öfvertygar sig lätt 

varma af kroppen som 
Ministern kan således icke 

och hopen af de sam- 
sig ut för att söka ho- 

medan några qvarstanna för att be-
—..........„.'svararne.

' ensamt spår på snön bakom bygna- 
år tillräckligt att förråda flyktingen.

nat framtränga ända till furstens sofkam- 
maie. Slafvinnorna och palatstjenarne haf- 
V:l flyktat ut i trägårdarne eller gömt sig 
Un golfplankorna. Man underrättar den 
gamle daimion att hans boning är kring- 
land; en af hans uppvaktning har den be
sinningen att uplyfta en af de långa si- 

cntapeterna som betäcka rummets väggar, 
sm skarpa sabel genomhugga den tun- 

Ua »oiseringen, och att, sedan Kuno räddat 
genom öppningen, åter nedfälla för- 

'anget. Det va!· figg tid, t,r secjan 
«Ç sista fö,·· ' ‘

för si 
Ocl1 tjenarne hafva 
oeh täcken, så 

tien icke varit för 
“ten Hori anar 
mdlan kuddarne 
'ttt de ännu äro 
'vfiat på dem.

Vara långt borta, 
®ansvurne begifver 
«om, ! ■ 
vakn i'".T“ ltv‘ a de ofverblifna för: 

Ett 
den ·
af ^'"Pet| i ett skjul, bland halmsäckar fylda 

ransle, hör han huru de angripande 
afrma s'£’ °cl> snart känner han sig fattad 

. e'1 kraftig arm, som framdrager honom 
af .'ailS ^ëmsle. Halfnaken och utmattad 
d <lnSest släpas han i sin nattdrägt på 

n snöbetäckta marken inför Hori, som 
sio-laS? '^‘känner honom. Då gubben ser 
huf, °jltei'kalleligt förlorad, sänker han sitt 

vud, som i ett ögonblick för ett kraf

tigt sabelhugg rullar för den obevekliga 
fiendens fotter. En trumhvirfvel tillkänna- 
gifver för de stormande företagets fram
gång: de förena sig med sin chef och lem- 
na i sluten trupp furstens boning. En af 
dem bär, inveckladt i ett stycke silkesflor, 
hufvudet af den man som en gång var mi
nistern Kuno.

En timme efter striden komma de flesta 
loninerna frivilligt till vaktposterna för att 
nedlägga vapen och gifva sig fångne: de 
hade uppfylt sitt värf och hade intet vi
dare att lefva för. Hori och hans son 
samt några få andra hafva dock ännu ett 
uppdrag att utföra, och tidigt följande mor
gonen äro de redan långt utom hufvud- 
stadens murar. De hafva aflagt sina va
penrustningar, och klädde såsom vanliga 
pilgrimer bära de i en lackerad trälåda mi
nisterns hufvud. Efter några dagars van
dring uppnå de sin forne herres provins; 
tätt invid ett budhakloster, i skuggan af 
några heliga träd, finna de den enkla min
nesvård under hvilken, midt ibland simpla 
grafvar, furst Egnas dödliga qvarlefvor 
hvila. Vid foten af monumentet nedlägga 
de fiendens hufvud och bära således sin 
herre vittnesbörd att de hämnats hans död.

När denna sista pligt blifvit uppfyld, 
återvända Hori och hans kamrater till hllf- 
vudstaden och öfverlemna sig frivilligt så
som fångar åt taikunens soldater. En ound
viklig död väntar dem derföre att de midt 
under fredens lugn utfört en krigisk ger- 
ning i hufvudstaden, nästan under sjelfva 
múrame af statsöfverhufvudets palats, och 
bragt en högt uppsatt man om lifvet. Så 
lydde domen, som fäldes efter ett kort för
hör, men som anledningen till brottet 
var att söka i hämdens ädla känsla och 
de, långt ifrån att förverka sin kast, visat 
sig den samma värdige, fingo de rättighet 
att på sig sjelfva verkställa harakiri. Så 
uppburet är detta dödssätt af den allmän
na meningen, att när 1868 en del af man
skapet från den franska korvetten Dupleix 
gått i land och blifvit Öfverfallet af en 
fanatiserai! mobb, hvarvid en kadett och 
tio man dödades, samt de franska myndig
heterna fordrade de brottsliges ögonblick
liga bestraffning, hvilken icke kunde nekas, 
så fingo mördarne, för att skona folkets 
känslor, rätt till harakiri, hvilken de ock
så med största kallblodighet verkstälde in
för korvettens officerare, som fått i uppdrag
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ått öfvervara exekutionen. Men vi åter
vända till Hori och hans följe. Under de 
få dagar som blifvit de fyratiosju loni
nerna beviljade för att bereda sig på sitt 
slut mottaga de, i det tempel som tjenar 
dem till fängelse, talrika bevis på mäng
dens deltagande: hvar och en vill se off
ren och vid deras åsyn styrka sig i sin 
pligtkänsla. Ännu en sista gång åtnjuta 
de för några timmar friheten att begifva sig 
till Kuno's graf, nedkasta sig till jorden 
och bedja ödmjukt om ursägt för det de, 
simpla samurai, vågat bära händer på en 
så mäktig furste: dagen derefter utföra de 
inför rättens tjenare, och omgifne af en 
vald församling, en efter annan med fast 
hand domen på sig sjelfva.och visa ge
nom sitt orubbliga lugn att de icke svikit 
ridderskapets hederspligter.

Man är böjd att förundra sig huru en 
sådan kedja af gräsligheter kan vara en 
populär sak: utan tvifvel derför att den, 
i trots af folkets idoga och fredliga seder, 
är ett sant uttryck för dess tänkesätt och 
i synnerhet för dess hedersbegrepp. Den 
verkliga händelse hvarpå dramat om de 
fyratiosju loninerna grundar sig är följan
de. Under förra hälften af 1700-talet rådde 
af någon anledning ett spändt förhållande 
mellan ministern Kiro-Kutski-Noské och 
den unge daimion Asano-Takumino-Kami, 
hvilken senare vid utgången från en audi
ens kastade sin dolk mot ministern och 
lätt sårade honom i pannan. Dömd till 
döden samt till förlust af sin egendom och 

rang, blef Asano den sista af sin familj. 
Kiro’s palats i Jeddo bief kort derefter otn 
natten anfallet af Asano’s forne tjenare, 
som blifvit loniner, och fursten sjelf dö
dad. Derefter öfverlemnade de sig frivilligt, 
åt myndigheterna och gjorde harakiri. At- 
offren för denna hederskänsla har den ja
panska befolkningen ållt sedan egnat en 
nästan religiös vördnad: de fyratiosju 
grafvarne hade blifvit upprättade i det tem
pel der exekutionen egde rum, och man 
kan ännu i dag läsa namnen på dessa, 
hjeltar, hvilka hvarje japan inhemtar i sin 
tidigaste barndom och som äro föremål 
för nationella skaldestyckens lofprisniug. I 
samma tempel finnes, något litet afsides, 
ett annat grafmonument; det tillhör en 
samurai, vän till de 47 loninerna, hvilken. 
förebrådde dem att de efter sin herres död 
kunde lefva ett gladt och lättsinnigt lif, 
utan synbar tanke på att hämnas honom. 
De svarade icke på den orättvisa beskyll
ningen, men när de voro döde, gick han 
för att försona sin orättvisa att göra ha
rakiri på deras grafvar. Derför har äfven 
han fått dela deras hvilorum och den hyll
ning de åtnjuta hos efterverlden. Drån 
den tiden är det ingen ting sällsynt att 
ädlingar som anse sig hafva på något sätt 
brutit mot hederns lagar söka upprätta sitt 
fel genom sjelfmord i loninernas graftem- 
pel. Eu sådan händelse hade inträffat kort 
förr än amiral lloussin sista gången lem- 
nade Japan om sommaren 1869.

Blick på pressen.
Norska Storthingets beslut i fråga om ’ 

den skandinaviska myntkonventionen har 
åter igen bragt myntfrågan å bane i de fle
sta dagliga tidningarna, och deras språk 
erinrar icke litet om det som år 1860 för
des om riksståthåilarefrågan. Aftonbladet, 
som nu går främst i den ministeriella skaran, 
slår med ursinnighet på sin stora trumma. 
»Icke på lång tid har någon ting inträffat, 
som hos den svenska allmänheten framkallat 
en så hög grad af bestörtning och harm .. . 
Hos alla härvarande varma och uppriktiga 
vänner af Norge och unionen har denna 
snart sagdt oförklarliga åtgärd åstadkommit 
djup bedröfvelse och nedslagenhet,» o. s. v. 

Det är sant att himlens slussar öppnade 
sig och dränkte hufvudstadens gator i tåre- 
floder den eftermiddag då vår samtida skref 
sin sorgbundna artikel, men några tårar på 
menskliga anleten kunde man icke upptäcka. 
Aftonbladet tycker att efter som man från 
svensk sida nyss gått in på ordnande af 
nattåg å våra jernvägar och beviljat anslag 
till en vinterväg från Lappmarken öfver 
fjellet till Norge, så borde väl den minsta 
yttring af tacksamhet hafva varit att böja 
sig för den svenska finansministerns förslag. 
»Storthingets olyckliga beslut» — ett troget 
eko af det betydelsefulla ty värr, hvarmed 
hr statsrådet Wærn i Andra kammaren två
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der velat tillmötesgå hvad
sig v
att det skulle hafva blifvit ga.n

.. man förestälde 
vara en allmän önskan i Sverige och i. r i.·/. ·. , &

i . ------ n-nsKa fa röster
■ or propositionen, om storthinget behänd-

lat saken före riksdagen ; »men Norges stor- 
I thing låter icke imponera på sig af en i 

hast hopkommen k. proposition; der ge- 
¡ nerar man sig icke för att säga att det
j som är hastverk bör afslås» . . . »Normän- 

nen viste att på botten af hela denna fråga
I lag en dansk finansiel operation, och de 
i kände af erfarenheten hvad det kunde kom

ma att betyda, att så der obetänksamt, god- 
; modigt och lättsinnigt skänka öfvertaget 

at danska intressen, som ansågo att Köpen
hamn skulle blifva nordens Hamburg, blott 

i ad penningrörelse fran de förenade rikena 
kunde tvingas, genom en myntkonveution 
eller annorledes, att taga vägen öfver Kö
penhamn.» Man har här hört mycket talas 
om den uppoffring som danska national- 
banken skulle vilja göra åt Norges batik, 
om konventionen antoges. Den skulle be
sta deri att den förra erbjudit sig att kost
nadsfritt utbyta mot dansk guldvaluta den 
betydande norska silfvervaluta som den in
nehar, en kostnad som vi hört beräknas 
till 25,000 specier eller 100,000 rdr rmt. 
Några andra uppgifter om danska finans
spekulationer äro icke utan sitt intresse, 
och underrättelserna derom hafva troligen 
flutit ur temligen säkra källor. Det be
slut storthinget fattat, anmärker artikelför
fattaren, »aflägsnar icke Norge en enda dag

I fran införandet af guldmyntfot. Tvärt om 
kan det nu med större frihet i bedömman- 
det taga den fragen under ompröfning, och 
vi aro fullt förvissade att myntreformfrå
gan derigenom blifver på ett mera ända
målsenligt sätt löst.» Det samma gäller 
naturligtvis i ännu högre grad Sverige. 
Det gamla argumentet är tillintetgjordt, 
att det vore dårskap till att antaga ett nytt 
myntsystem för 4 millioner menniskor, men 
att 8 millioner vore en alldeles tillräcklig 
styrka för att anlägga ett sådant separat 
system. När nu Norge frånfallit, återstå, 
icke fulla 6 millioner, på alla sidor trängda 
af Here sins emellan olika myntsystem.. 
Men för dem som résonnera uti den an- 
gitna syftningen äro alla siffror, så olika 
de sins emellan må vara, ungefär alldeles, 
lika bevisande.

'* ,ad betecknade det samma just i 
e ögonblick da den norska kröningsdepu- 

tationen infunnit sig på läktaren — kan 
nappast antagas vara något annat än »ultra- 
orsk ensidighet och lust att sätta sig på 
γβ“", hvartill kommer »det hos några äre- 

ystna, eg01stiska Och hänsynslösa partigän- 
*ίΙ® allt annat dominerande begäret att 
prommfegeïlng\n-OCh Seden samma k°m- 
mellan θ'ΐ *' 1 ta’a θ·* °m motsägelsen
18G0 ?!la .í0no0ch den som anslogs 
lin«· ula“te riksstathållarefrågans behand- 
nu;’nv» det Var ,ej” Samma tidning då som 
att e?are ?C1 nya grui>dsatser, endast Xomn "e·· Ί det Samma· de" “J'83 
stcren a °'.nheten for den Stangska mini- 
blai lv Samma
hvad Sve'ric-p1 níüg’ ultra reger‘ngsdyrkande 
dao-ar h ft ° Vldkommer, ända till senaste 

ft I·....... “*5>
sJedbestämmelserätte 
SIS“’) kan· nU ej n°g brän«n!ärka 
-orUiingets handlingssätt.

af samm blavet .har hr IL F- ‘ ^ledning 
artikel v■ handelse producerat sin 13:de

1 ffdia gema denna författare den
---- ..:ar nor-

Påkomna ö 
stcren är ■ 
f 
hvad Sveri

qvar något af sina sympatier för 
...en hos brödrarikets re

nn
o-— ■■«uuiingssätt.

1 dagbladet ha 
«¿""v

St:,> **· "· 'ssi........sak ‘° ,“gets rätt att besluta i sin egen 
rätt on . a,‘ Vlsar tiU och med några 
hunde* beslnfUnder’ hvar[öre det icke lätt 
håmpe f- i* allllat sätt. Denna trogna 
°l>ka ’’ Wærns myntplaner i deras
äfven i c θ' understödjer finansministern 
befullmätr -nS ÖUS.kan att rik«dagen skall 
nu» af p> '°d le^e|iuSen till afslutande »just 
med seParatk°nvention med Danmark, 
kanta rrmt?1 c drottnin^ Elisabeths be- 
Honi. ° U 1 sin sfcrumpebandsstiftelse, 
hända » y pense- Det kan dock
rätt liter Lb!!lnningen denna gång tar ut sin 
finner min den förra’ ocl1 att man 
ring j le„ Passande att en unionsrege- 
nied en Λι S l ' *^ig °ch stor fraga sluter 
^skilda v t ani sk makt> för det ena rikets 
binder <1 ' cn traktat på tio år, som 
kostnaderSSf1Utldel’ och. Pnläffger det stora 
mynt, hv'IL· utmyntningen af ett skilje
en ‘ ,1 efter all sannolikhet skulle få 

j^nska kort framtid.
tydliirp^6^ har en författare, som
ämnet t ganska val hemmastadd med 
säger ■itt<l'’t ea. aunan åsigt af saken. Han 
vit Så n. 8tOrtbmgsminoriteten aldrig blif- 

ass stor som den var, om man icke
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Strödda underrättelser.
Sociala förhållanden i Amerika. 

(Fortsättning och slut från föreg. nummer.) 
Öfver tyska förhållanden i Amerika höll 
i loppet af januari månad detta år fru Klara 
Neymaun ett föredrag i Newyorks sångsal, 
hvari hon icke hade att säga mycket beröm- 
värdt om de amerikanska tyskarne. »Med 
rätta», menade hon, »kunde Tyskland vara 
stolt öfver sina förvärf; men tyskarne i 
Amerika hafva gjort föga bruk af de före
trädesrättigheter som äro det tyska folket 
egna. Tyskarne taga gerna med öppna I 
händer dollarn, men deras hjerta och deras I 
hand äro slutna när ett godt verk skall ! 
göras dermed. Många tyskar hafva endast 
kommit till Amerika för att rikta sig, och 
återvände till Tyskland skälla de på de ame
rikanska institutionerna, såsom t. ex. herr 
Fr. Kapp.» Tyskarne i Amerika taga myc
ket illa upp om man i Tyskland säger san
ningen i fråga om de amerikanska förhållan
dena, men detta kan icke förvåna dem, 
om de endast ville höra på omdömena i 
deras eget land. Sålunda säger t. ex. en 
betydande, ganska modererad Newyorkstid- 
ning, att orsakerna till omkringgripandet ' 
af grofva förbrytare vore att söka uti 
det allmänna sedliga förfallet, i den till
tagande arbetsskyggheten, som drifver så 
många i brottets armar, i dryckenskaps
lasten, som man, genom att bekämpa den 
på ett oförnuftigt sätt, endast stegrar, i den 
ett proletariat skapande och förökande ut
veckling hvari landets krogar äro stadda, 
i demoralisationen i familjelifvet och för
sämringen i uppfostran, genom tidens sjuk
domar, i vanskötseln af polis- och justitie- 
väsen till följe af politisk korruption o. s. v. 
Läkandet af det djupt rotade onda vore 
blott att hoppas genom stora politiska och 
sociala omhvälfningar.

I Amerika gifves det som bekant ej nå
gon natipnalreligion, utan ett obestämdt 
antal af konfessioner; i detta hänseende 
herrskar en verkligen babylonisk förbist- 
ring, som ännu mera stegras derigenom 
att tid efter annan nya religioner uppdyka 
•och att religionen handhafves mer eller 
mindre affärsmässigt. Den famöse Henry 
Ward Beecher, som dref sitt oväsen i 
Brooklyn och predikade öfver hårfärgning 
■och bärandet af peruk ur den rent krist

liga lärans ståndpunkt, förtjente med den
na humbug årligen sina 20,000—25,000 
dollars. Den ädle mannen tänkte att än
nu mera stegra sina inkomster och predi
kade en dogm om den fria kärleken, hvar- 
öfver vi för kort tid sedan hafva läst en 
uppbygglig uppsats. Ingen menniska skulle 
häri hafva stört honom, om han icke med 
en af sina fromma åhörare praktiskt an- 
vändt saken och låtit sig af den ädla själa
sörjaren vigas vid en andra hustru till sin 
ännu lefvande. Den lagliga äkta hälften 
klagade hos domstolen, och denna dömde 
»Bevereud» Beecher till lämpliga böter.

Det offentliga tillståndet i Amerika, hvar
på vi härnäst tänka kasta mera ingående 
blickar, visa det ofärdiga, det tokiga i det 
der varande samhället. »Gäas» berättare 
säger, att det är säkert att först diå en 
ändring och vändning till det bättre skall 
följa i hela Unionen, om — hvad vi icke 
hålla sannolikt — det tyska elementet blir 
det öfvervägande och »monarkien träder i 
stället för den statsform som blott till 
namnet är en republikansk. Bådadera de
len är blott en tids fråga.

Anmälan.
Prenumeration å Samtiden kan ske på 

alla postanstalter i riket äfven som i bok
handeln, samt i Stockholm på tidnings- 
utdelningsställena. Priset för helt år 10 
rdr, för halft år 5 rdr 50 öre, och för 
fjerdedels år 3 rdr, postbefordringsafgiften 
till landsorten inberäknad.
Ol)S. Alla meddelanden rörande vecko

skriften ställas till Expeditionen af 
Samtiden N:o 28 Norra Smedjegatan, 
kontoret 1 trappa upp.
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